
 م�ديرع��ام�����ل ش����ركت گ���از اس��تان 
چهار محال و بختي��اري از برخورداري 5 هزار 
و 383 خانوار در س��ال ج��اري از نعمت گاز 
طبيعي خب��ر داد و گفت: ه��م اكنون عمليات 
اجرايي جهت گازرساني به134 روستا در دست 
 اقدام است كه از اين تعداد، عمليات اجرايي در
54 روس��تا آغاز شده است. به گزارش موج به 
نقل از روابط عمومي ش��ركت ملي گاز ايران، 
مهندس اسماعيل هيبتيان با اشاره به طرح هاي 
گازرس��اني بهره برداري ش��ده اين شركت در 
دهه فجر گفت: با صرف20 ميليون و390 هزار 
ريال اعتبار، 11 روستاي بردبر، يورد سوخته، ده 
سوخته، ده گالبي عليا و سفلي و ده چنار دالوار، 
هرمو و علي آباد در شهرستان لردگان، روستاهاي 
دهنو عليا و دهنوس��فلي و شهرك امام حسين 
در شهرس��تان كوهرن��گ از نعمت گاز طبيعي 
برخ��وردار گرديدند. وي افزود: بدين ترتيب 8 
هزار نفر جمعيت روستايي در قالب هزار و 600 
خانوار از نعمت گاز طبيعي برخوردار ش��دند. 
مهندس هيبتيان در ادامه با اشاره به آغاز عمليات 
گازرساني به شهرك منظريه فاز)1(، گازرساني 
به ش��هرك الهيه بروجن فاز)1(، گازرساني به 
روس��تاهاي ابواسحق عليا و سفلي وگازرساني 
به روس��تاي شوراب كبير، گفت: با تكميل اين 
5 ط��رح امكان بهره مندي 3 ه��زار و 250 نفر 
در قال��ب 650 خان��وار از نعم��ت گاز طبيعي 
 فراهم خواهد شد. مديرعامل شركت گاز استان 
چه��ار محال و بختي��اري در پايان با بيان اينكه 
مص��رف روزانه گاز در فصل س��رد س��ال در 
 اين اس��تان به بي��ش از 5 ميلي��ون متر مكعب 
مي رس��د، افزود: با توجه ب��ه ارزش و اهميت 
انرژي ضرورت دارد كه مصرف كنندگان انرژي 

را با دقت بيشتر و بهينه مصرف كنند. 

در سال جاري محقق شد 
بهره مندي بيش از 5 هزار 
 خانوار از نعمت گاز طبيعي 
در چهار محال و بختياري

رئي��س اتحاديه مس��كن ش��هر 
اصفهان گف��ت: در آينده پارك 
خوابي مسافران شهر هاي اصفهان 
با همكاري ش��هرداري به پايان 
يافته و به سمت اسكان منزل ها 
و كمپ هاي استيجاري مي رود. 

رس��ول جهانگيري با بيان اينكه اتحاديه امالك از س��ال 83 با در اختيار 
گذاشتن مسكن هاي استيجاري در ايام نوروز توانست رضايت   ...

مديرعامل آب منطقه اي اصفهان 
گفت: سياست دو سال گذشته 
وزارت نيرو به تكميل تعدادي از 
طرح هاي ناتمام آب استان منجر 
شده است. محمدعلي طرفه در 
گفتگو با ايرنا سدهاي قره قاج و 

كمانه در شهرستان سميرم را از عمده ترين طرح هاي ناتمام آب استان 
دانست كه طي دو سال اخير تكميل شده است. ...

شه��ردار اصفهان از بهره برداری 
خي��ابان س���ردار شهي��د الوی 
تا  سجاد)ع(  امام  زيرگ���ذر  و 
تأكيد  داد و  آينده خبر  م��اه   8 
در  امام سجاد)ع(  زيرگذر  كرد: 
احداث  شهدا  گلستان  مقابل 

خواهد شد و اين زيرگذر نقش مؤثري در روان سازي ترافيك خواهد 
داشت، همچنين اين زيرگذر و خيابان سردار شهيد الوی طی 8 ماه حتی 

دوماه زودتر از موعد مقرر در اختيار مردم شهيد پرور اصفهان...

پارك خوابي مسافران در اصفهان 
به پايان مي رسد

 سياست وزارت نيرو  براي تكميل 
طرح هاي آب اصفهان مؤثر بوده است 

زيرگذر امام سجاد دو ماه زودتر 
به بهره برداری می رسد 
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هدفمند سازي يارانه ها 
قاچاق سوخت را به شدت كاهش داد 

خط و نشان نايب قهرمان
براي مدعيان آسيا 
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از پانزدهم اسفندماه منتشر می شوند:

اوراق مشاركت برج هاي دوقلوي شهركرد 

شهرستان/ صفحه4

200 شركت داخلی و خارجی 
صنعت فوالد در نمايشگاه بين المللی ذوب آهن
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3379/ش 
مورخ 88/12/27 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد پارکینگ کامیون ها 
واقع در اتوبان آزادگان جنب کارخانه شگون پالست را به مدت يکسال به افراد 

واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضیان می بايستی تا روز دوشنبه تاريخ 89/12/16 جهت دريافت اسناد مزايده 
به امور قراردادها و تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 89/12/17 جهت 

تحويل اسناد به دبیرخانه سازمان مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادها مختار است. 

روابط عمومی شهرداری اصفهان در نظر دارد از ظرفیت های فرهنگی و تبلیغاتی افراد حقیقی و حقوقی که 
در زمینه اطالع رسانی های نوين و تبلیغاتی فعالیت دارند در ستاد تسهیالت سفر شهر اصفهان بهره مند 

شوند.
از عالقه مندان دعوت می شود که ايده های خود در زمینه تبلیغات، اطالع رسانی نوين و ... را به صورت 
مکتوب حداکثر تا تاريخ 16 اسفندماه 89 به آدرس اصفهان – میدان امام حسین)ع( – روابط عمومی 

شهرداری اصفهان ارسال نمايند.
بديهی است از ايده های برتر به صورت مشارکتی در برنامه های مختلف ستاد تسهیالت سفر شهرداری 

اصفهان استفاده می شود.
زمینه های مشارکت:

مشارکت در چاپ نقشه جديد شهر اصفهان 
تبلیغات دستگاه ها، شرکت و مؤسسات خصوصی و دولتی در فضای کمپ مسافران نوروزی 

مشارکت در ارسال پیامک انبوه به مسافران نوروزی 
ارسال محتوای آموزشی و اطالع رسانی و تبلیغی از طريق سامانه بلوتوث

روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی 
شهرداری شاهين شهر

روابط عمومی شهرداری اصفهان 

آگهی مزایده عمومی 

فراخوان جذب ایده های فرهنگی و تبلیغاتی ویژه نوروز 90

نوبت  دوم 

شهرداری اصفهان
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سراسری
جهان نما ایران

جلسه  دومين  در  تهران  استاندار     
كارخانجات  مديران  و  رؤسا  با  مشترك 
نان  كيفيت  افزايش  تهران،  استان  آرد 
 مصرفي شهروندان را نيازمند همياري همه 
نان  و  آرد  گندم،  امور  اندركاران  دست 
دانست. مرتضي تمدن گفت: كارخانجات 
آرد بايد براي انتخاب نوع گندم خريداري 
بر  تأكيد  با  تمدن  باشند.  آزاد  شده 
در  آرد  كارخانجات  مؤثر  بسيار  نقش 
افزايش كيفيت نان افزود: ايجاد تحول و 
نوآوري و استفاده از فناوري هاي نوين 
در كارخانجات آرد بايد در اولويت قرار 
گيرد. تمدن با اشاره به تعديل قيمت آرد 
و انتظار كاهش هزينه هاي توليد آن منطبق 
با واقعيات، گفت: يك گروه كارشناسي 
با استفاده از ظرفيت هاي مراكز علمي و 
با كمك مديران كارخانجات آرد، قيمت 
خواهند  تعيين  را  آرد  توليد  شده   تمام 
كرد.  رئيس شوراي سياستگذاري گندم، 
آرد و نان استان تهران، تصريح كرد: تعيين 

گندم  كيفيت  و  نوع  مورد  در  استاندارد 
ضروري  آرد  كارخانجات  به  تحويلي 
است. استاندار تهران گفت: با وزرای جهاد 
كشاورزي و بازرگاني و مسئوالن غله در 
مورد كيفيت گندم تحويلي به كارخانجات 
آرد استان، جلسه های مشتركي خواهيم 
و  دولت  كرد:  خاطرنشان  تمدن  داشت. 
استانداري تهران براساس مطالبه به حق مردم 
 به دنبال افزايش كيفيت نان در استان تهران 
 20 حدود  اينكه  ذكر  با  وي  هستند. 
توليد  تهران  استان   درصد آرد كشور در 
استان  آرد  كارخانجات  گفت:  شود  مي 
به  خود  مازاد  آرد  صادرات  به  مايل 
تهران  استاندار  هستند.  كشور  از  خارج 
در خصوص تعيين قيمت تمام شده آرد 
توسط يك گروه كارشناسي، گفت: قيمت 
تمام شده از سوي اين گروه كارشناسي 
بايد به صورت اقناعي بوده و براي آن تمام 
لحاظ  شده  تمام  قيمت  در  مؤثر   عوامل 

شود. 

 م�عاون برن�امه ري�زي است�ان�داري ت�هران 
گ�فت: ب�ا ت�وجه به اج�را ش�دن ق�انون 
ه�دفمندسازي يارانه ه�ا در س�ال آي�نده 
چندين برابر امسال فرصت هاي شغلي در 

اين استان ايجاد خواهد شد. 
 ن��عمت اله ت�ركي در گ��فتگو ب�ا اي��رنا 
افزود: سهميه استان تهران در سال جاري 
براي ايجاد فرصت هاي شغلي 120 هزار 
فرصت بود. وي ادامه داد: تا پايان سال با 

برنامه ريزي و تالش همه دستگاه هاي 
اج�رايي، ميزان ف�رص�ت هاي ش�غلي در 
استان تهران به 300 هزار فرصت افزايش 
استانداري  ريزي  برنامه  معاون  يابد.  مي 
تهران اظهار داشت: با توجه به اينكه يكي 
از اهداف اصلي دولت در سال آينده حل 
مشكل بيكاري جوانان مي باشد بی شك در 
سال آينده فرصت هاي شغلي ايجاد شده در 

استان چند برابر مي شود. 

نصف النهار

نصف النهار

دبيركل سازمان ملل خواستار 
مجازات عامالن خشونت در ليبي شد 

بان كي مون دبيركل سازمان ملل متحد با بيان اينكه معمر قذافي بر ضد مردم 
كشورش اعالن جنگ كرده است، خواستار مجازات عامالن خشونت در ليبي 
شد. به گزارش ايرنا، بان كي مون با باراك اوباما در واشنگتن ديدار و پيرامون 
تحوالت اخير در ليبي گفتگو كرد. بان كي مون پس از ديدار با اوباما تصريح 
كرد كه ما به اين توافق رسيديم كه جامعه بين المللي بايد در مسير اين انتقال 
تاريخي يعني حركت به سوي خاورميانه اي دموكراتيك تر، امن تر و موفق تر 
قاطعانه در كنار يكديگر بايستد. وي افزود: قطعنامه اي كه در شوراي امنيت 
تصويب شد مهم و شكست ناپذيراست. دبيركل سازمان ملل خاطرنشان كرد: 
زماني مشروعيت قذافي از دست رفت كه بر ضد مردمش اعالن جنگ داد. 
وي خطاب به ديكتاتوري ليبي گفت: اميدوارم كه پيغام مردم را بشنوي و 
دست از خشونت و خود كامگي برداريد. از سوي ديگر لوييز مورنو اوكامپو 
دادستان ديوان بين المللي كيفري در بيانيه اي گفت كه اطالعات به دست 
آمده از سوي اتحاديه عرب، اتحاديه آفريقا، شوراي حقوق بشر سازمان ملل، 
كميسارياي عالي حقوق بشر و شماري از كشورها نشان مي دهند كه نيروهاي 
وفادار به معمر قذافي به غيرنظاميان در ليبي حمله كرده اند. وي افزود كه اين 
قبيل اقدام ها به معناي جنايت عليه بشريت است و بايد متوقف شود. اوكامپو 
گفت كه دفتر ديوان بين المللي كيفري به فوريت و بي طرفانه عمل خواهد 
كرد و هيچگونه معافيت از مجازات براي عامالن اين جنايات وجود ندارد. 
شوراي امنيت سازمان ملل پس از برگزاري جلسه اضطراري خود كه بيش از 
10 ساعت به طول انجاميد به اجماع قطعنامه اي را به تصويب رساند كه عالوه 
بر شماري از موارد در آن تأكيد شده است كه عامالن نقض حقوق بشر در 
ليبي بايد به دست عدالت سپرده شده و هم زمان تحريم تسليحاتي نيز بر آن 

كشور اعمال شود. 
  

 تالش اسپانيا براي اجراي 
بزرگ ترين پروژه هاي زيرساختي قطر 

 
قطر سفر  به  كه  اسپانيا(  )نخست وزير  زاپاته رو  لوئيس رودريگز  خوسه 
كرده، حمايت دولت خود ازشركت هاي ساختمان سازي اسپانيا براي گرفتن 
يكي  از بزرگ ترين پروژه هاي زيرساختي منطقه خليج فارس را اعالم كرد. 
 گزارش ايرنا به نقل از منابع دولتي اسپانيا در اين باره حاكي است كه ميزان 
سرمايه گذاري اوليه پروژه مذكور150 ميليارد يورو است. قطر در سال 2022 
ميزبان مسابقه های جام جهاني فوتبال است و براي اين ميزباني قصد ساخت12 
زمين فوتبال، يك فرودگاه جديد، يك بندر و اجراي طرح هاي گسترش شهر 
دوحه و ارتباطات جديد ريلي و راه آهن اين كشور را دارد كه توجه بسياري 

از شركت هاي ساختمان سازي اسپانيا را جلب كرده است. 
 ب��نا بر گ��زارش خ��برگزاري اروپا پ�رس اسپانيا، زاپ�اته رو كه براي ك�سب 
موقعيت هاي بهتري در زمينه سوخت و انرژي به قطر سفركرده است، موفق 
به جلب سرمايه گذاري 300 ميليون يورويي اين كشور در صندوق هاي مالي  
اسپانيا و سرمايه گذاري آن در چند شركت مخابراتي و انرژي اسپانيا شد. به 
گفته منابع دولتي اسپانيا با اينكه سفر زاپاته رو به قطر و امارات متحده عربي  
پيش از نا آرامي هاي شمال آفريقا و خاورميانه برنامه ريزي شده بود، وي با 
مقام های هر دو كشور در زمينه سوخت و انرژي گفتگو خواهد كرد. قطر پس 
از الجزاير و نيجريه سومين صادركننده گاز به اسپانيا مي  باشد و 16 درصد 
ازگاز مورد نياز اين كشور در سال 2010 را به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون 
يورو تأمين كرد. اسپانيا از بيم اينكه نا آرامي هاي سياسي آفريقا به صادرات 
گاز الجزاير لطمه بزند به كشورهاي صادركننده ديگري ازجمله قطر، ترينيداد 
توباگو در جزاير كارائيب كه حدود 9 درصد گاز خود را از آنجا تأمين مي 

كند، توجه دارد. 

6 كشته در نا آرامي هاي عمان، 
 معترضان مسيرهاي اصلي منطقه 

تجاري »صحار« را مسدود كردند 
يكي از بيمارستان هاي دولتي عمان اعالم كرد كه در پي ناآرامي هاي اين كشور 
و بعد از آن كه پليس به روي معترضاني كه اصالحات اجتماعي را خواستار 
بودند آتش گشود، شش تن كشته شدند. به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، 
شاهدان محلي اعالم كردند كه معترضان عماني مسير منتهي به منطقه تجاري 
»صحار« را مسدود كرده اند و يك سوپرماركت نيز به آتش كشيده شده است. 
در همين حال تظاهرات ديگري در شهر »صالته« در جنوب عمان برگزار شده 
است. تظاهركنندگان در اين شهر از جمعه در برابر دفتر يكي از استانداران 
تحصن كرده اند. اين اعتراض ها در حالي صورت مي گيرد كه »سلطان قابوس 
بن سعيد«، پادشاه عمان شش وزير را بركنار كرد. رسانه هاي عماني بدون بيان 
جزئيات اين تغيير سياسي را در راستاي منافع عمومي اعالم كردند. پيش از اين 
نيز در همين ماه دولت عمان حقوق كاركنان بخش خصوص را به ميزان 43 

درصد افزايش داده بود تا به 520 دالر در هر ماه براي هر كارمند برسد. 
 

گروه 14 مارس: 
به كابينه نجيب ميقاتي ملحق 

نمي شويم
 

فراكسيون نيروهاي 14 مارس و هم پيمانانش در مجلس نمايندگان لبنان اعالم 
كرد كه به كابينه »نجيب ميقاتي«، نخست وزير مكلف نمي پيوندد. به گزارش 
ايلنا به نقل از الجزيره، مخالفان جديد در لبنان كه 60 كرسي را از 128 كرسي 
در پارلمان در اختيار دارند پس از برگزاري نشستي با »سعد حريري«، رهبر 
جريان المستقبل در بيانيه اي اعالم كردند كه فرآيند مكلف كردن ميقاتي و 
آنچه رخ مي دهد »كودتا عليه قانون اساسي و نظام دموكراتيك با زور سالح 
و تهديد« است. در اين بيانيه همچنين آمده است: گروه 14 مارس نمي تواند 
آنچه رخ داده يا مي دهد را بپذيرد يا در مقابلش ساكت شود و با تمام وسايل 
ممكن در چارچوب پايبندي خود به دموكراسي با آن رويارويي خواهد كرد. 
اين گروه تمام طرف هاي مربوط را مسئول اين كودتا و پيامدهاي آن مي داند. 
در ادامه بيانيه آمده است: نيروهاي 14 مارس مشاركت در دولت احتمالي 
توسط نيروهاي هشت مارس را نمي پذيرد. حريري نيز در نشست گروه 
14 مارس اعالم كرد كه اين گروه  هرگز در دولتي كه دادگاه بين المللي ترور 
»رفيق الحريري«، نخست وزير اسبق لبنان را قبول ندارد، مشاركت نخواهد 
كرد. وي در ادامه افزود: مصلحت لبنان و مردم اين كشور پيوستن به صفوف 
مخالفان ملي واقعي است كه با درخواست هاي نظام دموكراتيك همراه است 
و كشور را از حركت به سمت خطر باز مي دارد. حريري همچنين تأكيد كرد 
كه اعضاي گروه 14 مارس داليل كاملي را براي عدم مشاركت در دولت 
نجيب ميقاتي ارايه دادند. وي در ادامه افزود كه ملك عبداله بن عبدالعزيز 
باعث  كه  بازگشت  اين  از  ما  بازگشت.  به كشور خود  )پادشاه عربستان( 
شادي تمام اعراب شده است استقبال مي كنيم. ما در لبنان از بازگشت پادشاه 
عربستان بسيار خوشحاليم چرا كه وي از كشور ما بسيار حمايت كرده است. 
نخست وزير سابق لبنان گفت: پيشتر اعالم كردم كه دليل ورود من به عرصه 
سياست، ترور رفيق حريري در سال 2005 بود. اين روند با تظاهرات مردم 
لبنان در 14 مارس سال 2005 ميالدي آغاز شد. اين در حالي است كه نجيب 
ميقاتي در پايان سفر خود به طرابلس در شمال لبنان اعالم كرد كه همچنان از 

همگان مي خواهد تا در دولت مشاركت كنند. 
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تدابير ديرهنگام آل سعود براي عربستان 
در آستانه انقالب 

تأكيد استاندار تهران بر افزايش 
كيفيت نان  

افزايش فرصت هاي شغلي استان تهران 
در سال آينده 

سراسری
جهان نما ایران

اعالم شدن روز 11 مارس به عنوان روز 
لطمه  و  عربستان  مردم  طرف  از  خشم 
ديدن صدور نفت باعث وحشت سران 
اين كشور و آمريكا شده است. واكنش 
سران سعودي روي آوردن به اقدام هاي 
تشويقي براي منصرف كردن مردم است 
ديرهنگام  بسيار  را  آن  كارشناسان   كه 
مي دانند. در حالي كه معارضان عربستاني 
به يازدهم مارس كه روز خشم نامگذاري 
پادشاهي  شوند،  مي  نزديك  اند  كرده 
براي  را  عاجلي  های  اقدام  كشور  اين 
جلوگيري از تسري سونامي انقالب هاي 
از  كنند؛  مي  اجرا  كشورشان  به  مردمي 
اعطاي وام به مردم گرفته تا خريد فيس 
بوك. در همين حال رسانه هاي غربي از 
نگراني شديد در غرب و اسرائيل درباره 
آينده عربستان سعودي به عنوان شريان 
حياتي انرژي آمريكا و اروپا در صورت 
بروز نا آرامي ها در بزرگ ترين كشور 
تاكنون  اند.  داده  خبر  نفت  توليدكننده 
عربستان سعودي هزينه كاهش توليد ساير 
كشورها مانند ليبي را متقبل شده و با اين 
اقدام تعادلي نسبي بين عرضه و تقاضاي 
تا  است  آورده  وجود  به  بازار  در  نفت 
قيمت نفت به شكل ناگهاني و سرسام آور 
گران نشود. انقالب هاي تونس و مصر كه 
به خلع زين العابدين بن علي و حسني 
مبارك در دو كشور منجر شد و همچنين 
فتح خانه به خانه مواضع و خاكريزهاي 
معمر قذافي به وسيله انقالبيون در ليبي، 
سايه سنگين خود را بر سرزمين عربستان 
در  الجزيره  شبكه  است.  گسترانده  نيز 
گزارشي مي نويسد كه گروهي از جوانان 
عربستان سعودي كه نام جمعيت خود را 
در  اند  نهاده  تغيير«  براي  جده  »جوانان 
همراهي با انقالبيون ليبي براي برگزاري 
راهپيمايي در اين كشور فراخوان داده اند 
و متعهد شده اند كه از حقوق خود در 
برگزاري راهپيمايي مسالمت آميز و بدون 
خشونت كوتاه نمي آيند و اين در حالي 
است كه نهادهاي ديني عربستان همچنان 
به حرمت شرعي تظاهرات فتوا مي دهند. 
از سوي ديگر گزارش مركز بررسي هاي 
استراتژيك »استرانفور« واشنگتن تصريح 
مي كند كه رفتار و سلوك سران سعودي 
به  از زمان سرنگوني بن علي و مبارك 
نگراني شديدي است  از  وضوح حاكي 
سونامي  ورود  احتمال  در خصوص   كه 
ناآرامي ها و اعتراضات به مرزهاي عربستان 
دارند. با افزايش نگراني ها درباره احتمال 
ساير  دومينووار  هاي  آرامي  نا  سرايت 
سعودي،  عربستان  به  عربي  كشورهاي 
سران اين كشور به اقدام های عاجل و 
در عين حال ديرهنگامي براي مهار بحران 
خبر  اند.  آورده  روي  حاكميت  آينده 
بازگشت ملك عبداله )پادشاه عربستان( 
از سفر درماني خود در نيويورك با يك 
اعطاي  بود.  همراه  ديگر  پرحاشيه  خبر 
ده ها ميليارد دالر كمك هاي مالي براي 
تأسيسات  و  محروم  مناطق  در  هزينه 
از  تعدادي  آزادي  عربستان،  زيربنايي 
مسكن  وام  اعطاي  سياسي،  زندانيان 

دستمزدها  ميزان  افزايش  متقاضيان،  به 
در  استخدامي  هاي  ردي�ف  افزايش   و 
اداره های دولتي. رسانه هاي عربستاني 
يك  شامل  كه  امتيازها  اين  كه  نوشتند 
نيز  بسته 37 ميليارد دالري و به تازگی 
يك بودجه 11 ميليارد دالري است شامل 
شيعيان و مناطق شيعه نشين نيز مي شود. 
در حالي كه صدها تن از جوانان عربستان 
نام كرده و  سعودي در فيس بوك ثبت 
آمادگي خود را براي برگزاري روز خشم 
»يوم  به  موسوم  اسفند   22 در  عربستان 
الحنين« اعالم كرده اند، پايگاه خبري داون 
وايرز آمريكا اعالم كرده است كه پادشاه 
سعودي از مارك زوركربرگ مؤسس فيس 
بوك خواسته است اين شبكه اجتماعي را 
به قيمت 150 ميليارد دالر به وي بفروشد. 
از  خبري  آمريكايي  پايگاه  اين  تاكنون 
پاسخ مؤسس فيس بوك به درخواست 
پادشاه عربستان نداده، اما نوشته است كه 
اين پيشنهاد پس از آن مطرح مي شود كه 
پادشاه عربستان از نقش آفريني اين شبكه 
اجتماعي در انقالب هاي عربي به شدت 

نگران و هراسان شده است. 
چاپ  گاردين  روزنامه  آنكه  از  پس 
هاي  پول  نوشت  گزارشي  در  انگلستان 
اعطايي پادشاه عربستان نخواهد توانست 
اعتراضات  سونامي  مقابل  در  را  دردي 
دانماركي  روزنامه  يك  كند،  دوا  مردمي 
كشورهاي  ناآرام  اوضاع  كرد:  تصريح 
غرب  سعودي  عربستان  ويژه  به  عربي 
را به شدت بيمناك كرده است.  روزنامه 
است:  نوشته  دانمارك  بوستن  يالندس 
براي  خوبي  پيام  نفت  قيمت  افزايش 
غرب ندارد و به اين معنا است كه جهان 
قطع  نگران  و  شده  گرفته  گروگان  به 
كند:  مي  اضافه  روزنامه  اين  است.  آن 
نگراني چشم  و  اضطراب  و  سردرگمي 
و  است  دوخته  عربستان  به  را  جهانيان 
هيچ كس دور از انتظار نمي داند كه نا 
آرامي ها از ليبي و بحرين به بزرگ ترين 
توليد كننده نفت جهان )عربستان( كشيده 
نشود. از ديگر سو و در حالي كه منابع 
غربي از سرنوشت شاهرگ حياتي انرژي 
نشين  شيعه  شرقي  مناطق  در  كه  غرب 
عربستان واقع شده است به شدت نگران 
هستند. برخي مقام های صهيونيست هم 
نتوانستند نگراني خود را از اين موضوع 
اسبق  رئيس  هالوي  افرايم  كنند.  پنهان 
در  اسرائيل)موساد(  جاسوسي  سازمان 
گفتگويي با راديو رژيم صهيونيستي اذعان 
غربي  و  است: كشورهاي صنعتي  كرده 
نمي توانند دست روي دست بگذارند و 
فكري به حال توقف احتمالي صادرات 
نفت عربستان در صورت سرايت موج 
نا آرامي ها به اين كشور نكنند. عربستان 
پس از قطع قسمت عمده صادرات نفت 
اعضاي  ساير  با  هماهنگي  بدون  ليبي 
پيش  كسري  تا  شد  عمل  وارد  اوپك 
 آمده را جبران كند، اما در صورت تسري 
اعتراض ها به اين كشور، گزينه اي براي پر 
 كردن كاهش صدور نفت عربستان وجود

ندارد. 

نصف النهار

نصف النهار
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هدفمند سازي يارانه ها قاچاق سوخت را به شدت كاهش داد 

ذوب آهن اصفهان میزبان سمپوزیوم فوالد 89

200 شركت داخلی و خارجی صنعت فوالد در نمايشگاه بين المللی ذوب آهن

ش��هردار ش��هركرد از ان��تش��ار 
اوراق مشاركت پروژه برج هاي 
نور  درياي  و  نور  كوه  دوقلوي 
از  روز  پنج  مدت  به  شهر  اين 
ماه  اسفند  نوزدهم  الي  پانزدهم 

سال جاري خبرداد.
نوريان  اردشير  ايرنا،  گزارش  به 
استان  خبرنگاران  جمع  در 
 400 مبلغ  با  اوراق  اين  افزود: 
زماني  بازه  داراي  ريال  ميليارد 
سال  اسفندماه   15 از  چهارساله 
 جاري تا 15 اسفند ماه سال 93 
 مي باشدكه عالوه بر استان تهران و 
در  بختياري،  و   چهارمحال 
استان هاي اصفهان، فارس، البرز 

و قم نيز منتشر مي شود. 
عنوان  با  طرح  اين  از  وي 

نام  استان  هاي  پروژه  ازسودآورترين  يكي 
الحساب  علي  سود  ارايه  داشت:  واظهار  برد 
محاسبه  مالياتي،  معافيت  17درصدي،  ساالنه 
به  انتقال  قابليت  سال،  در  360روزه  مبناي 
مشاركت،  اوراق  روزانه  بازخريد  و  غير 
از  سررسيد،  از  قبل  16/5درصد  سود  با 
شهري  بزرگ  طرح  اين  اجراي   مزاياي 

است. 
اين  اجراي  اوليه  اقدامات  اينكه  بيان  با  نوريان 
پروژه حدود يك هزار و 10 ميليارد ريال هزينه 

در برداشته است اظهار داشت: حدود20 درصد 
از اين مبلغ از محل آورده هاي ساخت،زمين و 
پاركينگ شهرداري، 20درصد از محل حقوقات 
پروژه ها و 39/3 درصد از محل اوراق مشاركت 
است. وي ساماندهي مشاغل و اصناف و تمركز 
مراكز خريد به منظور سهل الوصول بودن براي 
شهروندان را از تبعات مثبت اجتماعي اين طرح 
عنوان كرد و بيان داشت: با اختصاص سه طبقه 
تخصصي  مراكز  به  نور  درياي  برج  طبقات  از 
تلفن،  موبايل،  فروش  مركز  شامل  تجاري 
كامپيوتر و وسايل ورزشي، 11 طبقه به خدمات 

دفترهای  به  طبقه  ويك  دفتري 
دسترسي  اي؛  حرفه  هاي  آموزش 
ساكنان اين شهر به مراكز سريع تر 
ترافيك در سطح  باالي  از حجم  و 

شهر كاسته مي شود. 
ساخت  عمليات  اجراي  زمان  وي 
اين پروژه را چهار سال عنوان كرد 
اين مدت هر سه  افزود: درطول  و 
ماه يكبار در سال 170 ميليارد ريال 
و طي چهار سال درمجموع حدود 
به صاحبان  ريال سود  ميليارد   272 
خواهد  پرداخت  مشاركت  اوراق 
چنين  هم  شهركرد  شهردار  شد. 
شود  مي  بيني  پيش  كرد:  تصريح 
هزار  يك  پروژه  اين  هاي  واحد 
فروش  به  ريال  ميليارد   880  و 

برسد. 
شهرهاي  از  يكي  عنوان  به  ازشهركرد  نوريان 
پيشرو در زمينه اجراي پروژه هاي عظيم شهري 
در  شهركرد  شهرداري  كرد:  تصريح  و  برد  نام 
مشاركتي  اوراق  طرح  تصويب  به  موفق  حالي 
بين  از  كه  شد  نور  درياي  و  كوه  هاي  برج 
هفت  تنها  مشاركت  اوراق  متقاضي  شهر   47
مركزي  بانك  تصويب  به  را  خود  طرح   شهر 
رساندند. به گفته نوريان اين برج ها هر كدام در 
 24 طبقه در محل ميدان بسيج شهركرد احداث 

مي شوند. 

دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 
اصفهان گفت: اجراي قانون هدفمند سازي يارانه 
و به تعادل رسيدن قيمت انرژي، معضل قاچاق 

سوخت را تا حد زيادي منتفي كرده است. 
به گزارش ايسنا، محمدرضا جان نثاري در نشست 
خبري گفت: بنزين با قيمت چهار هزار و هفت 
هزار ريال انگيزه قاچاق به آن سوي مرزها را از 
باندهاي قاچاق سوخت گرفته است. وي يادآورد 
شد: زماني كه بنزين به قيمت هر ليتر يك هزار 
افرادي سهميه هاي خود  بود،  نيز موجود  ريال 
 را واگ�ذار مي ك�ردند و اي�ن ك�ارت ها پس از 
ج�مع آوري توس�ط اع�ضاي بان�دهاي ق�اچ�اق 
 س�وخت به است�ان ه�اي م�رزي رف�ته و ت�خ�ليه 
مي ش�د كه ان�جام چ�نين اع�مالي ب�ه راح�تي با 
استفاده از زيرساخت هاي فناوري اطالعات قابل 
شناسايي بود و كارت افراد خاطي ابطال مي شد. 
دبير كميسيون قاچاق كاالي استان اصفهان بيان 
كرد: در حوزه قاچاق گازوئيل هنوز انگيزه اندكي 
بايد  ولي  دارد  وجود  سوخت  قاچاقچيان  براي 

با  125ريال  ليتري  گازوئيل  بين  زيادي  تفاوت 
شد،  قايل  ريال   500 و  هزار   3 ليتري  گازوييل 
از سوي ديگر گازوئيل نرخ جديد كه در اختيار 
كشاورزان قرار گرفته نيز سهميه هاي مشخصي 
باندهاي قاچاق  نتيجه بر سختي كار  دارد و در 
است.  شده  افزوده  نيز  حوزه  اين  در  سوخت 
وي اعالم كرد: 10 و 11 اسفند ماه سال جاري 
همايش كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 
با حضور دبير و معاونان ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز كشور و با عنوان تقويت اقتصاد 

ملي برگزار مي شود. 
سال  عملكرد  ارزيابي  داد:  توضيح  وي 
فعاليت  تفكيكي  ارزيابي  كميسيون،   گذشته 
سر تدوين  و  شهرستان   23 هاي   كميسيون 
قاچاق  با  مبارزه  كميسيون   90 سال  هاي  فصل 
كاال و ارز استان از جمله برنامه هاي اصلي اين 
همايش است. جان نثاري گفت: كميسيون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز استان اصفهان، با هدف كنترل 
ها،  بيشتر حركت  بخشي  اثر  و  پديده  اين  بهتر 

اقدامات خود را روي پنج كاالي كليدي كفش، 
بهداشتي  لوازم  و  دخانيات  سوخت،  پوشاك، 

آرايشي متمركز كرده است. 
اصفهان  استان  كاالي  قاچاق  كميسيون  دبير 
لوازم  قاچاق  با  مبارزه  روي  كرد:  خاطرنشان 
آرايشي بهداشتي حساسيت ويژه اي داريم، زيرا 
كنندگان  مصرف  بدن  با  نزديك  از  كاالها  اين 
مورد  استاندارهاي  نداشتن  و  است  تماس  در 
 ن�ياز در آن�ها ض�ايعات جسم�اني ج�دي براي 
وي  داشت.  خواهد  همراه  به  كنندگان  مصرف 
ت�صريح ك�رد: از ورود ل�باس ه�اي دس�ت دوم 
معروف به تاناكورا با توجه به خطرات بهداشتي كه 
به همراه دارند، به شدت برخورد مي شود و چنين 
 محموله هايي پس از توقيف به طور يقين معدوم 

خواهد شد. 
جان نثاري اعالم كرد: طي ده ماهه سال جاري 
ميزان 180 ميليارد ريال كاالي قاچاق در استان 
اصفهان كشف شده كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 27 درصد افزايش نشان مي دهد. 

زاینده رود
ترين  مهم  از  يكی   89 فوالد  سمپوزيوم 
رخدادهای صنعت فوالد كشور با هدف ارايه 
اين  در  فنی  و  علمی  دستاوردهای  آخرين 
صنعت، دهم اسفندماه در شركت سهامی ذوب 

آهن اصفهان برگزار شد.
اين همايش مهم به همت انجمن ملی آهن و 
فوالد ايران و با حضور معاون وزير صنايع و 
مديرعامل ايميدرو، استاندار و مسئوالن محلی 
و  صنايع  ارشد  مهندسان  و  مديرعامالن  و 
متخصصان دانشگاهی و استادان صنعت فوالد 

برگزار شد. 
خارجی  و  داخلی  شركت   200 از  بيش 
صنعت فوالد نيز در نمايشگاه بين المللی اين 
شركت  مديرعامل  كردند.  شركت  سمپوزيوم 
همايش  اين  در  اصفهان  آهن  ذوب  سهامی 
توليد  واحد  اولين  اصفهان  آهن  ذوب  گفت: 
فوالد در كشور است و در سال 1350 اولين 
كوره آن افتتاح شده است و ظرفيت اين واحد 
رسيده  تن  ميليون   2 به   62 سال  در  توليدی 
با مطالعه طرح های جديد  افزود:  است. وی 
ميليون   5 به  آهن  ذوب  ظرفيت  توسعه،  و 
ميليون   2/7 اكنون  هم  كه  رسيد  خواهد  تن 
توليد  آهن  ذوب  در  فوالدی  محصوالت   تن 
می شود و با توجه به زيرساخت های موجود 

زمينه مناسب برای توسعه ذوب آهن تا توليد 
در  داد:  ادامه  وی  دارد.  وجود  تن  ميليون   5
فراوان  ماهر  و  متخصص  نيروی  آهن  ذوب 
نظر  مورد  هدف  به  رسيدن  و  دارد  وجود 
نيست. همچنين وجود 600  از دسترس  دور 
طرح  در  توان  می  را  مازاد  مذاب  تن  هزار 
و  نمود  استفاده  كاظمی(  )شهيد  جديد   های 
رساند.  توازن  به  را  آهن  ذوب  وری  بهره 
مديرعامل شركت سهامی ذوب آهن اصفهان 
مطلوب  ميزان  به  بايد  شركت  اينكه  بيان  با 
 توليد و بهره وری برسد اظهار داشت: اين نكته 
نزديك  آن  به  رسيدن  و  شده  گذاری  هدف 
آگلومراسيون   ،3 شماره  بلند  كوره  و  است 
برداری  بهره  مرحله  به  توازن  های  طرح  و 
نيروگاه  واحد  همچنين  رسيد.   خواهد 
به  آينده  سال  در  سازی  كك  و  آهن   ذوب 
بهره برداری می رسد و مجموعه ذوب آهن 
به توليد 3/2 ميليون تن می رسدكه برای نيل 
به قدم بعدی و توليد 5 ميليون تن به بازسازی 

فوالدسازی در ذوب آهن نياز است.
صفرعلی براتی با بيان ميزان واردات فوالد به 
كشور تصريح كرد: بايد اين اشتغال در كشور 
و  رسيده  مرز خودكفايی  به  و  ايجاد شود  ما 
براتی  كنيم.  استفاده  نيز  منطقه  بازارهای  از 
نقش ذوب آهن در جنگ تحميلی را اساسی 

توصيف كرد و نيروهای متخصص ذوب آهن 
فنی  را خط شكن جهادسازندگی و مهندسی 
در  مهمی  قطعات  زمان جنگ  در  كه  دانست 
شده  توليد  جبهه  مهندسی  برای  آهن  ذوب 
تقديم  ايثارگر  و  آزاده  زيادی شهيد،  تعداد  و 
انقالب كرده است. همچنين 283 شهيد نمادی 
از افتخار رشادت فوالد مردان ذوب آهن در 
مجموعه  ايجاد  براتی  صفرعلی  است.  جنگ 
متخصصان  توسط  خراسان  فوالد  سبا،  فوالد 
در  شركت  اين  توليدات  ارايه  و  آهن  ذوب 
بورس اصفهان و افزايش اشتغال ذوب آهن در 
استان را حركتی جهادی و در راستای توسعه 
اقتصادی استان اصفهان مهم و محوری قلمداد 
كرد. همچنين در بومی سازی توليد 85 درصد 
از قطعات مورد نياز در داخل شركت و وجود 
افتخارات  از  خودكفا  اقماری  های  شركت 

شركت سهامی ذوب آهن است.
عباس  سمپوزيوم  اين  در  كه  است  ذكر  قابل 
نجفی زاده )رئيس انجمن آهن و فوالد ايران(، 
عليرضا ذاكر اصفهانی )استاندار(، حسن پالرك 
)معاون وزير صنايع( و همچنين رمضان قربان 
علی  و  سمپوزيوم(  برگزاری  )دبير  ابراهيمی 
نيز سخنرانی  شفيعی )دبير علمی سمپوزيوم( 
كردند كه گزارش آن در شماره آينده به چاپ 

خواهد رسيد.

از پانزدهم اسفندماه منتشر می شوند:

اوراق مشاركت برج هاي دوقلوي شهركرد 

مديرعامل آب منطقه اي اصفهان 
گذشته  سال  دو  سياست  گفت: 
وزارت نيرو به تكميل تعدادي از 
طرح هاي ناتمام آب استان منجر 
در  طرفه  محمدعلي  است.  شده 
قاج  قره  سدهاي  ايرنا  با  گفتگو 
را  در شهرستان سميرم  كمانه  و 
ناتمام  ترين طرح هاي  از عمده 
آب استان دانست كه طي دو سال 

اخير تكميل شده است. 
در  تسريع  از  همچنين  وي 
آبياري  هاي  شبكه  اجراي 
در  رودشت  سدهای  زيردست 
قاج  قره  و  اصفهان  شهرستان 
و  داد  خبر  سميرم  شهرستان  در 

 گفت: روند اجراي اين طرح ها به 
 گونه اي است كه در سال آتي مورد 
بهره برداري قرار مي گيرند. طرفه 
استفاده  در  نيرو  وزارت  رويكرد 
از  استفاده  و  مشاركت  اوراق  از 
تسهيالت بانكي براي تسريع در 
اجراي طرح هاي در دست اجرا 
را از ديگر رويكردهاي مؤثر دو 
براي  نيرو  وزارت  اخير  سال 
تسريع در اجراي طرح ها عنوان 
كرد. وي توجه ويژه به طرح هاي 
تأمين آب شرب بهداشتي شهرها 
و روستاها را از ديگر اولويت هاي 
دولت و وزارت نيرو طي دو سال 

گذشته دانست. 

منطقه  برق  شركت  مديرعامل 
دولت  در  گفت:  اصفهان  اي 
مهندس  تصدي  دوران  و  دهم 
نامجو در وزارت نيرو، مشاركت 
ب��خش خ��صوصي در اج��راي 
 پروژه های نيروگاهي افزايش يافته 
در  فالحتيان  هوشنگ  است. 
گفتگو با ايرنا اظهار داشت: عالوه 
بخش  مشاركت  اف��زايش  ب��ر 
خصوصي در اجراي طرح هاي 
وزارت نيرو، بسترسازي مناسب 
طي دو سال گذشته براي اجراي 
اصل 44 و واگذاري نيروگاه ها به 
گرفته  بخش خصوصي صورت 
دو  طي  شد:  متذكر  وي  است. 

سال گذشته بالغ بر 500 ميليارد 
و  دولتي  گذاري  سرمايه  تومان 
اج�راي ط��رح  خ�صوص�ي در 
 هاي توليد و انتقال برق در برق 
منطقه اي اصفهان صورت گرفته 
متعددي  نيز طرح هاي  اكنون  و 
تومان در  ميليارد  ارزش 900  به 
استان هاي اصفهان و چهارمحال 
اجراست.  دست  در  بختياري  و 
ف�الحتيان، س�رمايه گ�ذاري 1/5 
خصوصي  بخش  دالري  ميليارد 
از  را  برق  توليد  هاي  پروژه  در 
دي�گر ت�حوالت ب�رق منطقه اي 
استان طي دو سال گذشته عنوان 

كرد. 

 سياست وزارت نيرو  براي تكميل 
طرح هاي آب اصفهان موثر بوده است 

افزايش مشاركت بخش خصوصي
 در اجراي پروژه هاي نيروگاهي
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رو در روآژیر

البد گاهی از خود پرسيده ايد كه چه چيز 
باعث می ش��ود تا زنان بخواهند مرتب 
درباره وقايع زندگی روزمره شان با همه 
صحبت كنند، در حالی كه مردان بيش��تر 
درون گراهستند و حال و حوصله صحبت 
در مورد اتفاق های زندگی روزمره شان 
را ندارند؟ چرا م��ردان وقت آزاد خود را 
صرف كار كردن با كامپيوتر و يا خواندن 
مجالت ورزش��ی می كنند در حالی كه 
زنان بيش��تر ترجيح می دهن��د به اخبار 
رسيده از اين و آن بپردازند و يا سعی كنند 
ارتباطشان با ديگران برازنده و معقول به 
نظر برسد؟ چرا مردان و زنان از روابطشان 
 ب��ا يكديگر چيزهای متفاوت��ی را طلب 
می كنند؟ شايد علت، تفاوت های بنيادين 
در مغز مردان و زنان باش��د. در بررس��ی 
نمونه ای از تفاوت های رفتاری، محققان 
دانشگاه باث متوجه شدند احساس درد 
در زنان و مردان متفاوت است. مردان در 
مواجهه با درد بيشتر به اين فكر می كنند 
كه چگونه از شر آن در كوتاه ترين زمان 
ممكن خالص ش��وند اما در مقابل، زنان 
بيشتر درگير پاسخ احساسی شان نسبت 
به آسيب هستند كه اين خود ممكن است 
باعث شود تا آنها درد را شديدتر احساس 
كنند. برای مقابله با ناراحتی ناشی از طالق 
ني��ز تفاوت دو جنس به خوبی مش��هود 
است. زنان توانايی بيشتری برای تطابق با 
موضوع دارند. تحقيقی كه در يوركشاير 
 انجام شد نشان داد زنان در مقابله با تمامی 
مرحله های مختلف قطع ارتباط از مردان 
قوی تر هستند. 61 درصد از زنان اظهار 
داشتند كه در طی 2 سال اول بعد از طالق، 
آنها بس��يار خوشحال تر از موقعی بودند 
كه هنوز در حال زندگی مش��ترك بودند 
در حالی كه فقط 51 درصد از مردان نظر 
مشابهی را داشتند. دكتر فرانك تاليس روان 
 شناس بالينی معتقد است يافته های فوق را 
می توان به وسيله تفاوت های مشخصی 
ك��ه در مغز دو جنس وجود دارد، توجيه 
كرد. در س��ير تكاملی، زنان بيش��تر اهل 
معاش��رت و رفتارهای اجتماعی هستند، 
 چرا كه به هر حال اين زنان هس��تند كه 
بچ��ه ها را ب��زرگ كرده و آن��ان را برای 
 رويارويی با اجتماع آماده می كنند. آنها دارای 
مهارت های برق��راری ارتباط اجتماعی 

هس��تند كه مردان فاقد آن هستند و اين 
مهارت ه��ا به آنها اجازه م��ی دهد تا از 
طريق احساساتش��ان صحبت كرده و با 
دوستان و خانواده شان راحت تر ارتباط 
برقرار كنن��د، در حالی كه م��ردان كمتر 
قادر به برقراری ارتباط اجتماعی مناسب 
 حتی با دوستانشان هس��تند و در هنگام 
ناراحتی های احساسی، به جای مواجهه 
با مورد ناراحت كننده، بيش��تر سعی می 
كنند آن را از هر طريق ممكن و لو اينكه 
در درون خود بريزند، به حداقل برسانند. 
شايد يك دليل علمی برای اين موضوع 
اين باشد كه مغز مردان طوری تنظيم شده 
ك��ه به صورت سيس��تماتيك و تحليلی 
عمل كند، در حالی كه مغز زنان بيش��تر 
در مورد احساسات تنظيم شده است. در 
تحقيق يوركشاير اين طور به نظر رسيد 
كه مزيت های ذات��ی فوق، نقش مهمی 
در زندگی جنس مؤنث داش��ته باش��ند؛ 
در ط��ی چند س��ال اول پ��س از طالق، 
زنان روابط بيشتری با دوستانشان برقرار 
و وقت بيش��تری صرف خانواده ش��ان 
 كردند و به دنبال مش��اوره ه��ا و درمان
ناراحتی هايشان بودند در حالی كه مردان 
بيش��تر به دنبال لذت های موقتی بودند. 
ب��ه طور عمده پس از به هم خوردن يك 
ارتباط زناشويی، مردان برای حفظ اعتماد 
به نفسشان به دنبال ارتباط جديد هستند 
به جای آنكه فكر كنند چرا ازدواجش��ان 
با شكس��ت مواجه ش��ده اس��ت. عالوه 
ب��ر اين، برخ��الف عقيده عموم��ی، در 
يك رابطه دوطرفه، مردان بيش��تر از زنان 
 درگير عش��ق می شوند چرا كه براساس 
بررس��ی ها مردان بيش��تر از زنان تمايل 
دارند تا غريزه ش��ان را برای رس��يدن به 
فردی ك��ه او را جذاب و دلربا می دانند، 
ارض��ا كنند. از طرف ديگر، زنان بيش��تر 
 از طريق برنامه ريزی ش��ده تری عاشق 
می شوند كه تحت تأثير سير تكاملی شان 

است. 
آنها بيش��تر به دنبال ش��ريكی هستند كه 
مراقب آنها بوده و قادر باشد خانواده شان 
را هم ازنظر مالی و هم ازنظر عاطفی تأمين 
كند. زنان در ارتباط ش��ان با طرف مقابل 
عالوه بر جذابيت های فيزيكی، به دنبال 

مهربانی و سخاوت نيز هستند. 

 جامع��ه همانن��د ي��ك كش��تی 
س��اكنان  ك��ه  اس��ت  ب��زرگ 
 خ��ود را از دري��ای زم��ان عبور 
می ده��د و به جزي��ره آيندگان 
می رس��اند. س��اكنان اين كشتی 
راح��ت  و  آرام  چن��ان  گاه��ی 
خ��وش  آن  عرش��ه  روی   ب��ر 
می گذرانند كه گويی آب در دل 
هيچ كدامشان تكان نمی خورد. 
ام��ا در مقابل جامع��ه هايی هم 
هستند كه چنان پرتالطم و ناامن 
و مصيبت زده اند كه زندگی در 
آن بيش��تر به يك رياضت شبيه 
اس��ت. بنابراين اگر قرار باش��د 
زندگی آرام و متعادلی را تجربه 
كنيم بايد جامعه ای سرش��ار از 
آرامش داشته باشيم و از قدم زدن 
بر روی عرش��ه آن ل��ذت ببريم. 
 اسالم، در حوزه روابط اجتماعی 
آم��وزه ه��ای كارا و پراهميت��ی 
دارد ك��ه اگر جامعه ای بتواند به 

س��وی عملياتی ش��دن آنها پيش رود، گوی سبقت را 
از جامع��ه های ديگ��ر خواهد ربود و به س��وی مدينه 
فاضله نزديك تر خواهد ش��د. يكی از اين دستورهای 
 اجتماع��ی، م��دارا و تحمل نابخردان جامعه اس��ت كه 
می تواند آرامش جامعه را تضمين كند. اگر قرار باش��د 
كه با اندك اصطكاكی ميان افراد جامعه، آتش درگيری 
و اختالف، روش��ن شود و ُگر بگيرد، زندگی در چنين 

اجتماعی غير ممكن خواهد بود. 
همه ما با چشمان خود ديده ايم كه آتش، قوه تشخيص 
ندارد و خشك و تر را با هم می سوزاند. آتش اختالف 
ها هم اگر روش��ن ش��د به هيچ بش��ری رحم نخواهد 
كرد و ريش��ه های مهر و محبت را در جامعه خش��ك 
خواهد نمود. در اين ميان عاقل كسی است كه همتايی 
برای س��نگ آتش زنه ديگران نش��ود و با دستان خود 
 درخت س��ر س��بز مهربان��ی را ب��ه آتش نكش��اند. به 
همين خاطر اس��ت كه پيامبر خ��دا صلی اله عليه و آله 

می فرمايد: 
»خردمندترين مردم، با مداراترين آنها با مردم است.« 

برخ��ی از اف��راد جامعه درس��ت مثل س��نگ آتش زنه 
ي��ا چخماق م��ی مانند. به دنبال درد س��ر می گردند و 
بدش��ان نمی آيد كه برای تنوع هم كه ش��ده با ديگران 
درگير ش��وند. اما اگر به اين نكته توجه داشته باشيم كه 
س��نگ آتش زنه هيچ گاه به تنهايی نمی تواند كاری از 
پيش برد و توليد آتش كند، خود را آلت دس��ت چنين 
افرادی نخواهيم كرد. گاهی با اندكی صبر و تحمل می 
توان از بروز يك مش��كل حل نشدنی جلوگيری نمود 
و طوفان نابخردی برخ��ی از افراد جامعه را با رفتاری 

عاقالنه و مس��المت آميز فرونشاند. اصطكاك با چنين 
اف��رادی جرقه درگيری را ايجاد می كند و آتش كينه و 
كدورت را بر پا می س��ازد. بنابراين عاقل كس��ی است 
كه از اس��اس، مس��ايل ايمنی را رعاي��ت كند و مراقب 
باش��د تا هيچ اصطكاكی رخ نده��د. پيامبر خدا و اهل 
بيت آن حض��رت)ع( آيينه تمام نمای اين مس��أله اند. 
ابن شهاب زهری كه يكی از فقها، محدثان و سخنوران 
عام��ی مذهب مرتبط با دس��تگاه بنی اميه بوده اس��ت 
درباره امام سجاد)ع( می گويد: »من تا به حال با كسی 
برتر از او برخورد نكرده ام. به خدا س��وگند، من برای 
 او نه دوس��تی در نهان س��راغ دارم و نه دشمنی آشكارا 
می شناسم.« به او گفته شد: چگونه چنين چيزی ممكن 
است؟ او پاسخ داد: »زيرا هر كس كه به او عالقه زيادی 
داشت و به او عشق می ورزيد، وقتی مقام و شخصيت 
و فضيلتش را مشاهده می كرد بر او رشك می برد. هر 
كس هم كه با او دشمن بود از شدت مدارايی كه داشت 

با او مدارا می كرد و دوستانه برخورد می نمود.« 
بدين ترتيب دوس��تداران امام سجاد)ع( شيفته او بودند 
و دش��منانش اسير كارهای عاقالنه او. اگرچه برخی از 
افراد جامعه با او دش��من بودند و نمی خواستند سر به 
تن او بماند، اما برخورد توام با مدارای امام سجاد هيچ 
بهانه ای به دس��ت آنان نمی داد و آنان را خلع س��الح 
كرده بود. مرازم كه يكی از ياران امام صادق)ع( است، 
چني��ن می گويد: »من و مص��ادف در خدمت حضرت 
صادق بوديم كه منصور دوانيقی حاكم ستمكار عباسی، 
به ايشان اجازه داد تا از حيره )شهری در نزديكی كوفه( 
خارج شود. ما به همراه امام از حيره خارج شديم تا به 

نزديكی بغداد رسيديم. 

س��ر ش��ب بود كه به پاس��بانان 
گش��تی برخوردي��م و يك��ی از 
مالي��ات چيان ك��ه در ميان آنان 
بود جل��وی آن جناب را گرفت 
و گفت: نمی گذارم رد ش��وی. 
هر چه امام ب��ه او اصرار كرد و 
خواهش نم��ود، او س��ر باز زد 
و قب��ول نكرد. مص��ادف كه در 
خدم��ت ام��ام بود ب��ه حضرت 
عرض كرد: آقا! اج��ازه بده اين 
را كه باعث ناراحتی شما است، 
بكش��م. می ترسم ش��ما را نزد 
منصور برگرداند و نمی دانم اين 
ب��ار منصور با ش��ما چه خواهد 
كرد. من با مرازم هر دو حاضريم 
كه اگر اجازه ده��ی گردن او را 
بزنيم و جس��د او را به رودخانه 
بيفكنيم. اما امام به او فرمود: ای 
مص��ادف! خويش��تن دار باش و 
دست نگهدار. امام پيوسته از آن 
مرد ماليات چی می خواس��ت تا 
مزاح��م نش��ود و بگذارد به راهمان ادام��ه دهيم. اما او 
امتناع می كرد. تا اينكه پاس��ی از ش��ب گذش��ت و او 
باالخ��ره اجازه گذر داد و رف��ت. حضرت به راه خود 
ادام��ه داد و رو ك��رد به ما و فرم��ود: ای مصادف! اين 
بهتر اس��ت يا آنچه ش��ما می گفتيد؟ عرض كردم: اين 
بهتر اس��ت. امام فرمود: گاهی انس��ان از يك ناراحتی 
 كوچك بيرون می آيد ولی در ناراحتی بزرگ تری قرار 
 م��ی گي��رد.« بنابراين گاه��ی با اندكی صب��ر و تحمل 
می ت��وان از بروز يك قائله ال ينح��ل جلوگيری نمود 
و طوفان نابخردی برخ��ی از افراد جامعه را با رفتاری 

عاقالنه و مسالمت آميز فرونشاند. 
درس��ت اس��ت كه تحمل چنين افرادی بس��يار مشكل 
اس��ت انس��ان به طور عادی نمی تواند از كنار كارهای 
ناشايس��ت و نابخردانه آنها بگذرد، اما به طور مس��لم 
ناراحت��ی ان��دك بهت��ر از ان��دوه فراوان اس��ت. اندك 
ناراحت��ی درونی كه به خاطر تحمل چنين افرادی برای 
انس��ان پيش می آيد، بهتر از به تالطم در آوردن كشتی 
اجتماع است. چرا كه در نهايت زندگی در كشتی ناآرام 

غير ممكن خواهد شد. 
البته بايد توجه داش��ت كه برخ��ورد ما با چنين افرادی 
بايد عاقالنه و مس��المت آميز باش��د نه اينكه ذليالنه و 
حقارت آميز. انسان تيزهوش كسی است كه بتواند مرز 
مي��ان اي��ن دو را بيابد و فضا را به س��وی صلح و صفا 
س��وق دهد. چراكه خداوند به هيچ مؤمنی اجازه نداده 
كه خود را خوار و ذليل كند. بلكه از او خواس��ته تا در 
برابر نابخردی ديگران خردمندانه عمل كند و بی عقلی 

خود را به نابخردی آنها ضميمه نكند.

جامعه

 زاینده رود
تازه كارگاهم رونق گرفته بود و داش��تم مزه خوش 
زندگ��ي را مي چش��يدم كه ب��ا مرجان، خواه��ر يكي از 
كارگرانم آش��نا ش��ده و جذب ظاهر زيب��ا و فريبنده اش 
ش��دم. محمود كه براي حل مشكلش به واحد مشاوره و 
مددكاري كالنتري 12 شاهين شهر استان اصفهان مراجعه 
ك��رده در خصوص ماجراي پيش آمده گفت: پنج س��ال 
پيش زماني كه تازه كارگاهم رونق گرفته بود و به همراه 
همسر و پسر چهارساله و نوزادي كه خدا تازه به ما عطا 
كرده بود روزگار خود را س��پري مي كردم و تازه داش��تم 
مزه خوش زندگي را مي چش��يدم كه ب��ا خواهر يكي از 
كارگرانم آش��نا ش��دم. مرجان 18 س��ال داشت. از همان 
نگاه اول مجذوب ظاهر بس��يار زيبا و فريبنده اش ش��دم 
و ب��ا او ارتباط برقرار كردم. هر بار كه به ديدنم مي آمد از 
ش��وهرش كه معتاد بود به من گاليه مي كرد و مي گفت: 
از بدرفت��اري ه��اي او به تنگ آمده و قص��د دارم طالق 
بگيرم. اين ارتباط پنهاني و شيطاني هر روز بيشتر و بيشتر 
مي ش��د و من با اينكه همسرم در زندگي برايم چيزي كم 
نمي گذاشت و تمام نيازهاي مرا برطرف مي كرد، اما هوا 
و هوس چشم مرا كور كرده بود به طوري كه محبت هاي 
همسرم را نمي ديدم. يك بار به پيشنهاد مرجان به همراه 
خواهرش كه او هم متأهل بود براي تفريح و خوشگذراني 
به ش��مال رفتم و براي اينكه در راه دچار مشكل نشويم 
يك صيغه نامه جعلي هم درست كرديم. در دو روزي كه 
با مرجان بودم مبلغ دو ميليون تومان به او پرداخت كردم. 
مدتي بعد مرجان از همسرش جدا شد و من براي ارتباط 
با او آزادي بيشتري پيدا كردم. يك روز كه به ديدنش رفته 
بودم او با اصرار مرا وادار به كش��يدن ترياك كرد، بعدها 

چند بار با هم كوكايين و شيشه هم مصرف كرديم.
در تمام اين مدت من چش��مانم را به روي واقعيت بسته 
و خودم را به طور كامل در اختيار او گذاش��ته بودم و هر 
چه مي گف��ت بدون چون و چرا انجام م��ي دادم غافل از 
اينكه با دستان خودم زندگيم را به تباهي مي كشاندم. براي 
اينكه بتوانم به اميال شيطاني خود برسم هر چه مي گفت 
انجام مي دادم. برايش يك دس��تگاه  آپارتمان اجاره كرده 
و يك خ��ودروي 206 به همراه حدود 10 ميليون تومان 
ط��ال و جواهر و س��ه دانگ زمين خري��داري كرده و به 
نامش كردم و هر چه خري��د مي كرد برايش چك صادر 

مي كردم تا اينكه...
سرانجام مصيبت من ش��روع شد و اين زن چهره واقعي 
خ��ود را برايم نمايان كرد. من كه به علت مصرف مواد و 
خوش��گذراني با مرجان از كار و كاسبي خود غافل شده 
ب��ودم كم كم دچار مش��كالت مالي ش��ده و كارگاهم با 
ورشكس��تگي روبه رو شد و طلبكارها هر روز به سراغم 
مي آمدن��د اما من ديگر چيزي نداش��تم تا حدي زندگي 

خانواده ام را بچرخانم. 

رابطه شيطاني!
)قسمت اول(

t

زیر پوست شهر

تجلیل از یك هزار و 500 معلم 
پرورشي استان اصفهان

برگزاری یادواره 11 شهید 
دانشجو در گلپایگان 

تشدید نظارت بر رستوران ها و 
اماكن گردشگري در نوروز 

به مناس��بت، روز امور تربيتي و تربيت اسالمي‹ از 
يك هزارو 500 معلم پرورشي در ورزشگاه آزادي 

اصفهان تجليل شد.  
به گ��زارش ايرنا، مدي��ر كل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان در اين آيين، ام��ور تربيتي را مجراي انقالب به 
دس��تگاه هاي تعليم و تربيت كشور دانست. سيد مجيد 
عامليان اظهار داش��ت: جهان اس��الم بعد از 32 سال از 
پيروزي انقالب اس��المي، شاهد تحوالت عظيمي است 
كه اين به خاطر فرمايشات مقام معظم رهبري و انسانهاي 

پرتالش مي باشد. 
عامليان با بيان اينكه امروز چش��م پير فرزانه انقالب در 
حوزه تعليم و تربيت به آموزش و پرورش دوخته ش��ده 
است، تصريح كرد: معلمان و مديران بايد به فرامين مقام 

معظم رهبري جامه عمل بپوشانند. 

يادواره 11 ش��هيد دانش��جو، در دانشگاه پيام نور 
گلپاي��گان برگزار ش��د. در اين ي��ادواره، خانواده 
معظم شهدا، امام جمعه، روحانيان، مسئوالن، استادان و 
دانش��جويان و ديگر قش��رهای مردم در تاالر دانشگاه 
پي��ام ن��ور گلپاي��گان خاطره اي��ن ش��هيدان را گرامي 

داشتند. 
در اي��ن آئين دبي��ر هيات عالي گزينش كل كش��ور، با 
اش��اره به اهميت برگزاري يادمان شهدا با هدف حفظ 
روحيه ايثار و ش��هادت در جامع��ه و الگوگيري از راه 
ومنش آنان، گفت: از جمله ويژگي هاي شهيدان ما اين 
است كه آنان در عصر و زمان خودشان شاخص واليت 
را درست تشخيص دادند و با قرار گرفتن در اين مسير 

به فوز عظيم شهادت نايل شدند. 

مع��اون گردش��گري اداره كل مي��راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري 
از تش��ديد نظارت بر رس��توران ها و اماكن گردشگري 
اي��ن اس��تان در ايام نوروز خب��ر داد.  پيمان فاضلي در 
گفتگ��و ب��ا ايرن��ا اظه��ار داش��ت:بر اراي��ه خدم��ات 
مطلوب،رعايت اس��تاندارد ه��ا و وضعيت تجهيزات و 

بهداشت اين اماكن نظارت مي شود. 
وي افزود: واحدهاي پذيرايي ورس��توران هاي اس��تان 
بي��ن راهي نيز از لحاظ رعاي��ت قيمت مصوب و ارايه 
خدم��ات مطلوب به گردش��گران نظارت مي ش��وند. 
معاون گردش��گري اداره كل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري چهارمحال و بختياري با اش��اره 
ب��ه تالش اين اداره براي رفاه مس��افران ورودي به اين 
اس��تان، تصريح كرد: همكاري تمامي دستگاه ها در اين 

امر ضروري است. 

دث
حوا

زاینده رود
فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان در 
حاش��يه مراس��م معارف��ه جانش��ين رئيس 
پليس مركز اس��تان از آماده باش كامل اين 
فرماندهی برای برقراری امنيت گردشگران 

نوروز سال 90 خبر داد. 
سردار حسن كرمی با اشاره به اينكه پليس 
اصفه��ان در مس��ير تكريم ارب��اب رجوع 
و خدمت رس��انی بهتر به ش��هروندان قرار 
گرفته است اظهار داشت: نوروز 90 پليس 
اصفه��ان با رويكرد جديدی از توانمندی و 
قابليت، آماده خدمت رسانی به شهروندان 
و مس��افران نوروزی خواهد بود به طوری 
كه هيچ گونه احساس نا امنی و نگرانی در 
اصفهان نداشته و از اين ايام بهترين استفاده 

را ببرند. 
فرمانده انتظامی استان سپس از آمادگی كامل 
اين فرماندهی در ايام نوروز 90 خبر داد و 
گفت: در اين خصوص پيش بينی های الزم 
ب��ه عمل آمده و به ياری خ��دا با همكاری 
بس��يج و ديگران ارگان های مردمی امنيت 

خوبی در سطح اس��تان برقرار خواهد شد. 
س��ردار كرمی در ادامه با اشاره به اينكه 60 
 درصد از جرايم استان در شهر اصفهان رخ
م��ی دهد افزود: هر چند بيش��تر جرايم در 
اصفه��ان رخ می دهد اما اين ش��هر از نظر 
ن��رخ جمعيت در كش��ور در رتبه شش��م 
وقوع ج��رم ق��رار دارد. وی در خصوص 
طرح های فرماندهی انتظامی اس��تان برای 
كنت��رل مجرم��ان عنوان داش��ت: در همين 
زمينه تمامی مجرمان، خالفكاران و اراذل و 
اوباش سابقه دار تحت كنترل پليس بوده به 
طوری كه با كوچك ترين تخلفی شناسايی 

و دستگير می شوند. 
فرمانده انتظامی استان در خصوص حضور 
سريع مأموران بر سر صحنه جرم نيز گفت: 
برای اينكه پليس حضور س��ريعی بر س��ر 
صحنه داشته و خدمات بهتری به مردم ارايه 
دهد با توج��ه به وجود امكانات فيزيكی و 
لجستيكی فرماندهی انتظامی استان از سال 
آينده از دو گش��ت پيشگيری و پليس 110 

استفاده خواهد شد.

 مردان بيشتر از زنان درگير عشق می شوند 

صرف��ه جوي��ی از پديده هايی اس��ت كه ب��ا فرهنگ فردی، 
خانوادگ��ی و اجتماعی بس��ياری از جامعه ها عجين اس��ت. 
درواق��ع با صرفه جويی می توان خ��رج زندگی را مديريت 

كرد. 
اگر ي��ك جوان بتواند در همه پديده ه��ای زندگی از جمله 
خ��رج كردن ميان��ه روی و با توجه به مناف��ع درآمدی خود 
در ص��رف هزينه دقت كند، صرف��ه جويی معنا پيدا می كند. 
متأس��فانه در برخ��ی خانواده ه��ا به خاطر نداش��تن تربيت 
درست، به برنامه ريزی در امور زندگی چندان پرداخته نشده 

است و تمرين كافی در اين زمينه وجود نداشته است. 
بی تفاوتی نسبت به آينده 

در برخ��ی مواقع صرف��ه جويی نكردن ناش��ی از بی تفاوتی 
نسبت به آينده است. هرگاه نگرش ما نسبت به زندگی كوتاه 
مدت، نااميدانه و مقطعی باشد حساسيت و توجه به دو عامل 
هزين��ه و فايده و دخل و خ��رج كاهش پيدا می كند. اين امر 
موجب می ش��ود به جای درس��ت خرج كردن، پس انداز و 
آينده نگری، به فكر گذران زندگی و خرج كردن باشيم. البته 
صرف��ه جويی به نوع خصوصيات فردی و موقعيت ش��غلی 

افراد نيز بستگی دارد. 
به اين معنی كه متأثر از عوامل جمعيت شناختی از قبيل نسل، 

جنس، شغل، تحصيالت، درآمد و محل سكونت است. 
در برخی مواقع نيز اين امر متأثر از فضای كار در محيط كاری 
اس��ت كه انسان در آن به كس��ب و كار می پردازد. همچنين 
صرف��ه جويی تحت تأثير اقتص��اد و برخی عوامل محيطی و 
حاكم بر جامعه اس��ت به طوری كه گاهی به صورت عادت 
درمی آيد. از دوره دبستان تا دوره دانشگاه بايد آموزش هايی 
به بچه ها داده ش��ود تا به درس��تی از پس اندازها برای بهره 

گيری در آينده استفاده كنند. 

هرچند برخی از قش��رهای 
جامعه صرف��ه جويی را به 
عنوان شيوه مناسب زندگی 
پذيرفت��ه ان��د، اي��ن پديده 
حت��ی ممكن اس��ت تغيير 
و تحوالت��ی را در زندگی 

انسان ها موجب شود. 
بر پاي��ه تحقيق های برخی 
جوامع زمانی كه در شرايط 
قوت و موضع قدرت قرار 
دارن��د، ب��ه مديريت دخل 
 و خرج خ��ود كمتر توجه 
م��ی كنند و ه��رگاه گرفتار 
 بح��ران و فش��ار اقتصادی 
می ش��وند به صرفه جويی 
روی می آورند. اين مسأله 
نش��ان دهنده ضعف است. 

جامعه شناسان معتقدند كه تعدادی از انسان ها به دنبال رفع 
نيازهای خود و عده بس��ياری به دنبال ب��رآورده كردن طمع 
های خود هس��تند. كسانی كه به نيازها بيش��تر توجه دارند، 
صرف��ه جويی را الزمه زندگ��ی قلمداد می كنند و ش��رايط 
بهت��ری را از اي��ن طريق برای آينده فراه��م می كنند. چراكه 
سرمايه گذاری امروز وسيله ای برای دستيابی به آرامش فردا 
محسوب می شود، اما برآورده شدن نيازهای كسانی كه اسير 

طمع های خود هستند، ممكن نيست. 

آنان همواره به خاطر طمع 
های خ��ود، هم��ه آنچه را 
ك��ه دارند خرج م��ی كنند 
اگرچه ممكن است منطقی 
ب��رای آن در ميان نباش��د. 
در واق��ع از آنجاي��ی ك��ه 
انس��ان موجودی اجتماعی 
اقتص��ادی اس��ت، انس��ان 
اقتصادی می تواند با منافع 
محدود به نيازهای نامحدود 
توجه ويژه و متعادل داشته 
باش��د. به طور كلی روش 
مصرف، رفتاری اس��ت كه 
در فرآين��د جامع��ه پذيری 
)socialization( آموخته 
می شود. كودك در خانواده 
در مع��رض هنجارهايی كه 
در آن وج��ود دارد، قرار می گيرد. اراي��ه الگوهای هنجاری 
 از جمل��ه الگ��وی مصرف در ك��ودك تأثير به س��زايی برجا 

می گذارد. 
البته اي��ن الگو از طريق رفتار والدي��ن و اعضای خانوده در 
او نهادينه می ش��ود نه از طريق نصيحت كردن. نهاد آموزش 
دومي��ن نهاد پ��س از خانواده اس��ت كه در جامع��ه پذيری 
ف��رد نقش مؤثری ايفا می كند. البته در اين ميان هم س��ويی 
 آم��وزش ها در نهادهای خانواده و نظام آموزش��ی مهم تلقی 

بي��ن  تع��ارض  مواق��ع  برخ��ی  در  چراك��ه  ش��ود   م��ی 
دچ��ار  را  ك��ودك  خان��واده  و  مدرس��ه  ه��ای  آم��وزش 
چندپارگ��ی ش��خصيت می كن��د و زمانی كه ف��رد به عنوان 
ف��رد بالغ در جامعه حاضر می ش��ود رفت��ار مصرف صحيح 
از س��وی او ب��ه چش��م نم��ی خ��ورد. البت��ه آگاه��ی دهی 
 در برخ��ی م��وارد از جمل��ه درب��اره نح��وه مص��رف ارايه 
نمی شود، بلكه فقط امر و نهی می شود. در اين ميان رسانه ها 
هم نقش خود را به خوبی ايفا نمی كنند. به عقيده روانشناسان 
آگاهی دهی در قالب امر و نهی و جمله های كليشه ای تأثير 
خاص��ی روی مخاطب نمی گذارد چراكه فرآيند تأثيرگذاری 
از قان��ون مندی خاص��ی تبعيت می كن��د و در ارايه آن بايد 

نيروی متخصص و علمی به كار گرفته شود. 
پديدار شدن آسیب های اجتماعی 

در ح��وزه فردی اگر مهارت تنظيم رابطه پول و هزينه وجود 
نداش��ته باش��د، جوان خيلی دير به اس��تقالل مالی می رسد 
و آس��يب پذير می ش��ود. همچنين به خاطر مس��ائل مالی و 
خوب پس انداز نكردن، نمی تواند در زمان معين و مناس��ب 
ازدواج كند و تش��كيل خانواده دهد. در سطح خانوادگی هم 
 بحران ها و تنش ه��ای مختلف بين والدين و فرزندان بروز 

می كند. 
صرفه جويی نكردن، در س��طح اجتماع��ی باتوجه به آن كه 
جامعه متشكل از افرادی است كه الگوی مصرف را به خوبی 
رعاي��ت نكرده اند، به از بين رفت��ن منابع و مصالح ملی می 
انجامد. زمانی كه فرد از طريق مصرف گرايی خود را ارضا كند 
 و به واسطه آن طبقه اجتماعی اش را باالتر از حد واقعی نشان 
ده��د. ارزش ه��ای انس��انی ب��ه حاش��يه ران��ده می ش��ود 
نش��ان  را  جامع��ه خ��ود  در  اجتماع��ی  ه��ای  آس��يب   و 

می دهد.

آماده باش كامل پليس اصفهان برای امنيت 
گردشگران نوروزی 

صرفه جويی الزمه زندگی  

آرامش اجتماعی در سایه مدارا 

دستگاه مناقصه گزار 
اداره کل زندان های استان اصفهان 

نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن.

واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی اداره کل زندان های استان و زندان های تابعه.موضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه 
نوع: ضمانت نامه بانکی 

مبلغ: 15/550/000 ريال 

دريافت اسناد 
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان    

مهلت: يک هفته پس از انتشار آخرين آگهی

تحويل پیشنهادها 
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان    

مهلت: يک هفته پس از اولین مهلت تحويل اسناد مناقصه 

گشايش پیشنهادها 
محل: اداره کل زندان های استان اصفهان   

زمان: طبق اسناد مناقصه

اداره كل زندان های استان اصفهان  

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی 

م الف: 16784
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شهرستان

شهردار منطقه 12 اصفهان:
بهره برداري از40 پروژه عمراني، 

فرهنگي، خدماتي اوايل فروردين ماه 
40ط��رح عمراني، فرهنگی، خدماتی در منطقه 12 با هزينه اي بالغ بر 
150ميليارد ريال درفروردين ماه س��ال آينده به بهره برداري مي رسد. 
حميد عصارزادگان گفت: خيابان سازي خيابان عاشق آباد به طول 750 

و عرض 30متر با هزينه 45 ميليارد ريال آماده بهره برداري است.
وي با اش��اره به اين كه خيابان س��ازي خيابان ش��هيد رجايي با هزينه 
3ميليارد ريال از جمله اقدامات عمراني منطقه 12 در سال جاري است، 
افزود: احداث س��الن مطالعه محمود آباد با مساحت زير بنايي حدود 
600متر مربع با هزينه 3 ميلي��ارد و 100 ميليون تومان اوايل فروردين 
ماه در اختيار اهالي اين منطقه قرار مي گيرد. شهردار منطقه 12 اصفهان 
با اش��اره به خيابان سازي خيابان نگارستان به طول 300 متر و عرض 
30متر با هزينه 2 ميليارد و 500 ميليون ريال از پروژه هاي عمراني آماده 
بهره برداري اين منطقه است. عصارزادگان خيابان سازي حاشيه مادي 
مهدي آباد با هزينه 2 ميليارد ريال را از ديگر پروژه هاي عمراني منطقه 
12 عنوان كرد و بيان داشت: زيرسازي، آسفالت، لكه گيري و روكش 
معابر با هزينه 4 ميليارد و 900 ميليون ريال در سال جاري انجام شده 
اس��ت. وي با تأكيد بر اين كه اصالح هندس��ي و روان سازي ترافيكي 
خيابان هاي عاشق آباد، آزادگان، بنت الهدي- صدر، تقاطع ورزشگاه با 
اعتبار 2 ميليارد و 85 ميليون ريال صورت گرفته است. شهردار منطقه 
12 تصريح كرد: احداث كتابخانه و سالن مطالعه شهرك نگين با هزينه 
7 ميليارد ريال به مس��احت 1300 متر مربع ني��ز از جمله پروژه هاي 
آماده بهره برداري اين منطقه اس��ت. عصارزادگان با اش��اره به اين كه 
احداث پارك 3 هزار متر مربعي ش��هرك نگين با هزينه 4 ميليارد ريال 
از مهم ترين اقدام منطقه 12 در س��ال جاري جهت توسعه فضاي سبز 
است، خاطرنشان كرد: احداث پارك شهرك مهديه به مساحت 5 هزار 
متر مربع و هزينه 500 ميليون ريال، ايجاد پارك محلي عاش��ق آباد به 
مس��احت 5 هزار مترمربع با هزينه 400 ميليون ريال اوايل فرودين ماه 

سال 90 در اختيار شهروندان اين منطقه قرار مي گيرد.

 سنگ اندازي بخش خصوصي 
در پروژه شهرك سالمت 

نايب رئيس شورای شهر اصفهان با بيان اين مطلب كه در پروژه شهرك 
سالمت شركت مشاركت كننده، اين پروژه را به تعويق انداخته است و 
به نحوي در اجراي آن سنگ اندازي مي كند، گفت: اميد است در اين 
زمينه از س��وي شهرداري هر چه سريع تر اقدام مناسبی صورت پذيرد.
كريم داودی با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: چندی پيش شهرداری 
اصفهان با شركتی كه قرار بود در پروژه شهرك سالمت نقش مشاركتی 
داش��ته باشد تفاهم نامه اي را منعقد كرد اما متأسفانه اين سرمايه گذار 
در اين رابطه تعلل مي كند.  نايب رئيس شورای شهر اصفهان با اشاره 
به تأخير پيگيری از طرف ش��ركت مش��اركت كننده در پروژه شهرك 
سالمت خاطر نشان ساخت: شورای اسالمی شهر اصفهان به شهرداری 
اعالم نموده است كه اگر اين شركت توانايی اجرای اين پروژه را ندارد 

مشاركت اين پروژه به بخش ديگری واگذار نمايد. 

كارگاه آموزشی
 مقابله با جنگ نرم در فارسان

كارگاه مقابله با جنگ نرم به همت روابط عمومی و تبليغات س��پاه 
ناحيه فارسان در نمازخانه اين ناحيه برگزار شد. 

به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، در اين كارگاه كه 
80 نفر از پاس��داران و بس��يجيان فارس��ان حضور داشتند يكی از 
كارشناس��ان مقابل��ه با جنگ نرم اطاعت از والي��ت فقيه را تنها راه 

مقابله با جنگ نرم عنوان كرد. 
كامران قاس��می افزود: طی س��ال های گذش��ته مقام معظم رهبری 
ب��ا تيزبين��ی و هوش��ياری كام��ل خط��ر تهديد ن��رم دش��منان را 
 گوش��زد نم��ود و راه ه��ای مقابله ب��ا اين جن��گ نابراب��ر را تبيين 

نمودند. 
 وی دش��من را نامرئ��ی و راه های نفوذ آن را بی ش��مار دانس��ت و 
گفت: در جنگ س��خت دش��من به ص��ورت علن��ی و از مرزهای 
 جغرافيايی به دنبال تسخير سرزمين های ايران اسالمی بود. قاسمی 
 افزود: گاهی دشمن با ايجاد تفرقه و اختالف به دنبال اشاعه قومی گرايی 

می باشد و هيچ قومی برای او فرق نمی كند. 
اين كارش��ناس مس��ائل سياس��ی پيروی از فرامي��ن و رهنمودهای 
روش��نگرانه مقام معظم رهبری را نقطه مقابل اين تهاجم دانست و 
افزود: تقويت اصل بصيرت در عصر كنونی ضروری ترين مس��أله 

فرهنگی برای امت اسالم به ويژه جوانان است.

نقش هــاديان سيـاسی
 بصيرت افزايی است

نمايندگی ولی فقيه در س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( گفت: نقش ويژه 
هاديان سياس��ی بس��يج و س��پاه، آگاهی بخش��ی و بصيرت افزايی 

است.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، حجت االس��الم 
حس��نعلی مؤذنی افزود: هاديان سياس��ی به عنوان سفيران انقالب 
 اس��المی باي��د توطئه ه��ای دش��منان را شناس��ايی و نس��بت ب��ه 

اطالع رسانی و آگاه سازی اقدام كنند.
نمايندگی ولی فقيه در س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( افزود: پاسداران 
وبس��يجيان بازوی توانمند انقالب اس��المی اند و هرجا كه انقالب 
نياز به كمك داشته باشد آماده فداكاری هستند. وی گفت: بسيج و 
سپاه در عرصه های مختلف رسالت خود را انجام داده و كارنامه ای 
درخشان از خود به جای گذاشته اند و امروز نيز با بصيرت افزايی 

دشمنان را ناكام خواهند ساخت. 
حجت االس��الم مؤذنی ادامه داد: امروز كه دشمنان از جنگ سخت 
مأيوس ش��ده ان��د و جنگ نرم را آغ��از كرده ان��د وظيفه نخبگان 
 و هاديان سياس��ی اس��ت ك��ه با بصي��رت دهی و آگاهی بخش��ی 

توطئه های دشمنان را خنثی سازند.
نمايندگ��ی ول��ی فقيه در س��پاه قم��ر بنی هاش��م )ع( اف��زود: ما 
ب��رای داش��تن بصي��رت و ش��ناخت جبه��ه ح��ق بايد گ��وش به 
فرم��ان مق��ام معظ��م رهبری باش��يم تا در فض��ای غبارآل��وده كه 
 دش��منان ب��رای انح��راف اف��كار ايج��اد می كنن��د دچ��ار تزلزل 

نشويم.

امروز صدای انقالب اسالمی 
در جهان به گوش می رسد

سردار فرمانده سپاه قمر بنی هاشم )ع( گفت: با وجود توطئه های استكبار 
جهانی برای براندازی جمهوری اسالمی، امروز صدای انقالب اسالمی در 

جهان به گوش می رسد.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، سردار رضا محمدسليمانی 
در جمع مسئوالن سپاه قمر بنی هاشم )ع( به خيزش مسلمانان در جهان 
عليه سران ديكتاتور و وابسته به غرب اشاره كرد و گفت: موج بيداری از 
انقالب اسالمی جهان را فراگرفته است و ديگر مردم آزادی خواه حاضر 
نيستند به كشورهای غربی وابسته باشند. سردار رضا محمدسليمانی به 
نقش، رسالت و جايگاه ارزشمند هاديان و نخبگان سياسی بسيج و سپاه 
اشاره كرد و گفت: هاديان و نخبگان سياسی افرادی آگاه و بصير هستند كه 
با حفظ وحدت اسالمی نقش و رسالت مهم بصيرت افزايی را در سطح 

جامعه رواج می دهند. 
فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( افزود: آگاهی بخشی عمومی امروزه 
يكی از نيازهای اصلی دنياست در اين راستا هاديان و نخبگان سياسی با 
بهره گيری از فرمايش هاي مقام معظم رهبری و شناخت توطئه های دشمن 
در مسير مقابله با آن و بصيرت افزايی گام برمی دارند.  وی ادامه داد: راه 
مقابله با فتنه افزايش بصيرت، روشنگری و تبليغ صحيح بوده كه رسالت 
خواص در اين امر ويژه و مهم است. سردار محمدسليمانی گفت: هاديان 
و نخبگان سياسی با شناخت كامل دين مبين اسالم از اثرهاي مخرب فتنه 

جلوگيری می كنند و با تبليغ صحيح، از انحراف ها جلوگيری می كنند.
فرمانده سپاه قمر بنی هاش��م )ع( گفت: بصيرت در معنا به عنوان درك 
عميق بيان شده است كه هاديان و مسئوالن سياسی وظيفه مهم و خطير 
بصيرت بخشی و افزايش سطح آگاهی سياسی و تبليغ افراد جامعه را بر 

عهده دارند.

اخبار شهرکردروي ميز

رئيس اداره بازرگاني شهرس��تان كوهرنگ گفت: ساالنه 
24 هزار مترمربع فرش دستبافت در اين شهرستان توليد 

و روانه بازار مي شود. 
نجفقلي اكبري با اعالم اين مطلب اظهار داشت: تاكنون 
افزون بر 2 هزار بافنده در اين شهرستان شناسايي شده اند 
ك��ه از اين تعداد 531 نفر عضو ش��ركت تعاوني فرش 
دستبافت روستايي اين شهرستان هستند. وي افزود: اين 
تعداد بافنده مش��غول به بافت فرش به شيوه هاي سنتي 
هس��تند كه باتوجه به ظرفيت هاي موجود اين ميزان را 
مي توان افزايش نيز داد. اكبري خاطرنش��ان كرد: در حال 
حاضر اف��زون بر 3 هزار كارگاه قاليبافي در س��طح اين 
شهرس��تان فعال اس��ت. رئيس اداره بازرگاني شهرستان 
كوهرن��گ برگ��زاري دوره ه��اي آموزش به باف��ي را از 
مهم ترين اقدام هاي اين اداره در راس��تاي ارتقاي س��طح 
كيفيت فرش هاي توليدي در اين شهرستان عنوان كرد و 
گفت: برهمين اساس از ابتداي سال جاري تاكنون هفت 

دوره كالس آم��وز به بافي با حضور 212 نفر از بافندگان 
در سطح اين شهرستان تحت نظر مربيان مجرب برگزار 
و گواهينام��ه مهارت به بافي دريافت كرده اند. وي اضافه 
كرد: اين تعداد پ��س از دريافت آموزش و فراگيري اين 
مهارت مي توانند در دوره هاي آزمون مهارت فني قاليبافي 
اين شهرستان شركت و گواهينامه مربوط را كسب كنند. 
اكبري خاطرنش��ان كرد: گواهينامه مهارت فني قاليبافي 
مطابق با كد اس��تاندارد بين المللي ب��وده و دارندگان اين 
نوع گواهينامه مش��مول طرح ساماندهي بافندگان فرش 
 در اي��ن شهرس��تان قرار گرفته و از مزاي��اي آن بهره مند 

مي شوند. 
وي با اش��اره به نقش اين آموزش ها در ايجاد اش��تغال 
كم هزينه براي مردم و به ويژه زنان اين شهرستان گفت: 
اميدوارم اين كالس ه��ا و دوره هاي آموزش قاليبافي در 
آينده نيز در اين شهرس��تان در راس��تاي آموزش هرچه 
مطلوب تر هنرجويان برگزار شود. اكبري برخورداري از 

مزاياي بيمه تأمين اجتماعي را از جمله مزاياي دارندگان 
گواهي مهارت فني قاليبافي عنوان كرد و گفت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون افزون بر 106 بافنده در اين شهرستان 
زير پوش��ش خدمات بيمه قرار گرفته اند كه از اين تعداد 
63 نفر مش��مول بيم��ه تكميلي و 43 نفر نيز مش��مول 
بيمه قديم هس��تند. وي خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه 
گواهينامه مه��ارت فني يكي از م��دارك الزم بافندگان 
براي برخورداري از بيمه تكميلي است تاكنون سه دوره 
آموزش مهارت فني با حضور 336 نفر بافنده با همكاري 
اداره فني و حرفه اي اين شهرستان و اتحاديه فرش استان 
برگزار شده است كه از اين تعداد 163 نفر گواهي مهارت 

فني دريافت كرده اند. 
اكبري ادامه داد: با توجه به اين ضرورت تا پايان سال جاري 
يك دوره آزمون مهارت فني با حضور 173 نفر متقاضي 
دريافت گواهينامه مهارت فني در اين شهرستان برگزار 

خواهد شد.

مدي��ركل حفاظ��ت از مناب��ع طبيع��ي چهارمح��ال و 
بختياري گفت: تاكنون 923 گونه گياهي در اين اس��تان 
شناس��ايي شده اس��ت. سعيد يوس��ف پور با اعالم اين 
مطلب اظه��ار داش��ت: از اين تعداد گون��ه گياهي 42 
 گونه منحصر به اين اس��تان و به طور كامل بومي منطقه 

است. 

وي نرخ تنوع زيست گياهي در اين استان را 28 گونه در 
يك ميليون هكتار اعالم كرد و گفت: اين نرخ نسبت به 
ميانگين كشوري رقم بسيار قابل توجهي است. يوسف پور 
گونه الله واژگون را يكي از معروف ترين گونه هاي بومي 
اين استان عنوان كرد و گفت: اثر طبيعي ملي الله واژگون 
و وجود دشت الله در اين استان به خوبي مؤيد اين امر 

است.
مديركل حفاظت منابع طبيعي چهارمحال و بختياري در 
ادامه با اشاره به موزه تاريخ طبيعي اين استان، گفت: اين 
موزه در زميني به مساحت يك هزار و 600 متر احداث 
شده است كه از نظر وسعت يكي از بزرگ ترين موزه هاي 

تاريخ طبيعي كشور به شمار مي رود. 

رئيس اتحاديه مس��كن ش��هر اصفهان گفت: در آينده 
پارك خوابي مس��افران ش��هر هاي اصفهان با همكاري 
ش��هرداري به پايان يافته و به س��مت اسكان منزل ها و 
كمپ هاي استيجاري مي رود. رسول جهانگيري با بيان 
اينكه اتحاديه امالك از س��ال 83 با در اختيار گذاشتن 
مسكن هاي استيجاري در ايام نوروز توانست رضايت 
حداكثري مس��افران وارد شده به شهر اصفهان را جلب 
كند، اظهار داش��ت: با كمك ش��هرداري و اس��تانداري 
اصفهان كه متولي امر ستاد تسهيالت سفرهاي نوروزي 
بودند، س��ال گذشته 150 واحد صنفي و 200 واحد به 
صورت پذيرش شبانه روزي نسبت به اسكان مسافران 
ن��وروزي فعاليت كردن��د. وي افزود: تعداد بس��ياري 
از اف��راد اين واحدهاي صنفي در ورودي هاي ش��هر با 
لباس هاي فرم مخصوص با آرم اتحاديه و كارت مجوز 
اتحاديه مس��كن، مسافران را مشاوره و اسكان دادند كه 

ب��ا توجه به آموزش هايي كه اين اف��راد ديده بودند، در 
اين چند سال هيچ گونه شكايتي از سوي مسافرين مبني 
بر عدم رضايت دريافت نشد. جهانگيري با بيان اينكه 
اسكان مسافران در منزل هاي مسكوني چند مزيت دارد، 
تصريح كرد: با روش اس��كان به صورت ش��بانه روزي 
ديگر هيچ مسافري نگران اينكه شب يا صبح به اصفهان 
برس��د نيست و هر زماني كه از ش��ب يا روز به استان 
اصفهان برس��د، منزل براي اقامت و اس��تراحت وجود 
دارد. وي ادامه داد: از ديگر مزيت هاي اسكان مسافران 
در منازل مسكوني، برگشت سرمايه به شهر اصفهان و 
ايجاد اشتغال نيز به شمار مي رود. وي با اشاره به اينكه 
خدمات شهري اصفهان مسأله چادر خوابي را از اصفهان 
ب��ا اين روش جمع آوري كرده و به برخي از پارك هاي 
ش��هر انتقال داده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
مسافران در برخي پارك هاي حاشيه اي مجوز چادر زني 

دارند كه در آينده اي نزديك با اسكان مسافران در منازل 
مسكوني، چادر خوابي به صورت كامل به پايان مي رسد. 
جهانگيري بزرگ ترين مزيت جمع آوري چادر خوابي 
در پارك ها را ايجاد امنيت جان و مال مسافران دانست 
و گفت: در برخي از ايام س��ال به ويژه نوروز در مبادي 
ورودي شهر 150 هزار مسافر داشتيم كه خدمات شهري 
شهرداري اصفهان با در اختيار گذاشتن چادر به مسافران 
در اين زمينه فعاليت داشته است. وي با اشاره به تعامل 
ويژه اي كه معاونت خدمات شهري با اتحاديه مشاوران 
امالك در اين ارتباط داش��ته اس��ت، افزود: در آينده اي 
نزديك به سمت و س��وي جمع آوري چادر خوابي از 
داخ��ل پارك ها رفته و به جاي آن اج��اره امالك ارزان 
قيمت اس��تيجاري منازل، س��اخت كمپ هاي استقرار 
مسافران و مهمان پذير و هتل هايي را با توجه به گسترش 

گردشگري اصفهان در برنامه داريم. 

تشكيل جلسه صيانت از حريم امنيت 
عمومی و حقوق شهروندی درشهرضا

مديرکل کار و امور اجتماعي چهارمحال و بختیاري:
آغاز ثبت نام جشنواره كارآفرينان 

برتر در چهارمحال و بختياري

رئیس مرکز بهداشت لردگان:
رژيم غذايي سالم فشار خون را كاهش 

مي دهد

نماينده مردم لنجان:
 منطقه اقتصادی ويژه 

و شهرك IT درلنجان ايجاد می شود

كسب مقام اول مسابقات كشوري توسط 
دانشجوي دانشگاه آزاد خميني شهر

جوان��ان از مه��م ترين اركان يك جامعه به ش��مار م��ی روند اين مطلب 
راحجت االس��الم يعقوبي نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهرضا درجلسه 
صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق ش��هروندی بيان داشت وافزود: 
جوانان از مهم ترين اركان يك جامعه به شمار می روند و انتظار می رود 
در زمينه برخورد با اين قش��ر پرتالش در ح��وزه های گوناگون به گونه 

شايسته ای برخورد شود. 
وی اضاف��ه ك��رد: در جامعه ما از آنجايی كه گذش��ته جوان��ان به عنوان 
ي��ك موضوع مه��م در بحث ازدواج مطرح اس��ت نبايد ب��ا انجام برخی 
برخوردها باعث خدش��ه دار شدن شخصيت اجتماعی و تبعات بعدی آن 
در اين قش��ر ش��د. وی در جه��ت حفظ ورعايت حقوق ش��هروندی در 
جامعه افزود: در س��طح جامعه می بايس��ت به گونه ای عمل كرد كه قبل 
 از انج��ام هرگونه اقدامی كه موجب س��لب ش��خصيت وحيثيت افراد در 
حوزه های مختلف شود به آنان تذكر لسانی داده شود، آنان به سمت آگاهی 
 س��وق داده شوند ومی بايس��ت همگان به حقوق متقابل يكديگر احترام 

بگذارند. 
رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرضا با اشاره به اهميت پايبندی به قانون 
در جامع��ه افزود: در زمينه برخورد با متخلفان می بايس��ت در جامعه به 
گونه ای رفتار كرد كه تا س��ر حد ممكن خ��ود فرد با پی بردن به هتاكی 
خود از ادامه رفتار ناشايست سر باز زند. وي درادامه افزود: مسئوالن بايد 
بدانند دفاع از حقوق وشخصيت يك اصل مهم واساسی است و خداوند 

نيز پاداش اين عمل را خواهد داد.

مديركل كار و امور اجتماعي چهارمحال و بختياري از آغاز ثبت نام جش��نواره 
كارآفرينان برتر در اين اس��تان خبر داد. پرويز س��لطاني در جلس��ه هماهنگي 
برگزاري اين جش��نواره اظهار داشت: بر همين اساس افراد داراي شرايط الزم 
 در حوزه هاي كارآفريني، پژوهشگر برگزيده حوزه كار و توليد، ورزشكاران و 
م��دال آوران كارگر، كارآفرينان اجتماعي و خان��واده الگو در جامعه كارگري 

مي توانند با مراجعه به سايت كارآفرينان برتر ثبت نام كنند. 
وي از ثبت نام اينترنتي كارآفرينان در اين استان خبر داد و گفت: تمام كارآفرينان 
در بخش ه��اي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، خدمات و ميراث فرهنگي و 
گردشگري مي توانند با مراجعه به سايت  اينترنتي اين سازمان و همچنين سايت 

كارآفرينان برتر در اين جشنواره شركت كنند. 
سلطاني افزود: اين جشنواره در راستاي اشاعه فرهنگ كارآفريني و شناسايي از 
صاحبان فكر و انديش��ه هاي نوين در بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و 
خدماتي و معرفي آنان به جامعه برگزار مي ش��ود. اين مسئول ادامه داد: ترويج 
فرهنگ خالقيت، نوآوري، كارآفريني و شناسايي كارآفرينان خالق و مبتكر و 
معرفي آنان به جامعه از ديگر اهداف برگزاري اين جش��نواره به شمار مي رود. 
مدي��ركل كار و امور اجتماعي چهارمح��ال و بختياري معرفي كارآفرينان برتر 
را بسترس��از ايجاد اشتغال و افزايش توليد دانست و اضافه كرد: اين امر نوعي 
الگوس��ازي براي جوانان جوياي كار است تا عالوه بر تالش در راستاي ايجاد 
كس��ب و كار ب��راي خود، پايه گذار كس��ب و كار جديد ب��راي افراد ديگر نيز 

هستند.

رئيس مركز بهداش��ت شهرس��تان لردگان گفت: رژيم غذايي س��الم فشار 
خ��ون را كاهش مي دهد. محمد نيكپور در كارگاه آموزش��ي فش��ار خون 
ويژه كارشناس��ان مراكز بهداشت اين شهرس��تان با اعالم اين مطلب اظهار 
داش��ت: رژيم سرشار از ميوه و س��بزي همراه با افزايش مصرف پتاسيم و 
 كاهش دريافت س��ديم روش مطمئني در كنترل و كاهش فش��ار خون باال 

است.
وي اف��زود: پتاس��يمي ك��ه در موز، هندوانه و س��يب زمين��ي وجود دارد، 
عنصري ش��يميايي و الكتروليتي اس��ت كه موجب عملكرد طبيعي سيستم 
قل��ب و ع��روق و اعصاب مي ش��ود و بهتري��ن روش دريافت آن مصرف 
روزانه ميوه و سبزيجات است. نيكپور با اشاره به پيامدهاي فشار خون باال، 
گفت: افزايش فشارخون به عروق و قلب آسيب مي رساند و سيگار كشيدن 
و ك��م تحركي نيز باعث بيماري هاي قلبي و عروقي مي ش��ود. رئيس مركز 
بهداش��ت شهرستان لردگان خاطرنش��ان كرد: بيماري فشار خون شكلي از 
بيماري قلبي عروقي است كه منجر به تشديد عملكرد قلب و افزايش نياز 
قلب به اكسيژن مي شود. وي افزود: در صورتي كه اين مشكل تحت كنترل 
ق��رار نگيرد خطر حمله قلبي، س��كته مغزي و بيم��اري كليوي را افزايش 
مي ده��د. نيكپور با بيان اينكه فش��ار خون  به طور طبيعي  در اثر اس��ترس 
و فعالي��ت بدني باال مي رود، تأكيد كرد: اين در حالي اس��ت كه افرادي  كه  
دچار بيماري  فش��ار خون  باال هستند به  هنگام  استراحت  نيز فشار خونشان  

باالتر از حد طبيعي  است.

نماينده مردم شهرستان لنجان درمجلس شورای اسالمی گفت: شهرك IT  زيست 
محيطی و منطقه اقتصادی ويژه درلنجان ايجاد خواهد شد. به گزارش ايسنا در 
زرين شهر، كوهن درجمع خبر نگاران با اشاره به اجرايی شدن طرح های جديد 
اقتصادی در اين شهرستان اظهارداشت: طرح شهرك IT  زيست محيطی و منطقه 
اقتصادی ويژه به زودی اجرا خواهد شد. وی در ادامه تصريح كرد: با راه اندازی 
اين دو طرح صنعتی زمينه اشتغال برای حدود 3 هزارنفر ايجاد می شود. كوهكن 
با اشاره به طرح پروژه آب رسانی به 21 روستا، گفت: بهره برداری از پروژه های 
آب رس��انی به منطقه هاي روستايی لنجان و برخورداری مردم از آب آشاميدنی 

سالم يكی از اقدام هاي دولت دهم در محروميت زدايی است. 

امير خواجه دانشجوي رشته مكانيك جامدات دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني 
ش��هر در مس��ابقات كونگ فو در گرايش اسلحه اسكريما كه در تهران برگزار 
شد موفق شد مقام اول مسابقات را در رده سني جوانان به دست آورد و مدال 
قهرماني خود را از طرف رئيس كنفدراسيون چوي لي فوت آسيا دريافت نمود. 
گفتني است خواجه تاكنون يك مقام سوم مسابقات قهرماني كشور را به خود 

اختصاص داده است.

ساالنه 24 هزار مترمربع فرش دستبافت در كوهرنگ توليد مي شود

شناسايی 923 گونه گياهي در چهارمحال و بختياري 

در آينده نزديک؛
پارك خوابي مسافران در اصفهان به پايان مي رسد

ش��هرداراصفهان از بهره برداری خيابان س��ردار 
ش��هيد الوی و زيرگ��ذر ام��ام س��جاد)ع( تا 8 
م��اه آينده خب��ر داد و تأكيد ك��رد: زيرگذر امام 
س��جاد)ع( در مقاب��ل گلس��تان ش��هدا احداث 
خواه��د ش��د و اين زيرگ��ذر نق��ش مؤثري در 
روان س��ازي ترافي��ك خواهد داش��ت، همچنين 
اين زيرگذر و خيابان س��ردار ش��هيد الوی طی 
8 م��اه حتی دوم��اه زودت��ر از موع��د مقرر در 
 اختي��ار مردم ش��هيد پرور اصفهان ق��رار خواهد 

گرفت.
به گزارش ايمنا، دكترس��يد مرتضی سقاييان نژاد 
با اعالم اين خبر افزود: زيرگذر امام س��جاد )ع( 
خيابان س��ردار ش��هيد الوي را به بزرگراه شهيد 

هم��ت متصل م��ي كند و اين پروژه ب��ا هدف اتصال 
حلقه ترافيكي دوم به حلقه ترافيكي س��وم و تس��هيل 
در امر ترافيك و عبورعابرين پياده اجرا ش��ده است. 
وی افزود: با توجه به وجود گلس��تان شهدا به عنوان 
مركز كانون فرهنگي- مذهبي ش��اخص و ارزش��مند 
و ل��زوم ايج��اد فضاي ش��هري مناس��ب و شايس��ته 
ب��ا محوطه س��ازي و مبلم��ان ش��هري و يادبودهاي 
 ش��هدا در مقابل ورودي گلس��تان ش��هدا و همچنين 
روان سازي ترافيك و سهولت حركت در محل اتصال 
رينگ هاي دوم و سوم ترافيكي شهر، ترافيك عبوري 

سواره به سطح زيرين )زيرگذر( انتقال يافته است. 
 وي ب��ا بيان اين ك��ه خيايان ش��هيد الوی و زيرگذر 
امام س��جاد)ع( از طرح های بسيار زيبا شهر اصفهان 

اس��ت، اذعان داشت: اجرای طرح خيابان شهيد الوی 
 در كاهش ب��ار ترافيكی خيابان بزرگمهر مؤثر خواهد 

بود. 
همچنين اين طرح گزينه خوبی برای جايگزين كردن 
اح��داث تقاطع غير همس��طح آپادان��ا و تعريض پل 
بزرگمهر می باش��د و با اجرای اين طرح حلقه رينگ 

دوم وسوم ترافيكی محقق می شود. 
ش��هردار اصفهان اضافه كرد: مقررش��ده خيابان شهيد 
الوي حدفاصل بزرگراه ش��هيد همت تا ميدان بسيج 
را به طول 1100 متر و در مدت 10 ماه اجرا شود كه 
مديريت شهری سعی دارد اين طرح را طی 8 ماه يعنی 
دوماه زودتر از موعد قرار داد به بهره برداری برس��اند 
همچنين اين طرح توسعه در منطقه هاي محروم را به 

دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اين كه مشابه اين ايده و اقدام در 
زيرگذر ش��هيد آقاخاني وعسگريه نيز اجرا شده 
است تصريح كرد: به طوركلي و با توجه به عملكرد 
 ش��رياني رين��گ دوم ترافيكي ش��هر و به منظور 
روان س��ازي حركت، تقاطع ه��اي اصلي آن به 
 صورت غيرهمس��طح پي��ش بيني و اجرا ش��ده 

است. 
از جمله مي توان به تقاطع غير همسطح عسگريه 
و تونل ش��هيد آقاخاني اشاره كرد.وي با بيان اين 
ك��ه خيابان س��ردار ش��هيد الوی و زيرگذر امام 
س��جاد )ع( نقش مهمي در روان سازي ترافيك 
و صرفه جويي در زم��ان و مصرف انرژي دارد، 
اف��زود: طول اين پروژه در ح��دود هزار و 700 
متر می باش��د و اين پروژه ش��امل تون��ل زير گذر از 
ميدان بس��يج تا خيابان قائم مقام فراهانی و روگذر از 
سه راهی شهيد خليلی تا بزرگراه همت)خيابان شهيد 

الوی( می باشد. 
دكت��ر س��قاييان نژاد با اش��اره ب��ه نقش اي��ن پروژه 
در كاه��ش ترافي��ك خياب��ان ه��ای آبش��ار س��وم، 
 آپادان��ا، قائ��م مقام فراهانی و س��عادت آب��اد، اذعان 
داشت: خيابان سردار شهيد الوی و زيرگذر امام سجاد 
)ع(جهت ساماندهی و بهبود ارتباطات شعاعی رينگ 
دوم و س��وم به عن��وان يكی از برنامه ه��ای اصفهان 
90 اح��داث می ش��ود و با بررس��ی ه��ای ترافيكی 
جامع اجرای اين دو پروژه برای تكميل رينگ س��وم 

ضروری است.

شهردار اصفهان: 

زیرگذر امام سجاد دو ماه زودتر به بهره برداری می رسد  

مدير عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
خواستار شد:

قيمت CNG برای تاكسی ها 
ارزان شود 

مدير عامل س��ازمان تاكسيرانی ش��هرداری اصفهان گفت: از دولت 
خواس��ته ايم برای رفع مشكالت تاكسی های دوگانه سوز و امكان 
 خدمات رس��انی بهتر ب��ه مردم، قيم��ت CNG برای تاكس��ی ها 

ارزان تر شود. 
عليرضا تاجمير رياحی با بيان اين مطلب اظهار كرد: اميد اس��ت در 
راس��تای كاهش قيمت سوخت CNG برای تاكس��ی ها، تدابيری 
انديشيده شود تا ش��اهد نباشيم كه به تمام تاكسی ها فقط از بنزين 
اس��تفاده كنند.  وی ادامه داد: نوس��ازی ناوگان تاكسيرانی به منظور 
خروج خودروهای فرسوده از ناوگان و كاهش آلودگی هوا در حال 
انجام اس��ت ودر حال حاضر تعداد محدودی از تاكسی فرسوده در 

اصفهان وجود دارد.
وی اعالم كرد: همچنين برای بيمه كردن رانندگان تاكس��ی اتحاديه 
تاكس��يرانی ه��ای كش��ور و س��تاد س��وخت قول های مس��اعدی 
داده بودن��د ك��ه 50 درصد از س��هم بيمه برای كمك ب��ه رانندگان 
پرداخت ش��ود كه اميدواريم اين مهم نيز محقق ش��ود كه رانندگان 
تاكس��ی ش��رايط بهتری داشته باش��ند و با مش��كالت كمتر مواجه 
باش��ند. مدير عامل سازمان تاكسيرانی ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به ارايه بس��ته ه��ای حمايتی به رانن��دگان پس از هدفمندس��ازی 
ياران��ه ها و افزايش قيمت س��وخت اظهارداش��ت: حمايت خاص 
و تس��هيالت ويژه ای به رانندگان اعطا ش��ده اس��ت ك��ه اميدواريم 
 حماي��ت از اين قش��ر زحمت كش و ارايه تس��هيالت خاص ادامه 

يابد.
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احضار
9/257 شماره درخواست: 8910460354400014، شماره پرونده: 8909980364600146، 
شماره بايگاني شعبه: 890937، چون خانم آناهيتا اميري فرزند محمدعلي شكايتي عليه 
خانم مهناز جعفري مبني بر ايجاد مزاحمت تلفني مطرح نموده اند كه پرونده آن كالسه 
890937 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگي براي روز 1390/02/24 س��اعت 8/30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواري ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 
قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت 
مقرر حاضر شويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12394            اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي كيفري اصفهان

احضار
9/346 چون گزارش نيروي انتظامي شكايتي عليه آقاي مصطفي موسوي مبني بر اقامت 
غيرمجاز در خاك ايران مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891116 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 90/2/10 ساعت 8 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 كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12838                              دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460353000003 درخواس��ت:  ش��ماره   10/200
8909980366100452، شماره بايگاني شعبه: 891181، چون آقاي محمد رنجكش فرزند 
علي شكايتي عليه آقاي مسلم اسماعيل زاده مبني بر ضرب و جرح عمدي مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالسه 881181 اين دادگاه ثبت و وقت رسيدگي براي روز 1390/02/19 
س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حسب ماده 
180 ق.آ.د.ك مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر 
 شود و در صورت عدم حضور،  احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 13377                              دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
10/266 ش��ماره نامه: 8910110354401348، شماره پرونده: 8909980358100753، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 891189، چون آقاي سعيد منوچهري فرزند رحمت اله شكايتي 
عليه آقاي س��هراب يزداني كچوئي مبني بر تظاهر به امر وكالت نموده اند كه پرونده آن 
كالس��ه 891189 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 1390/02/14 س��اعت 8 
صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواري ميباش��د 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 ازمتهم 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/ 13839            اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
10/228 چون خانم فاطمه خوش��كام ش��كايتي عليه آقاي حسين طهمورث پور فرزند 
عبدالكريم مبني بر تحصيل مال از طريق نامشروع مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
890716 ك 104 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/2/21 ساعت 10 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 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/ 13595                             دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/119 چون  آقايان 1- آيت اله ش��يرپور فرزند علي اصغر 2- احس��ان باباربيع فرزند 
عبدالرس��ول ش��كايتي عليه آقايان: 1- علي مرادي نهوجي 2- وحيد زارع هروفته مبني 
بر اخالل در نظام اقتصادي كش��ور مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891335 ك 
121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 1390/2/11 ساعت 9 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود 
واز متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 15515             توكلي- مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/134 چ��ون آقاي ولي اله هرمزي فرزند رضا ش��كايتي عليه آقاي علي اكبر مداحي 
فرزن��د عبداله مبني بر فروش مال غير نس��بت به پ��ژو 405 ايران 226/24 ل 16 مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890042 ك 116 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي 
روز 90/2/12 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا 
حس��ب 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/ 15016                              دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/135 چون آقاي محمود كيوان پور فرزند حسين شكايتي عليه آقاي اكبر كيوانداريان 
فرزند غالمرضا مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890996 
ك 102 اي��ن دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 1390/2/14 س��اعت 8/30 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 كثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 15021                              دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/173 چون آقاي حش��مت اله عسكري فرزند س��يف اله شكايتي عليه آقاي سيامك 
بهرامي فرزند ماش��اءاله مبني بر ايراد جرح عمدي ب��ا چاقو مطرح نموده كه پرونده آن 
به كالسه 891204 ك 116 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 90/2/20 ساعت 
10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د، لذا حسب ماده 180 
قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل 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/ 15266                       مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/206 كالس��ه پرونده: 890628 ح 12، وقت رس��يدگي: 90/2/19 س��اعت 12/30، 
خواهان: احسان عارف جزي فرزند ناصر با وكالت حميرا شيرعليزاده، خوانده: علي پور 
علي آبادي فرزند قلندر، خواس��ته: مطالبه طلب، خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي 

عمومي نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 12 ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين 
ش��ده به عل��ت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يك نوب��ت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار 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/ 15509                               دفتر شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
11/267 چ��ون آقايان 1- عليرضا مقفي فرزند نعمت اله 2- علي اصغر مظاهري فرزند 
ولي اله 3- حس��ن تيموري ش��كايتي علي��ه خانم مريم گنج��ي زاده مبني بر اخالل در 
نظ��ام اقتصادي كش��ور مط��رح نموده كه پرون��ده آن به كالس��ه 891369 ك 121 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 1390/2/13 س��اعت 9 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب 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 مته��م مذكور دع��وت بعمل مي آيد جهت 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/ 15826                  توكلي-  دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تأسیس
12/165 شماره: 4390/ث89/103 آگهي تأسيس شركت نيال سپهر سپاهان با مسئوليت 
محدود. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/11/26 تحت ش��ماره 43153 و شناس��نامه ملي 
10260609940 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/11/26 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه فعاليت هاي مجاز بازرگاني 
از قبيل صادرات و واردات- خريد و فروش- توليد و تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز 
بازرگاني- اخذ وام و تس��هيالت از بانك ه��اي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق 
اهداف شركت- انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور- شركت در 
مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- مش��اركت و س��رمايه گذاري در شركت هاي 
دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت هاي دولتي و خصوصي- انجام 
امور خدماتي از قبيل طراحي- نظارت- اجرا در زمينه امور س��اختماني- راه س��ازي و 
طراح��ي و اجراي فضاي س��بز و خدمات مربوط به درخ��ت كاري و طرح هاي فضاي 
سبز- جدول بندي- آذين بندي ميادين و خيابان- تهيه و طبخ و توزيع غذا و هر گونه 
اموري كه به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان رهنان- 
خيابان ابوذر- كوي 26 پالك 12- كدپس��تي 8187983963، 4- سرمايه شركت: مبلغ 
17/000/000 ريال مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي جمشيد وطن خواه 
ورنوسفادراني به سمت رئيس هيأت مديره، 2-5- آقاي مجيد وطن خواه ورنوسفادراني 
به س��مت عضو هيأت مديره، 3-5- آقاي مجيد وطن خواه ورنوس��فادراني به س��مت 
مديرعام��ل به م��دت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان ح��ق امضاء: كليه اوراق 
و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 

7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 16558/7    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
12/166 ش��ماره: 1812/ت 89/103 آگهي تغييرات شركت مهبان طب آراد با مسئوليت 
محدود به ش��ماره ثبت 38238 و شناس��ه ملي 10260558357 به اس��تناد صورتجلسه 
مجمع عمومي ش��ركا مورخ 1389/10/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- سمت اعضاي 
هيأت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: خانم الهام ارشدي به سمت رئيس هيأت مديره 
و آقاي رسول رضائي جوچي به سمت نائب رئيس هيأت مديره و آقاي سيامك حريري 
به سمت عضو هيأت مديره و آقاي سيامك حريري به سمت مديرعامل. 2- كليه اوراق 
و اسناد مالي و تعهدآور و چك ها و سفته هاي شركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيأت 
مديره و در غياب رئيس با امضاء نايب رئيس هيأت مديره و با مهر شركت معتبر خواهد 
بود. در تاريخ 1389/11/27 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات غيرتجاري ثبت و 

مورد تأييد وامضاء قرار گرفت.       م الف: 16558/8 
                       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
12/174 كالسه پرونده: 89-966، ش��ماره دادنامه: 1393-89/11/19، مرجع رسيدگي: 
ش��عبه 26 حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: برزو پوالدي فرزندحس��ن، 
آدرس: اصفهان- چهارراه رودكي ابتداي خ محتش��م كاش��اني دفتر هواپيمايي سپهرتور 
اصفهان، خوانده: سيامك ناصرتاشيان فرزند رضا مجهول المكان، با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مش��ورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دعوي برزو پوالدي فرزند حس��ن بطرفيت س��يامك ناصرتاش��يان فرزند رضا بخواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه ميليون 50/000/000 ريال وجه چك ش��ماره 1/252679 عهده بانك 
صادرات س��په جاري طالئي به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول 
مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه كه 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه 
دفاع خوانده مبني بر عدم حضور خوانده به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده و انجام 
تشريفات قانوني راجع به انتشار آگهي و ساير داليل و مدارك موجود در پرونده حاكي 
از اثبات دعوي خواهان و بالوجه/ بالدليل تلقي مي گردد، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به 
اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و سي 
هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا 
تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي 
احكام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهي در شوراي حل اختالف اصفهان خواهد بود. 
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تغییرات
12/175 شماره: 17314/ث-89/12/3 آگهي تغييرات مؤسسه خدمات مالي و مديريت 
معين مش��اور س��پاهان ثبت شده بش��ماره 2091 و شناس��ه ملي 10260210483 برابر 
صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1389/11/11 و سند صلح حقوق به شماره 2487 
مورخ 1389/10/11 دفترخانه اس��ناد رس��مي 414 اصفهان آقاي سعيد براتي كليه سهم 
الش��ركه خود به مبلغ پانصد هزار ريال را به خانم آزاده حس��يني واگذار نمود در نتيجه 
ش��ركاء فعلي و ميزان سهم الشركه هر كدام بدين شرح است: محمد مختاري به شماره 
ملي 1274777014 و كدپس��تي 8178653874 دارنده پانصد هزار ريال سهم الشركه و 
آزاده حس��يني به شماره ملي 1289039704 و كدپس��تي 8178653874 دارنده پانصد 
هزار ريال س��هم الشركه. محمد مختاري نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل و آزاده 
حس��يني به سمت رئيس هيأت مديره براي مدت نامحدود انتخاب شدند و كليه اوراق 
 و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاء مديرعامل و با مهر مؤسس��ه معتبر اس��ت؛ 
مركز اصلي ش��ركت در اصفهان به خيابان وحيد- كوچه ش��هيد ميرلوحي- بن بس��ت 
ش��كوفه- پالك 33- كدپس��تي 8176878713 انتقال يافت؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 

89/12/3 تكميل گرديد.        
 م الف: 16697/1        

                   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
12/176 ش��ماره: 17056/ث-89/11/28 آگهي تغيير مركز اصلي شركت مارين چليك 
س��هامي خاص، ثبت شده بش��ماره 368529 تهران و شناس��ه ملي 10260449659 به 
موجب آگهي تغييرات ش��ماره 63298 مورخ 1389/11/3 تهران و صورتجلس��ه مجمع 
فوق العاده مورخ 1389/10/19 مركز اصلي شركت از تهران به اصفهان شهرك صنعتي 
مورچه خورت فاز 4 كدپس��تي 5454454544 انتقال يافت كه مراتب ذيل ثبت اوليه به 

شماره 24172 قيد گرديد.   م الف: 16697/2      
                   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
12/177 ش��ماره: 1835/ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت فراز نيلگون سپانو سهامي 
خاص به شماره ثبت 42459 و شناسه ملي 10260602638 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه و هيأت مديره مورخ 1389/11/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- 
اعضاء هيأت مديره تا تاريخ 1391/11/23 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي س��يامك 
س��ليماني و آقاي ايرج س��ليماني و آقاي بهزاد نعمت الهي تا تاريخ 1391/11/23. 2- 
سمت اعضاء هيأت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي سيامك سليماني به سمت 
رئيس هيأت مديره و آقاي ايرج س��ليماني به س��مت نائب رئيس هيأت مديره و آقاي 
بهزاد نعمت الهي به سمت عضو هيأت مديره و آقاي ايرج سليماني به سمت مديرعامل. 
3- كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و 
با مهر شركت معتبر است. در تاريخ 1389/12/01 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات 

غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.         م الف: 16697/3        
                        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
12/178 ش��ماره: 17005/ث-89/12/1 آگهي تغييرات در ش��ركت اس��پادان سيمبافت 
با مس��ئوليت محدود، ثبت ش��ده بشماره 35693 و شناس��ه ملي 10861837230 برابر 
صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1389/10/27 تغييرات زير در شركت نامبرده بعمل 
آمده است: محس��ن اجل لوئيان با پرداخت مبلغ 360/000/000 و هادي اجل لوئيان با 
پرداخت مبلغ 300/000/000 ريال و زهرا حريري با پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال 
و فاطمه اجل لوئيان با پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال به صندوق ش��ركت در زمره 
شركاء قرار گرفتند و علي اجل لوئيان با پرداخت مبلغ 419/740/000 ريال- محمد اجل 
لوئيان با پرداخ��ت 359/880/000 ريال- احمد اجل لوئيان با پرداخت 149/850/000 
ريال- عل��ي اكبر اجل لوتيان با پرداخت 149/850/000 ريال- مس��عود اجل لوئيان با 
پرداخت مبلغ 299/900/000ريال- زهرا اج��ل لوئيان با پرداخت مبلغ 149/950/000 
ريال- زهرا صرامي با پرداخت 359/880/000 ريال- زينت سنبلس��تان با پرداخت مبلغ 
1/499/500/000 ريال به صندوق ش��ركت سهم الشركه خود را افزايش دادند. سرمايه 
ش��ركت از مبل��غ يك ميليون ريال به مبلغ س��ه ميلي��ارد ريال افزايش ياف��ت و ماده 4 
اساس��نامه بدين شرح اصالح شد: سرمايه شركت مبلغ سه ميليارد ريال نقدي است كه 
تمامًا به صورت نقد پرداخت و در اختيار مديران شركت قرار گرفت. علي اجل لوئيان 
مديرعام��ل- هادي اجل لوئيان رئيس هيأت مديره و محس��ن اجل لوئيان نايب رئيس 
هيأت مديره براي مدت نامحدود انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
شركت با امضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره هر يك منفرداً و با مهر شركت معتبر 
اس��ت. علي اكبر اجل لوئيان و احمد اجل لوئيان و مس��عود اجل لوئيان به سمت هيأت 
نظارت براي مدت يكس��ال انتخاب شدند؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/12/1 تكميل 

گرديد.         م الف: 16697/4       
                        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
12/179 ش��ماره: 1829/ت 89/103 آگه��ي تغيي��رات ش��ركت مرج��ان گس��تر نقش 
جهان س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 41693 و شناس��ه ملي 10260594269 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/11/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1- ش��ركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و احمدرضا س��نقرزاده به سمت 
مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشاني محل تصفيه خيابان دشتستان- كوچه شاداب- پالك 
11- كدپستي: 8199693195 مي باشد. در تاريخ 1389/12/01 ذيل دفتر ثبت شركت ها 
و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء  قرار گرفت.       م الف: 16697/5 

                 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

احضار
12/180 چون آقاي اسفنديار مشرف قهفرخي شكايتي عليه آقاي فرهاد صالحي گوركان 
مبني بر فروش مال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891453 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 90/4/4 ساعت 10 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 كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16652                        دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
12/181 چون آقاي احمدعلي زمان فرزند محمود ش��كايتي عليه آقاي محمد اس��حاق 
رئيس��ي معروف به اس��حاق بلوچ مبني بر تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
891365 ك 116 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/3/3 س��اعت 9 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذخواهد نمود.
م الف/ 16651                        دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
12/182 چون شكايتي عليه آقاي رهام رحمان فر مبني بر قتل غيرعمد ناشي از سوانح 
كار مط��رح نم��وده كه پرونده آن به كالس��ه 891306 ك 116 اي��ن دادگاه ثبت،  وقت 
رس��يدگي براي روز 90/3/4 ساعت 11/30 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 كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16650                        دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
12/183 چون آقاي كرمعلي عابدي فرزند محمدعلي ش��كايتي عليه آقاي جواد چوپاني 
مبن��ي بر فروش مال غي��ر مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890155 ك 116 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/2/6 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 كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور 
دع��وت بعمل 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/ 16649                        دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
12/184 چ��ون آقاي خورش��يد افصلي هفش��جاني فرزند محمد ش��كايتي عليه آقاي 
غالمعلي خدمتي هفشجاني فرزند صفرعلي مبني بر ترك انفاق مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالس��ه 891473 ك 108 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 1390/2/12 
س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حسب ماده 
180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16648                             دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ رأي

12/185 شماره دادنامه: 8909970351500519، شماره پرونده: 8809980351501222، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 881222، خواهان: آقاي مهدي علي نيك نداف با وكالت آقاي 

احس��ان امين فر به نش��اني اصفهان خيابان شهيد نيكبخت س��اختمان دادگستري طبقه 
همكف ات��اق 42، خواندگان: 1. محمدجواد جعفري ط��اوي مجهول المكان، 2. آقاي 
مصطفي مكي به نش��اني اصفهان خيابان عالمه امين��ي روبروي درب 3 باغ غدير پالك 
153، خواس��ته: مطالبه، گردش��كار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص دع��وي آقاي محمدعلي نيك ن��داف با وكالت آقاي احس��ان امين فر به 
طرفيت آقايان محمدجواد جعفري طاوي و مصطفي مكي به خواسته مطالبه مبلغ يكصد 
و پنجاه ميليون ريال و خسارات دادرسي به استناد چك شماره 990942 مورخ 88/5/4 
كه توس��ط خوانده رديف اول صادر شده و خوانده ديگر آن را ظهرنويسي نموده است 
نظر به اينكه مس��تندات اب��رازي خواهان كه با ابالغ به خوان��دگان مصون از تعرض و 
تكذيب آنها باقي مانده داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
دارد و با عنايت به اينكه وكيل خواهان اعالم نموده كه خوانده رديف دوم با ظهرنويس 
چك پرداخت وجه آن را ضمانت نموده اس��ت و خواندگان در دادگاه حاضر نگرديده 
و دفاعي كه برائت ذمه خود يا بي اعتباري مستندات خود را ثابت سازند دعوي خواهان 
مقرون به صحت تش��خيص و مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي 
مدن��ي خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل مبلغ خواس��ته و مبلغ س��ه 
ميليون و يك هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانون��ي در حق خواهان محكوم مي گردند در زمان اجراي حكم خس��ارت تأخير تأديه 
مبلغ محكوم به از تاريخ سررسيد لغايت زمان اجراي حكم وفق جدول شاخص اعداد 
تورمي بانك مركزي محاس��به و از محك��وم عليه وصول و به محكوم له ايصال خواهد 
ش��د. رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه و 

ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است. 
م الف/ 16654                    سراج- رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
12/186 شماره دادنامه: 8909970350601328، شماره پرونده: 8909980350600550، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890562، خواهان: س��تاد اجرايي فرمان امام به نشاني خ حكيم 
نظامي خ حس��ين آباد پ 40، خوانده: خانم س��كينه خاتون به نش��اني مجهول المكان، 
خواسته: الزام به صدور سند مالكيت، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح 

زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعواي ستاد اجرايي فرمان امام )ره( به طرفيت خانم سكينه خاتون فرزند 
مشهدي عباس به خواسته ضبط و تملك ششدانگ يك باب انباري به شماره ثبتي 3802 
واق��ع در بخش 2 ثبت اصفهان، با توجه ب��ه اينكه به موجب ماده 1 قانون نحوه اجراي 
اصل 49 قانون اساسي مصوب سال 1363 صرفاً زمين رها شده به عنوان اعراض تعريف 
شده است و با عنايت به اينكه صرفنظر از احراز اعراض يا عدم اعراض تعريف مذكور 
مربوط به زمين كشاورزي مي باشد و از امالك داراي بنا، خروج موضوعي دارد. دادگاه 
دعواي مطروحه را به كيفيت مطروحه قابل اس��تماع ندانس��ته و مستنداً به ماده 2 قانون 
آئين دادرس��ي مدني، قرار رد دعوا صادر و اع��الم مي نمايد، قرار صادره از تاريخ ابالغ 

ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.
م الف/ 16653             محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تصمیمات
12/187 ش��ماره: 16752/ث-89/11/28 آگه��ي تصميم��ات ش��ركت گ��روه صنعتي 
زرين منس��وجات س��پاهان سهامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 10034 و شناسه ملي 
10260311121 برابر صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي و هيأت مديره مورخ 18 و 
1389/11/20 تصميمات زير در شركت نامبرده بعمل آمده است: محمد حامد زرگرزاده 
به ش��ماره ملي 1281006513 و كدپس��تي 8168663577 به سمت مديرعامل و رئيس 
هيأت مديره و مينا شكراني به شماره ملي 1290556393 و كدپستي 8168663577 به 
سمت نائب رئيس هيأت مديره و اسداله بيات به شماره ملي 4072232750 و كدپستي 
8196765498 به س��مت عضو هيأت مديره براي مدت دو س��ال انتخاب شدند و كليه 
اوراق و اس��ناد مال��ي و تعهدات ش��ركت با امضاء منفرد آقاي محم��د حامد زرگرزاده 
)رئيس هيأت مديره و مديرعامل( و با مهر شركت معتبر است؛ ضمناً هيأت مديره كليه 
اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمود. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/11/28 

تكميل گرديد.
م الف: 16632/1      

                        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
12/188 ش��ماره: 17090/ث-89/11/28 آگهي تغييرات در ش��ركت حمل و نقل درون 
ش��هري حديث س��ير سپاهان با مسئوليت محدود، ثبت شده بش��ماره 23286 و شناسه 
ملي 10260441039 برابر صورتجلس��ه مجمع فوق العاده ش��ركاء مورخ 1389/7/17 
كه در تاريخ 1389/11/27 به اين اداره واصل گرديد و همچنين به اس��تناد نامه ش��ماره 
307/89/11891 مورخ 1389/11/27 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري 
اصفهان تغييرات ذيل در ش��ركت نامبرده بعمل آمده است: مدت شركت براي مدت 5 
س��ال ديگر تمديد گرديد. آقاي رضا يزداني ديناني به ش��ماره مل��ي 0032867093 و 
كدپس��تي 81866 به سمت مديرعامل و رئيس هيأت مديره براي مدت 5 سال انتخاب 
گرديد و مقرر شد كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل و با 

مهر شركت معتبر است. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/28 تكميل گرديد.       
 م الف: 16632/2      

                        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تأسیس
12/189 ش��ماره: 4425/ث 89/103  آگهي تأس��يس مؤسسه حسابداري پرهام بارسين 
نوي��ن. مؤسس��ه ف��وق در تاري��خ 1389/11/28 تحت ش��ماره 2884 و شناس��ه ملي 
10260610208 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/11/28 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه آن به ش��رح زير جهت اط��الع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع مؤسس��ه: انجام خدمات حس��ابداري و مديريت 
حسابداري شركت ها و مؤسسات، كليه امور مربوط به خدمات تحقيقات- امور مربوط 
به س��خت افزار رايانه و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع مؤسس��ه مرتبط باش��د. 
2- مدت مؤسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي مؤسسه: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان خيابان آبشار- پروژه شهيد كشوري- مجتمع آبشار اسپادانا- بن 
بس��ت مريم 1- كوچه نسترن 3- س��اختمان A12- پالك 7، 4- سرمايه مؤسسه: مبلغ 
3/000/000 ري��ال مي باش��د. 5- اولين مديران مؤسس��ه: 1-5- خانم مرضيه ضيائي به 
س��مت رئيس هيأت مديره، 2-5- آقاي فرامرز ميرزائي دم آبي به س��مت عضو هيأت 
مديره، 3-5- آقاي فرامرز ميرزايي دم آبي به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبيل 
چك، سفته،  بروات، قراردادهاو عقود اسالمي با امضاء مديرعامل و با مهر شركت معتبر 

مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.       م الف: 16632/3      
                        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

فقدان سند مالکیت
12/190 شماره: 17007 عطيه خيرخواهي به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت 
و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي گرديده كه سندمالكيت هفت حبه و يك پنجم 
حبه مش��اع )به اس��تثنا بها ثمنيه اعياني( از 72 حبه ششدانگ قطعه زمين 22 اوليه قطعه 
چهاردهم مجزا ش��ده از 15 اصلي گرمس��ير واقع در مزرعه فيض آباد دهستان گرمسير 
بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 578 دفتر 262 امالك ذيل ثبت 19719 به نام عطيه 
خيرخواه��ي صادر گرديده و بر اث��ر جابجايي مفقود گرديده و معامالت متعددي انجام 
نش��ده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك 
مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز 
ب��ه اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت 
انقض��اء مدت مذك��ور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند 

مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

اطالع رساني
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 2 March 2011

فرهنگ و هنر

تئاتر ابزار تعالی و تكامل انس��ان اس��ت، نردبانی 
برای اتصال زمين به آسمان. مردانی خود را پلكان 
كرده اند تا با پاگذاری روی دوش آنها به خورشيد 
برس��يم. اگر امروز گرمايی در دس��ت های ماست 
ماحصل وجود آنهاس��ت و بی شك خسرو ثقفيان 

از سختكوشان عرصه هنر، يكی از آنهاست.
وی متول��د 1336، نمايش را از س��ال 47 و دوران 
دبيرستان آغاز كرده است. تحصيالت آكادميك او 
فيزيك و اكنون بازنشسته فرهنگی است. وی روال 
عادی ادبيات نمايش را درهم شكسته، هر چند به 

اصول اوليه و زيربنا مهارت كامل دارد.
تكنيك های او در بيان داس��تان خاص و در ايجاد 
تعليق مبدع اس��ت. پيچيدگی عناصر نمايشی او به 
گونه ای اس��ت كه دريافت آنها نيازمند يك ذهن 
فعال می باش��د، بنابراين مخاطب او بيشتر از عام، 

خواص می باشند.
وی س��رانجام و پاي��ان را به گون��ه ای به هم ربط 
می دهد كه داستان در طول نمايش همچنان در هاله 

ای از ابهام بماند و به راحتی انتهای آن حدس زده 
نشود. ديالوگ ها حساب شده و كلمات سنگين و 
موجز است. بيش��تر از اينكه به حادثه بينديشد، به 

شخصيت پردازی اهميت می دهد.
تدري��س فيزيك ب��ه ذهن او خالقيت��ی در جهت 
اس��تفاده مناس��ب از حجم، رنگ، ن��ور و طراحی 
صحنه داده است كه از مختصات كار او به حساب 
می آيد، هر چند ثقفيان بيش��تر از اينكه كارگردان 

باشد نويسنده ای موفق است.
هنر نمايش��ی در خون ثقفيان اس��ت. به ندرت به 
س��وی كارهای س��ينمايی كشيده ش��ده و از وی 
تندي��س هنری س��اخته، جنبه تفك��رات هنری او 
بيش��تر با غلبه بر نوشتارهای هنری بروز پيدا كرده 

است.
تفك��رات مثبت انديش، آرام��ش و دقت نظر از او 
يك داور با تجربه س��اخته كه سال ها در همكاری 
ش��وراهای مختل��ف باش��د. مقاله های ش��اخص 
همچ��ون علم فيزي��ك در هنر نماي��ش و نمايش 
اصفهان و ده ها مقاله در بولتن ها و جشنواره ها از 

جمله آثار بازيگری و كارگردانی او است.
بيش از بيس��ت عنوان كس��ب رتبه اول و برگزيده 
 هنری ج��زء كوچكی از تالش هايش محس��وب 
می ش��ود. دغدغه خاطر ثقفيان بيشتر از كار فردی 
و كس��ب درآمد هنری به ايجاد يك تشكل آرمانی 
برای جامعه هنرمندان اس��ت تا بتوانند حرف خود 
را از راه قانونی عرضه كنند. او بر اين باور اس��ت 
كه امروز يك نهاد مس��تقل برای بيان دردهای يك 
هنرمند وجود ندارد، بنابراين مصرانه در پی ايجاد 

همدلی برای اين تفرقه خاطر می باشد.
ثقفيان تش��كيالتی ترين فرد هنری اصفهان است. 
او ب��ه راحتی گروهی را س��امان می دهد و اگر در 
كرس��ی درستی بنشيند براس��اس برنامه پيش بينی 
ش��ده و هدفمند، هنر اين ديار را به جای درس��تی 

هدايت می كند.
موضوع آثار او بيشتر مضمون های آرمانی و انسانی 
دارد و يكی از بهترين كارهايش شمع و شيخ است 

كه داستان زندگی شيخ بهايی می باشد.
با آرزوی موفقيت برای اين هنرمند گرانمايه.

 زاینده رود
از زمانی كه انس��ان غارنشين نخستين 
انديش��ه ها و يافته های خود را بر ديوارهای 
سنگی با مشقت های زياد حك كرد، نقاشی 
به دنيا آمد. قبل از پديد آمدن خط و الفبا و هر 
آنچه انسان در دل داشت، توسط نقاشی های 
كوچك و بزرگ به ديگران انتقال می داد. حاال 
صدها سال است كه تصاوير هنرمندانه نقاشان 
 در سبك های مختلف زينت بخش لحظه لحظه 
زندگی هاس��ت. ميهم��ان اي��ن قس��مت از 
گفتگوهای فرهنگ و هنر زاينده رود نقاش��ی 
خ��وش ذوق از فرهنگيان با س��ابقه اصفهان 
اس��ت. ب��زرگ هنرمندی كه رئي��س انجمن 
علمی آموزش��ی دبيران هنر استان اصفهان و 
رئيس انجمن هنرهای تجسمی و آموزشگاه 
های آزاد آن می باشد. عباس بهنيا متولد سال 
1336 در خرم آباد می باشد و 34 سال سابقه 
آموزشی داشته و مدرس مراكز آموزش عالی 

فرهنگيان كشور است.
وی دارای مدرك كارشناسی نقاشی از دانشگاه 
هنر تهران می باش��د. بهنيا در نمايشگاه های 
داخلی و خارجی از جمله در آمريكا و تركيه 
ش��ركت نموده اس��ت. همچنين در مجتمع 
فرهنگ��ی صبا تهران، م��وزه هنرهای معاصر 
اصفهان و گالری كوثر نمايشگاه برگزار نموده 
است و س��ال آينده نيز در گالری های آپادانا 
و نقش جهان نمايشگاه خواهد داشت. او در 

جشنواره تئاتر عروسكی بين المللی تهران و 
پك��ن همكاری داش��ته و در زمينه تحقيقات 
تخصصی در باب هنر و نقاشی فعاليت وسيعی 
را به انجام رس��انده اس��ت كه مباحث هنر و 
نقاشی كودكان از بدو تولد تا بزرگسالی را در 
بر می گيرد و روانشناسی هنری سنين مختلف 
كودكان و اثر آن در رشد و بالندگی و موقعيت 
 جغرافياي��ی مختل��ف را م��ورد كاوش قرار 
داده اس��ت. عباس بهنيا همچنين عضو دفتر 
تأليف كتب درس��ی و فعاليت های يادگيری 
وزارت آموزش و پرورش می باشد كه تاكنون 
منجر به چاپ 14 جلد كتاب گرديده است و 
اين مجلدات اساسنامه ای برای تأليف كتب در 

زمينه دروس هنر كودكان و نوجوانان است.
وی همچنين ده س��ال سرگروه هنر اداره كل 
آموزش و پرورش استان اصفهان بوده است، 
آقای بهنيا در ادامه پذيرای پاسخ به سئوال هاي 

ما شدند.
ــان هنرهای  ــا، آيا می توان می جناب بهنی
ــند با هنرهای  ــمی مدرن و جوان پس تجس

تجسمی سنتی تلفیق به وجود آورد؟
بايد تعريف درستی از هنر سنتی و مدرن داشته 
باشيم، در هنرهای سنتی ايران نيز ريشه های 
هنر مدرن جهان وجود دارد و بازتاب هنرهای 
مدرن به هنر س��نتی ايران برمی گردد. به طور 
مثال مينياتورهای استاد بهزاد در چند صد سال 
پيش اكنون پايه بخشی از هنر مدرن اروپا شده 

است. ش��فاف بينی يكی از اصول هنر است. 
پيكاس��و می گويد: من در بزرگسالی كودك 
ش��ده ام. در معان��ی عام هنر س��نتی از مدرن 
قطع شده اس��ت، چون در فضای جديد نظر 
هنرمندان به سوی هنرهای جديد مثل سبك 

های انتزاعی رفته است.
آقای بهنیا، نقاشی ملی ايران در سال های اخیر 

چه ويژگی ها، ظرفیت ها و تعاريفی دارد؟
هنر هم مثل همه موارد رشد می يابد و هنرمند 
همگام با س��رعت حركت می كن��د. زمانی 
كشيدن يك نقاشی چند سال طول می كشيد 
ول��ی امروزه يك هنرمند آن فرصت را ندارد، 
در واق��ع حاال به كليات پرداخته می ش��ود و 
هنرمند تابع شرايط محيطی و اجتماعی است. 
هنرمند آيينه زمان خود است و زندگی امروز 
وابسته به تكنولوژی است كه اگر هنرمند از آن 
استفاده نكند عقب می ماند. اكنون اين صحبت 
اس��ت كه موزه ها قبرستان آثار هنری است و 
اعتقاد بر اين است كه اثر بايد پويا باشد و در 

لحظه به ظهور و تأثير برسد و محو شود.
ــی با توجه به  ــارک ها و فضای عموم در پ
ــرای رفع  ــی و هنر ب ــوم صنعت، نقاش هج

خشونت شهری چه کاربردی دارد؟
در زمان��ی فرهن��گ و هن��ر اي��ران درونگرا 
 ب��وده اس��ت و اوج هن��ری آث��ار در درون 
ساختمان ها پديد آمده است. ولی هنر مدرن 
امروز برون گراست و انرژی صرف تزئينات و 

فرم های معماری می شود تا جذابيت از بيرون 
افزايش يابد. بين فرهنگ گذش��ته و امروز ما 
ارتباط برقرار نش��ده و ما ضعيف عمل كرده 
ايم. فضاهای غرب��ی نمی تواند اين ارتباط را 
برقرار كند و برنامه ريزان فرهنگی بايد در پديد 
آمدن آثار جديد ش��أن آثار سنتی معماری را 
حفظ كنند. بايد در ساخت كالن ساختمان ها 
از نظرات هنرمندان استفاده شود و پيشنهادات 
 هنرمن��دان ب��رای زيباس��ازی ش��هر مد نظر
ق��رار گيرد. در واحدهای درس��ی دانش��گاه، 
تقس��يم بندی فضا آمده است و قسمت های 
س��بك تر و كوچك تر سازه ها بايد با بيننده 
ارتباط برقرار كند. در داخل چهلس��تون يك 
فضای هندسی در فضاهای كوچك تر تقسيم 
و باعث شده تا فضای خشك و يك دست به 
فضايی دل انگيز تبديل ش��ود. نقاشان ما بايد 
بتوانند فضاهای هندس��ی را از حالت خشك 
درآورده و فضاها را تفكيك كرده و بش��كنند 
و در معماری و فضاس��ازی ش��هری دنيا اين 
امر لحاظ ش��ده و هنجارشكنی الزم صورت 
می پذيرد. امروزه در ايران متأسفانه تابلوهای 
بزرگ بدون كابری هندسی فضای سنتی آثار 

و چهره شهری را می شكنند.
نقاشی شهری چه تأثیری می تواند بر مردم 

داشته باشد؟
يك رشته هنری تحت عنوان نقاشی كاربردی 
وج��ود دارد كه در زندگ��ی روزمره ما نقش 
دارد. از اولين س��فالينه های س��اخت دست 
بش��ر هنرهای تجسمی به ظهور رسيده است 
و نقش ايفا نموده و همه دس��ت ساخته های 
بش��ر توسط نقاشی و هنر تزئين شده اند بايد 

اين وجوه هنر به حد كمال در تصاوير شهری 
تجل��ی يابد و باعث تزريق انرژی مثبت و نيز 

كاربرد روانی و علمی مؤثر بر مردم شود.
ــمی  ــکل های هنرهای تجس ــورد تش در م

اصفهان بگويید؟
شكل گيری فعاليت های تشكلی و جمعی می 
تواند در زندگی هنرمندان تحول ايجاد كند. ما 
ايران��ی ها در كار گروهی ضعيف عمل كرده 
ايم و به آن بها نداده ايم. NGO هايی به ثبت 
رسيده است و تجمعی از هنرمندان به وجود 
آمده است كه می تواند مشكالت هنرمندان را 
ساماندهی كند. اين تشكل ها می تواند حامی 
هنرمندان و گروه های هنری باشد كه در اين 
شاخه متأسفانه نتوانستيم انتظارات را برآورده 
كنيم و مس��ئوالن بايد به نوعی جاده فعاليت 
تش��كل ها را صاف كنند. ب��ه فرض انجمن 
علمی آموزشی معلمان هنر بايد فعال تر عمل 
كنند و حضور داشته باشند، بايد خودكفا شوند 
و تصميم بگيرند و از حداكثر كمك مسئوالن 
استفاده كنند. 400 آموزشگاه ثبت شده وجود 
دارد ولی چون مديران آن ش��خصي عمل می 
كنند موفق نش��ده اند اگ��ر ماهيانه NGOها 
مبلغی به صندوق انجم��ن بريزند می توانند 

كارهای بزرگي انجام دهند.
امیدهای آينده شما برای هنرهای تجسمی 

چیست؟
اميدواري��م مانند همان زمانی ك��ه در دوران 
غارنشينی هنر با مردم عجين بود و نقش هنر 
جلوی چش��م مردم بود، به جايی برس��يم كه 
اجتماع و برنام��ه های ما نيز در زمان حال به 

حدی برسد كه هنر همنشين مردم شود.

اس��تاد ف��وق ممت��از خط و مؤس��س 
 مجمع خوشنويس��ان شهرستان سميرم 
گفت: مرحوم اس��تاد حبيب اله فضائلي 
از اهالي اين شهرس��تان، افتخار اس��الم 
و ايران اسالمي اس��ت. شيخ حبيب اله 
فضائلي ك��ه در 14 خط خوشنويس��ي 
تبحر داشت، در س��ال 1301 در سميرم 
به دنيا آمد و در 12 آبان 1376 در س��ن 
75 سالگي بر اثر بيماري از دنيا رفت. به 
گزارش ايرنا، غالمرضا جهانش��اهي در 
نخستين همايش نكوداشت هنرمندان و 
صاحبان آثار فرهنگي و هنري شهرستان 

سميرم اظهار داشت: اين استاد برجسته، 
 خالق بي نظيرتري��ن آثار خطي و قرآني 
اس��ت. وي با اش��اره به اينكه سميرم به 
عن��وان زادگاه اين اس��تاد باي��د بيش از 
پيش به خود ببالد تصريح كرد: دستاورد 
امروز خوشنويسان ممتاز اين خطه ثمره 
تالش ها و روح معنوي آن اس��تاد فرزانه 
است. اين اس��تاد خط افزود: از دو جلد 
كالم ا... مجيد موجود در مكه مكرمه يكي 
از آنها به خط استاد حبيب اله فضائلي مي 

باشد و مايه افتخار ماست.
وي اضاف��ه كرد: مجمع خوشنويس��ان 

اين شهرستان در بيش از يك دهه اخير 
در حالي پايه گذاري ش��د ك��ه تنها دو 
شهرستان بزرگ كشور داراي اين تشكل 
خطي بود. جهانشاهي خاطر نشان كرد: 
تالش و همت اهالي هنر س��بب ش��د 
اين شهرستان س��ومين منطقه اي باشد 
كه در كشور مجمع خوشنويسان در آن 
تأسيس مي شود. سرپرست اداره فرهنگ 
 و ارشاد اس��المي شهرستان سميرم نيز
گف��ت: اش��اره خدا در ق��رآن به فطرت 
و زيباي��ي، اش��اره به هن��ر و هنرمندي 
اس��ت. سيد ضياء موسوي بهترين نشان 

و نم��اد معرفي هر منطق��ه را هنرمندان 
 و مفاخر فرهنگ��ي آن بيان كرد و اظهار 
داشت: نگرش زيبايي شناسانه به هنر، ارتقاي 
 فرهنگي و فكري هر منطقه اي را به دنبال 
خواهد داشت. به گفته وي، يكي از عوامل 
محوري ايجاد ش��ور و نشاط اجتماعي 
تقويت بس��ترهاي كاري براي هنرمندان 
و فرهنگ دوس��تان آن جامعه است. به 
گ��زارش ايرنا، در اي��ن همايش 50 نفر 
از هنرمندان، نويسندگان و صاحبان آثار 
هنري و فرهنگي، روزنامه نگاران برتر و 

پيشكسوتان اين عرصه ها تقدير شدند. 

با هنرمندان شهرمان

درباره خسرو ثقفيان

گفتگوي اختصاصي زاینده رود با عباس بهنیا هنرمند فرهیخته 

هنرمند آیینه زمان است

استاد فوق ممتاز خط: 
استاد فضائلي، افتخار اسالم و ايران است

 پروي��ز تناول��ي از اه��داي مجس��مه خود ب��ه موزه 
متروپوليتن براي تقويت بخش اس��المي اين موزه در 
نيويورك خب��ر داد. اين هنرمند مجسمه س��از و نامي 
اي��ران در دنيا در گفتگ��و با ايلنا، با اش��اره به مطلب 
ف��وق افزود: به زودي به نيويورك س��فر خواهم كرد 
تا در مراس��م عيد نوروز ايرانيان در موزه متروپوليتن 
ش��ركت كنم، در اين مراس��م اس��ت ك��ه مي خواهم 
يكي از مجس��مه هاي مجموعه ش��اعرهايم را به موزه 
متروپوليتن هديه كنم تا با حراج اين اثر بتوانند بخش 
اس��المي موزه را تقويت كنند. تناولي با اشاره به اين 
كه اين مراس��م بس��يار باش��كوه با همراه��ي ايرانيان 

مقيم نيويورك هر س��ال در م��وزه متروپوليتن برگزار 
مي شود، گفت: مراس��م نوروز در روز 10 مارچ )18 
اسفندماه امسال( با شكوه خاصي و با حضور شهردار 
نيويورك، س��ناتورها و اهالي فرهن��گ و هنر برگزار 
مي شود. پرويز تناولي كه هم اكنون در ونكوور كانادا 
س��اكن است، مجسمه س��ازي را در ايران ارتقاء داد و 
نام اي��ران را در بس��ياري از كش��ورهاي دنيا در هنر 
مجسمه س��ازي پرآوازه كرد. او هنرمندي شناخته شده 
است كه تاكنون توانسته آثاري درخور توجه بيافريند 
كه از جمله مي توان به مجسمه هاي هيچ و شاعرهاي 
او اشاره كرد. فروش آثار او در حراج هاي بين المللي 

توانس��ت ركورد فروش آثار هنري را در ايران ارتقاء 
ببخش��د. او در زم��ان جواني نزديك به دو س��ال در 
آكادمی بررا )Brera( نزد مارينو مارينی مجسمه ساز 
برجس��ته ايتاليايی آموزش ديده اس��ت. مجسمه های 
پرويز تناولی يك فرق عمده با مجس��مه های ديگران 
دارد. مجس��مه به معماری ظاهری اش متكی اس��ت، 
اما تناولی در مجس��مه هايش به فضا و ش��كل درونی 
مجس��مه اهميت می دهد. يك فضای درونی راز آلود 
كه بر ش��كل بيرونی مجس��مه تأثير می گذارد و نشان 
اين راز آلودگی، قفل و بست و زبانه هايی است كه در 
اعضا و جوارح مجس��مه ها كار می گذارد يا به وجود 

م��ی آورد. پروي��ز تناولی از جمله كارشناس��ان فرش 
ايرانی و بافته های عش��ايری نيز محس��وب می شود. 
او س��ال های زيادی برای ش��ناخت گبه، ميان عشاير 
و روس��تائيان رفت و آمد داش��ت و سرانجام با چاپ 
مقال��ه ای پژوهش��ی در لن��دن در س��ال 1983، آن را 
به جهاني��ان معرفی كرد. او همچني��ن مجموعه ای از 
جواهرات را طراحی و س��اخته كه اس��تقبال خوبی از 
آن شده، به همين دليل در مؤسسه ماه مهر كالس هاي 
آموزش جواهرس��ازي استاد تناولي ايجاد شده و قرار 
است اس��تاد تناولي بعد از ايام نوروز به ايران بيايد و 

جواهرسازي را به عالقه مندان آموزش دهد.

رئيس مركز آفرينش هاي ادبي قلمستان 
گف��ت:  كارگاه ي��ك روزه نويس��ندگي 
خ��الق در روز يكش��نبه 15 اس��فندماه 
برگ��زار اصفه��ان  در  ج��اري   س��ال 

مي شود.
محم��د جلواني در گفتگ��و با فارس در 
اصفهان، با اش��اره به برگ��زاري كارگاه 
نويس��ندگي خالق اظهار داش��ت:  اين 
يكش��نبه  روز  در  روزه  ي��ك  كارگاه 
برگ��زار اس��فندماه س��ال ج��اري   15 

مي شود. 
وي اف��زود: مهل��ت ثبت ن��ام در كارگاه 
يك روزه نويسندگي خالق تا پنج شنبه 
اس��ت. ج��اري  س��ال  اس��فندماه   12 
 رئيس مركز آفرينش هاي ادبي قلمستان 
 درباره مينو فرشچي، مدرس اين كارگاه 
فرش��چي  مين��و  ك��رد:  خاطرنش��ان 
فيلمنامه نوي��س صاحب ن��ام كش��ور به 
ش��مار مي رود كه جوايز بسياري كسب 
ك��رده و از ش��ماري از فيلمنامه ه��اي 
اس���تفاده فيل��م  س����اخت  در   وي 
ش��ده اس��ت. وي همچنين با اشاره به 
اينكه مينو فرش��چي دوره هاي خالقيت 
در نويس��ندگي را در آمري��كا گذرانده  
اس��ت، ادام��ه داد: در اي��ن كارگاه يك 
روزه خالقي��ت در رش��ته هاي مختلف 
نويس��ندگي از جمله داستان و فيلمنامه 

مطرح مي شود.
جلوان��ي با بي��ان اينكه در نويس��ندگي 
ف��ن  و  ظراي��ف  ب��ر  ع��الوه  خ��الق 
نويس��ندگي، به ويژگي ه��اي ديگري از 
نوشته مي پردازد تا متن نويسنده در ميان 
ساير نويس��نده ها متمايز شود، تصريح 
كرد:  نويسنده مي تواند با فن نويسندگي 
خ��الق فرم هاي نو و بديعي در نوش��ته 
ايجاد كند و نوش��ته خود را براي ارايه 

بهتر به مخاطب آماده كند.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه نويس��ندگي 
مختل��ف  دانش��گاه هاي  در  خ��الق 
اضاف��ه مي ش��ود،  تدري��س   جه��ان 
  كرد: اين رشته دانشگاهي در ايران وجود

ندارد.
رئيس مركز آفرينش هاي ادبي قلمستان 
اضافه كرد: فن و ظرافت هاي نويسندگي 
خالق را مي ت��وان آم��وزش داد اما در 
نهايت اين نويس��نده اس��ت كه بايد از 
اين ف��ن و ظرافت ها به بهترين صورت 

استفاده كند.
وي با اش��اره به اينكه اس��تفاده از فنون 
نويس��ندگي خالق به توانايي نويس��نده 
وابسته اس��ت، افزود: نويسنده توانمند 
و ب��ا تجرب��ه كاري بيش��تر مي تواند از 
 فنون نويس��ندگي خ��الق بهترين بهره

را ببرد.

طي یك حراج و به منظور ارتقاي هنر اسالمي؛ 
تناولي، مجمسه اش را به موزه متروپوليتن نيويورك اهدا مي كند

اخبار

اخبار سينمایي

دانش��جويان دانش��كده هن��ر دانش��گاه 
شهركرد موفق به كسب سه عنوان برتر 
در پنجمين المپياد علمي فرش دستبافت 

ايران شدند. 
دانش��گاه  عموم��ي  رواب��ط  مس��ئول 
ش��هركرد در گفتگ��و ب��ا ايرن��ا اظهار 
داش��ت: اين المپياد در چه��ار گرايش 
رنگ��رزي، طراح��ي، مرم��ت و بافت، 
دوم و س��وم اس��فند 89 در دانش��گاه 
 تربيت دبير ش��ريعتي تهران برگزار شد. 
محمدرضا زارعيان ساماني گفت: در اين 

المپياد مازيار كبيري مقام اول رنگرزي، 
محس��ن دادوند مق��ام س��وم مرمت و 
غالمرضا س��رايلو مقام اول طراحي اين 

المپياد را از آن خود كردند.
وي گفت: اين دانش��جويان در رش��ته  
فرش دانش��گاه ش��هركرد مش��غول به 

تحصيل هستند.
مسئول روابط عمومي دانشگاه شهركرد 
تصريح ك��رد: در اين المپياد تعداد 122 
 نف��ر از دانش��گاه هاي كش��ور ش��ركت 

كردند.

مجموع��ه طن��ز »باجن��اق ها« در ش��بكه 
اس��ت��اني س��ي��ماي مركز چهارمحال و 
بختي��اري به نمايش در مي آيد. به گزارش 
 رواب��ط عموم��ي ص��دا و س��يماي مركز 
چهارمحال و بختياري، اين مجموعه نمايشي 
به طرز ظريف و موشكافانه مسائل اجتماعي 
را درقالب طنز به تصوير مي كشد. داستان 
اين نمايش مربوط به دو باجناق اس��ت كه 
بر سر ارث و ميراث خانوادگي با يكديگر 
اختالف پي��دا كرده و از ال به الي نزاع آنها 
پي��ام هاي آموزش��ي در موضوعاتي چون 
صله ارحام، راستگويي، صداقت، پيامدهاي 
دروغگويي و اسراف براي بينندگان منعكس 

مي شود.

مجموعه نمايش��ي طنز »باجناق ها« در 30 
قس��مت 15 دقيقه اي تهيه شده و هر شب 
به جز مناسبت هاي تعطيل در قالب بخش 
نمايشي برنامه شبانه شبكه جهان بين پخش 

مي شود.
عوامل برنامه

تهيه كننده: سيد امين رضوي، كارگردان: آرمان 
كريمي، نويسنده: مهرداد كرديان، تدوينگر: 
رحيم دانش، تصويربرداران: شهراد طاهرزاده، 
 تورج حسن زاده، صدابردار: مجيد يادگاري، 
بازيگ��ران: دان��ش ضي��ا، به��زاد ترابيان، 
رجاي��ي،  مه��دي  احم��دي،   اس��حاق 
آزيتا حكم��ت پور،  ليال بينن��ده، خديجه 

عليزاده، راضيه زماني.

مس��ائل اقتص��ادي مط��رح روز در برنامه 
»مجله اقتصادي« از توليدات شبكه استاني 
صداي مركز چهارمحال و بختياري بررسي 
و منعك��س مي ش��ود. به گ��زارش روابط 
عمومي صدا و سيماي مركز چهارمحال و 
بختياري، اين برنامه به منظور افزايش سطح 
آگاهي مردم استان و اطالع رساني از مسائل 
اقتصادي، روزهاي زوج از س��اعت 10:40 
به مدت 20 دقيقه از راديوي اس��تان پخش 
مي شود. نگاه ويژه به قانون هدفمندسازي 

يارانه ها با حضور مسئوالن و كارشناسان از 
مهم ترين موضوعاتي است كه در اين برنامه 
به آن پرداخته مي ش��ود. گزارش، مباحث 
كارشناسي و گفتار متن كه اطالعات مفيدي 
را به شنوندگان ارايه مي دهد از بخش هاي 

مجله اقتصادي است.
عوامل برنامه

تهيه كننده: حجت اله صفري، نويس��نده و 
گوينده: سميه حبيبي، گزارشگر: ميثم تمدن، 

كارشناس: دكتر بخشي نژاد.

دبير اجرايي دومين جشنواره فيلم كوتاه بام 
ايران گفت: دومين جشنواره فيلم كوتاه بام 
ايران از نهم اسفند ماه جاري در شهركرد با 
36 فيلم كار خود را آغ��ار كرد. به گزارش 
فارس از ش��هركرد، جواد كارگران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: 36 فيلم به بخش 
رقابتي اين جشنواره راه يافته كه در شهركرد 
به اكران گذاشته مي ش��وند. وي با اشاره به 
اكران فيلم هاي روز نخس��ت اين جشنواره، 
گفت: فيلم خانه فاطمه كجاست، پل، گيس، 

آرنگ، بليطي براي لئو، پيلي، چاووش خواني، 
شيرين گل، يك جرعه عاطفه، زندان مقدس، 
آسمانيان، زنجير، يك روز براي پدر و زرد هم 
روز قشنگي است از جمله فيلم هاي به اكران 
درآمده روز اول اين جشنواره بود. كارگران از 
حضور داوران صاحب نامي در اين جشنواره 
خبر داد و گفت: سامان سالور، محسن امير 
يوسفي و عليرضا اميني داوران اين جشنواره 
بوده كه با رأي و انتخاب اين داوران فيلم هاي 

منتخب انتخاب و معرفي مي شوند. 

دانشجويان هنر دانشگاه شهركرد 
در المپياد فرش دستبافت درخشيدند 

درگيري باجناق ها در جهان بين

بررسي مسائل اقتصادي روز در مجله اقتصادي

 رقابت 36 فيلم كوتاه در جشنواره بام ايران 

میترا شریعت
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رئیس مركز آفرینش های ادبی قلمستان
كارگاه يک روزه نويسندگی خالق 

در اصفهان برگزار می شود
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كاسترو: 
ذوب آهن تعيين 
می كند گروهش 
آسان است يا 
دشوار

مصطفی نظری: 
در گيتی پسند 
می مانم

حسین چرخابی:
 برای برد به 
ميدان خواهيم 
رفت

مهاجم برزيلی ذوب آهن گفت: قبول ندارم كه ذوب آهن 
در مسابقه های ليگ قهرمانان آسيا گروه آسانی دارد زيرا 
اين ما هستيم كه تعيين می كنيم گروهمان آسان است يا دشوار. 
ايگور كاس��ترو پيرامون ب��ازی تيمش مقابل االم��ارات اظهار 
داش��ت: نخستين بازی هميشه مهم ترين بازی به شمار می رود 
و اي��ن بازی با ديگ��ر بازی ها تفاوت بس��ياری دارد، بنابراين 
پيروزی در اين ديدار برای بازيكنان تيم ما از اهميت بس��ياری 

برخوردار است. 
مهاجم برزيلی ذوب آهن با بيان اينكه تيم های حاضر در مسابقه های 
ليگ قهرمانان آسيا همه بزرگ و خطرناك هستند، بيان داشت: 
بايد با قدرت بازی كنيم و تمركز خود را از دست ندهيم زيرا 
حضور تيم ها در مسابقه های ليگ قهرمانان آسيا نشانه قدرتمند 

بودن اين تيم هاست. 
وی اضافه كرد: اگر در بازی اول به گذشته فكر كنيم، همه چيز 
را تمام شده می پنداريم و نمی توانيم از گروه خود صعود كنيم 
اما اگر توجهی به نتايج گذشته ذوب آهن در ليگ قهرمانان آسيا 

نداشته باشيم، با تالش خود، صعود را قطعی می كنيم.

دروازه بان تيم ملی فوتس��ال گفت: برای فصل آينده با 
گيتی پس��ند قرارداد دارم و عالقه ای ندارم كه فصل بعد 
در تيم��ی به جز گيتی پس��ند بازی كنم. مصطف��ی نظری در 
مورد بی تفاوتی مس��ئوالن به فوتس��ال كشور گفت: متأسفانه 
در روزه��ای اخي��ر و در مورد ق��رارداد س��رمربی تيم ملی 
مش��كالتی وجود داش��ته و بايد اعالم كنم ك��ه بی تفاوتی به 
ش��مس به كل فوتسال كشور ضربه می زند زيرا بازيكنان تيم 
ملی فوتسال با وجود اينكه مقابل تيم قهرمان جهان عملكرد 
خوب��ی داش��تند، از برخ��ی بی توجهی ها همچ��ون پرداخت 
نشدن پاداش مسابقه های آسيايی در رنج هستند. وی با بيان 
اينكه قراردادم با تيم گيتی پس��ند دو ساله بوده و فصل آينده 
ب��رای اين تيم به ميدان می روم، اضافه كرد: برای فصل آينده 
با اين تيم قرارداد دارم اما از هم اكنون پيش��نهادهای بسياری 
از برخ��ی تيم ه��ای لي��گ برتری اي��ران و خارج از كش��ور 
داش��ته ام و در صورتی كه از يكی از كشورهای قدرتمند در 
فوتسال پيشنهادی داشته باشم، با باشگاه گيتی پسند به گفتگو 

می نشينم.

 زاينده رود
تي��م فوتب��ال فوالد نطن��ز روز جمعه س��اعت 14:15 در 
چارچوب رقابت های ليگ دسته اول كشور از مس سرچشمه 
كرمان پذيرايی می كند. حس��ين چرخابی سرمربی فوالد نطنز 
پيرامون اين ديدار گفت: تيم مس يكی از تيم های خوب دسته 
اول فوتبال محس��وب می شود اما برای اينكه از انتهای جدول 
جدا شويم تنها به كسب پيروزی در اين مسابقه چشم دوخته ايم و 
برای حداكثر امتياز به ميدان می رويم. چرخابی به بازی حساس 
 ام�روز ذوب آه�ن مقابل االمارات ام�ارات اشاره ك�رد و توض�يح 
داد: تيم االمارات در بين ديگر تيم های اماراتی ضعيف تر است 
و اميدواريم ذوب آهن با پيروزی، گام نخست را محكم بردارد، 
ول��ی بازيكن��ان ذوب آهن نبايد اين تيم را دس��ت كم بگيرند. 
وی تصريح كرد: در تركيب االمارات گلر و بازيكن ش��ماره 10 
بازيكنانی خوبی هس��تند. همه تيم ها با صفر امتياز كار خود را 
شروع می كنند و چش��م به پيروزی دارند. وی در پايان گفت: 
تماشاگران اصفهانی ذوب آهن را در اين مسابقه تنها نگذارند و 

برای تشويق نايب قهرمانی آسيا به ورزشگاه فوالدشهر بروند.

ورزش

احداث سالن 20 هزار نفری 
توسط باشگاه گیتی پسند

رئيس هيأت مديره باش��گاه گيتي پسند از احداث 
س��الن 20 هزار نفری در آينده نزديك در اصفهان 
خبر داد.  عليرضا جنتي با اش��اره به مشكالت ليگ برتر 
فوتس��ال اظهار داش��ت: وقتي بهتري��ن داور ايران براي 
قضاوت بازي تيم هاي ايران و برزيل انتخاب مي ش��ود و 
بعد حسين شمس از عملكردش انتقاد مي كند، اين نشان 
دهنده ضعف مشهود داوري  ما است. بايد اين معضل را 
برطرف ك��رد چون با يك كج س��ليقگي و يا نظر كميته 
انضباطي به فرض مس��ابقه اي كه انجام نشده، به راحتي 

سه امتياز به سود يك تيم نوشته مي شود.
 با اين برخوردها اسپانس��رها دلسرد مي شوند. امسال در 
بحث ورزش، ميلي��اردي هزينه كرديم اما نتيجه حاصله 
ب��ه خصوص در بحث تبليغات راض��ي كننده نبود. اگر 
به جاي تيم داري با اين همه دردسر، محصوالت باشگاه 
پيش از يك سريال تلويزيوني تبليغ مي شد، خيلي بهتر از 

اين نتيجه مي گرفتيم. 
وي تأكيد ك��رد: اميدوارم مش��غله هاي كاري ترابيان در 
فوتبال كمتر ش��ده و بحث جداسازي فوتسال از فوتبال 
به زودي انجام شود. به اعتقاد ما تا اين كار انجام نشود، 
اين مش��كالت را هم داريم. بايد بودجه فوتسال جدا از 

فوتبال باشد. 
به عنوان مثال همين تيم پرس��پوليس، به حبيب كاشاني 
گفت��م كه اگ��ر از پول يك تا دو بازيك��ن چمني تان كم 
كنيد مي توانيد تيم خوبي در ليگ فوتس��ال داشته باشيد. 
قعرنش��يني و درياف��ت 11 گل در ي��ك مس��ابقه، براي 

پرسپوليس جايگاه خوبي نيست. 
جنت��ي ادامه داد: صرف نظر از اينك��ه قهرمان ليگ برتر 
نش��ديم و هيچ يك از رقابت هايمان از تلويزيون پخش 
زنده نشد، از اينكه توانس��تيم تعداد زيادي ورزشكار را 
اس��تخدام باش��گاه كنيم و آنها با حماي��ت گروه صنايع 
گيتي پس��ند توانستند به تمرين و حضور در مسابقه های 
بپردازند، خوشحاليم. با برزيلي ها كه صحبت مي كرديم 
آنه��ا مي گفتند دو ش��بكه خصوصي فوتس��ال دارند اما 
بازي ه��اي مهم ملي مان هم به زحمت پخش تلويزيوني 

را به خود اختصاص مي دهد. 
رئيس هيأت مديره باشگاه گيتی پسند در خصوص كادر 
فني س��ال آينده گيتي پسند در ليگ برتر و حفظ گرلوي 
برزيلي گفت: براي س��رمربيگري تيم، دو گزينه داخلي 
و ي��ك گزينه خارج��ي داريم. در كنار حف��ظ بازيكنان 
فصل گذش��ته ، به طور حتم چه��ار تا پنج بازيكن هم از 
اصفهان به تيم اضافه مي ش��وند. فصل گذشته فقط يك 
فوتساليست اصفهاني در تيم خود داشتيم و در سال هاي 
آينده در جهت بومي سازي حركت خواهيم كرد. در مورد 
گرلوي برزيلي هم بايد بگويم كه او در تيم فصل آينده مان 
خواه��د بود و در اين خصوص ب��ا او صحبت كرده ايم. 
گرلو از تيم گيتي پس��ند خيل��ي راضي بود. وضعيت تيم 
ت��ا پيش از فروردين ماه مش��خص خواهد ش��د و تا آن 

زمان90 درصد تيم بسته مي شود. 
وي گفت: ب��ا وجود مصدوميت چند ت��ن از مهره هاي 
كليدي مان و اينكه اولين سال حضورمان در ليگ برتر را 
پشت سر مي گذاشتيم، باالتر از تيمي قرار گرفتيم كه در 
دو س��ال گذشته قهرمان شده است. البته ما از اتفاقي كه 
براي ماهاني ها رخ داد خوشحال نيستيم و دوست داشتيم 
جام با توجه به حضور سه تيم اصفهاني در ليگ، در اين 
اس��تان بماند. كار و زحمت اصلي تي��م را علي طاهري 
به عنوان مديرعامل كش��يد. همچنين اين براي ما خيلي 
جالب بود كه در ش��هرهاي مختلف تماشاگر داشتيم. به 
فرض در مصاف با علم  و ادب، 50 تماشاگر را به مشهد 
اعزام كرديم اما در سالن نزديك به 600 تماشاگر داشتيم، 
همه اين ها ب��ه مردمداري و انج��ام كارهاي فرهنگي از 
سوي باشگاه بازمي گردد. جنتی در مورد ميزباني باشگاه 
گيتي پسند از بازي هاي تيم ملي فوتسال با برزيل گفت: در 
مورد اينكه ميزباني چطور بود، ميهمانانمان بايد صحبت 
كنن��د. ما تا جايي كه ممكن بود ب��راي ميزباني مطلوب 
ت��الش كرديم. در بحث گرفتن اين ميزباني هرگز بحث 
درآمدزاي��ي مطرح نب��ود. چون برزيل س��رآمد تيم هاي 
فوتس��ال جهان است خواس��تيم روابط ورزشي باشگاه 
و همچنين اس��تان با اين كش��ور افزايش پيدا كند. مالك 
باشگاه گيتي پس��ند با اش��اره به برنامه اين باشگاه براي 
ساخت ورزش��گاه تصريح كرد: هيأت مديره گيتي پسند 
حساس��يت زيادي روي بحث س��اخت ورزشگاه دارد. 

گروهي مأمور شده و روي اين موضوع تحقيق كردند. 
س��اخت س��الني سرپوش��يده با 20 هزار نف��ر جمعيت 
در دس��تور كار ماس��ت. در حال حاضر سالني با چنين 
جمعيتي نداريم و پكن در كل آسيا سالني با 18500 نفر 
جمعيت دارد. زمين 30 هزار نفري فوتبال، استخر مجزا 
براي استفاده آقايان و خانم ها، كمپينگ ورزشكاران و سه 
تا چهار سالن چند منظوره در اين ورزشگاه در نظر گرفته 
مي شود. در اين زمينه تا امروز استانداري همكاري بسيار 
خوبي با ما داش��ته و در ادامه راه نيز اميدواريم آنها از ما 
حمايت كرده و كنارمان باش��ند. جنتي در مورد تيم  داري 
فصل آينده گيتي پسند در ليگ رشته هاي مختلف تصريح 
كرد: سال آينده تالش مي كنيم در فوتسال، فوتبال، واليبال، 

كشتي، كاراته و تكواندو سرمايه گذاري كنيم.

مصاحبه

گفتگو

ذوب آهن در مصاف با تیم دسته یك امارات

خط و نشان نایب قهرمان براي مدعیان آسیا 

عص��ر امروز و به جز 3 ديداری كه خانه واليبال تهران ميزبان برگزاری آن 
خواهد بود، هفته دوازدهم ليگ برتر واليبال با 5 بازی ديگر در كرمان، يزد، 
آمل، اروميه و كاش��ان پيگيری خواهد شد. در بازی اول و در تهران، بانك 
كش��اورزی و ارتعاش��ات ديدار دربی اين هفته را برگزار می كنند، سپس 
پيكان صدرنش��ين در گروه 2 به ديدار پتروشيمی خواهد رفت و سرانجام 
در سومين بازی پرس��پوليس ميزبان بازرگانی جواهری گنبد خواهد بود. 
كرمانی ها پس از پيروزی قاطع هفته گذشته در يزد، اين بار پذيرای سايپای 
صدرنش��ين در گروه يك هس��تند كه به تداوم اقتدار خود می انديشد. در 
يزد پيشگامان زخم خورده از هفته قبل به ديدار داماش و شاگردان حسين 
معدن��ی می رود. در آمل كاله مازندران به دنبال ت��داوم پيروزی های دور 
برگش��ت ليگ به مالقات ابومس��لم خواهد رفت. در شمال غرب كشور، 
اروميه به ديدار نهايی جنوبی ها )آلومينيوم المهدی بندرعباس( می رود و 
در آخرين بازی اين هفته باريج اسانس كاشان كه هفته گذشته را به تلخی 
س��پری كرد در تاالر تختی كاش��ان ميزبان دانشگاه آزاد خواهد بود. باريج 
اس��انس كاش��ان كه در بازی رفت و در ديداری كه خانه واليبال ميزبان آن 
بود پيروزی سخت و دلپذيری را با نتيجه 3 بر 2 مقابل دانشگاهی ها دشت 
كرد؛ برای پاك كردن تلخی های دور برگشت به شدت به پيروزی در اين 
ديدار احتياج دارد. ميرمصطفی شجاعی سرمربی جوان باريج اسانس باز هم 
مثل بازی های اين فصل همه اميدش به عليرضا بهبودی، امير غفور، سجاد 
تاريوردی و س��عيد مصطفی وند و ... اس��ت و در آن سو روح اله كوليوند 

چهره مؤثر و به احتمال زياد تأثيرگذار تهرانی ها خواهد بود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در اليحه 
بودج��ه س��ال 90، ده ميلي��ارد و 500 ميلي��ون تومان به ورزش��گاه 
نقش جهان اختصاص يافت. حميدرضا فوالدگر پيرامون بودجه اختصاص 
يافته به ورزش��گاه نقش جهان در سال 90 اظهار داشت: در سال 89 مبلغ 7 
ميليارد و 200 ميليون تومان به اس��تاديوم نقش جهان اختصاص يافت و در 
اليحه بودجه س��ال 90 نيز 8 ميليارد و 90 ميليون تومان به اس��تاديوم اين 
ورزشگاه اختصاص يافت. وی با بيان اينكه بودجه های اختصاص يافته به 
بخش های مختلف اين ورزش��گاه رشد 15 درصدی داشته است، تصريح 
ك��رد: در س��ال 89، 2 ميليارد تومان برای س��اخت محوطه ورزش��گاه و 
تأسيسات جانبی آن اختصاص يافت و در سال 90، بودجه اختصاص يافته 
به ورزشگاه 2 ميليارد و 500 ميليون تومان است. نماينده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اس��المی در مورد تخصيص بودجه های اين ورزشگاه در 
س��ال 89 بيان داش��ت: كمتر از 50 درصد از بودجه های سال 89 ورزشگاه 
نقش جهان توس��ط كارفرمای اين ورزشگاه دريافت شده و مبلغ باقيمانده 

هنوز دريافت نشده است. 

تيم بدمينتون پايتخت با پيروزی برابر هيأت اصفهان، جايگاه خود را 
در صدر جدول رده بندی رقابت ها حفظ كرد.  ديدار معوقه از هفته 
چهارم ليگ برتر بدمينتون باشگاه های كشور بين تيم های پايتخت و هيأت 
اصفهان برگزار شد. اين ديدار كه حكم داربی اصفهان را نيز داشت با برتری 
قاطع 5 بر صفر پايتخت به پايان رسيد.  پايتخت با پيروزی در اين ديدار 17 
امتيازی شد و صدر جدول رده بندی رقابت ها را حفظ كرد. هيأت اصفهان 
با 6 امتياز همچنان در قعر جدول رقابت ها قرار دارد. پايتخت پنجشنبه در 
ديدار معوقه ديگر از هفته پنجم به مصاف تيم قدرتمند روغن گلبهار سمنان 
می رود. ش��اگردان بزرگزاد با پيروزی در اين ديدار به طور رسمی قهرمان 

نيم فصل می شوند.

زاينده رود
پونگ  پينگ  هيأت  رئيس 
كاش��ان از انتخ��اب محمد امين 
حنطه به عنوان پرامتياز آورترين 
بازيكن حال حاضر پينگ پونگ 

جوانان جهان خبر داد.
سيد مهدی مجداالشرافی گفت: وی 
با توجه به كس��ب مقام قهرمانی 
در مس��ابقه ه��ای بي��ن المللی 
پروتور اخي��ر در اربيل عراق با 
كس��ب حداكثر امتياز در صدر 

رده بندی مس��ابقه ها قرار گرفت. وی اف��زود: محمد امين حنطه تاكنون 
موفق به كسب چندين مقام قهرمانی از جمله مسابقه های نوجوانان ايران، 
دوبل و تيمی بين المللی قزوين و قهرمانی تيم اميدهای ايران و قهرمانی 
بين المللی اربيل عراق )پروتور جهانی( در قسمت تيمی و انفرادی شده 
است. اين پينگ پونگ باز كاشانی همچنين سال گذشته همراه تيم باريج 
اسانس كاشان به مقام قهرمانی مسابقه های باشگاه های بزرگساالن دسته 
يك كشور راه يافت و به مسابقه های ليگ برتر صعود نمود. محمد امين 
حنطه از س��ن ده سالگی ورزش پينگ پونگ را آغاز و زير نظر استادانی 
همچون فرهومند، زيبا كالم، لطف اله نسب، باباديوند، شيشه گرها، نظری 
و همچنين ريچارد پراوزه از آلمان )س��رمربی فعلی تيم ملی( به صورت 

حرفه ای ادامه داده است.

سوپر لیگ والیبال ایران
كاشانی ها در اندیشه جبران مافات 

در الیحه بودجه سال 90
اختصاص ده میلیارد و پانصد میلیون 

تومان به ورزشگاه نقش جهان

پیروزی پایتخت در داربی اصفهان

پینگ پونگ باز جوان كاشانی در صدر 
جوانان جهان 

خبر

زاينده رود
تيم فوتب��ال ذوب آه��ن اصفهان در س��ومين فصل 
حضور در رقابت هاي باشگاهي قاره كهن به دنبال رقم زدن 

افتخاري ديگر است.
 تيم ذوب آهن كه در هش��ت دوره گذش��ته ب��ا دو عنوان 
قهرماني جام حذفي مجوز آسيايي را به دست آورده، در اين 
فصل به واسطه نايب قهرماني در ليگ نهم راهي بازي هاي 

آسيايي شده است. 
تا سال 2001  � 2000 مسابقه های فوتبال در قاره آسيا با سه 
عنوان جام باشگاه ها، جام در جام و سوپر جام باشگاه هاي 
آسيا برگزار مي شد اما كميته برگزاري مسابقه های باشگاهي 
در اين قاره پس از پايان رقابت ها در س��ال 2001، تصميم 
گرف��ت همانند رقابت هاي اروپايي با ادغام اين س��ه جام، 
بازي ها را در قالب ليگ قهرمانان آسيا برگزار كند. در پايان 
رقابت هاي نخس��تين دوره ليگ قهرمانان آس��يا، مسئوالن 
برگ��زاري آن، تغييرات عم��ده اي را در نحوه انجام دومين 
دوره اين رقابت ها ايجاد كردند. حذف تيم هاي درجه سوم 
آسيا از حضور در اين رقابت ها و تشكيل مسابقه هايی به 
نام جام اتحاديه AFC، همچنين تقسيم بندي رقابت ها به 
دو مرحله گروهي و حذفي از مهم ترين تغييرات در اجراي 

ليگ قهرمانان آسيا بود. 
دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا 

نخس��تين تجربه آس��يايي ذوب آهن به دومين دوره ليگ 
قهرمانان آسيا برمي گردد، در اين سال تيم سپاهان فاتح ليگ 
برت��ر و ذوب آهن قهرمان جام حذفي به عنوان نمايندگان 
ايران در دومين دوره ليگ قهرمانان آس��يا حضور داشتند. 
ذوب آهن در گروه A با تيم هاي پاختاكور، قطراسپورت و 

ريفاي بحرين هم گروه بود. 
ذوب آه��ن اين رقابت ه��ا را با پيروزي ي��ك بر صفر در 
فوالدشهر آغاز كرد كه نوئول ازوكام در دقيقه 77 تك گل 
پيروزي بخش تيمش را به ثمر رساند اما حذف ريفا سبب 
ش��د بازي هاي اين گروه با سه تيم ادامه پيدا كند. اين تيم 
اصفهاني در دومين مس��ابقه خود در اصفهان در يك بازي 
پر انتقاد مقابل قطر اس��پورت به تساوي سه بر سه دست 
يافت. علي طهماسبي در دقيقه 15، رضا عزيزي در دقيقه 
65 و عزيززاده در دقيقه 84 در آن مس��ابقه براي ذوب آهن 
گلزني كردند. ورزشگاه الريان قطر ميزبان سومين مسابقه 
ذوب آهن بود كه در نهايت اين ديدار بدون رد و بدل شدن 
گل به پايان رسيد تا تكليف تيم صعود كننده از اين گروه به 
بازي آخر كشيده شود. ذوب آهن براي صعود در ورزشگاه 
پاختاكور فقط به يك تساوي نياز داشت اما بار ديگر ارايه 
يك بازي پر انتقاد از اين تيم اصفهاني س��بب ش��د جواز 
صعود به مرحله بعد به پاختاكور تقديم ش��ود. شكست 2 
بر صفر و درگيري هاي بعد از پايان آن مس��ابقه از يك سو 
س��بب حذف ذوب آهن از گردونه اين رقابت ها ش��د و از 
س��وي ديگر محروميت هايي را هم براي اين تيم اصفهاني 

به همراه داشت. 
هشتمین دوره لیگ قهرمانان آسیا 

هر چند كه ذوبي ها به عنوان نايب قهرمان ليگ برتر ايران 
سهميه آسيايي داشتند اما دومين تجربه آسيايي ذوب آهن نيز 
با قهرماني در جام حذفي به دست آمد. ذوب آهن در گروه 
C با تيم هاي االتحاد عربستان، بنياد كار ازبكستان و الوحده 

امارات هم گروه بود. 
ذوب آهن كه به تعبير كارشناس��ان در گروه ملقب به مرگ 

بود، شانس كمي براي صعود از مرحله گروهي داشت. 
اما در همان مرحله گروهي پروسه شگفتي سازي در آسيا را 
كليد زد و با شكست تيم هاي بنياد كار ازبكستان و االتحاد 
عربستان به عنوان صدرنشين گروه راهي مرحله پلي آف شد. 
در تك بازي مرحله پلي آف ذوب آهن توانست با شكست 
تيم مس كرمان به جمع هشت تيم برتر آسيا راه پيدا كند. در 

اين مرحله نيز ذوبي ها دست به كار بزرگي زدند و با حذف 
تيم پوهانگ كره جنوبي كه عنوان قهرماني دوره گذشته اين 
مس��ابقه ها را در اختيار داش��ت، گام به مرحله نيمه نهايي 
گذاش��تند، ذوب آهن در بازي رفت با نتيجه دو بريك تيم 
كره اي را شكس��ت داد و در بازي برگشت برابر اين تيم به 
تساوي دس��ت يافت. در مرحله نيمه نهايي تيم ذوب آهن 
در ب��ازي رفت با الهالل با تك گل قاس��م حدادي فر، تيم 

عربس��تاني را شكست داد تا سرنوشت صعود به عربستان 
كشيده شود. 

در بازي برگش��ت نيز تيم ذوب آهن با يك گل از سد تيم 

الهالل گذشت تا به عنوان دومين نماينده ايران در فينال ليگ 
قهرمانان آسيا حضور داشته باشد. ديدار فينال ليگ قهرمانان 
آسيا در ژاپن برگزار شد و تيم ذوب آهن با نتيجه سه بر يك 
مقابل تيم سئونگنام شكست خورد تا نايب قهرماني سهم 

فوتبال ايران باشد. 
 نهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا 

تيم ذوب آهن كه با كسب عنوان دوم ليگ، سهميه آسيايي به 

دست آورد، در اين فصل در گروه سوم با تيم هاي االمارات 
امارات، الريان قطر و الشباب عربستان هم گروه است و در 

نخستين بازي به مصاف تيم اماراتي  مي رود.

مهدی سلطانی راد 

اما...
در اينكه تيم ذوب آهن در گروه D و با حضور تيم هايي 
چون الش��باب، الريان قطر و االمارات امارات تا حدودی 
در گروه آساني قرار دارد هيچ شكي نيست اما تجربه نشان 
داده كه تيم ذوب آهن در چاچوب اين آمار و احتماالت 
قرار نمي گيرد و شايد هم از همان زيبايي هاي فوتبال باشد 
كه چندان خوشايند نيست. نمونه بارز اين داستان شايد 
ناكامي اين تيم در س��ه دوره گذشته ليگ برتر بود كه با 
وجود فراهم بودن همه ش��رايط ب��راي قهرماني، در اوج 
ناباوري  باز به همان جايگاه دومي در ليگ قناعت مي كند 
و اميدهاي��ي كه در ط��ول يك فصل به اين تيم بود را به 
يك باره نا اميد كرد!يا حتي زماني كه تيم ذوب آهن همه 
شرايط را بر خود مهيا مي بيند با قرار گرفتن در حواشي 
هر چند مقطعي و كوتاه اما شكننده، موقعيت هايي را از 
دست مي دهد كه گنجاندن آن در باور كمي سخت است؛ 
اگر ديدار اين تيم با شهرداري ياسوج و اتفاقات شب بازي 
و حواشي كه تا ميدان مسابقه هم كشيده شد را از ياد نبرده 
باش��يد اين نكته را تأييد خواهيد كرد.ديداري كه اگر هر 
گونه به آن نگاه مي كردي غير از شكست نماينده ياسوج 
نتيجه ديگري به ذهن خطور نمي كرد، چرا كه مقايسه اين 
دو تيم قياس مع الفارق بود اما در عمل ديديم كه همين 
تيم چه راحت از سد نايب قهرمان آسيا گذشت و اين تيم 
را از گردونه رقابت هاي جام حذفي امسال حذف كرد! 
بازي تيم هاي ذوب آهن و االمارات هم ش��ايد به نوعي 
حكايت و يا كپي ديدار فوق باشد كه البته اميدواريم اين 
بار كه ما اين جنبه را در نظر گرفته ايم تيم ذوب آهن ما را 
غافلگير كرده و با موفقيت زمين فوالدشهر را ترك كند. 

تيم ذوب آهن از لحاظ مهره اي در ش��رايط ايده آلي قرار 
دارد و از اختالف و قهر و آش��تي ميان بازيكنان و مربي 
هم خبري نيست و از لحاظ فني اين تيم يك سر و گردن 
از حريف اماراتي باالتر اس��ت اما نكته اي كه نبايد از آن 
غافل ش��د مشكالت مالي است كه نه تنها اين تيم بلكه 
مجموع��ه ذوب آهن  را تحت ش��عاع خودش قرار داده 
اس��ت و كليه سرمربيان تيم هاي مختلف اين باشگاه، با 
اين وضعيت اميد و چشم انداز روشني براي تيم هايشان 
نم��ی بينند و در مصاحبه ه��اي خود به صراحت عنوان 
كرده اند كه در صورت ادامه داش��تن مش��كالت بودجه 
هيچ قولي نمي دهند و بعيد نيست اگر سايه اين معضل بر 
شرايط تيم قدرتمند ذوب آهن هم سنگيني كند، به خاطر 
تعويق حقوق ش��ش ماهه بازيكنان، با نتيجه اي خالف 
آنچه انتظارش را داريم روبه رو شويم. در شرايطي كه تيم 
ذوب آهن ب��راي صعود از مرحله گروهي راه نه چندان 
س��ختي را در پيش رو دارد و رويارويي با تيم الشباب از 
س��خت ترين ديدارهاي اين تيم در اين گروه محسوب 
شود، گرفتاری در يك چنين مسائل حل شدني، اين راه 
هموار را با س��نگ هايي كه خودي ها برايش فراهم مي 
كنند سخت كرده و شايد حتي شانس صعود از گروه را 

هم از اين تيم بگيرند.
در قابلي��ت ها و ارزش هاي بازيكن��ان و كادر فني اين 
تيم هيچ ش��كي نيست اما بازيكن هم تا حدي مي تواند 
براي عش��ق و هوادار توپ بزند و چشم بر روي حقوق 
از دس��ت رفته خود ببندد و ما نگران زمانی هس��تيم كه 
همه چيز براي صعود و قهرماني فراهم باش��د به غير از 

انگيزه بازيكنان...

زاينده رود
سرمربی تيم فوتبال االمارات گفت: 
 اينكه تيم ما در لي�گ دسته ي��ك بازی 
می كند مهم نيست، مهم صعود به مراحل 
باالتر ليگ قهرمانان آسيا است. قاضی 
القريری در كنفرانس مطبوعاتی پيش 
از ديدار با ذوب آهن در ليگ قهرمانان 
آسيا گفت: بازيكنان ما در رقابت های 
بين المللی بازيكنان با تجربه ای هستند، 
هدف ما نتيجه گيری در اين بازی است 
و بازيكنان برای رسيدن به آن از هيچ 
تالشی دريغ نخواهند كرد. وی با اشاره 
به امكانات خوب ميزبانی اصفهان و 
امكاناتی  از  گفت:  ذوب آهن  باشگاه 

در  اصفهان  در  ذوب آهن  باشگاه  كه 
اختيار ما گذاشته است راضی هستيم و 
همه چيز در اصفهان برای ما مهياست. 
 سرمربی تيم فوت�بال االم��ارات افزود: 
ليگ  در  خوبی  تجربه  خواهيم  می 
قهرمانان آسيا داشته باشيم، درست است 
كه تيم ما هفته پيش بازی مقابل الجزيره 
را واگذار كرد اما مهم نيست، ما آماده 
نمايشی قدرتمندانه در ديدار امروز برابر 
ذوب آهن هستيم. القريری، كريم كركار 
و نبيل داوودی را ستاره های تيمش 
دانست و گفت: كركار و داوودی ستاره های 
تيم ما هستند اما چشم اميد ما در اين 

ديدار به همه بازيكنان است. 

ابراهیم زاده: 

االمارات باهوش، با غيرت و زيرك است
القریری: 

می خواهيم تجربه خوبی در آسيا 
داشته باشيم

فوتبال ذوب آهن گفت:  تيم  سرمربی 
همه به چشم نايب قهرمان به ذوب آهن 
نگاه می كنند و اين كار ما را برای نتيجه 
گيری بسيار سخت می كند. منصور 
ابراهيم زاده در نشست مطبوعاتی پيش 
از ديدار با االمارات در ليگ قهرمانان 
آسيا گفت:  سال پيش در گروه مرگ 
زندگی  گروه  آن  در  ما  داشتيم،  قرار 
كرديم، امسال هم شرايط سخت است 
اما هدف ما صعود می باشد. وی ادامه 
انتظار  از ذوب آهن  پارسال كسی  داد: 
چندانی نداشت، اما ما سال پيش نايب 
كه  شده  باعث  اين  و  شديم  قهرمان 
امسال انتظارات از ما باالتر برود. همه 
 به چشم نايب قهرمان به ذوب آهن نگاه 

می كنند و اين كار ما را برای نتيجه گيری 
بسيار سخت می كند. ابراهيم زاده با 
بيان اينكه نتيجه گيری در اولين ديدار 
بسيار مهم است اظهار داشت: كار ما در 
روز اول سخت تر است، به خصوص 
اينكه االمارات تيمی باهوش، زيرك و 
با غيرت می باشد. وی افزود: االمارات 
امارات  ليگ  بازی اش در  در آخرين 
ليگ(  اين  الجزيره )صدرنشين  مقابل 
بازی خوبی انجام داد و با هدف  و با 
برنامه بازی كرد. ما بايد در اين ديدار 
با صبر و حوصله به موفقيت برسيم. 
سرمربی تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
 گفت: ما باي���د در دي���دار فردا گل 
اول را بزنيم تا رسيدن به هدف آسان تر 

شود.  
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