
شهردار ش��هركرد گفت: هم زمان با آغاز سال 
جديد چند كتابخانه ديجيتال در سطح شهركرد 
ايج��اد و راه اندازي مي ش��ود. اردش��ير نوريان 
در گفتگو با فارس در ش��هركرد، از شهرداري 
به عنوان يك نه��اد مدني و اجتماعي نام برد و 
اظهار داشت: اقدامات شهرداري تنها محدود به 
فعاليت هاي خاص خدماتي نيست بلكه مشاركت 
و حض��ور فعال در تمام��ي عرصه ها از جمله 
رسالت هاي اساسي اين نهاد به شمار مي رود. وي 
با اش��اره به اقدامات جامع شهرداري در آستانه 
س��ال جديد، گفت: تزريق روحيه ش��ادابي در 
جامعه با مشاركت عموم مردم، برگزاري مسابقه  
اگر ش��هردار بوديد چكار مي كرديد در س��طح 
مدارس، تشكيل و راه اندازي كتابخانه ديجيتال 
در چند نقطه از شهر با كمك سازمان فرهنگي 
شهرداري از مهم ترين اين اقدامات است. نوريان 
ارزش گ��ذاري به مقام ش��امخ و جايگاه مفاخر 
دين��ي اين اس��تان را از ديگر برنامه هاي تدوين 
ش��ده شهرداري شهركرد در س��ال آينده عنوان 
كرد و افزود: برهمين اساس برگزاري همايش 
بزرگداشت آيت ا... دهكردي در ارديبهشت سال 
آينده در دس��تور كار قرار گرفته است. شهردار 
ش��هركرد تصويب برنامه توسعه راهبردي پنج 
س��اله شهرداري و برنامه چش��م انداز 20 ساله 
ش��هركرد را از ديگر اقدامات جامع شهرداري 
عنوان ك��رد و گفت: 17 اس��فندماه جاري فاز 
نخس��ت گزارش تنظيم س��ند راهبردي برنامه 
پنج ساله توسعه شهرداري و برنامه چشم انداز 
20 ساله شهرداري به  منظور بررسي نهايي ارايه 
خواهد شد. وي تش��ويق و ترغيب شهروندان 
خوش حساب به پرداخت مطالبات شهرداري 
و جذب س��رمايه گذار از خارج از اين استان در 
راستاي توسعه امور شهري را از ديگر اقدامات 

جامع شهرداري در سال آينده عنوان كرد. 

هم زمان با آغاز سال جديد؛
راه اندازی كتابخانه هاي 
ديجيتال در شهركرد 

پ��ارك معاون وزي��ر صنايع و 
مع��ادن و رئي��س هي��أت عامل 
ايميدرو در حاش��يه سيزدهمين 
س��مپوزيوم فوالد كش��ور و در 
مراس��م راه اندازی سرد اجزای 
اصل��ی آگلوماش��ين ش��ماره 4  

ذوب آهن اصفهان، از   ...

طی يك پروسه انتخاباتی كه از 
سراسری  اجاس  در  شنبه  سه 
كشور  شهرداران  منتخبين 
نفری  ناصر  گرفت،  صورت 
)شهردار شاهين شهر( به عنوان 
در  كشور  شهرداران  نماينده 
شورای سازمان شهرداری ها و ...

جش��ن شه��رون��دان خ��وش 
در  اصفهان  شهرداری  حساب 
تاالر رودكی برگزار شد و طی 
آن با حضور مسئوالن محلی و 
شهردار اصفهان جوايز ويژه ای 
به شهروندان خوش حسابی كه 

عوارض شهرداری سال 88 خود ...

پيشرفت چشمگير در توسعه 
ذوب آهن با مديريت بسيجي 

هموار شده است

انتخاب شهردار شاهين شهر به عنوان 
نماينده شهرداران کشور 

در سازمان شهرداری ها و دهياری ها 

خوش حسابی شهروندان در پرداخت 
عوارض، سرعت بخشيدن 
به خدمات شهری و عمرانی

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

با حضور استاندار چهار محال و بختیاری؛
گردهمايي تشكل هاي بخش کشاورزي

جشن ثبت جهاني باغ فین و چهل ستون 
اصفهان برگزار مي شود
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صفحه آخر/ صفحه8

 سراسری/ صفحه2

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

با شبکه های قاچاق 
برخورد حرفه ای نمی شود

صفحه آخر/ صفحه 8

زمان برگزاري نمايشگاه کتاب اصفهان مطلوب نيست 

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: مرمت تزئینات نقاشی خانه تاریخی 
بخردی 

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

2172620206000 بانک ملی ایران. 
محل  از  ریال   656/919/114 مبلغ  اولیه:  برآورد   -4
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر مبنای فهرست 

بهای عملیات مرمتی سال 1389.
5- مدت اجرا: به مدت 4 ماه شمسی 

6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 89/12/12 لغایت 
تاریخ 89/12/15 

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری 89/12/25 
مورخ  ظهر   12 ساعت  راس  بازگشایی:  تاریخ   -8

 89/12/26
9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایی پاکات: 

اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان شماره 

3 استانداری(. 
توضیحات: 

و  امضاء مشروط، مخدوش  و  مهر  فاقد  پیشنهادات  به   
پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه 

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

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

مناقصه  برنده  به عهده  روزنامه   هزینه درج آگهی در 
می باشد . 

 با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات کشور، کلیه شرکت کنندگان در 
اینترنتی:  به آدرس  پایگاه مذکور  مناقصه می بایست در 
http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربری دریافت و 

همراه پاکت های پیشنهادی خود تحویل نمایند. 

م/ الف 16837
اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 

شرکت انتقال گاز ايران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد تسطیح و ايمن سازی خطوط لوله محدوده 
مرکز بهره برداری شهرکرد را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد. جهت کسب اطالعات بیشتر از شرايط 

مناقصه و متقاضیان به سايت های اينترنتی زير مراجعه فرمائید. 
WWW.SHANA.IR

WWW.NIGC-NIGTC.IR
 WWW.NIGC-DIST2

آگهی مناقصه عمومی )شماره 87390026 شماره مجوز 426497 (

روابط عمومی منطقه دو عمليات انتقال گاز 

نوبت اول

نوبت اول

انتخاب حضرتعالی را برای دومین سال پیاپی به عنوان شهردار منتخب شورای سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور که با اکثريت کامل به دست آمد را به شما صمیمانه 

تبريک می گويیم. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

جناب آقای نفری 
شهردار محترم شاهین شهر

روزنامه زاينده رود
و  چهارمحال  استان  های  شهرداری  همیاری  سازمان 
عمومی  فراخوان  انجام  طریق  از  دارد  نظر  در  بختیاری 
نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران به منظور انتخاب مشاور 
انجام  جهت  مرتبط  مفید  تجربه  و  فنی  صالحیت  دارای 
مطالعات و ارایه خدمات مهندسی منطقه ویژه اقتصادی 
پردازش کاالی شهرکرد  و  تبدیلی  و صنایع  بندی  بسته 

)استان چهارمحال و بختیاری( اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط و دارای روزمه مرتبط 
با موضوع فوق دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 
مدارک  سایر  و  توانمندی   – کاری  سوابق   89/12/25

الزم را به این سازمان به آدرس ذیل ارسال فرمایند.
 – شهرکرد   – بختیاری  و  چهارمحال  استان  آدرس: 
همیاری  سازمان   – ادارات  مجتمع   – سامان   دروازه 

شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری
تلفن: 2225644 - 2242359 0381 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 

روابط عمومی سازمان همياری شهرداری های 
استان چهارمحال و بختياری 

.IR تاریخ انتشار نوبت دوم: 15/ 1389/12تاریخ انتشار نوبت اول: 12/ 1389/12

م/ الف 16845

 شركت انتقال گاز ايران
منطقه دو عمليات انتقال گاز
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 3 March 2011

سراسری
جهان نما ایران

استاندار تهران گفت: برابر قانون با سازندگان 
ساختمان های غير قانونی برخورد و نسبت 
ب��ه تخريب اين س��اختمان ها از س��وی 
اس��تانداری اقدام می شود. مرتضی تمدن 
در گفتگو با فارس در خصوص ساخت و 
سازهای غير قانونی كه در حاشيه شهر تهران 
صورت می گيرد، اظهار داش��ت: در شهر 
تهران مسئوليت ساخت و سازها بر عهده 
شهرداری اس��ت و در نشست فرماندارن 
نيز تأكيد شده كه با ساخت و سازهای غير 
قانونی برخورد شود. وی با اشاره به اينكه 
در حال حاضر جلوی ساخت و سازهای 
غير مجاز در استان تهران گرفته می شود، 
افزود: در صورت مش��اهده ساخت و ساز 

غير مجاز در استان تهران نسبت به تخريب 
آن ساختمان اقدام می شود. استاندار تهران 
در خصوص اجرای طرح زوج و فرد كردن 
خودروها و تأثيرات آن در كاهش آلودگی 
هوا و ترافيك، اظهار داشت: پيش بينی شده 
ب��ا توجه به اينكه در روزهای پايان س��ال 
ترافيك سنگين اس��ت با افراد متخلف در 
طرح زوج و فرد كردن خودروها به شدت 
برخورد شود. تمدن در پاسخ به اين پرسش 
كه افزايش طرح زوج و فردكردن خودروها 
چه مقدار در كاهش آلودگی هوا و ترافيك 
شهر تهران مؤثر بوده است، گفت: پس از 
بررس��ی های نهايی تأثيرات اين طرح در 

شهر تهران اعام می شود. 

نصف النهار

نصف النهار

 رياست دوره اي شوراي امنيت 
به چين رسيد 

رياست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل در ماه جاري به مدت يك ماه بر 
عهده چين گذاشته شد. برزيل رياست دوره اي شوراي امنيت را در ماه گذشته 
به عهده داشت. شوراي امنيت سازمان ملل متشكل از 15 عضو دائم يعني فاتحان 
جنگ جهاني دوم و داراي حق وتو و 10 عضو غير دائم است كه هر كدام 
براساس تقسيمات جغرافيايي طي دوره اي دو ساله عضويت شورا را عهده دار 
مي شوند. آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين اعضای دائم شوراي امنيت 
هستند. كشورهاي بوسني هرزگوين، برزيل، كامبوديا، گابون، آلمان، هند، لبنان، 
نيجريه، پرتغال و آفريقاي جنوبي نيز اعضای غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل 

را تشكيل مي دهند. 

مخالفت اتحاديه عرب با مداخله نظامي 
خارجي در ليبي 

يك مقام اتحاديه عرب از مخالفت اين اتحاديه با مداخله نظامي خارجي در 
ليبي در پيش نويس قطعنامه اي خبر داد كه قرار است به رأي گذاشته شود. به 
گزارش آسوشيتدپرس از قاهره، رهبران آمريكا، اروپا و استراليا پيشنهاد كرده اند 
در مواجهه با تاش معمر قذافي براي حفظ قدرت خود به هر وسيله ممكن از 
جمله بمباران هوايي و حمات نيروي ويژه و ارتش به مردم، يك منطقه پرواز 
ممنوع بر فراز اين كشور اعمال شود. وزيران امورخارجه 22 كشور عضو اتحاديه 
عرب قرار است در مورد اين قطعنامه رأي گيري كنند. احمد بن حلي معاون 
دبير كل اتحاديه عرب گفت: اين قطعنامه همچنين خواهان حفظ وحدت ليبي 
است و ارسال كمك به اين كشور آفريقاي شمالي و حمايت از تشكيل يك 
هيأت حقيقت ياب را مورد تأييد قرار مي دهد. قذافي مي كوشد بر قيام مردمي 
كه از دو هفته پيش آغاز شد، فائق آيد اما كنترل بخش هاي زيادي از كشور را 

از دست داد. 

اعالم جنگ رژيم صهیونیستي علیه اراده ملت؛ 
مانع حضور اخوان المسلمين در انتخابات 

آتي مصر مي شويم
معاون وزير خارجه رژيم صهيونيس��تي در س��خناني مداخله جويانه در امور 
داخلي مصر گفت: اس��رائيل با حضور حزب اخوان المسلمين در دولت آينده 
مصر مخالفت كرده و مانع از حضور اين حزب در انتخابات آتي اين كش��ور 
مي ش��ود. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري د پ آ آلمان از بروكس��ل، داني 
آيالون در سخناني كه بيشتر شبيه به اعام جنگ عليه بزرگ ترين حزب مخالف 
رژيم حسني مبارك در مصر بود، افزود: اسرائيل با حضور اخوان المسلمين در 
دولت آينده مصر مخالفت كرده و براي ممنوعيت فعاليت آن در انتخابات آينده 
رياست جمهوري اين كشور تاش مي كند. وي از اتحاديه اروپا و ديگر بازيگران 
بين المللي خواست كه فقط از گروه هاي غيراسامي سياسي در مصر حمايت 
كنند. رژيم صهيونيستي نگران است كه قيام هاي مردمي در كشورهاي تونس و 
مصر كه به سقوط حكومت هاي وابسته به غرب و دوست اين رژيم انجاميد و 
حكومت در آستانه سقوط معمر قذافي در ليبي باعث قدرت گرفتن مردم و گروه 
هاي اسامي در اين كشورها شود. معاون وزير خارجه رژيم صهيونيستي گفت 
كه ترس ما اين است كه اين كشورها نيز مانند ايران، غزه و لبنان شوند. مشاور 
سياست خارجي نخست وزير رژيم صهيونيستي پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري 
از تكرار سناريوهاي ايران، لبنان و غزه، اروپا و ديگر كشورها تنها از گروه هايي 

كه مورد نظر آنهاست، حمايت شود. 

بورس عربستان فرو ريخت 
به دنبال اعتراضات و خشونت هاي دولتي در برخي كشورهاي عربي از جمله 
ليبي، شاخص كل بورس عربستان سعودي به شدت كاهش يافت. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه از رياض، شرايط موجود در منطقه موجب شد تا سهامداران 
عربس��تاني شاهد كاهش ش��ش و هشت دهم درصدي ش��اخص كل بورس 
اين كش��ور شوند. در پايان معامات بورس عربستان، شاخص كل اين بورس 
403 واحد كاهش يافت و در رقم 5 هزار و 538 مميز 52 واحد متوقف ش��د. 
كاهش بيش از 6 درصدي ش��اخص كل بورس عربستان در حالي است كه در 
برخي ساعات معامله درصد كاهش شاخص كل به بيش از 8 درصد رسيد كه 
بازارگردانان، جلوي سقوط بيشتر آن را گرفتند و در نهايت اين شاخص در رقم 
هزار و 538 مميز 52 واحد بسته شد. شاخص كل بورس عربستان سعودي در 
ميان كشورهاي عربي بسيار مهم است و از نوامبر سال 2008 )آذر ماه 1387( كه 
اوج بحران اقتصادي جهان به شمار مي رفت، چنين افت شاخصي در اين بورس 
بي سابقه بوده است. بازار بورس عربستان سعودي در دوازده روز گذشته همواره 
با كاهش شاخص كل همراه بوده و بسياري از كارشناسان و دالالن بازار سهام، 
علت اصلي آن را نا آرامي هاي منطقه و ترس سرمايه گذاران بورس از انتشار اين 
نا آرامي ها به عربستان اعام كرده اند. از آغاز سال جاري ميادي تاكنون و پس 
از شروع نا آرامي هاي تونس و مصر، شاخص كل بورس عربستان سعودي 16 

مميز 3 دهم درصد كاهش يافته است. 

معاون وزير خارجه آمريكا 
به اردن سفر مي کند 

به دنبال افزايش نارضايتي هاي مردمي از حكومت هاي وابسته در خاورميانه و 
شمال آفريقا، وزارت خارجه آمريكا در نظر دارد يكي از ديپلمات هاي ارشد خود 
را به اردن بفرستد. به گزارش ايرنا، وزارت خارجه آمريكا در بيانيه اي اعام كرد 
مايك بوزنر معاون وزير خارجه آمريكا در امور مربوط به دموكراسي، حقوق بشر 
و كارگر قرار است طي يك سفر سه روزه با مقام هاي ارشد اردن و نمايندگان 
جامعه مدني آن كشور ديدار و گفتگو كند. در پي چند هفته اعتراض و نارضايتي 
مردم از حكومت هاي غيرمردمي و وابس��ته، تاكنون دولت هاي مصر و تونس 
سقوط كرده، دولت ليبي نيز در حال سقوط است و در برخي ديگر از كشورهاي 
عربي از جمله عمان مردم به رهبران خود فشار مي آورند تا زير بناي دموكراسي 

و آزادي هاي سياسي در اين كشورها بنا نهاده شود. 

تولد روزانه 10 هزار نوزاد در اندونزي 
و نگراني از رشد فزاينده جمعيت 

انجمن ملي جمعيت و تنظيم خانواده اندونزي اعام كرد كه روزانه 10 هزار نوزاد 
 در اين كش��ور متولد مي شوند كه اين موضوع نگراني ها در خصوص افزايش 
بي رويه جمعيت را تشديد مي كند. به گزارش ايرنا به نقل از مطبوعات اندونزي، 
انجمن ملي جمعيت و تنظيم خانواده در اندونزي اعام كرده كه اين رقم در حال 
افزايش است و پيش بيني مي شود كه به ساالنه 4 ميليون نوزاد برسد. براساس اين 
گزارش، رشد قابل توجه جمعيت در اندونزي و بي كيفيت بودن منابع انساني براي 
دولت اندونزي نگران كننده اس��ت. اين گزارش حاكي است كه در حال حاضر 
جمعيت اندونزي 237 ميليون نفر است و بر اين اساس اين كشور چهارمين كشور 
پر جمعيت بعد از چين، هند و آمريكا محسوب مي شود. نگراني هاي جدي در 
اين خصوص وجود دارد كه اندونزي در حال انفجار جمعيت است و دولت اين 
كشور بايد زمينه هاي آموزش و بهداشت خانواده را در اين كشور گسترش دهد 

كه نياز به امكانات بسيار گسترده و اعتبارات بااليي دارد. 

جهان نما ایران نصف النهار
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يمن در آستانه دوران رهايي از ديكتاتوري 

استاندار تهران: 
ساخت و سازهای غير قانونی از سوی 

استانداری تخريب می شوند      

سراسری
جهان نما ایران

كشورهاي  در  مردمي  هاي  قيام  آغاز  با 
عربي- اسامي، يمن از نخستين كشورهايي 
بود كه پذيراي خروش ضد استبدادي و 
فراگير خاورميانه شد. اما با وجود ريشه دار 
همچنان  مردمي،  مبارزات  بودن  ديرپا  و 
تظاهرات و اعتراض ها با هدف سرنگون 
ادامه  كشور  اين  ديكتاتوري  رژيم  كردن 
يمن  مردم  استبدادي  مبارزات ضد  دارد. 
كه ريشه در شرايط ويژه تاريخي، سياسي، 
جغرافيايي و نيز فرهنگي- اجتماعي اين 
قيام مردم  از  الگو گرفتن  با  دارد،  كشور 
تونس و مصر اكنون وارد مرحله حساس و 
تأثيرگذاري شده و سير تحوالت اين كشور 
به گونه اي پيش مي رود كه پيوستن علي 
عبداله صالح به جمع رهبران مستبد ساقط 
شده كشورهاي عربي را بسيار محتمل مي 

نماياند. 
عبداله  علي  سال حكومت  در طول 32 
صالح مي توان دو عامل مهم را موجب 
دوام وي بر مسند قدرت دانست. عامل 
نخست حمايت كشورهاي غربي و برخي 
دولت هاي منطقه از حكومت ديكتاتوري 
يمن به عنوان حافظ منافع اين كشورها در 
جنوب شبه جزيره عربستان و عامل دوم 
مربوط به رضايت ضمني سران طوايف 
و عشاير اين كشور نسبت به تغيير نكردن 
است.  بوده  موجود  سياسي   وضعيت 
در هفته هاي گذشته تحوالت يمن به گونه اي 
رقم خورده كه ستون دوم تثبيت جايگاه 
عبداله صالح يعني ساختار قبيله اي و عشيره اي 
يمن، به تدريج با تغيير كاركرد خود به يكي 
از مهم ترين مؤلفه هاي تأثيرگذار در سقوط 

احتمالي رئيس جمهور بدل گشته است. 
همگام با وقوع رخدادهاي تازه در يمن، 
مبارزان شيعه الحوثي با صدور بيانيه اي 
حمايت كامل خود را از معترضان اعام 
و اقدامات دولت مركزي را محكوم كردند. 
با دولت  تعارضات شيعيان زيدي  ريشه 
صنعا به سرنگوني حكومت زيديه در سال 
1962 ميادي )1341 ه.ش( باز مي گردد 
كه در اين سال جمهوري خواهان يمني 
به حكومت چند صد ساله زيديان پايان 

دادند. 
گردونه  از  ها  زيدي  شدن  رانده  از  پس 
قدرت، تأثيرپذيري شيعيان زيدي و دوازده 
انقاب  مانند  جرياناتي  از  يمن  امامي 
اسامي ايران موجب شد تا اصول جهادي 
موجود در فرهنگ مذهبي آنان پررنگ تر 
از گذشته نمود يابد و جنبش الحوثي از 
دل گروه هاي شيعي اين كشور به يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي پيش روي دولت 
مركزي تبديل شود. اين جنبش در سال 
2004 ميادي )1383 ه.ش( وارد جنگ هاي 
نابرابري با حكومت عبداله صالح شد كه 
داخلي  نبردهاي  در  تعارضات  اين  اوج 
پاي  حتي  گذشته  سال  تابستان  اواخر 
نيروهاي نظامي عربستان و اردن را به خاك 

يمن باز كرد. 
در شرايطي كه نواحي جنوبي يمن مدت ها 
القاعده  نيروهاي  امن  پايگاه  به  است كه 
حركت  از  جديدي  موج  و  شده  تبديل 
به  مناطق  اين  در  را  طلبانه  هاي جدايي 
و  عربستان  نظامي  نيروهاي  انداخته،  راه 
اردن با پشتيباني زميني و هوايي از ارتش 
به  كشور  اين  شيعيان  سركوب  در  يمن 
واقع  در  كردند.  مشاركت  مستقيم  طور 
هدف عمده دولت هاي مذكور از دخالت 
نظامي در منازعه يمن را مي توان بيش از 
هر چيز ديگر نشأت گرفته از دغدغه هاي 
كار عربي  هميشگي رژيم هاي محافظه 
نسبت به مطرح شدن هرچه بيشتر شيعيان 
در معادالت منطقه اي عنوان كرد. با اعان 
آتش بس و پايان موقت نبرد نظامي مبارزان 
الحوثي با نيروهاي دولتي كه با وساطت 
رزمندگان  گرفت،  صورت  قطر  دولت 
شيعه يمني توانشان را متوجه تجديد قوا 

و امكانات خود ساختند. 
با وقوع تحوالت جديد در يمن در ابتداي 
بهمن ماه الصحوه پايگاه خبري وابسته به 
روزه  پنج  رزمايش  برگزاري  از  شيعيان 
شيعيان الحوثي در منطقه صعده كه پايگاه 

اصلي آنان محسوب مي شود، خبر داد. 
تانك  و  سنگين  هاي  ساح  از  استفاده 
هايي كه در طول جنگ هاي گذشته از 
شده،  گرفته  غنيمت  به  دولتي  نيروهاي 
نشان از تحركات جديدي دارد كه نگراني 
شديد مقام های دولتي را به همراه داشته 
است. وجود يك اقليت بزرگ شيعه كه 
طبق برآوردهاي گوناگون 25 تا 45 درصد 
از جمعيت يمن را تشكيل مي دهد، از 
ديد حاكمان يمن به خودي خود تهديد 
جدي براي رژيم صنعا به شمار مي رود 
و بروز چالش هاي ناشي از مبارزه مسلحانه 
گروه هاي شيعي نشاني از عمق اين تهديد 

است. 
رياست  مقام  در  صالح  عبداله  هرچند 
جمهوري به نوعي تأمين كننده خواست 
آمريكا در منطقه بوده و موجبات حمايت 
فراهم  را  وي  حكومت  از  سفيد  كاخ 
وجود  از  ناشي  تهديدات  اما  ساخته، 
تندرو  هاي  گروه  فعاليت  نيز  و  شيعيان 
منافع  بازتعريف  موجب  القاعده  نظير 
واشنگتن به شكل حضور پيوسته نظامي 
در سرزمين يمن شده است. اين مسأله با 
توجه به تعارض با هنجارها و ارزش هاي 
حساسيت  ايجاد  باعث  عربي  اسامي- 
بااليي در نزد ملت اين كشور شده است. 
در برابر گسترش اعتراضات مردمي براي 
سقوط دولت صنعا به گزارش خبرگزاري 
رويترز در اواخر بهمن ماه، كنگره آمريكا 
دالري  ميليون   75 بودجه  اختصاص  به 
براي توانمند سازي ارتش يمن اقدام كرده 
است. اين تصميم به بهانه كمك به ارتش 
يمن در امر مبارزه با تروريسم اتخاذ شده 
اما اعان آن در شرايطي كه مردم  است 
يمن اعتراضات خود را عليه حكومت اين 
كشور تشديد كرده اند، نشان مي دهد كه 
آمريكا مصمم به حفظ مهره اي چون علي 

عبداله صالح است. 
زمينه  در  ادعاهاي دولت صنعا  با وجود 
دخالت كشورهايي نظير جمهوري اسامي 
از  امور داخلي يمن و حمايت  ايران در 
شيعيان اين كشور كه نوعي فرار به جلو 
محسوب مي شود، نقش آفريني آشكار 
كشوري مانند عربستان در راستاي تأمين 
يمن  در  واشنگتن  اي  خاورميانه  منافع 
ابعاد اين فرافكني دولت عبداله صالح را 
آشكار مي سازد. بدين ترتيب همسويي 
و متابعت كامل عبداله صالح با خواست 
آمريكا و متحدان منطقه اي واشنگتن در 
خاورميانه، يكي از مهم ترين زمينه هاي 
فقدان مشروعيت دولت حاكم را فراهم 

ساخته است. 
دولت  تشكيل  وعده  كنوني  شرايط  در 
وحدت ملي و مذاكره با رهبران مخالف 
به تنها دستاويز داخلي علي عبداله صالح 
تبديل شده است. اندكي پيش از شعله ور 
شدن آتش خشم عمومي در يمن، رئيس 
تثبيت  راستاي  در  كشور  اين  جمهور 
قدرت خود، پارلمان وابسته به دولت را 
اساسي  قانون  به تصويب اصاحاتي در 
وادار كرد كه ابقاي وي در پست رياست 
جمهوري را به شكل قانوني در مي آورد اما 
با آغاز تحوالت جديد خاورميانه و شمال 
آفريقا، خيزش عمومي مردم در يمن باعث 
عقب نشيني عبداله صالح از طرح رياست 
جمهوري مادام العمر و لغو تغييرات ايجاد 

شده در قانون اساسي شد. 
با نزديك شدن عبداله صالح ديكتاتور يمن 
به فرج�ام حسني مب�ارك و زي��ن العابدين 
بن علي )ديك��تاتورهاي م�صر و تون�س(، 
پايان دوره رياست  با  وي اعام كرد كه 
ميادي   2013 سال  در  خود  جمهوري 
)1392 ه.ش( از قدرت كناره گيري خواهد 
كرد و خود و فرزندش ديگر نامزد رياست 
جمهوري نخواهند شد. ديكتاتور يمن در 
آخرين اقدام، با صدور بيانيه اي پس از 32 
سال حاضر شده است تا مطالبات و آراي 
مردم كشورش را در دفتر رياست جمهوري 
بشنود، اما اين اقدام و حتي عقب نشيني از 
تمديد يا موروثي كردن حكومتش نتوانسته 

آتش خشم مردم را مهار كند. 
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معاون استاندار:

زمان برگزاري نمايشگاه كتاب اصفهان مطلوب نيست 

وفايی )دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز( در 
همايش مبارزه با قاچاق كاال و ارز - تقويت اقتصاد 
داخلی گفت: در حوزه قاچاق اتفاق های عجيبی 
رخ داده است. اين را هم منكر نمی شويم كه موارد 
قاچاق را كشف می كنيم اما هنوز برخورد حرفه 
ای با شبكه های قاچاق به معنای وسيع نمی بينم.

وی افزود: جامعه هنوز باور نكرده كه قاچاق مخرب 
است و مبارزه با آن واجب می باشد. البته حجم 
كاالی مكشوفه قابل تقدير است اما بايد ببينيم كه 
چه كارهايی را می توانستيم انجام دهيم اما انجام 
نشده است. دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
ضمن اشاره به اينكه در برخی نقاط هنوز آمار يك 
 يا 2 درصد كشفيات تغيير نك�رده است خاطرن�شان 
كرد: واقعيت اين است كه حجم بسياری از كاالی 
قاچاق وارد، توزيع، فروخته و مصرف می شود. اما 
هنوز ما نتوانستيم حجم كاالی مكشوفه را به باالتر 

از 5 درصد برسانيم.
زمينه  در  اتفاق جدی  هنوز  كرد:  تصريح  وفايی 
رهبر  فرمايشات  طبق  است.  نداده  رخ  كشفيات 
انقاب بايد مركزی ساخته شود كه نزديك ترين 
فرمان هنوز  اين  از  بعد  اما  باشد.  به دولت  مقام 
هيچ رئيس ستادی در دولت حضور ندارد و اين 
بدان معناست كه اراده و باور برای مبارزه با قاچاق 

وجود نداشته است.
وی گفت: در طی اين 10 سال كسی نپرسيد كه چه 
عملكردی در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز انجام 
شده، حتی ارايه عملكرد را هم از ما نخواستند. 
در حال خشكاندن  قاچاق  كه  باور می شد  اگر 
ريشه توليد و اقتصاد كشور است همگان به فكر 
يك مبارزه جدی می افتاديم. دبير ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه اجناس از صنايع 
دستی شمال گرفته تا صنايع دستی اصفهان همه 
چينی شده اند خاطرنشان كرد: مجموعه مديران 
آرام  را  باور  اين  توانند  می  استانداری  و  استان 
آرام ايجاد كنند تا اراده مبارزه با قاچاق صورت 
پذيرد. وفايی تصريح كرد: اگر بتوانيم انرژی صرف 
اين امر كنيم و قبل از ورود قاچاق ضربه را وارد 
نماييم خيلی به نفع كشور است چرا كه كشف يا 
پيگيری قاچاق هنوز اولويت خيلی از دستگاه ها 
نيست تا شايد بتوان با اين معضل پيچيده برخورد 
كرد. وی افزود: حدود 400 معبر غير رسمی در 
حوزه قاچاق شناسايی شده، اين در حالی است 
كه تعداد 92 ايستگاه ايست و بازرسی وجود دارد. 
باندهای قاچاق برای اعضای خود كارت و حتی 

بيمه صادر كرده اند و به طور كل اين كار را به 
صورت حرفه ای انجام می دهند و در واقع با يك 
هدف مشخص و برنامه ريزی شده كارهايشان را 
پيش می برند. دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در خاتمه گفت: بايد به گونه ای عمل كنيم كه 
مركزيت قاچاق كاال نا امن شود. از آنجا كه اصفهان 
يك قطب صنعتی است بايد برای تمام كشور يك 
الگو باشد و در يك كام بايد به بحث كشف سر 

منشأ و سر دسته قاچاق بپردازيم. 
در ادامه اين مراسم استاندار اصفهان ايجاد امنيت 
در ابعاد مختلف را از وظايف استانداری دانست 
و افزود: امنيت يك موضوع كان اجتماعی است 
كه در همه ابعاد جزو مطالبات يك شهروند است. 
ذاكر اصفهانی خاطرنشان كرد: گاهی فكر می كنيم 
كه بايد در تمام كارهای مردم و دستگاه ها مداخله 
كنيم. اما هميشه اين طور نيست به فرض برای 
بخش خصوصی نبايد طراحی انجام دهيم چرا كه 
پر توان بوده و راه خود را می داند. وی تصريح 
اقتصادی و طبقات فرهنگی و  كرد: بخش های 
هنری و ... همه نيازمند آرامش و امنيت هستند. 
بايد در راستای فعل اثباتی و ايجابی حركت كنيم، 
در اين صورت كار نيروی انتظامی و دستگاه های 

امنيتی سبك تر می شود.
 30 افزايش  به  اشاره  ضمن  اصفهان  استاندار 
اول  ماهه  درصدی صادرات صنايع دستی در 6 
اقدامات  اصفهان  استان  در  گفت:  جاری  سال 
سلبی نيروی انتظامی درباره صنايع دستی در مقابله 
با ورود كاالهای هندی و چينی خوب صورت 
گرفته و در اثر برخوردها كشفياتی هم انجام شده 
و به طور كامل آرامشی در بخش صنايع دستی 
اول  ما در سال گذشته رتبه  برقرار گشته است. 
غير  آمارها صادرات  داشتيم و طبق  را  صادرات 
نفتی 24 درصد در 10 ماهه گذشته افزايش داشته 
اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده  همچنين  است. 
 در همايش مبارزه با كاالی قاچاق و ارز تصريح 
استان  در  كاال  ميليون   3 به  نزديك  روزانه  كرد: 
بارگيری می شود، از سويی ايستگاه های ايست و 
بازرسی در اين استان شامل 4 ايستگاه در سميرم، 
رامشه، نايين و جندق می باشد كه البته از سمت 
استان لرستان نيز 2 ايستگاه غير منصوب داريم كه 

مسير ها را كنترل می كنند. 
از  كاالها  از  تعدادی  اينكه  بيان  با  كرمی  سردار 
در  افزود:  كنند  نمی  عبور  اصفهان  شهر  مسير 
اصفهان به طور معمول با حامان كاالی قاچاق 
 برخورد می كنيم و با قاچاقچيان اصلی برخوردی 

نداريم.

موضوع  اين  به  مربوط  های  پرونده  درباره  وی 
گفت: در طی 11 ماه گذشته كل پرونده ها 1729 
فقره بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از 18 
اين در حالی  درصد رشد برخوردار بوده است. 
است كه تعداد پرونده های باالی يك ميليون و 
باالی يكصد ميليون به ترتيب 1126 و 38 پرونده 
بوده كه مورد آخر به نسبت سال قبل، از كاهش 

برخوردار بوده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان بيشترين كشفيات 
آرايشی،   – بهداشتی  لوازم  را  استان  در  قاچاق 
صوتی – تصويری، گوشی تلفن همراه و اسباب 
كاالهای  قاچاق  كرد:  خاطرنشان  و  عنوان  بازی 
ممنوعه به استان شامل 426 قبضه اسلحه جنگی 
و  نفتی  های  فرآورده  ليتر  ميليون  و شكاری، 5 
همچنين بطری های مشروبات الكلی بوده است. 
از سويی بررسی ها نشان داده كه 347 فقره اسناد 

گمركی جعل شده اند.
سردار كرمی برخی نقاط صنفی و موارد قابل توجه 
درباره قاچاق كاال و ارز را بدين شرح عنوان كرد:

 ورود مجدد كاالی قاچاق به چرخه اقتصاد
 جعل پذيری اسناد گمركی 

 نياز جامعه به كاالی خارجی 
 غير منطقی بودن تعرفه ها 

 تفاوت ميان تفكر مسئوالن در استان های مرزی 
با ساير استان ها 

 كمبود امكانات در ايستگاه های بازرسی. 
وی در خاتمه افزود: برخی اقدامات می تواند در 
كنترل و مبارزه با قاچاق كاال راه را سهل نمايد، 
اسناد  الكترونيكی  و صدور  ثبت  مثال  عنوان  به 
گمركی، آموزش رانندگان بخش حمل و نقل جاده 
ای، تجهيز و تقويت دستگاه ها در استان ها در 

جهت برخورد و مبارزه با قاچاق.

اصفهان  استانداري  امنيتي  و  سياسي  معاون 
گفت: زمان برگزاري نمايشگاه كتاب اصفهان 
مطلوب نيست و بايد در سال آينده در زمان 
محمد  ايرنا،  گزارش  به  شود.  برگزار  مناسب 
ششمين  افتتاحيه  مراسم  در  اسماعيلي  مهدي 
اين  برگزاري  افزود:  اصفهان  كتاب  جشنواره 
نمايشگاه در آخرين ماه سال كه مردم متوجه 
مناسب  هستند،  ايام  اين  خاص  هاي  فعاليت 
نمايشگاه  اين  اگر  كرد:  تصريح  وي  نيست. 
توان  مي  شود  برگزار  مناسب  فرصتي  در 
بود.  مردم  بيشتر  استقبال  و  بهتر  نتايج  شاهد 
از  خوب  رساني  اطاع  خواستار  اسماعيلي، 
داشت:  اظهار  و  شد  نمايشگاه  اين  برگزاي 

رسانه ها و شبكه هاي راديويي با اطاع رساني 
شفاف زمينه را براي حضور گسترده مردم در 
نمايشگاه كتاب فراهم كنند. وي با بيان اينكه 
برگزاري اين نمايشگاه با مشكات ساختاري 
و اجرايي مواجه بود، افزود: مدير عامل شركت 
نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان، اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسامي اصفهان و ناشران 
نمايشگاه  اين  برگزاري  براي  همكاري خوبي 
فرهنگ  اشاعه  اينكه  بيان  با  اسماعيلي  كردند. 
آموزش  وظايف  از  يكي  كتابخواني  ترويج  و 
و پرورش است، تصريح كرد: مذاكره هايی با 
آموزش و پرورش اصفهان براي حضور دانش آموزان 
در ساعات اوليه نمايشگاه شده و اين امر امسال 

تحقق يافته است. وي با بيان اينكه استانداري 
اصفهان آمادگي كامل خود را براي حمايت از 
افزود:  كند،  مي  اعام  نشر  و  چاپ  تأليفات، 
دولت دهم زمينه هاي فرهنگي خوبي را فراهم 
كرده است. وي به گسترش و توسعه فعاليت 
هاي فرهنگي در اصفهان اشاره كرد و گفت: 
براي  توانسته  استان  اولين  عنوان  به  اصفهان 
73 ميليارد تومان از 88 ميليارد تومان بودجه 
نمايشگاه  كند.  تنظيم  مصوب  برنامه  فرهنگي 
كتاب اصفهان از 10 تا 16 اسفند ماه در محل 
دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان 
واقع در پل تاريخي شهرستان با حضور 500 

ناشر كشور داير است. 

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

با شبکه های قاچاق برخورد حرفه ای نمی شود

 زاينده رود
تفاهم نامه همكاری مشترك پژوهشی و 
فناوری ميان شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان 
و شركت گاز استان به مدت سه سال منعقد 

شد.
و  علمی  شهرك  عمومی  روابط  گزارش  به 
تحقيقاتی اصفهان، اين تفاهم نامه به امضای 
مرتضی طغيانی مديرعامل شركت گاز استان 
اصفهان و قاسم مصلحی رئيس شهرك علمی 

و تحقيقاتی اصفهان رسيد.
رئيس شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان در 
حاشيه اين مراسم در خصوص شرايط اين تفاهم 
نامه مشترك گفت: اين تفاهم نامه در راستای 

استعدادها و  از  بهينه  استفاده  اجرای سياست 
توانمندی های شركت های دانش بنيان مستقر 
در مراكز رشد و پارك علم و فناوری شيخ بهايی 
شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان در جهت رفع 
نيازهای پژوهشی و فناورانه شركت گاز استان 

اصفهان منعقد و مبادله گرديد.
قاسم مصلحی افزود: هدف از امضای اين تفاهم 
توسعه  از  حمايت  ريالی،  ميليارد  شش  نامه 
بنيان در حوزه  فناوری و فعاليت های دانش 
صنعت گاز، ايجاد زمينه مناسب برای تجاری 
سازی محصوالت مرتبط با صنعت گاز و تسهيل 
در انتقال و معرفی تكنولوژی های شركت های 
دانش بنيان به بخش گاز است. وی ادامه داد: 

مشترك  نامه  تفاهم  امضای  اهداف  ديگر  از 
حمايت از شركت های دانش بنيان مستقر در 
اين مركز علم و فناوری در حوزه های مرتبط با 
صنعت گاز و برخورداری از توانمندی های آنها 
در راستای خودكفايی كشور در حوزه صنعت 
گاز بوده است. به گفته وی قرار است با امضای 
اين تفاهم نامه يك كميته راهبردی و تخصصی 
تشكيل شود كه وظيفه بررسی و تصويب طرح 
ها و پروژه های پژوهشی و فناوری شركت 
های دانش بنيان مستقر در مراكز رشد جامع، 
ICT و پارك علم و فناوری شيخ بهايی و نيز 
راهبری پروژه هايی كه با شركت گاز منجر به 

قرارداد شده است را دارد.

امضای تفاهم نامه همكاری شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان 
با شركت گاز استان

الدن سلطانی

 زاينده رود
از سه شنبه  انتخاباتی كه  طی يك پروسه 
در اجاس سراسری منتخبين شهرداران كشور 
شاهين  )شهردار  نفری  ناصر  گرفت،  صورت 
در  كشور  شهرداران  نماينده  عنوان  به  شهر( 
های  دهياری  و  ها  شهرداری  سازمان  شورای 

كشور انتخاب شد.
از  نفر  بار، 3  گفتنی است كه هر دو سال يك 
در  عضويت  جهت  كشور  كل  شهرداران  ميان 
اين شورا انتخاب می شوند كه امسال اين امر از 

ميان شهردار منتخب استادن های كشور صورت 
گرفت.

دار  عهده  بار  دومين  برای  كه  نفری  ناصر 
با  گفتگويی  در  شود  می  مذكور  مسئوليت 
بتواند  نمود  اميدواری  اظهار  ما  خبرنگار 
و  راهبردی  مشكات  مسئوليت  اين  در 
سرانجام  به  را  كشور  های  شهرداری   اجرايی 

برساند.
)شهردار  نژاد  سقائيان  دكتر  گذشته  سال  دو 

اصفهان( عهده دار اين مسئوليت بوده است.

انتخاب شهردار شاهين شهر به عنوان نماينده شهرداران كشور 
در سازمان شهرداری ها و دهياری ها
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رو در روآژیر

 يك ش��ب عيد است و يك خريد شب 
عيدی؛ اين روزها، روزهای خريد است. 
بوی خوش لباس های نو و صدای قيژقيژ 
 كفش هايی كه دو س��ه هفت��ه ای طول 
می كش��د تا با پاهايتان خودمانی شوند، 
پيچيده توی خانه هايتان. اما به طور حتم 
خودتان هم قب��ول داريد كه خريد كردن 
در شلوغی شب عيد و درگيری هايی كه 
داريد، كار راحتی نيست. خيلی وقت ها 
مجبوريد برای پرو كردن يك مانتوی ساده، 
نيم ساعتی در صف بمانيد و تازه وقتی پا 
به اتاق پرو می گذاريد، خودتان را در يك 
اتاق��ك نيم متر در نيم متری می بينيد كه 
به س��ختی می توانيد با آن پالتو و چكمه 
و... نفس بكشيد. چه برسد كه بخواهيد 
لباس ه��م عوض و خودت��ان را در آينه 
برانداز كنيد. حاال كه روزهای نفس های 
بی هدف ش��روع شده و تا سال، تحويل 
نش��ود، همچنان ادامه دارد، بهتر است به 
راهنمای جمع جور شرق نگاهی بيندازيد. 

بلكه نفس نفس زدن هايتان آرام بگيرد. 
خریدن کفش عید 

بگذاريد از همين حاال خيالتان را راحت 
كنيم. بهتر اس��ت برای خريد كفش، يك 
روز مجزا به بوتيك ها س��ر بزنيد. چون 
كفش ها، مهم ترين بخش پوش��ش شما 
هستند. برای خريدن كفش عيد، حواستان 
به اين نكته ها باش��د: بهترين زمان برای 
خريدن كفش، عصرهاس��ت. چون پای 
شما در اين زمان، سايز واقعی اش را دارد. 
صبح ها، پای ش��ما حدود نيم سانتی متر 
كوچك تر از بعدازظهرهاست و ممكن 
اس��ت كفش��ی كه صبح می خريد، بعد 
كمی پايتان را بزند. برای خريد كفش، بايد 
وقت گذاشت. اينكه يك لنگه از كفشی 
كه پسنديده ايد، به پا كنيد، كافی نيست. 
بهتر هر دو لنگه كفش را به پا كنيد و كمی 
با آنها در فروشگاه راه برويد. اگر سايز پای 
شما 39 است، به س��ايز درج شده روی 
كفش بس��نده نكنيد. آن را به پا كنيد. اگر 
كفش بنددار می خريد، بايد بندهای كفش 
را موقع پرو كردن كامل ببنديد و با آن راه 
برويد. در اكثر افراد، سايز يكی از پاها كمی 
بزرگ تر از پای ديگر اس��ت. پس برای 
خريد ماكتان را پای بزرگ تر قرار دهيد 
نه پای كوچك ت��ر. يك جفت جوراب 

نخی موقع خريد كفش به پا داشته باشيد. 
هيچ كفشی را بدون جوراب امتحان نكنيد. 
يادتان باشد كه كفش مناسب، كفشی است 
كه انگش��ت شس��ت پا به راحتی در آن 
حركت كند و بين نوك انگش��ت شست 
و لبه جلويی كفش، حدود نيم سانتی متر 
جا داشته باشد. كفش هايی به پا كنيد كه به 
راحتی از پايتان دربيايد. به طور مثال كفش 

های عروسكی يا چسب دار نه بنددار. 
خریدن لباس عید 

خيل��ی ها عط��ای خريد لب��اس عيد را 
ب��ه لقايش می بخش��ند. آن هم وقتی كه 
س��ری به پاساژها و بوتيك ها می زنند و 
 تازه متوجه می شوند كه در اين شلوغی 
نمی توانند خريد كنند و حال و حوصله 

اش را ندارند. 
ام��ا اگر اي��ن ن��كات را رعاي��ت كنيد، 
ت��ر  راح��ت  برايت��ان  لب��اس   خري��د 
می شود. اين روزها هوا سرد است. برای 
همين به طور معمول همه روی هم لباس 
می پوشيد. بهتر است موقع خريد لباس، 
يا چند اليه سبك لباس روی هم بپوشيد 
تا در گرمای فروشگاه ها كافه نشويد، يا 
يك پالتو يا كاپشن گرم بپوشيد كه موقع 
پ��رو كردن، مجبور نباش��يد، چند اليه را 
دربياوريد و دوباره بپوشيد. به اين ترتيب 
هم خودتان راحت تريد و هم وقت بقيه 
مشتری ها را هم نمی گيريد. موقع خريد، 
يك كيف كوچك كه فقط لوازم ضروری 
خ��ود را در آن قرار داده ايد، برداريد. قرار 
است ش��ما با دستان پر از پاساژها بيرون 
بياييد. پس نبايد بار اضافه و سنگين حمل 
كنيد. قبل از خريد، اندام و فيزيك خودتان 
را بررس��ی كنيد تا هم��ان مدل هايی كه 
مناسب شماست برای پرو كردن انتخاب 
كنيد. سايزهای دقيق خودتان را به خاطر 
بسپاريد. مثا شلوار، 40 می پوشيد كفش 
38 و مانتو، مديوم. حتی می توانيد اندازه 
های خودتان را بگيريد و بنويسيد و همراه 
داشته باشيد. به احس��اس اوليه خودتان 
درباره لباس، مانتو يا ش��لواری كه در پرو 
تنتان اس��ت، اعتماد كنيد. اگر همان اول 
احساستان به شما »نه« گفت، با سرعت آن 
را از تنتان خارج كنيد. الزم نيست مته به 
خشخاش بگذاريد. وقت را تلف نكنيد و 

سراغ نمونه های بعدی برويد. 

 گروهی مشكل اعتياد را به روش تربيت و پرورش نامناسب 
والدين نس��بت می دهند، اگرچه تربيت و مراقبت ناكافی 
فرزندان توسط پدر و مادر می تواند به مشكل اعتياد بينجامد، 
اما برخی خانواده های دارای فرزندی معتاد، با وجود داشتن 
فرزندان ديگری كه در شرايط يكسان زندگی می كنند، چنين 
مشكلی ندارند. پس اگر شما از عدم اعتياد فرزند خود اطمينان 
داريد، يا شك داريد كه او معتاد باشد، يا می دانيد كه او معتاد 
است، با دقت اين مقاله را بخوانيد. به طور حتم برای كمك 
به شناخت اعتياد راهی خواهيد يافت و ياد خواهيد گرفت 
برای از بين بردن آن چه اقدام هايی انجام دهيد و چه كارهايی 
می توانيد انجام دهيد تا به شما و فرزندتان در برخورد با آن 
كمك شايانی كند. معتادان در پنهان كردن اعتيادشان به مواد 
مخدر از والدينش��ان بسيار ماهرند اما والدين نمی خواهند 
وجود اين موضوع را باور كنند. به عاوه، رويكردی داورانه 
هم وجود دارد كه مصرف مواد مخدر نتيجه تربيت نامناسب 
والدين اس��ت كه اكثر پدر و مادرها، حتی با وجود شواهد 
محكم آن را انكار می كنند. در اينجا تعدادی پرس��ش برای 
كمك به تش��خيص شما برای اطمينان يافتن به دچار بودن 

فرزندتان به بيماری اعتياد آمده است: 
 آیا فردی در خانواده دارید که معتاد باشد؟ ژنتيك نقش 
مهمی را در اين زمينه ايفا می كند و گاهی اين بيماری به يك 

يا دو نسل بعد نيز منتقل می شود. 
 تا به حال نش��انه ای از مصرف مواد مخدر نظير سرنگ، 
س��يخ، گيره كاغذ باز شده و... را در خانه يافته ايد؟ بچه ها 
 ب��رای مخفی كردن مواد مخدر از والدي��ن خود، آنها را در 
مكان های دور از دسترس می گذارند. پس اگر آنها مدركی 
از خود به جای گذاش��تند، نش��انگر از دس��ت دادن كنترل 

مصرف است. 
 تا به حال تغييری اساس��ی مانند عادات نظافت، مطالعه 
كردن، كناره گيری، افسردگی، دوستان جديد، پرخاشگری، 
 حال��ت های تهاجم��ی افراطی و... در رفتار آنها مش��اهده 

كرده ايد؟ 
 آيا فرزندتان الغر و بی اشتها شده است؟ 

 آيا او مش��كل مالی دارد و از توضي��ح دادن درباره اينكه 
چطور پول هايش را خرج كرده امتناع می كند؟ 

خوش��بختانه اين سئوال ها ش��ما را در تشخيص اينكه آيا 
مشكلی وجود دارد يا خير، ياری خواهد كرد. اگر اعتقاد به 
وجود مشكل داريد، با درك اينكه چه رفتاری قادريد انجام 
دهيد يا چه رفتاری نمی توانيد انجام دهيد و اينكه چگونه 
بايد از آن اجتناب ش��ود، آغاز كنيد. انجام آنچه به ش��ما و 
فرزندتان كمك می كند: بعد از اينكه دريافتيد فرزند ش��ما 
معتاد است، پيش از هرگونه تصميم گيری شتابزده ای، خوب 
است به خاطر داشته باشيد معتاد بيماری است كه برای روبه 
رو شدن با مسائل بی شمار مربوط به اعتياد آماده شده است. 
شما يا بايد او را به يك گروه پشتيبان با روش 12 مرحله ای، 
يا يك مشاور ماهر در زمينه اعتياد و يا هر دو را انجام دهيد. 
همراه درمان فرزندتان بايد به دنبال فردی باشيد كه شما را 
در برخ��ورد با درد، عدم اطمينان، ت��رس و جنون كه برای 
والدين فرزندان معتاد امری طبيعی است، ياری كند. نخستين 
فكر سالمی كه بايد به سوی خود بكشيد اين است كه شما 
باعث معتاد شدن فرزندتان نبوده ايد. شما نمی توانيد اعتياد 

را درمان و كنترل كنيد. 
برخی از مسائل خاصی که می توانید انجام دهید: 

 برای ايجاد يك فضای سالم عاطفی در خانه تمركز كنيد. 
 ب��ر اينكه منظورتان از اين عمل چيس��ت، هدفتان از آنچه 
می گوييد چيست و عدم بی ارزش بودن آن پافشاری كنيد. 
 بر خود تمركز كنيد نه بر فرزندتان. حال او و ش��ما بهتر 
خواهد ش��د. تنها به جای تس��لط بر فرزندتان، بر خودتان 

مسلط باشيد. 
 هم��كاری پدر و م��ادر برای تعيين ح��د ومرزهايی كه 
مشخص كننده بايدها و نبايدها در خانه و پيامدهای رفتاری 

غيرقابل قبول آنهاهستند، اهميت فراوانی دارد. 
 به ياد داش��ته باشيد كه فرزندتان توانايی و قدرت بااليی 

دارد. 
 اميدوار باش��يد كه همه چيز درست می شود. اميدواری، 
ش��ما را از نظر روانی، س��امت نگه م��ی دارد و در انجام 

وظايفتان به شما كمك می كند. 
رنجش، شرم و خشم، مواردی است كه با مشاهده فرزندتان 
در اين وضعيت فكر شما را به خود مشغول می كند. با اين 
حال با ذكر مسائل فوق و ايجاد تعهد به روند بهبودی ، چه 
اعتياد فرزندتان ادامه داشته باشد چه نداشته باشد، آرامش، 
ش��ادی و آزادی را خواهيد يافت. گاهی فرزند شما پس از 
مشاهده تغييرات رفتاری شما رو به بهبودی می رود. شايد 
اعتيادی كه به بهبودی منجر می ش��ود، انگيزه ش��ما برای 
ش��روعی دوباره در زندگی و تمركز دوباره بر مس��ائلی كه 
با اهميت است، مانند خدمت رسانی به ديگران، همدردی، 

تصديق و صداقت، باشد. 
ــه فرزند معتاد خود کمک  ــن چگونه می توانند ب والدی

کنند؟ 
هنگامی كه يكی از فرزندان اعتياد داش��ته باش��د، كل افراد 
خانواده تحت تأثير قرار می گيرند. شما بايد با خونسردی 
به آنها كمك كنيد تا بتوانند بهبودی خود را به دست آورند. 
اگر فرزندی داريد كه معتاد اس��ت و نتوانيد ابزاری اساسی 
برای نجات او به كار ببريد، به زندگی شما نيز آسيب جدی 

وارد خواهد شد. 
از انجام این کارها بپرهیزید: 

� امكانات رفاهی فراهم نكنيد! امكانات رفاهی شامل تمامی 
صورت های حمايت مالی اس��ت. تا زمانی كه همه چيز را 
برای فرزندتان آماده كنيد، نه تنها وضعيت او بهتر نمی شود 
بلكه بدتر هم می شود. بديهی است كه وقتی او درخواست 
كمك می كند، شما به عنوان والدين نمی توانيد او را نااميد 
كنيد. به هر حال شما بايد نه گفتن را بياموزيد زيرا از اين كار 
هدف خاصی داريد. در عوض به فرزند خود بگوييد كه او 
را از لحاظ عاطفی، روحی و اخاقی حمايت خواهيد كرد، 
ن��ه از لحاظ مالی. � به آنها دروغ نگوييد و چيزی را از آنها 
پنهان نكنيد! اگر فرزند شما غيرقابل كنترل است، بايد با پليس 

تماس بگيريد. 
کارهایی که می توانید انجام دهید: 

 ب��ه آنها اطاعات مفيد بدهيد. آنها را تش��ويق كنيد تا با 
انجمن ترك اعتياد همكاری كنند يا در جلسه های توانبخشی 

مخصوص معتادان شركت كنند. 
  ب��ه حرف های آنها گوش كنيد. به ج��ای اينكه آنها را 
 نصيح��ت كنيد، ياد بگيريد وقتی فرزندتان از ش��ما كمك 
می خواهد بدون اينكه در برابر او تسليم شويد يا از نظر مالی 

به او كمك كنيد، به حرف هايش گوش دهيد. 
 قواع��دی تنظي��م كنيد. اگ��ر فرزندتان با ش��ما زندگی 
می كند و به مواد مخدر معتاد است، به او هشدار دهيد كه 
بايد آنجا را ترك كند. سپس، اگر از قانون شما اطاعت نكرد، 
 وارد عمل شويد. اگرچه بيرون كردن فرزندتان از خانه كار 
س��اده ای نيس��ت اما اگر او بی احترامی كردن به شما را با 
مقاومت در برابر اس��تانداردها و قوانينی كه شما برای خانه 
خود می گذاريد، انتخاب كرده است، شما مجبور به انجام 

اين كار هستيد. 
  اجازه دهيد برود. اگر می بينيد فرزندتان در حال سقوط 
اس��ت، زود برای او جای نرمی آماده نكنيد. بگذاريد بيفتد. 
بيشتر اوقات معتادان قبل از اينكه برای بهبودی آماده شوند، 
نياز به يك ش��وك يا يك ضرب��ه دارند. خاصه اينكه آنها 

خودشان بايد اين بهبودی را بخواهند. 

جامعه

رابط��ه من و مرجان هم هر روز س��ردتر مي ش��د و هر 
روز از م��ن فاصله مي گرفت تا اين كه يك روز ناپديد 
ش��د و هر جا به س��راغش رفتم نتوانس��تم اثري از او 
پي��دا كنم، يك م��اه بعد از اين ماج��را احضاريه دادگاه 
ب��ه منزلم آمد. بله مرجان ب��ه خاطر عدم تعهد به انتقال 
قطعي زمي��ن، خودرو و وص��ول چك هايي كه برايش 
ص��ادر كرده بودم از من ش��كايت كرده ب��ود، آن روز 
همس��رم از موضوع مطلع ش��ده و من هم مانده بودم با 
اين بي آبرويي و درماندگي چه كار كنم. اين آتش��ي بود 
كه خودم در زندگيم انداختم و به خاطر خوش��ي چند 
روزه و رس��يدن به هوي و هوس شيطاني مال و اموالم، 
زندگي و همسرم، توانايي جسماني ام و حتي چهره ام را 

در اثر مواد مخدر از دست دادم. 
او مي گوي��د: از جوان��ان مي خواهم از سرگذش��ت من 
درس عبرت بگيرند و با رفتن به دنبال هواهاي نفساني 
خود،  كانون گرم زندگيش��ان را به آتش نكشند. دنيا از 
اين مارهاي خوش خط و خال بسيار فراوان دارد و چه 
بهتر است كه با كنترل هواهاي نفساني و چشم بستن بر 
روي ظاهر افراد خود را به ورطه نابودي نكشانيم. بهنام 
غريب زاده روانشناس و كارشناس مشاوره در اين باره 
به خبرنگار ما گفت: آشنايي افراد با مهارت هاي زندگي 
اجتماعي و آمادگي براي شروع يك زندگي سالم يكي 

از مواردي است كه بايد از پايه مورد توجه باشد.
وي اف��زود: در خصوص اين اتفاقي كه براي ش��خص 
مذكور افتاده نيز مش��اهده مي ش��ود ك��ه او تنها با يك 
غفلت و لغزش در زندگي به راحتي به گناه آلوده ش��ده 
و در ادامه به مصرف مواد مخدر رو آورده است كه در 
اين زمينه ضع��ف اعتقادهاي مذهبي و عدم پايبندي به 
اصول اخاقي و خانوادگي در زندگي وي به صراحت 
ديده مي ش��ود. اين كارش��ناس مش��اوره آگاه س��ازي 
عمومي توسط رسانه ها و نهادها و سازمان ها و تقويت 
باوره��اي ديني و مذهب��ي در بين اقش��ار جامعه را از 
جمله راهكارهاي كاهش معضات اجتماعي برشمرد و 
گفت: براي پيشگيري از اينگونه مسائل بايد ارزش هاي 

اسامي در جامعه نهادينه شود. 
غري��ب زاده تأكيد كرد: پايبن��دي به ارزش هاي ديني و 
اس��امي و هوي��ت ملي مي تواند جوانان كش��ور را در 
برابر فس��ادها و آس��يب هاي اجتماعي كه در اين زمان 
گريبان گير آنان مي ش��ود مقاوم س��اخته و آنان را براي 
هميش��ه بيمه كند. ش��ايان ذك��ر اس��ت، راهنمايي ها و 
مش��اوره هاي الزم توس��ط واحد مش��اوره و مددكاري 
كانت��ري 12 شاهين ش��هر اصفهان اراي��ه و محمود به 
پيشنهاد اين واحد قرار ش��د ابتدا نسبت به ترك اعتياد 
خود اقدام و س��پس از طريق مراج��ع قضايي موضوع 
را پيگيري نمايد. طي جلس��ه هاي مختلفي كه با همسر 
محم��ود انجام ش��د وي نيز اش��تباهات همس��رش را 

بخشيده و دوباره به كانون گرم زندگي بازگشت.

رابطه شيطاني!
) قسمت دوم ( 

زیر پوست شهر

چهارمحال وبختیاري پیشتاز 
درساماندهي کمپ ترك اعتیاد

مديركل بهزيستي چهارمحال وبختياري گفت:اين 
اس��تان در زمينه فعال سازي، نظارت و ساماندهي 
بر كم��پ هاي ترك اعتي��اد در رتبه برتر كش��ور قرار 

دارد.  
س��يد  ابوالفت��ح ش��يرمردي درگفتگ��و با ايرن��ا افزود: 
در ح��ال حاض��ر 10 مرك��ز ت��رك اعتياد غي��ر دولتي 
 ب��ا عن��وان كم��پ در چهارمح��ال بختي��اري فعاليت 

مي كنند. 
وي گف��ت: اين كمپ ها تحت نظارت دانش��گاه علوم 
پزش��كي و بهزيس��تي قراردارن��د. ش��يرمردي تصريح 
كرد: در 10 ماهه گذش��ته س��ال جاري تعداد 10 هزار 
و 541 معت��اد به مراك��ز خصوصي و دولتي ترك اعتياد 

چهارمحال وبختياري مراجعه كرده اند. 
 وي افزود: تا پايان سال جاري نيز 6 مركز ترك اعتياد جديد 

راه اندازي مي شود. 
مديرك���ل بهزيس����تي چهارمح�����ال وبختي����اري 
تش��كل ه��اي غي��ر دولت��ي اي��ن اس��تان در ح��وزه 
 پيش��گيري از اعتياد را هش��ت تش��كل عن��وان كرد و 
افزود: حمايت و توانمندس��ازي تشكل هاي غيردولتي  
 از برنام��ه ه��اي اصول��ي اين س��ازمان در س��ال آينده 

است.

اين نفس های بی هدف... 
راهنمای جمع و جور برای خريد راحت تر

سبزه های چينی سفره های هفت سين ايراني ها را زينت خواهد 
داد. به گزارش ايلنا، امسال در بازار سبزه های عيد، سبزه های 
چينی كمی زودتر از موعد وارد شده اند و خودنمايی می كنند. 
اين س��بزه ها كه اغلب به ش��كل آدمك و عروسك طراحی 
ش��ده اند ده روز مانده به عيد بايد در آب قرار گيرند و س��بز 
شوند. اين ابداع چينی ها امسال با استقبال گسترده مغازه دارانی 
روبه رو شده است كه معتقدند اين آدمك ها كه سبزه به جای 
موهايش��ان رش��د خواهد كرد می توانند توجه ايرانی ها را به 
خود جلب كرده و گزارش های تهيه ش��ده از سطح بازار نيز 
حاكی از آن است كه فروش اين سبزه ها تاكنون توانسته است 
در س��بد خريد بس��ياری از ايرانی ها جای بگيرد. اين توزيع 
كننده عمده اين سبزه ها به خبرنگار ما گفت: نمی دانم قيمت 
واردات اين سبزه ها چقدر است، برای پخش كنندگان عمده 
بي��ن 1500 تا 1700 تومان تمام می ش��ود و ما بين 2000 تا 
2200 تومان آن را به مغازه ها می فروشيم. با اين حال گزارش 
خبرنگار ما از س��طح شهر حاكی اس��ت كه اين سبزه ها در 
برخ��ی نقاط حتی تا 5000 تومان نيز فروخته می ش��وند هر 
چند در متروها دس��ت فروش��ان مترو آن را حتی به قيمت 
2000 تومان نيز به مش��تريان تحويل می دهند. سبزه امروز و 
ديروز وارد سفره هفت سين ايرانی نشده است. سال ها كه نه 
قرن هاست كه سبزه در س��فره هفت سين ايرانی جای دارد. 
می گوين��د در قديم ايرانی ها از هر دانه ای س��بزه می ريختند. 
گندم، عدس، ماش، ارزن و ... هر كدام كه بهتر و پرتر س��بز 
می شد آن سال كاشت آن دانه را در دستور كار قرار می دادند. 

هر چند س��بز كردن دانه ها هدف عوض كرده است اما هنوز 
ايرانی ها يكی از هفت س��ين غير قابل تغيير در سفره عيد را 
س��بزه می دانند. برخی خانواده ها س��بزه گندم و برخی سبزه 
ماش و عدس و ... را س��ر س��فره خود ق��رار می دهند. طی 
سال های گذش��ته انواع جديدی از س��بزه ها وارد بازار شد. 
به عنوان مثال س��بزه هايی كه بر بدنه كوزه ها رشد می كرد و 
فرم ه��ای جذابی را به وجود می آورد و يا س��بزه هايی كه در 

ظرف های قالبی تهيه ش��ده و به ش��كل ظرف در می آمد. با 
اين حال هيچ گاه توليد كارخانه ای و صنعتی س��بزه در ايران 
رخ نداد و بس��ياری از توليد كنندگان شايد با اين توجيه كه 
كااليی كه 10 روز بيش��تر بازار ندارد برای سرمايه گذاری با 
صرفه نيس��ت از توليد صنعتی آن چشم پوشيدند. اغلب گل 
فروش��ی ها و مغازه داران در آستانه عيد، خود نسبت به سبز 
كردن دانه ها و فروش آن به مردم اقدام می كردند. بر اس��اس 

آمارهای تأييد نش��ده جذاب ترين نوع س��بزه برای ايرانی ها 
گندم بوده و س��بزه گندم همواره در آس��تانه نوروز بيشترين 
خريدار را داشته است. نكته مهم اينجاست كه حجم بيشتری 
از سبزه های چينی نيز سبزه های گندم هستند. برخی معتقدند 
تنها يك نوع سبزه برايشان خوش يمن است و شگون دارد. 
به عنوان مثال برخی خانواده های ايرانی تنها س��بزه گندم را 
س��ر س��فره خود قرار می دهند و برخی تنها س��بزه عدس و 
يا انواع ديگری از س��بزه ها را برای تزئين س��فره هفت سين 
خود بر می گزينند. به گفته مغازه دارانی كه نس��بت به فروش 
اين س��بزه ها اقدام می كنند، اين س��بزه ها برای دو سال پياپی 
قابل اس��تفاده هستند و در س��ال آينده نيز امكان سبز شدن 
را دارند. طی س��ال های گذشته چين رشدی خزنده در بازار 
های ايرانی داش��ته است. انواع و اقس��ام كاالهای چينی در 
بازار ايران خودنمايی می كند. صنايع فراوانی از ورود كاالهای 
ارزان قيمت بس��يار متضرر ش��دند تا جايی كه برخی ركود 
صنع��ت كفش ايران و صنايع توليد پوش��اك و لوازم يدكی 
 و ... را ناش��ی از ورود بی روي��ه كاالهای ارزان قيمت چينی 
می دانند. چين طی س��ال های اخير به بازار كاالهای س��نتی 
ايران نيز چشم دوخته است. صادرات سير و عسل و گاب 
به بازار ايران نش��ان دهنده آن است كه چينی ها قصد ندارند 
تنها به كاالهای اس��تراتژيك و پر بازار بس��نده كنند و حتی 
به بازارهای س��نتی ايران و ساير كش��ورها نيز چشم دارند. 
صادرات گسترده تسبيح و جانماز از سوی چين به كشورهای 

عربی دليلی بر اين مدعاست.

اگر فرزند معتاد دارید  

نگاهي گذرا به بازار محصوالت نوروزي؛ 

سبزه هاي چيني روي سفره هاي ايراني گل مي دهند 

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 ریال 

دریافت اسناد 
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان    

مهلت: یک هفته پس از انتشار آخرین آگهی

تحویل پیشنهادها 
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان    

مهلت: یک هفته پس از اولین مهلت تحویل اسناد مناقصه 

گشایش پیشنهادها 
محل: اداره کل زندان های استان اصفهان   

زمان: طبق اسناد مناقصه

اداره کل زندان های استان اصفهان  

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی 

م الف: 16784

مناقصه لوله گذاری آب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید. 

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه
خط آبرسانی مسکن مهر از 89-4-501

پمپاژسیان به طرف هرند
7/200/000521/553/803عمرانی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 1389/12/21 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8/30 صبح یکشنبه 89/12/22 

WWW.abfa-esfahan.com   دریافت اسناد سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شهرستان

ترافيك ريلي در محور زرين شهر 
به ميبد کاهش يافت

مدي��ركل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: تعويض س��وزن قطارهاي 
راه آه��ن اس��تان اصفه��ان ب��ا اعتب��ار بي��ش از 22 ميلي��ارد ريال، 
 ترافي��ك قطاره��ا در مح��ور ريلي زرين ش��هر به ميب��د را كاهش 

داد. 
بهروز تاكي اظهار داش��ت: با هدف ارتقاي ضريب ايمني و با توجه 
به اهتمام ويژه مس��ئوالن راه آهن به اين موضوع اثرگذار و حياتي و 
همچنين به منظور افزايش ميزان س��رعت و بهبود روند سير قطارها 
و س��اير وسايل نقليه ريلي، تعويض س��وزن هاي قديمي و فرسوده 
موجود در خطوط اصلي ايس��تگاه هاي راه آه��ن اصفهان در برنامه 

كاري سال  جاري اين اداره كل قرار گرفته است. 
وي ادامه داد: در اين راس��تا هماهنگي الزم با اداره های كل ستادي 
سير و حركت و خط و سازه هاي فني راه آهن كشور صورت گرفته 
اس��ت و پس از تحويل سوزن هاي جديد به اين اداره كل، عمليات 
تعويض س��وزن هاي قديمي از اواخر آبان ماه سال جاري آغاز شد. 
مديركل راه آهن استان اصفهان تصريح كرد: برنامه ريزي مناسب در 
راس��تاي انجام اين عمليات در كوتاه ترين زمان ممكن و بدون بروز 
وقفه در تردد قطارهاي مسافري و باري در محورهاي مورد نظر، از 

اولويت هاي اجراي آن بوده است. 
 وي ب��ا تأكي��د ب��ر اينكه ب��ا تعامل و هم��كاري مؤث��ر بخش هاي 
مرتبط از جمله اداره های س��ير و حرك��ت، ناوگان ارتباط و عائم 
الكتريك��ي و گ��روه نظارت بر خ��ط و ابنيه فني و ام��ور نگهداري 
 خط��وط و ابني��ه فن��ي منطقه اصفه��ان، اي��ن اقدام اجرايي ش��ده 
اس��ت، گف��ت: طي م��دت 32 روز، تعداد 18 دس��تگاه س��وزن از 
 ن��وع R60 و 12 دس��تگاه س��وزن از ن��وع P50 در خطوط اصلي 
ايس��تگاه هاي خيرآباد، هرند، ورزنه، ش��بنم، هما، ساس��ان و عقدا 
با س��وزن هاي قديمي از نوع R50 تعويض ش��ده و ش��ش دستگاه 
 س��وزن از نوع R60 در ايستگاه تازه بازگشايي شده شيرازكوه نصب 

شد. 
تاك��ي كمب��ود ادوات و تجهيزات مربوط به س��وزن هاي قديمي، و 
بهره گيري از سوزن هاي سنگين با شعاع 300 متر به منظور باال بردن 
ميزان س��رعت در خطوط اصلي را از جمله داليل اين اقدام دانست 
و تصريح كرد: با نصب سوزن هاي جديد، ميزان ترافيك قطارها در 

محور زرين شهر به ميبد كاهش خواهد يافت.
وي با اش��اره به اينكه نصب اين 36 دس��تگاه س��وزن، 22 ميليارد 
ريال هزينه در بر داش��ته اس��ت، اف��زود: انجام اي��ن كار در مدت 
زماني كوتاه و در عين حال بدون ايجاد هيچ گونه توقف در مس��ير 
 قطارها و عدم كاهش تعداد مس��افر جابه جا ش��ده به نتيجه رسيده 

است. 
 مديركل راه آهن اس��تان اصفه��ان ادامه داد: عدم كاه��ش ميزان بار 
حمل ش��ده در اين مس��يرها در جريان اين عمليات نشانگر همت، 
تاش دلس��وزانه، احساس مسئوليت، دقت و توان باالي بخش هاي 

فعال در راه آهن استان اصفهان بوده است. 
وي ب��ا بيان اينكه اين عمليات تا رس��يدن ب��ه وضعيت مطلوب در 
اين زمينه ادامه خواهد يافت، از تعويض تعداد 11 دس��تگاه سوزن 
قديم��ي در ايس��تگاه هاي اصفهان، فيروزه و دهن��ار طي ماه جاري 

خبر داد.

راه اندازي 2 تعاوني روستايي زنان 
در چهارمحال و بختياري

مديركل تعاون روس��تايي چهارمح��ال و بختياري گف��ت: از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون دو تعاوني روس��تايي زنان در اين استان تشكيل 
و راه اندازي ش��ده اس��ت. ولي اله احمدي با اع��ام اين مطلب اظهار 
داشت: اين دو تعاوني در روستاي دستگرد امامزاده از توابع شهرستان 
كيار و ش��هر هفشجان در شهرستان شهركرد با عضويت بيش از 300 
نف��ر راه اندازي ش��د. وي افزود: در حال حاضر 15 تعاون روس��تايي 
زن��ان ب��ا عضويت بيش از 4 هزار و 500 نفر از بانوان در اين اس��تان 
فعال است. احمدي خاطرنشان كرد: اين تعداد تعاوني در بخش هاي 
مختل��ف بازرگاني، فرهنگي، اقتص��ادي و خدماتي از جمله خريد و 
فروش محصوالت دامي، كش��اورزي، فروشگاه مصرفي، كاس هاي 
فرهنگ��ي و هن��ري و ايجاد كارگاه هاي بس��ته بندي حبوبات در حال 
فعاليت هس��تند. مديركل تعاون روس��تايي چهارمحال و بختياري در 
ادام��ه با اش��اره به نقش و جايگاه زنان در بخ��ش تعاون، گفت: زنان 
كش��ور ما از توان بالقوه اي برخوردار هستند كه اگر در قالب تشكيل 
تعاوني هاي روس��تايي اين توان بالفعل ش��ود موجب توسعه و رشد 
كش��ور در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي 
خواهند شد. وي خاطرنشان كرد: حمايت، فرهنگ سازي و سالم سازي 
تعاوني ها بايد س��رلوحه برنامه هاي بخش تعاون قرار بگيرد. احمدي 
با بيان اينكه ايجاد اش��تغال يكي از اهداف قانون بخش تعاون است، 
گفت: برهمين اس��اس بايد نوآوري، خاقيت و ش��كوفايي سرلوحه 
برنامه ه��اي بخش تعاون قرار بگيرد. وي هدف از تش��كيل تعاوني ها 
را ايجاد زمينه كس��ب و كار و درآمد زنان دانس��ت و عنوان داش��ت: 
اكنون زمان آن فرارس��يده اس��ت كه دولت ها از ابزارنگري نسبت به 
تعاوني ه��ا گ��ذر كنند و اين تش��كل ها را به عنوان نه��ادي مردمي و 
خواهان مش��اركت هرچه بيش��تر زنان در امور اجتماعي به رسميت 
بشناس��ند. احم��دي همچنين در ادامه با اش��اره به نق��ش، اهميت و 
جاي��گاه تعاون از نظ��ر قرآن كريم اف��زود: تعاون هاي روس��تايي از 
موهبت هاي ارزشمند در زندگي اجتماعي در سطح روستاها هستند. 

مراسم استقبال از کاروان راهيان نور 
اردل و عشايری در خوزستان

مراسم استقبال از كاروان راهيان نور در حسينيه شهدای اردوگاه ثامن االئمه 
خوزستان برگزار شد. در اين مراسم كه همراه با اقامه نماز مغرب و عشا 
برگزار شد فرمانده مقر سپاه قمر بنی هاشم در اردوگاه ثامن االئمه گفت: 
سيزدهمين كاروان دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان وارد اردوگاه شدند. 
سرهنگ پاسدار كوروش مرادی افزود : شركت كنندگان در اين اردو طی 
مدت دو روز از نزديك با رزم ايثارگرانه رزمندگان اسام در منطقه های 
عملياتی آشنا می شوند. وی گفت: برای بهره مندی بيشتر جوانان از برنامه 
های معنوی همراه هر كاروان يكی از عزيزان روحانی و مداحان اهل بيت 
عصمت و طهارت حضور دارند. سرهنگ مرادی ادامه داد: بيان نحوه نبرد 
رزمندگان اسام با دشمنان توسط راويان، برگزاری مسابقات فرهنگی و 
قرائت ادعيه از ديگر برنامه های كاروان های راهيان نور در اردوگاه ثامن 

االئمه می باشد.

با حضور استاندار چهار محال و بختیاری؛
گردهمايي تشكل هاي بخش 

کشاورزي
گردهمايي تش��كل هاي بخش كش��اورزي با موضوع بررسي مسائل و 
مشكات تشكل هاي كش��اورزي با حضور استاندار و رياست سازمان 
جهاد كش��اورزي برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد 
كشاورزي استان، نيازي در اين گردهمايي در خصوص تعداد بهره برداران 
بخش كش��اورزي، مددكاران و تشكل هاي بخش كشاورزي، اهداف و 
برنامه هاي در دس��ت اجرا س��خن گفت. سپس نمايندگان تشكل هاي 
بخش كش��اورزي در خصوص مسائل و مشكات حوزه خود، مواردي 
را مطرح نمودند. نماينده كانون شركت هاي فني مهندسي و مشاوره اي 
كشاورزي و منابع طبيعي استان سيد مهدي موسوي نيا خواستار استفاده 
 از دان��ش تخصصي در توليد و كاهش هزينه هاي كش��اورزي، پيگيري 
هدفمند سازي يارانه ها توسط شركت ها، اصاح نگرش سنتي مديران 
سازمان شد و افزود: از ديگر مسائل پيش روي تشكل ها عدم كار سپاري 
كامل به شركت ها از س��وي اداره های تابعه سازمان، عدم وجود تعرفه 
ارايه خدمات كش��اورزي، عدم كارايي رتبه بندي سازمان نظام مهندسي 
كشاورزي در برگزاري مناقصات توسط شركت ها، عدم دعوت نماينده 
كانون در جلس��ه های اداري س��ازمان و نداشتن پايگاه اطاعات جامع 
توليدكنندگان كشاورزي است. مدير عامل اتحاديه گاوداران صنعتي استان 
عائي اظهار داشت: نرخ برق و گاز در شهرك هاي صنعتي كشاورزي به 
نرخ مصوب صنعتي است در صورتي كه اين نرخ بايد بر اساس شهرك 
هاي صنعتي كشاورزي محاسبه شود. عنابستاني استاندار با بيان اينكه هنوز 
در حوزه كش��اورزي پس از گذشت 33 سال به تشكل جامع كشاورزي 
دست نيافتيم، بيان داشت: اين تشكل بايد پيگير مسائل و مشكات اين 
قشر باش��د. وي اظهار داشت: واگذاري امور مردمي به خود مردم باعث 
توفيق و پيش��رفت مي شود و پس از آن دولت تنها در سياست گذاري، 

هماهنگي، حمايت و نظارت اقدام مي كند.

اخبار شهرکردروي ميز

رئيس پليس راه استان اصفهان گفت: 110 تيم گشتي فعال 
در جاده هاي فرعي و اصلي در استان اصفهان در ايام نوروز 
فعال هستند.  علي نيكبخت با اشاره به اينكه پليس راه استان 
اصفهان با توجه به موقعيت ويژه استان تمامي تمهيدات 
 الزم را براي مس��افران عيد نوروز انديشيده است، اظهار 
داش��ت: تاكنون مقدمات استقبال از مس��افران نوروزي و 
كنترل همه جانبه خدمات رساني در جاده ها با همه نيروها 
هماهنگي ش��ده است. وي افزود: امسال سعي شده است 
از تمام توان و نيروي پليس راه اس��تان استفاده شده و نيز 
ب��ه صورت وي��ژه دوربين هاي بين راهي جاده ش��يراز و 
اصفهان نصب ش��ده اس��ت كه در هفت نقطه بين راهي 
ش��يراز و اصفه��ان دوربين ها به صورت ب��ه روز و فعال 
تخلفات رانندگان را ثبت مي كنند. نيكبخت تصريح كرد: 
تيم هاي گشت در محل هاي متفاوتي مستقر خواهند شد 
كه در جاده ها خودروه��اي متخلف را متوقف كرده و با 

آنها برخورد خواهند داشت و نيز در صورت عدم برخورد 
جاده اي، به صورت خودكار جريمه وارد سيستم اجرائيات 
پليس شده و قبوض جريمه به منزل فرستاده مي شود. وي با 
بيان اينكه همه تيم ها و نيروهاي پليس در ايام سال نو مستقر 
و در حالت آماده باش هستند، اضافه كرد: 13 پايگاه فعال و 
19 كانكس سيار و 110 تيم گشتي فعال در جاده هاي اصلي 
و فرعي در ايام عيد پيش بيني و مستقر خواهند شد. رئيس 
پليس راه اس��تان اصفهان با تأكيد به اينكه در نوروز سال 
جاري تمهيدهايی به كار گرفته مي شود كه در ورودي هاي 
اصفهان ايستگاه امنيت و سامت راه اندازي شود، گفت: با 
همكاري اداره كل راه و ترابري اس��تان اصفهان، مسافران 
را متوقف كرده و ضمن ارايه خدمات ويژه و اس��تراحت 
مقطعي، بروشور و شرح فعاليت هاي خدماتي به آنان ارايه 
مي شود. وي به اقدام های ويژه پليس راه استان اصفهان در 
س��ال جاري اشاره كرد و افزود: نقاط حادثه خيز استان با 

همكاري اداره راه و ترابري شناسايي شده است. نيكبخت 
ادامه داد: هر نقطه اي كه حادثه ساز بوده و سال گذشته منجر 
به تصادف شده، امسال عامت گذاري شده است تا كمتر 

حادثه رانندگاني رخ دهد. 
وي اظهار داشت: به منظور آشنايي و لزوم اهميت رانندگي 
صحيح در طول سال كاس هايي را براي رانندگان متخلف 
برگزار كرديم كه اميد مي رود با اين كاس ها بتوانيم حجم 
تخلفات اس��تان را كاهش دهيم. رئيس پليس راه اس��تان 
اصفهان تصريح كرد: در س��ال جاري با توجه به اقدامات 
پيش��گيرانه در جاده هاي اس��تان، كاهش حوادث زيادي 
را نس��بت به سال گذشته داش��ته ايم كه با پيش بيني هاي 
صورت گرفته براي جلوگيري از تصادفات و خسارت ها 
با همكاري اداره های بيمه ايران تعاماتي صورت گرفته 
است كه در بين راه خودروهايي كه بعضاً بيمه نيستند بتوانند 

خودروهاي خود را بيمه و معاينه فني انجام دهند. 

 زاينده رود
خليفه سلطانی رئيس دانشگاه آزاد اسامی واحد 
خمينی ش��هر گفت: اولين كنفرانس منطقه ای صنعت 
توريس��م با محورهای توان و ظرفيت های جغرافيايی 
گردش��گری، نقش گردشگری در توس��عه اقتصادی، 
اجتماع��ی، فرهنگی و سياس��ی اس��تان، فرصت های 
جديد سرمايه گذاری، نقش گردشگری در محروميت 

زدايی اس��تان، آيين بومی و س��نت های محلی و تاثير 
آن در جذب توريس��ت، راهكارها و الگوی مديريتی 
و س��ازمانی در توس��عه صنعت گردش��گری، جايگاه 
گردشگری در توس��عه فضای شهری، نقش وجايگاه 
سازمان های مردم نهاد در ارتقای صنعت گردشگری و 
نقش امنيت در جذب گردشگر در شانزدهم اسفندماه 
س��ال جاری برگزار خواهد ش��د. وی در ادامه سخنان 

خود افزود: دومين همايش ملی اقتصاد نيز با محورهای 
اقتصاد توس��عه و برنامه ريزی، بازارهای مالی، تعاون 
و اقتصاد، اقتصاد بين الملل، سياس��ت های اقتصادی، 
دولت و سياس��ت های حمايتی و ساير مباحث مطرح 
در علم اقتصاد در هجده اسفندماه همين سال با حضور 
صاحب نظران و انديشمندان از سراسر كشور در سالن 

همايش های شهيد آوينی دانشگاه برگزار می گردد. 

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي اس��تان اصفهان از 
پيش فروش اينترنتي 800 هزار بليط س��فر نوروزي 
در اصفهان خبر داد. حسينعلي شمعانيان در ششمين 
جلسه ايمني راه هاي استان اصفهان با بيان اينكه اداره 
كل حمل و نقل و پايانه ها به عنوان دبير كميته ايمني 
اس��ت و در ششمين جلسه مصوبات خوبي را داشته 
است، اظهار داشت: طبق آخرين آمار 9 ماهه پزشكي 
قانوني در جاده هاي اس��تان كاهش تلفات جاده اي و 

تصادفات نسبت به سال گذشته را داشته ايم. 
وي افزود: مجموعه امداد جاده اس��تان، هال احمر، 
اداره كل اورژانس، اداره كل راه و ترابري و پليس راه 
با همدلي در ايس��تگاه سامت كه در ورودی استان 
مستقر خواهد شد به صورت مشترك خدمات رساني 
مي كنند. ش��معانيان با بيان اينكه پليس راه اس��تان و 
اداره كل راه و ترابري زير ساخت ها را آماده و كنترل 
خواهند كرد، گفت: هر دستگاهي ملزم است گزارش 
فعاليت خود را به كميته ايمني اس��تان در ايام نوروز 
اراي��ه دهد. وي با تأكيد بر اينكه جلس��ه های ايمني 
و مديري��ت بحران ب��ا همكاري 24 دس��تگاه عضو 
صورت گرفته اس��ت، تصريح كرد: مصوبات خوبي 

ب��راي وضعيت حم��ل و نقل و رفاه حال مس��افران 
نوروزي تصويب ش��ده كه نتيجه آن طي نشس��ت ها 
و هماهنگي هايي با همكاري انجمن ها و صنف هاي 

حمل و نقل به نتيجه رسيده است. 
وي به اس��تقرار 70 همكار در كشيك هاي نوروزي 
حمل و نقل و پايانه ها اش��اره ك��رد و گفت: در هر 
روز يك نفر مس��ئول اكيپ از دس��تگاه هاي مختلف 
از طري��ق تلفن همراه و ثابت اعام ش��ده س��ازمان 
راهداري نظارت و حاكميت حمل و نقل اس��تان در 
اي��ام نوروز را بر عه��ده دارند. مديركل حمل و نقل 
و پايانه هاي اس��تان اصفهان به 150 شركت حمل و 
نقل، 24 پايانه مس��افري و چهار پايانه مسافر اشاره 
ك��رد و ادامه داد: س��ه هزار انواع ن��اوگان داريم كه 
به مناس��بت س��ال نو نزدي��ك 800 ه��زار نفر بليط 
مس��افر از طريق فروش اينترنتي پيش فروش ش��ده 
اس��ت. وي با اش��اره ب��ه اينكه تهيه بليط مس��افران 
به تمامي آژانس ها در س��طح ش��هر از هشت تا 24 
اسفند در نظر گرفته شده است، گفت: با تشكل هاي 
صنفي مذاك��ره هايي صورت گرفته اس��ت كه هيچ 
گونه افزايش قيمت در اجراي طرح اس��تقبال س��فر 

نوروزي صورت نگيرد. شمعانيان ادامه داد: برنامه ها 
به نحوي پيش بيني ش��ده اس��ت كه مسافران بتوانند 
با يك س��فر برنامه ريزي ش��ده مس��افرتي ت��وأم با 
آس��ودگي خاطر انجام دهند. وي ب��ا تأكيد به اينكه 
از پادگان ها و دانشگاه ها درخواست شده است براي 
خروج نيروهاي خود در واقع تعطيلي دانشگاه، قبل 
از اج��راي طرح نوروزي اقدام كنن��د، افزود: جهت 
به خدمت گرفتن خودروهاي بيش��تر، سرويس هاي 
دربس��تي از 25 اس��فند تا يك فروردين در اصفهان 
ممنوع ش��ده اس��ت. مديركل حمل و نقل و پايانه ها 
به سيس��تم هاي نظارتي حاكميت حمل و نقل اشاره 
كرد و گفت: براي جابه جايي مس��افران هيچ مشكلي 
در اس��تان اصفهان وجود نداش��ته و كساني كه سفر 
برنامه ريزي ش��ده داشته باش��د و زودتر براي خريد 
بليط سفر اقدام كنند، سفر خوب و خوشي را در اين 
ايام خواهند داشت. وي خاطرنشان كرد: همشهريان 
مي توانن��د براي هرگونه ش��كايت و گزارش حاصل 
از افزاي��ش قيمت و نيز به ط��ور كلي نرخ گذاري، با 
شماره 7754249 تماس بگيرند و يا درخواست خود 

را از طريق سامانه پيامك 3000143 ارسال كنند.

مديريت شبكه فشار ضعيف برق 
چادگان از طريق اتوماسيون 

همايش مشترک رده های  
بسيج عشايری چهارمحال وبختياری

توديع و معارفه مدير کل امور عشاير 
چهارمحال و بختياري

نشست ستاد احيای امر به معروف 
در دانشگاه آزاد خمينی شهر

 زاينده رود
پروژه س��اخت دس��تگاه های اندازه گيری با پارامتره��ای تابلوهای 
توزيع و انتقال داده يا به عبارت ديگر اتوماس��يون ش��بكه فش��ار ضعيف 
 روی 30 پس��ت ف��وق توزي��ع ب��رق در شهرس��تان چادگان اجرا ش��ده 

است. 
در  چ��ادگان  شهرس��تان  ب��رق  مدي��ر  و  پ��روژه  ناظ��ر   ش��كرالهی 
 اي��ن ب��اره به خبرن��گار پايگاه خب��ری وزارت ني��رو گفت: اي��ن پروژه 
 ب��ه نوع��ی پ��روژه اتوماس��يون فش��ار ضعي��ف اس��ت ك��ه قرار ش��د 
اج��را  چ��ادگان  شهرس��تان  در  عموم��ی  پس��ت های  تم��ام   روی 

گردد. 
 داده ه��ای پ��روژه مذك��ور ب��ر اس��اس برنامه ای اس��ت كه ن��رم افزار و 

برنامه ريزی شبكه طراحی می كنند. 
محقق پروژه درسی و سومين نشست كميته تحقيقات پس از تشريح روند 
تحقيق��ات و عمليات اجرايی، پايان اج��رای پايلوت آن را اعام و نتيجه 

نمونه گيری ها را برای حضار تشريح  نمود. 
مدير برق شهرس��تان چادگان اظهار داشت: شبكه تلفن همراه موجود در 
شهرستان GSM بستر مخابراتی اصلی پروژه است. از اولين محاسن اين 
پروژه اس��تفاده از ظرفيت های خالی پس��ت ها، كنترل بار و هشدار هنگام 
حوادث اس��ت. بخش��ی از رفتارها و عملكردهای فشار ضعيف را نيز در 

اين پروژه می توان دريافت نمود. 

همايش مش��ترك و فصلی هاديان سياس��ی، مربي��ان عقيدتی و خبرنگاران 
افتخاری رده های  بس��يج عشايری استان چهار محال و  بختياری  برگزار 
ش��د. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در اين همايش ارشد، 
نمايندگی  ولی فقيه در ناحيه عش��ايری اس��تان طی سخنانی ضمن تشريح 
مأموري��ت های نمايندگی ولی فقيه در رده های عش��ايری به  بيان اهداف 
برگزاری همايش مش��ترك و فصلی خبرنگاران افتخاری و هاديان سياسی 
و مربيان عقيدتی پرداخت.  س��رهنگ پاسدار عبدالمجيد كريمی مهم ترين 
رسالت حوزه نمايندگی را بصيرت افزايی بسيجيان جهت مقابله با انحراف 
 ه��ای فك��ری و عقيدتی و سياس��ی و در يك كلمه مقابله فتن��ه ها عنوان 

 كرد.  
وی تبيين حكومت اس��امی و جايگاه واليت فقيه در حكومت را وظايف 
هاديان سياس��ی دانست و گفت: دش��من در مقاطع مختلف با ايجاد شبهه 
در مبانی حكومت دينی س��عی در تنزل جايگاه واليت فقيه در بين جوانان 
و اقش��ار مختلف داش��ته است كه هاديان سياس��ی در رده های مقاومت با 
برگزاری كاس های بصيرتی می بايست با اين ترفند دشمن مقابله  كنند. 
ارشد، نمايندگی ولی فقيه در سپاه ناحيه عشايری، تبادل نظر در خصوص 
برنام��ه و اهداف مأموريت های ح��وزه نمايندگی ، تبيي��ن جايگاه اطاع 
رس��انی در بس��يج و بررس��ی نقص ها و مانع های اجرای مأموريت های  
نمايندگ��ی و تبادل نظ��ر در خصوص رفع معاي��ب را از مهمترين اهداف 

برگزاری اين همايش عنوان كرد .

رئيس سازمان امور عشاير كشور در آيين توديع و معارفه مدير كل امور عشاير 
چهارمحال و بختياري اظهار داشت: امام راحل از عشاير به عنوان ذخيره هاي 
انق��اب نام بردند و تأمين زندگي ب��ا كمترين رنج و زحمت براي آنان وظيفه 
برنامه ريزان و تصميم گيران كش��ور اس��ت. به گزارش روابط عمومي سازمان 
جهاد كش��اورزي استان، جهانشاه صديق با اشاره به اقدام های اين سازمان در 
بهبود معيش��ت عشاير، افزود: افزايش درآمد آنان از طريق گسترش طرح هاي 
پرورش گل، دامپروري، زراعت، پرورش ماهي و صنايع دستي در دولت نهم و 
دهم با جديت پيگيري و اجرا شد.  وي افزايش درآمد عشاير كشور را منوط به 

توسعه اشتغال آنان در كنار زندگي عشايري عنوان كرد. 
رئيس سازمان امور عشاير كشور بهبود وضعيت زندگي عشاير از طريق اجراي 
طرح هاي جديد آب و خاك، راه و كش��اورزي با كمك دستگاه هاي اجرايي 
را از برنامه هاي اين سازمان در برنامه پنجم توسعه عنوان كرد.  رئيس سازمان 
جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختياري در اين نشس��ت بر لزوم برنامه ريزي 
صحيح به منظور اجراي برنامه كوچ عشاير اين استان تأكيد كرد.  صفدر نيازي، 
فرهنگ غني عش��اير و موسيقي آنان را از جاذبه هاي زيباي عشاير ذكر كرد و 
گفت: توانمندي اين قش��ر زحمتكش بايد بيش از پيش به مردم معرفي شود.   
در اين مراس��م خالد طاهري به عنوان مديركل جديد امور عشاير چهارمحال 
وبختياري معرفي و از خدمات س��ام صفري مدير كل سابق اين اداره تجليل و 

قدرداني شد.

 زاينده رود
دهمين نشس��ت س��تاد احيای امر به معروف و نهی از منكر اس��تان 
اصفه��ان با حضور آي��ت اله مه��دوی نماينده مردم اصفه��ان در مجلس 
خبرگان رهبری، نمايندگان مجلس ش��ورای اسامی، رؤسای دانشگاه های 
 بزرگ استان، مديران اجرائی و روحانيون مسئول در امور ستاد احيا برگزار 

گرديد. 
در ابت��دای جلس��ه خليفه س��لطانی رئيس دانش��گاه آزاد اس��امی واحد 
خمينی ش��هر ضمن خير مقدم به ميهمانان گفت: در چند س��ال گذش��ته 
 اقدام های خوبی در خصوص احيای فريضه امر به معروف صورت گرفته 

است. 
 وی تفكي��ك جنس��يت در دانش��كده ه��ا، تش��كيل كاس های درس��ی 
تك جنس��يتی، تشكيل مرتب جلس��ات ش��ورای امر به معروف دانشگاه 
نشس��ت های فرهنگی با اس��تادان در خصوص حجاب و عفاف، تقدير از 
دانش��جويان محجبه، برگزاری مس��ابقات از كتاب های عفاف را از جمله 
اقدام ه��ای مه��م و موثر در اين خصوص دانس��ت و اف��زود: با تمام توان 
دس��توران اسام و شريعت را برای اسامی كردن دانشگاه به كار خواهيم  
گرف��ت. در ادامه آيت ال��ه مهدوی به اهميت بحث تفكيك جنس��يتی در 
تمام دانش��گاه ها پرداخت و افزود وزير علوم و تحقيقات س��خنان خوبی 
 در خصوص موضوعات مذهی در دانش��گاه ها داش��تند كه جای قدردانی 

دارد. 

رئیس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:
استقرار 110 تيم گشتي فعال نوروزي در جاده هاي اصفهان

برگزاری دو همايش علمی در دانشگاه آزاد اسالمی خمينی شهر 

پيش فروش اينترنتي 800 هزار بليط سفر نوروزي در اصفهان

زاينده رود
ش��هرداری اصفه��ان در س��ال 1390 ب��رای هر 
ش��هروند اصفهانی حدود 270 هزار تومان هزينه 
خواه��د نمود. به گزارش رواب��ط عمومی كميته 
فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفهان دبير اين 
كميت��ه با اعام اي��ن خبر گفت: بر اس��اس آمار 
اطاعات ارايه ش��ده به كميته فرهنگ شهروندی 
از س��وی اداره مميزی درآمد، سرانه هر شهروند 
اصفهان��ی اع��م از هزينه ه��ای قاب��ل پرداخ��ت 
جهت ارايه خدمات ش��هری، جم��ع آوری زباله، 
 نظافت ش��هر، تامي��ن و نگهداری فضای س��بز، 
حمل و نقل عمومی و خدمات ترافيكی، نگهداری 
و توسعه معابر، اجرای فعاليت های عمرانی و ... 

در س��ال 1390، حدود 270 هزار تومان می باشد كه 
 نسبت به سال 89، حدود 20 هزار تومان افزايش يافته 

است. 
مه��دی بقايی با بي��ان اينكه مردم باي��د در خصوص 
خدمات گوناگون شهرداری و محل هايی كه عوارض 
پرداخت��ی انه��ا در آنج��ا هزينه می ش��ود اطاعات 
روش��نی داش��ته باش��ند، افزود: كس��ب اي��ن آگاهی 
موجب می گردد ش��هروندان با رغبت هر چه افزونتر 

نس��بت به پرداخت به موقع ع��وارض اقدام نموده و 
از اي��ن طريق بازوان مديريت ش��هری را در توس��عه 
هر چه بيشتر ش��هر توانمندتر سازند. وی با اشاره به 
اينك��ه با اج��رای مرحله جديد تبليغات ش��هروندی، 
 ح��دود 500 جاي��گاه تبليغاتی در ش��هر اصفهان، به 
فرهنگ س��ازی پيرامون ض��رورت پرداخت به موقع 
عوارض اختصاص يافته اس��ت، تصريح كرد: در اين 
تبليغات بدون هر گونه جهت گيری خاص، كوش��ش 
ش��ده اس��ت، اطاعات مفيد در خصوص هزينه های 

سنگين اداره شهر و محل هايی كه عوارض پرداختی 
 مردم در آنجا صرف می شود به شهروندان ارايه 

گردد. 
دبي��ر كميت��ه فرهن��گ ش��هروندی اس��تفاده از 
اطاع��ات و آم��ار صحيح در خصوص ش��يوه 
اداره ش��هر را يك��ی از كارآمدتري��ن روش های 
تبليغاتی در افزايش مشاركت شهروندان برشمرد 
و خاطر نش��ان كرد: ارتقای روز افزون مشاركت 
شهروندان در پرداخت عوارض، موجب تحكيم 
زيرساخت های پيش��رفت و توسعه نظام شهری 
می شود. به گفته بقايی سرانه تقريبی هر شهروند 
اصفهان��ی در س��ال 90 جهت انج��ام فعاليت ها 
و خدم��ات عمران��ی 172000 توم��ان، خدمات 
ش��هری)نظافت ش��هر( 17000 تومان، فضای س��بز 
28300 تومان و ترميم، نگهداری و روكش آس��فالت 

معابر 8790 تومان خواهد بود.
همچني��ن جهت ارايه خدمات حمل و نقل و ترافيك 
و پيش��برد پروژه هاي��ی نظي��ر قط��ار ش��هری، رينگ 
حفاظت��ی و ... در مجم��وع، رقم��ی در ح��دود 127 
 ميليارد و 700 ميليون تومان در سال 90 هزينه خواهد 

شد. 

درسال 90 اتفاق می افتد 

هزینه 270 هزار تومانی شهرداری برای هر شهروند 

فعاليت 4000 نفر براي ارايه 
تسهيالت نوروزي در اصفهان

مديركل س��تاد بحران استان اصفهان گفت: 4 هزار نفر در مجموعه 
تسهيات نوروزي در استان اصفهان براي ارايه خدمات به مسافران 
ن��وروزي س��ال 90 فع��ال خواهند ب��ود. منصور شيش��ه فروش در 
شش��مين جلسه ايمني راه هاي اس��تان اصفهان با بيان اينكه طرحي 
به عنوان اس��تقبال ايمن از بهار در آستانه سال جديد پيش بيني شده 
است، اظهار داشت: اين طرح با هدف كاهش حوادث در جاده ها و 
افزايش ايمني سفر براي مسافران و ارايه خدمات ايمني با مديريت 
بحران استانداري با 14 گروه عضو زير مجموعه تسهيات مسافران 
نوروزي را تدارك ديده ان��د. وي با بيان اينكه يك هزار و 25 اكيپ 
امدادي در اس��تان اصفهان همكاري خواهند كرد، افزود: اين تعداد 
با همكاري 10 اداره و 4 هزار نفر در ايام نوروز تسهيات مسافران 
نوروزي را فراهم مي كنند. شيش��ه فروش با بيان اينكه اين اس��تقبال 
از بهار، از 25 اس��فند آغاز و تا 15 فروردين ادامه خواهد داش��ت، 
تصريح كرد: امسال با هدف نقش آفريني و كنترل جاده ها و افزايش 
ايمني مس��افران به اس��تقبال س��ال جديد مي روي��م. وي ادامه داد: 
پيش بيني آب، برق، گاز و س��وخت به صورت ويژه براي مسافران 
تهيه شده و تمامي راهنمايي هاي استقرار مسافران از طريق بروشور 
تهيه شده است. مديركل ستاد بحران استان اصفهان از اعام آمادگي 
دو فرون��د بالگرد به منظور حوادث غي��ر مترقبه و عمليات امدادي 
جاده اي و پش��تيباني در اس��تان خبر داد و گف��ت: تيم هاي امدادي 
وي��ژه اي حتي ب��راي جلوگيري از غرق ش��دن در كانال هاي آب و 
ني��ز جلوگيري از احتمال آتش س��وزي به ويژه به منظور اس��تقرار 
در محل هاي گردش��گري و كوهس��تاني از جمله كوه صفه، مستقر 
خواهند ش��د. وي همچنين از اعام آمادگي جايگاه هاي س��وخت 
بنزي��ن خبر داد و افزود: به تمامي جايگاه ها اباغ ش��ده اس��ت كه 

آمادگي كامل براي خدمت رساني را داشته باشند.
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اباغ
12/210 آگهی اباغ نظريه كارشناسی به مهين و سكينه حسين زاده كاسه پرونده 315/89 شعبه 
10 دادگاه عمومی اصفهان مدت: ظرف يك هفته خواهان: محمدرضا عباسيان خواندگان: مهين 
حسين زاده و سكينه حسين زاده با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان به تجويز ماده 73 نظريه 
كارشناس سيد كاظم داودی برای يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی  می شود تا 

چنانچه به نظريه اعتراض داريد ظرف مهلت مقرر مراتب را كتباً به شعبه اعام نمائيد. 
                                                             مدير شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اباغ
12/205 شماره درخواست: 8910460353500016 شماره پرونده: 8909980353500045 شماره 
بايگانی ش��عبه: 890979 خواهان ها: 1- محمدرضا سجاديان فرزند محمدحسن 2- محمد امين 
نجفيان فرزند محمود 3- فاطمه زهرا شريفی اصفهانی فرزند حسين 4- مهرآفرين فشاركی فرزند 
احمد دادخواست هايی به طرفيت خوانده عبدالحميد )علی( عباسی فرزند خدايار به خواسته مطالبه 
خس��ارت تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان كه جهت رسيدگی به شعبه 109 دادگاه 
عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 253 ارجاع و به كاسه پرونده های 890979 و 
890980 و 890981 و 890982 ك 109 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1390/2/20 و ساعت 
10/00 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندن و درخواست خواهان ها و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م/ الف 16747                                            دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

حصر وراثت
12/191 آقاي اس��داله آقاجان دستجردي داراي شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به كاسه 
89-5451 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان رمضان آقاجان دستجردي بشناسنامه 8607 در تاريخ 88/3/16 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پسر و پنج دختر به اسامي زير: 
1- فيض اله آقاجان دستجردي ش ش 141 پسر متوفي، 2- رحيم آقاجان دستجردي ش ش 35 
پسر متوفي، 3- اسداله آقاجان دستجردي ش ش6 پسر متوفي، 4- توران آقاجان دستجردي ش 
ش 4 دختر متوفي، 5- اقدس آقاجان دستجردي ش ش 15388 دختر متوفي، 6- مهري آقاجان 
دستجردي ش ش 101 دختر متوفي، 7- زهرا آقاجان دستجردي ش ش 95 دختر متوفي، 8- ايران 
آقاجان دستجردي ش ش 59 دختر متوفي. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف/ 16809                                          شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

اباغ
12/208 ش��ماره دادنامه: 8909970353101839 ش��ماره پرونده: 8709980358300587 شماره 
بايگانی شعبه: 880819 شاكی: آقای محمد زارعی به نشانی خ آيت اله غفاری ك ميرزای شيرازی 
پ 6 متهم: آقای روح اله عابدينی به نشانی مجهول المكان اتهام: سرقت مستوجب تعزير گردشكار: 

دادگاه ختم رسيدگی را اعام و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه:

در خصوص اتهام روح ا... عابدينی مبنی بر سرقت پيرو كيفر خواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقاب اصفهان و ش��كايت محمد زارعی فرزند نعمت ا... دادگاه با بررسی محتويات 
پرونده نظر به اينكه داليل كافی كه حكايت از توجه اتهام نسبت به متهم داشته باشد از سوی دادسرا 
ارائه نگرديده لذا به لحاظ عدم كفايت ادله و با توجه به اصل كلی برائت و به استناد اصل 37 قانون 
اساسی جمهوری اسامی ايران رای بر برائت متهم صادر و اعام می گردد رای صادره ظرف بيست 

روز پس از اباغ قابل تجديد نظرخواهی در دادگاه های تجديد نظر استان اصفهان می باشد. 
م/ الف 16750                               عامی- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

اباغ
12/206 ش��ماره دادنامه: 8909970353501839 ش��ماره پرونده: 8909980365700974 شماره 

بايگانی شعبه: 890836 شاكی: خانم شهربانو بكرانی به نشانی خ زينبيه، ايستگاه سلمان، بن بست 
آذرماه، پ 114 متهم: آقای علی ش��فيعی گنجه، مجهول المكان اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنی 2- 
تهديد به اسيدپاش��ی. گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگی را اعام و به شرح زير مبادرت به صدور 

رای می نمايد. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام متهم علی شفيعی گنجه فرزند نوراله داير بر مزاحمت تلفنی جهت خانم شهربانو 
بكرانی، از توجه به مفاد قسمتی از كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان و با 
عنايت به شكوائيه شاكی و ماحظه پرينت مربوط به تماس های تلفنی از خط تلفن همراه متعلق 
به متهم با شماره همراه شاكيه و با التفاوت به اظهارات شاهد قضيه و اينكه متهم نيز عليرغم اباغ 
قانونی اخطاريه در مرحله تحقيقات مقدماتی دادس��را و عليرغم اباغ قانونی وقت رسيدگی )از 
طريق جرايد( در جلس��ه دادرس��ی مورخه 89/11/24 اين دادگاه حضور نيافته و اليحه ای نيز در 
دفاع از خود تقديم ننموده است. لذا وقوع و انتساب بزه فوق به وی محرز و مسلم می باشد دادگاه 
مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسامی متهم را به تحمل يكصد روز حبس تعزيری محكوم 
می نمايد رای صادره در اين قسمت غيابی و ظرف 10 روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در همين 
دادگاه است در خصوص آن قسمت از كيفرخواست صادره عليه متهم ياد شده داير بر تهديد به 
اسيد پاشی با عنايت به مجموع تحقيقات انجام شده و محتويات پرونده نظر به فقدان داليل اثباتی 
لذا از اين حيث وقوع بزهی متصور نيس��ت دادگاه ضمن رد اين قسمت از كيفرخواست صادره 
مستندا به بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسی كيفری رای بر برائت وی صادر و اعام می دارد 
رای صادره در اين قسمت ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر مركز 

استان است. 
م/ الف16748                              كليشادی- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

اباغ
12/204 ش��ماره دادنامه: 8909970352801619 ش��ماره پرونده: 8809980359501362 شماره 
بايگانی شعبه: 890632 شاكی: آقای محمدرضا آذری نژاد به نشانی اصفهان خ رزمندگان ك ابوذر 
ك ياس 6 درب اول س��مت راس��ت متهم: آقای رضا خوانساری به نشانی مجهول المكان اتهام: 
خيانت در امانت گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی اعام و به شرح زير 

مبادرت به اصدار رای می نمايد. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای رضا خوانس��اری فرزند محمد آزاد به لحاظ عدم دسترس��ی به وی دائر 
برخيانت در امانت نس��بت به يكدستگاه خودرو زانتيا به ش��ماره 572 س 56 – ايران 23 دادگاه 
با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان شكايت شاكی 
خصوصی آقای محمدرضا آذری نژاد فرزند علی و رونوش��ت ق��رارداد اجاره مورخ 88/9/24 و 
ماحظه اسناد و مدارك شاكی كه داللت بر مالكيت وی دارد و عدم استرداد خودرو توسط متهم 
به عنوان مستاجر پس از انقضاء مهلت قرارداد اجاره و عدم حضور وی در جلسه دادرسی و ساير 
قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات 
اسامی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيری محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف 
مدت ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. 
م / الف 16746                             گازری- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

اباغ دادنامه
12/203 پرونده كاسه: 8709980351001148 – ح/10 شماره دادنامه: 8809970351000253-
88/3/20 مرجع رسيدگی- شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان خواهان: صندوق انصار اصفهان 
نمايندگی حاج صادقی و سرلك به نشانی خيابان شمس آبادی جنب كوچه باغ جنب خوانده: آقای 
هوشنگ سنجری به نشانی مجهول المكان خواسته: 1- تامين خواسته2- مطالبه طلب. گردشكار: 

دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه

در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين به طرفيت آقای هوشنگ سنجری 
بخواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 ريال به موجب يك فقره چك شماره 856814 مورخ 87/4/19 
جاری 77058 بانك ملی ايران نظر به اينكه رونوشت مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانك 
محال عليه و بقاء اصول مدارك در يد خواهان مويد صحت ادعای خواهان می باشد و خوانده با 
وصف اباغ در محضر دادگاه حضور نيافته و دفاعی بعمل نياورده است لذا دعوی خواهان ثابت 
تش��خيص و مس��تنداً به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی 

و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چك خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام مبلغ 129000 
ريال هزينه دادرسی و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبنای نرخ تورم شاخص بانك مركزی 
از تاريخ چك تا تاريخ وصول محكوم به در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی و 

ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهی است. 
م/ الف 16745                               اصانی- رئيس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
اباغ اجرائی

12/201 كاس��ه پرون��ده اجرائ��ی: 785/87 ح 10 به موجب دادنامه غيابی ش��ماره 621 مورخ 
88/8/4 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه دهم كه قطعيت يافته است محكوم عليه 1- حسن چگانيان 
خوراسگانی 2- صفرعلی زاهدی همگی مجهول المكان محكوم است به تخليه ملك به مساحت 
2000 متر مربع واقع در ناحيه صنعتی سگزی موضوع قرارداد اجاره نامه رسمی شماره 153543 
م��ورخ 89/6/15 و پرداخ��ت مبلغ 500/000 ريال بابت اجرت المثل 5 س��ال از تاريخ 83/6/15 
لغايت 88/6/15 و پرداخت هزينه دادرسی در حق محكوم له مديريت جهاد امور اراضی به نشانی 
هزار جريب جهاد كشاورزی و پرداخت نيم عشر دولتی . محكوم عليه مكلف است از تاريخ اباغ 
اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی كند كه 
اجراء حكم و اس��تيفاء محكوم به، از آن ميس��ر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند و 
اگر مالی ندارد صريحاً اعام نمايد. هر كه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود 
كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود 
را معرفی نكرده يا صورت خاف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه تمام يا قس��متی از مفاد 
اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد 
شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای استيفای محكوم به، مالی معرفی 
كند. عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج 

گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
م/ الف 16743                                                             شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان 

اباغ
12/198 ش��ماره دادنامه: 890997035601325 ش��ماره پرونده: 8909980350600301 ش��ماره 
بايگانی شعبه: 890309 خواهان: آقای محمود انگشتر ساز با وكالت آقای حميد قدرتی به نشانی 
خ اديب )مدرس جديد( چهار راه سرچشمه جنب رستوران توحيد ساختمان نيكان ط 2 واحد 7 . 
خواندگان : 1- آقای منصور جوانمرد 2- آقای محمود اعتزازيان 3- آقای محمد اقتصادی 4- آقای 
جعفر كاهدوز 5- آقای علی كوهساری همگی به نشانی مجهول المكان 6- آقای احمد شمس 
به نشانی اصفهان خ كاوه )بين چهارراه باهنر و تقاطع چمران( كوچه ژاله )شماره 35( پاك 34 
. 7- شهرداری منطقه 8 اصفهان به نشانی اصفهان خ چمران تقاطع كاوه. خواسته ها: 1- الزام به 
انتقال مال غير منقول 2- الزام به اخذ پايان كار. گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده 

ختم رسيدگی اعام به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای محمود انگشترساز فرزند حسن با وكالت آقای حميد قدرتی بطرفيت 
آقايان 1- محمود اعتزازيان فرزند مرتضی 2- منصور جوانمرد فرزند اصغر 3- علی كوهساری 
فرزند محمد حس��ن 4- محمد اقتصادی فرزند مه��دی 5- جعفر كاهدوز فرزند عبدالصاحب 
6- احمد ش��مس فرزند غامعباس 7- شهرداری منطقه 8 اصفهان به خواسته الزام خواندگان به 
اخذ گواهی پايان ساخت بر روی پاك ثبتی 15/82 و 15182/4 بخش پنج ثبت اصفهان 2- الزام 
به انتقال رسمی پاك های ياد شده به انضمام هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل، با توجه به اينكه 
اخذ گواهی پايان ساخت از نتايج عرفی و قانونی عقد بيع نمی باشد و با عنايت به اينكه به موجب 
مبايعه نامه فی مابين خواهان با خواندگان رديف های اول، دوم به عنوان فروشندگان پاك های 
موصوف به خواهان تعهدی مبنی بر اخذ گواهی پايان ساخت ساختمانی به نفع خواهان درج نشده 
است و با توجه به اينكه به موجب بند 5 قرارداد واگذاری زمين معوض فی مابين خوانده رديف 
ششم با خوانده رديف هفتم تنظيم سند انتقال موكول به اتمام عمليات ساختمانی و ارائه گواهی 
پايان س��اخت گرديده است و گواهی مذكور تاكنون اخذ نشده است دادگاه خواسته رديف اول 
را به لحاظ عدم احراز تعهد قراردادی را موجه ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئين دادرسی 
مدنی حكم بر بطان دعوا و نسبت به خواسته دوم به لحاظ فراهم نبودن اركان و شرايط قراردادی 
جهت انتقال )عدم اخذ پايان ساخت( قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون خيرالذكر قرار 

رد دعوا صادر و اعام می نمايد رای صادره از تاريخ اباغ ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر 
خواهی در دادگاه تجديد نظر استان است. 

م/ الف16740                                 محمدی- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اباغ
12/192 در خصوص پرونده كاسه 726/89 و 725/89 خواهان آقای مرتضی شمس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه سفته به طرفيت آقای امير حكان تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 1390/1/15 ساعت 17/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در بهارستان، انتهای خيابان الفت، جنب شركت عمران، مجتمع قضايی بهارستان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی اباغ شده تلقی 

و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م/ الف 16630                                              شعبه 38 شورای حل اختاف استان اصفهان 

اباغ
12/199 آگهی اباغ دادخواست تجديد نظر به خانم سكينه خاتون مجهول المكان در خصوص 
تجديد نظر خواهی ستاد اجرائی فرمان امام )ره( دادخواست تجديد نظر خواهی از دادنامه شماره 
1328- 89/10/12 ب��ه طرفي��ت خانم س��كينه خاتون به اين دفتر تقديم كه به كاس��ه 329/89 
 ش ح 6 تجدي��د نظ��ر ثب��ت  و به لحاظ مجهول الم��كان بودن تجديد نظرخوان��ده و تقاضای 
 تجدي��د نظ��ر خواه و به اس��تناد م��اده 73 قانون آئي��ن دادرس��ی مدنی مرات��ب در يك نوبت 
 در يك��ی از روزنامه ه��ای كثيراالنتش��ار محل��ی چاپ و منتش��ر و از تجديد نظرخ��واه دعوت 
می گردد، ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت 
 و ضمائ��م تجدي��د نظر، اليحه دفاعيه خود را جهت ارس��ال به مرجع تجدي��د نظر تقديم دفتر 

دادگاه نمايد. 
م/ الف 16741                                فانی- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی اباغ اجرائيه 
12/195 پرونده كاسه 680 – 47 م 89 بدينوسيله به آقايان عليرضا منصف فرزند غامرضا  به 
شناسنامه ش��ماره 21494  صادره ازشهرضا متولد1362 به ش��ماره ملی 1198494819  وسعيد 
قاس��می فر   فرزند حسين به شماره شناس��نامه 56 صادره از شهرضا متولد1353 به شماره ملی 
1199149012 و خانم ليا طالبيان فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 2224صادره ازاصفهان 
متولد 1360 به ش��ماره ملی 1289630410كه طبق آدرس متن سند وتقاضانامه ساكنين شهرضا 
ميدان ش��ادمند خيابان استقال كوچه ارشاد دوم كوچه نسترن وبرابر گزارش مامور اباغ نامبرده 
درآدرس فوق مورد شناسائی وافع نگرديد اباغ می شود طبق سند رهنی شماره 7176 � 87/1/25  
تنظيمی دردفترخانه اس��ناد رسمی شماره 167 اصفهان آقاي عليرضا منصف مبلغ سيصدو چهل 
ويك ميليون ودويست وهشت هزارريال  )341,208,000( ريال ازتسهيات بانك تجارت استان 
اصفهان اس��تفاده نموده كه درقبال تسهيات مذكور ششدانگ آپارتمان پاك ثبتی شماره13789 
فرع��ی واق��ع درطبقه اول به مس��احت 94/77مترمرب��ع بانضمام 5/24 مترمربع تراس مس��قف 
ودومترپيش��رفتگی به گذردارد بانضمام قدرالسهم ازشش��دانگ انباری 13840فرعی بمساحت 
5/66مترمربع وشش��دانگ پاركينگ پاك 13876فرعی بمس��احت 12/50مترمربع با قدرالسهم 
ازعرصه اوليه 2250وراه پله 13888الی 13891وسايرمشاعات  واقع دربخش 6ثبتی اصفهان ملكي 
آقاي سعيدقاسمي فر)نسبت به چهاردانگ مشاع ( وخانم لياطالبيان )نسبت به دودانگ مشاع ( 
ازششدانگ پاك موردرهن بانك تجارت قرارگرفته است كه به علت عدم پرداخت بدهی اجرائيه 
به مبلغ يكصدوسی ميليون وهشتصدوپنجاه وچهارهزارويكصدونودوهشت ريال )130,854,198( 
ريال بابت اصل بدهی ومبلغ سيزده ميليون ويكصدونود ونه هزاروچهل ريال )13,199,040( ريال 
بابت س��ود ومبلغ نهصدوپنجاه هزارريال )950,000( ريال  بابت خس��ارت تاخيرتاديه تا تاريخ 
89/2/10 ك��ه مبل��غ 43021 ريال بابت تاخيرروزانه به آن اضافه ميگردد ، صادر وتحت كاس��ه 
2/840/31320 دراجرای ثبت اصفهان وبه كاس��ه 47/680/م/89  دراجرای ثبت اس��ناد واماك 
ش��هرضا تحت رسيدگی اس��ت كه برابر قانون اصاح ماده 34 اصاحی قانون ثبت وحذف ماده 
34مكرروآئين نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد ش��د لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد 
اس��ناد رسمی مصوب 1387 مراتب يك نوبت در روزنامه زاينده رود جهت اباغ به شما چاپ 
ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عمليات اجرائی جريان خواهد يافت 

وغير ازآگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد
م/ الف 685                       سيد مهدی مير محمدی -  رئيس اداره ثبت اسنادواماك شهرضا

اقتصاد

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
با تأكيد بر اينكه وزارت بازرگانی اجازه سوءاس��تفاده های احتمالی از بازار 
ش��ب عيد امسال را نمی دهد، گفت: با برنامه ريزی های انجام شده، كاال به 

وفور و با قيمت مناسب در بازار عرضه می شود. 
سيدجواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: با نزديك شدن به ايام پايانی سال و 
فرارسيدن ايام نوروز و سال جديد، تقاضا برای برخی از گروه های كااليی 
همچون س��ال های گذشته افزايش خواهد يافت. بر اين اساس، هر ساله با 
همكاری توليدكنندگان، واردكنندگان و اصناف در قالب شبكه توزيع كشور، 

اقام مورد نياز مردم تأمين و در اختيارشان قرار می گيرد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
افزود: امسال نيز از فعاالن اقتصادی در بخش تأمين، نگهداری و توزيع كاال 
درخواست می شود كه همچون سال های گذشته، در تنظيم بازار، دولت را 

در امر تأمين كاالی مورد نياز مصرف كنندگان ياری دهند.
وی تصري��ح كرد: امس��ال و به دنبال اجرای قان��ون هدفمندكردن يارانه ها 
ممكن اس��ت حساس��يت های كاذبی در بازار ايجاد شود كه البته متأسفانه 
برخی س��ودجويان از ماه ها قبل در انتظار رس��يدن ايام پايانی سال هستند 
تا با توجه به اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها از اين شرايط برای برهم 

زدن بازار و تأمين منافع غيرقانونی خود سوء استفاده كنند. تقوی به اجرای 
طرح نظارتی ويژه قانون هدفمندكردن يارانه ها از ابتدای آبان ماه اشاره كرد 

و گفت: اين طرح در روزهای پايانی س��ال نيز با جديت بيشتری پی گيری 
خواهد شد. 

معاون بازرس��ی و نظارت س��ازمان حمايت تصريح كرد: در ايام باقيمانده 
س��ال نيز هم��كاری و همدلی ميان فع��االن اقتصادی و س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ادامه خواهد يافت و با وفور كاال با قيمت 

مناسب، بازار در آرامش كامل خواهد بود.
وی با يادآوری اين مهم كه بر اساس بازرسی های انجام گرفته درصد ناچيزی 
از واحدهای صنفی مرتكب تخلف می شوند، افزود: در بخش تأمين كاال نيز 
توليدكنندگان و واردكنندگان همكاری الزم را با بازرسان داشته اند و تخلف 
 های اين بخش نيز كمتر از آنچه پيش بينی می شد، بوده است. تقوی تصريح 
كرد: بازرسان س��ازمان حمايت در سراسر كشور با جديت برروند تأمين، 
نگه��داری و توزيع كاال نظارت دارند و با آن دس��ته از افرادی كه درصدد 
سوء استفاده از شرايط پس از هدفمندی يارانه ها هستند، به شدت برخورد 

جدی خواهند نمود.
وی در پايان گفت: بازرس��ان س��ازمان حمايت مص��رف كنندگان و توليد 
كنندگان در تمامی ايام س��ال حضوری پررنگ در بازار خواهند داش��ت و 

اجازه نخواهند داد تا حقوق مصرف كنندگان زيرپا گذاشته شود.

كاركنان تاش��گر فوالد مباركه موفق شدند با 
بومي سازي ش��ش هيدروكوپلينگ مربوط به 
پمپ هاي آب واحد نيروگاه عاوه بر كس��ب 
دانش فني س��اخت اين تجهي��زات مبلغ يك 
ميليون و 200 ه��زار يورو صرفه جويي به بار 

آورند.
رئي��س واح��د ني��روگاه ف��والد مبارك��ه ب��ا 
 اع��ام اي��ن خبر گف��ت: يك��ي از واحدهاي 
بومي س��ازي تجهيزات صنعت فوالد كشور 
تاكنون توانسته است گام هاي موفقي بردارد، 
واح��د ني��روگاه در ناحيه انرژي و س��ياالت 
فوالد مباركه اس��ت كه اين بار نيز موفق ش��د 
با بومي س��ازي هيدروكوپلينگ پمپ هاي آب 
تغذيه ني��روگاه بخار آب گام��ي بلند در اين 
راس��تا بردارد. محمدرضا تركي نژاد ادامه داد: 
نيروگاه بخار به عنوان تأمين كننده بخش��ي از 
برق و سياالت موردنياز ش��ركت، داراي پنج 
عدد بويلر توليد بخار و سه واحد توربوژنراتور 
مولد برق مي باشد كه براي تأمين آب موردنياز 
بويلرها، تحت فشار و دبي معين از شش عدد 
پمپ آب تغذيه استفاده مي نمايد. ضمن اينكه 
 تعمي��رات اين تجهيزات كه از س��ه قس��مت 
و  هيدروكوپلين��گ  الكتروموت��ور،  اصل��ي: 
پمپ مي باش��د؛ به دس��ت توانمن��د كاركنان 
وي  مي ش��ود.  انج��ام  واح��د   مكاني��ك 
اف��زود: به داليل متع��ددي از جمله تحريم از 
سوي ش��ركت س��ازنده از چندين سال پيش 
قطعات هيدروكوپلينگ كه مش��تمل بر فيلتر 
دوقلو، چرخ دنده ها، هوزينگ بيرينگ، فلنچ، 
كيس و كاور و اسكوپ ساپورت مي باشند؛ به 
فوالد مباركه تحويل نش��د، بنابراين براي حل 
مشكل و رهايي از وابستگي كاركنان تاشگر 
اين واحد با همكاري ش��ركت سازنده داخلي 
توانستند اين محدوديت را از پيش رو بردارند.
ايش��ان درخصوص چگونگي اجراي اين كار 
گف��ت: طبق هماهنگي ه��اي الزم با دفتر فني 
تعميرات و ش��ركت ايكا جهت نقشه كشي و 
شركت هاي سازنده بخش تستينگ مهندسي 
معك��وس و همچنين پيگيري و مس��اعدت 
همكاران تعمي��رات مكانيك جه��ت تهيه و 
بومي سازي قطعات توانستيم با ساخت قطعات 
در داخ��ل كش��ور اين تحري��م و تهديد را به 
فرصت تبديل نمائيم. وي در پايان از پيگيري 
و تاش كليه همكاران و دس��ت اندركاران در 
بخش هاي مختلف به ويژه مهندسي معكوس 

بخش تس��تينگ و ش��ركت اي��كا و همچنين 
دفترفني تعميرات و كاركنان تاشگر تعميرات 

مكانيك قدرداني و تشكر نمود.
ــد تولید در واحد  ــتیابی به رکورد جدی دس

تاندم نورد سرد )1(
واحد تاندم نورد سرد )1( فوالد مباركه با همت 
كاركنان سخت كوش و پرتاش اين واحد اين 
موفق شد در بهمن ماه س��ال جاری به ركورد 

جديدی در توليد ورق سرد  دست يابند.
س��يد مهدی نقوی، رييس واحد تاندم مداوم 
نورد سرد )1( با اعام اين خبر گفت: كاركنان 
توليد و تعميرات اين واحد در بهمن ماه س��ال 
جاری ركورد توليد اين واحد را به 104 هزار 
و 397 تن افزايش دادند و باكسب اين موفقيت 
ميزان توليد در اين واحد به ميزان يك هزار و 
164 تن نسبت به ركورد ارديبهشت ماه امسال 
افزايش يافت. ايشان كسب اين موفقيت ارزنده 
 را مرهون زحمت های كليه كاركنان واحد های 
س��رويس دهنده، واحد های پايين دس��ت و 

باالدست بيان كرد و از همه آنها تشكر نمود.
کسب رکورد تولید براي دومین ماه پیاپي 

در نوردگرم فوالد مبارکه
مختار بخش��يان مدير ناحيه نوردگرم شركت 
فوالد مباركه از كس��ب رك��ورد توليد ماهانه 
ورق ف��والدي براي دومين ماه پياپي در بهمن 
ماه امس��ال در اي��ن ناحيه خب��ر داد و گفت: 
اين ناحيه توانس��ت با توليد 445 هزار و 284 
تن ورق فوالدي در بهمن امس��ال نس��بت به 
 رك��ورد قبلي اين ناحيه كه در دي ماه به ميزان 
441 هزارتن محقق شده بود، ركورد جديدي 
را به ثبت برس��اند و تولي��د اين ناحيه را براي 

چندمين بار ارتقاء بخشد.
تأمين 415 هزارتن تختال از ناحيه فوالدسازي 
ش��ركت و تأمين 41 هزارتن اسلب از اهواز، 
زمينه  مناس��بي براي دس��تيابي به اين ركورد 
بود كه مدير ناحيه نوردگرم به آن اش��اره كرد 
و گفت: پش��تيباني و حمايت هاي مديرعامل، 
معاونت بهره برداري، بخش هاي مختلف فوالد 
از جمله: معاونت خريد، پشتيباني و فني، انرژي 
و س��ياالت و همچنين بخش هاي خدماتي و 
ستادي از عوامل مؤثر و تأثيرگذار در دستيابي 
به اين ركورد بوده است . ايشان از تاش های 
كليه كاركنان و مديريت های مختلف شركت 
در راس��تای دس��تيابی به اين ركورد تقدير و 

تشكر نمود

 موفقيتی ارزشمند در بومی سازی 
هيدرو کوپلينگ های نيروگاه فوالد مبارکه

اخبار وفور کاال و قیمت مناسب در بازار شب عید؛ مردم نگران نباشند 

رئي��س كل گمرك ايران اعام كرد: حجم مبادالت 
تجاری كشور در 11 ماهه سال جاری به حدود 82 

ميليارد دالر رسيد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد رئيس 
كل گم��رك ايران با اعام اي��ن خبر گفت: ارزش 
كااله��ای صادراتی ايران ط��ی مدت مذكور, بدون 
احتس��اب ميعانات گازی 23/8 ميلي��ارد دالر و با 
احتس��اب ميعانات حدود 29 ميلي��ارد دالر بود كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد 

نشان می دهد.
وی درخص��وص واردات كاال در م��دت مذك��ور 
اف��زود: در اي��ن م��دت 58 ميلي��ارد دالر كاال از 
طري��ق گم��ركات كش��ور وارد ش��د كه نس��بت 
 ب��ه م��دت مش��ابه س��ال قب��ل 18 درصد رش��د 

داشت. 
رئيس كل گمرك ايران اظهارداشت: خوزستان سهم 
قابل ماحظه ای در تجارت خارجی دارد, به طوری 
ك��ه 13 ميلي��ارد دالر از كل حجم مبادالت تجاری 
 كش��ور در س��ال جاری، مربوط به اين استان بوده 

است.
وی گفت: اس��تان خوزس��تان با وج��ود امكانات 
مح��دود، ب��ا واردات و ص��ادرات 25 ميليون تن 
كاال، 16 درص��د از حج��م تج��ارت خارج��ی را 
ب��ه خ��ود اختص��اص داده و اين امر نش��ان دهنده 
تاش و عملكرد خوب مجموعه دس��ت اندركاران 

 بازرگانی خارجی به ويژه كاركنان گمركات اس��تان
است.

معمارن��ژاد در بخ��ش ديگ��ری از س��خنان خود 
با اش��اره ب��ه برخی از اق��دام ه��ای گمركی برای 
 تس��هيل تجارت ازجمله طرح پنجره واحد تجاری 
 گفت: م��دل فيزيك��ی ط��رح مذكور تاكن��ون در
16 گم��رك كه 70 تا 80 درص��د عمليات تجاری 
كش��ور را انج��ام می دهند، اجرايی ش��ده و انتظار 
 می رود با پيوس��تن س��اير گمركات ب��ه اين طرح، 
تا پايان س��ال جاری ح��دود 95 درص��د عمليات 
 تج��اری از طري��ق پنج��ره واح��د تج��اری انجام 

شود.
وی خاطرنش��ان كرد: ما بايد به سمت اجرای مدل 
مجازی ط��رح پنجره واحد تجاری ك��ه متولی آن 
وزارت بازرگانی اس��ت حركت كني��م و به جايی 
برس��يم كه ب��ه حض��ور فيزيك��ی ارباب رجوع در 
گمرك نيازی نباش��د. در اين راستا تاش می كنيم 
تا در حد توان به گم��ركات برای تحقق اين طرح 

كمك كنيم.
معمارن��ژاد همچنين با اش��اره به بح��ث واگذاری 
برخ��ی از فعاليت های خدماتی گم��رك به بخش 
خصوصی گف��ت: گمرك آماده اس��ت تا امكانات 
الزم را در اختيار س��رمايه گذاران داخلی و خارجی 
 ق��رار ده��د و در اين ام��ر به طور فعال مش��اركت 

كند.

نمايشگاه بهاره امس��ال در حالي با قوت و ضعف 
 و افزايش اس��تقبال مردمي آغاز ش��د كه بررس��ي 
ري��ز قيمت كاالهاي اساس��ي و گوش��ت و مرغ از 
تخفي��ف 10 تا 15 درصد حكايت دارد، ولي وعده 

عدم عرضه كاالهاي چيني محقق نشده است.
به گزارش فارس، نمايش��گاه هاي عرضه مس��تقيم 
كاال ب��راي عرض��ه مايحت��اج عموم��ي م��ردم در 
اي��ام پاياني س��ال در 5 نقطه ته��ران و 400 نقطه 
كش��ور آغاز شده اس��ت. برخاف تصور عمومي 
هن��گام ورود به اين نمايش��گاه ها همچنان حضور 
دس��ت فروش ها در اطراف نمايشگاه مشهود است 
و با اعام قيمت ه��اي پايين تر از عرف بازار قصد 
دارن��د تا كاالي بي كيفي��ت و غيرقابل ارجاع را در 
هم��ان ابتداي ورود مصرف كنندگان به نمايش��گاه 

بهاره عرضه كنند. 
بن��ا بر اين گزارش از نكته های ديگري كه مي توان 
در بازديد از نمايش��گاه بهاره در تهران به آن اشاره 
كرد نبود س��رويس مناس��ب بهداش��تي براي مردم 
 بازديد كننده از نمايشگاه بهاره است كه اين مشكل 
همان طور كه در سال هاي گذشته وجود داشته است 
همچنان ادامه دارد. همچنين امكانات رفاهي مورد 
نياز مردم نيز در اين نمايش��گاه ها از فقر محسوسي 
برخوردار اس��ت، نبود پاركينگ مناسب در برخي 
از اين نمايش��گاه ها و قرار گرفتن اين نمايشگاه ها 
در حاش��يه شهر تهران از جمله مشكاتي است كه 

بازديد كنندگان با آن مواجه هستند. 
با تمام اين تفاس��ير و كمي و كاستي هايي ذكر شده 
مش��اهده های خبرنگار فارس حاكي از اس��تقبال 
م��ردم از اين نمايش��گاه ها دارد و ب��ه طور تقريبي 
مي توان اعام كرد نس��بت به س��ال گذش��ته تعداد 
بازديدكنن��دگان 10 ت��ا 20 درصد افزاي��ش يافته 

است. 
طب��ق پي��ش از آغ��از نمايش��گاه بهاره مس��ئوالن 
اعام ك��رده بودند كه كااله��اي كاالبرگي در اين 
نمايشگاه ها عرضه مي شود اما مشاهدات خبرنگار 
ف��ارس حكاي��ت از آن دارد كه هي��چ كاالي كاال 
برگي در نمايش��گاه بهاره عرضه نش��ده اس��ت و 
يكي از مس��ئوالن غرفه اي كه براي توزيع كاالهاي 
كاال برگ��ي در مح��ل حض��ور دارد و در ح��ال 
حاضر كااله��اي غير كاالبرگي عرض��ه مي كند در 
واكن��ش به س��ئوال فارس مي گويد قرار اس��ت به 
م��ا كاالي كاال برگ��ي بدهند اما هن��وز اين كاال به 
 دستمان نرس��يده و اگر هم برسد فقط شكر توزيع 

مي كنيم. 
با وجود اعام مس��ئوالن ب��راي عدم عرضه كاالي 
خارجي وقتي در س��الن هاي عرضه پوش��اك قدم 
مي زنم متوجه عرضه برخي كيف و كفش و پوشاك 
چيني مي شوم كه گويا در روز اول نمايشگاه بهاره 
از ديد بازرسان س��ازمان بازرگاني استان تهران به 

دور مانده است. 

حجم مبادالت تجاری ايران به 82 ميليارد دالر 
رسيد 

ريز قيمت ها در نمايشگاه بهاره؛ ناکامي 
در حذف کاالهاي چيني
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مهدی فقیه

 واژه كاروانسرا از دو كلمه كاروان به معنی گروه مسافران 
)قافله( و سرا به معنی خانه و مكان تشكيل يافته و نامش 
از زبان پهلوی )ساسانی( گرفته شده است ولی قدمت آن 

قديمی تر بوده و به عصر هخامنشيان می رسد. 
لغت خان  كه واژه ای فارس��ی به ش��مار می آيد  تا قرن 
چه��ارم و پنجم )ه.ق( بيش��تر به كار برده می ش��د ولی  
در چهار قرن اخير كلمه  س��را و كاروانس��را جای آن را 

گرفت.  
س��اطين حاكم  بر كش��ور ايران به علت قرارگيری اين 
س��رزمين در مس��ير ش��اهراه بازرگانی ش��رق به غرب، 
از ديرب��از به ايجاد راه های بازرگان��ی و نظامی و تأمين 
امنيت كاروانيان توجه خاصی داش��تند و برای توس��عه 
سلطه سياسی، لشكركشی ها و رد و بدل كردن اطاعات 
به ش��كلی بهتر و نيز رونق بخشيدن به مبادالت تجاری 
اقدام به احداث جاده ها و كاروانس��راها نمودند تا از اين 
حيث پيشگام دنيای آن روز باشند. در عصر ماد و پس از 
آن در روزگار هخامنش��ی  بناهايی در  نزديكی  ش��هرها 
و ي��ا كنار راه های تجاری بنيان نهاده ش��د تا با وس��ايط 
 نقليه آن روز به منظور بيتوته كردن و توقف های موقتی 
كاروان ها، فضاهای وسيع و امنی در كنار قلعه های دفاعی 
پديد آورند. اين اماكن همان كاروانس��راهای ميان راهی 
دوران متأخرتر بودند كه گاهی اوقات مبادالت كاال نيز در 
آنها  به انجام می رسيد. به گفته بعضی از محققان، قدمت 
خان ها )كاروانسراهای( ميان راهی كه به منظور استراحت 

نمودن مس��افران ميان راهی تدارك ديده ش��ده بودند به 
عصر هخامنش��ی و به اعتقاد عده ای ديگر به دوران روم، 
اش��كانی و ساسانی بر می گردد كه البته هيچ كدام از آنها 
از نظر طرح و شكل به هم شبيه نبودند و تكامل و توسعه 

آنها در قرون بعدی صورت گرفت. 
هردوت مورخ يونانی از منزلگاه های بين شوش و سارد و 
فاصله ای كه بين تخت جمشيد و بابل در زمان هخامنشيان 
وجود داشته سخن گفته و عنوان داشته كه كاروانيان اين 
مسير را  سه ماهه طی می نموده اند. در زمان هخامنشيان 
و اشكانيان بدون ش��ك در جاده ابريشم كه از اهميت و 
منزلت خاصی برخوردار بوده ايستگاه ها و توقفگاه های 
مناسبی وجود داشته ولی متأسفانه در حال حاضر اثری از 

آنها باقی نمانده است.
اما در عصر ساس��انيان كه شهرهای بيشتری پديد آمد و 
زندگی مردم به تجارت متكی شد كاروانسراهای بيشتری 
به منظور استراحت كاروانيان بنا گرديد كه از نمونه های 
برجای مانده.  آن می توان به كاروانس��رای  ديرگچين در 
جاده تهران – قم و رباط انوشيروان بين سمنان و دامغان 
در مس��ير جاده ابريش��م و نيز دروازه گچ و كنار سياه در 

استان فارس اشاره نمود.
پس از س��قوط ساسانيان و با آغاز دوران اسامی ساخت 
كاروانس��راها همچنين تداوم يافت به ط��وری كه تعداد 
كثيری از اين  بناها با اهداف تجاری، نظامی و زيارتی در 
ايران احداث گرديد، چنان كه با مطالعه سفرنامه سياحانی 
چون ابن حوقل، ناصر خسرو و ابن بطوطه می توان به اين 
حقيقت پی برد. در قرن هفتم هجری قمری با آغاز تهاجم 
خاندان مغول مدتی احداث و بنيان كاروانسراها متوقف 
شد ولی چندی بعد با به قدرت رسيدن يكی از سرداران 
مغول به نام غازان خان در س��ال 694 و تاش های وزير 
دانشمندش خواجه رشيد الدين فضل اله همدانی امنيت و 
آرامش به ايران بازگشت و در كنار پيشرفت های اقتصادی 
و تجاری روبه رو شد، بار ديگر مرمت و احداث بناهای 
مختل��ف از جمله كاروانس��راها آغاز گردي��د. در عصر 
تيموري��ان با حمله های دوباره ای كه به س��رزمين ايران 
صورت گرفت، بار ديگر ساخت و ساز ابنيه گوناگون با 
وقفه ای كوتاه مواجه شد ولی پس از چندی بازسازی ها 
از س��ر گرفته شد و در اين ميان  كاروانسراها به سبك و 

شيوه چهار ايوانی حياتی دوباره يافتند.
اما با ش��روع حكوم��ت خاندان صف��وی، دوران طايی 
احداث كاروانس��راها آغاز گرديد به ش��كلی كه عمران 
و گس��ترش راه ها، توجه به ش��هرهای زيارتی و اهميت 
به رونق تجاری و اقتصادی باعث افزايش س��فرها و داد 
 و س��تدهای داخل��ی و خارجی گرديد، ب��ه عنوان مثال 

جاده هايی كه از كرمانشاه به سمت شهرهای زيارتی عراق 
مانن��د كرب��ا و نجف و راه هايی كه در ش��رق به طرف 
مشهد مقدس احداث گرديده بودند به طور دقيق منطبق 
با جاده ابريشم می شدند و به همين منظور كاروانسراهای 
 بی ش��ماری ب��ا فواصل ك��م در كن��ار خود داش��تند تا 

كاروان های زيارتی و تجاری در آنها توقف كنند.
صفويان كه در اين دوره باب تجارتی با كشورهای هند و 
چين و سرزمين های اروپايی داشته اند از طريق راه های 
زمينی و تجارت دريايی باعث رونق اقتصادی اين سرزمين 
شدند  و در اين ميان شهر اصفهان كه در مركز ايران قرار 
داش��ت از اهميت ويژه ای برخوردار ب��ود و هزاران نفر 
تاجر خارجی در آن به داد و ستد مشغول بوده اند. بيشتر 
سياحان اروپايی از جمله پيترو دوالواله، تاورنيه، شاردن، 
كمپفر و اولتاريوس از عظمت و زيبايی كاروانسراهای اين 

دوره سخن گفته اند. 
 تاورني��ه از بناه��ا چني��ن ي��اد می كن��د كاروانس��راها، 
مهم��ان خانه های مش��رق زمين هس��تند. وی دو گونه 
كاروانس��را را توصيف می نمايد يكی كاروانسراهايی كه 
دارای موقوفات هس��تند و مس��افران را در آن جا رايگان 
پذيرايی و ميهمان می كنند كه اين گونه  كاروانس��راهای 
وقفی در استانبول وجود ندارد ولی در ايران چنين بناهای 
خيريه ای موجود اس��ت و دوم كاروانس��راهای معمولی 
كه باب��ت اقامت كاروانيان از آنها اج��رت می گيرند. در 
اين دوره كاروانس��راهای درون شهری به سرعت توسعه 
يافت و حتی در بسياری از مواقع جنبه تخصصی به خود 
گرفت، به گونه ای كه هر كاروانس��را كاالی خاصی را به 
خريداران عرضه می نمود و تجار با توجه به نوع كاالهای 

خود كاروانسرای مورد نظر را انتخاب می كردند. 
از عص��ر صف��وی طرح و نقش��ه ه��ای تكام��ل يافته 
كاروانس��راها به چشم می خورد كه اش��كال دو ايوانی، 
چهار ايوانی، مربع يا مس��تطيل، مدور و هشت ضلعی از 
آن جمله اند. در زمان افش��اريه و زند و قاجاريه تغييری 
در كاروانس��راهای ايران صورت نگرفت بلكه ايجاد آنها 
به همان شيوه و سبك قبلی تداوم داشت ولی بيشتر طرح 
غالب چهار ايوانی و مصالح ساختمانی آن اغلب از خشت 
بود. كاروانس��راهای ايران تا صنعتی شدن كشور پيوسته 
مورد اس��تفاده جامعه ما بودند ولی پس از شروع زندگی 
صنعت��ی و بهره گيری از وس��ايل نقلي��ه موتوری اغلب 
 آنه��ا از رونق افتادند و به علت ع��دم كاربری به ويرانی 

گراييدند. 
خوشبختانه تعدادی از اين مجموعه ها به دليل موقعيت 
جغرافيايی مناسبی كه داشتند به پاسگاه ها و مراكز نظامی، 
رس��توران، تفرجگاه، مدرس��ه و ايستگاه های كشاورزی 

تبديل ش��دند، اين تغيي��ر كاربری نه تنه��ا از تخريب و 
متروكه شدن آنها جلوگيری كرد، بلكه بهره دهی مناسبی 
را نيز سبب گشته است. در اين ميان كاروانسراهای درون 
ش��هری نيز كه در ارتباط با بازارها قرار داشتند به تدريج 
به صورت س��راهای تجارتی در آمدند تا به حيات خود 
ادامه دهند كه اين مس��أله باعث ش��د تا با گذشت زمان 
كاروانسراها جنبه های مذهبی، نظامی و سياسی خود را 
از دست داده و فقط به خاطر جنبه اقتصادی مد نظر قرار 
بگيرد. آثار باقيمانده از كاروانس��راهای قديمی بيانگر اين 
مطلب اس��ت كه مجموعه های ياد شده عاوه بر ارزش 
تاريخی و زيبايی های معماری از مهم ترين دستاوردهای 
معماری ايرانی- اسامی به شمار می آيند كه در مسيرهای 
 كوهس��تانی نزدي��ك  به يكديگر، در مناط��ق كويری  و 
جلگه ای دور از هم و در دل روستاها و شهرها، همجوار 
با مراكز اقتصادی )بازارها( ديده می شوند. كاروانسراها كه 
گاهی اوقات نامش��ان از نام سازندگان و يا كاالهای انبار 
شده در آن نش��أت می گرفت محل برخورد انسان ها و 
اقوام مختلف با فرهنگ ه��ای گوناگون بود تا نتيجه آن 

تبادالت صنعتی، فرهنگی و علمی باشد. 
در بررسی اماكن و فضاهای وابسته به اين بناهای ارزشمند 
كه اغلب دارای داالن و طاق های مجلل اند، در درجه اول  
تأمين آب مجموعه مد نظر بوده كه به وسيله احداث آب 
انبارها مرتفع می گرديده اس��ت. در درجه بعدی غلبه بر 
گرمای ه��وای آزار دهنده مناطق كويری و مركزی ايران 
و چيرگی بر س��رمای طاقت فرسای مناطق كوهستانی و 
سردسير مد نظر قرار داشته كه اين مشكل را نيز از طريق 
بادگيرها جهت تهويه و خنك نمودن بنا و ش��ومينه های 
ديواری برای تأمين گرمای اتاق ها حل نمودند. روشنايی 
فضاهای مختلف كاروانس��راها نيز به وسيله روزنه های 
درون سقف و يا پنجره های كوچك و بزرگ مهيا گرديد. 
همچني��ن در گوش��ه ای از محوطه باز بنا نيز س��رويس 

بهداشتی، مطبخ  و اصطبل قرار گرفتند.
بيش��تر نويسندگان واژه سرا و كاروانس��را را به اشتباه به 
صورت مت��رادف به كار می برند زيرا تش��ابهی بين اين 
دو واژه از نظ��ر كارب��ردی وجود دارد ولی بايد دانس��ت 
 كه كاروانس��راها اغلب در خارج از ش��هرها و در مسير 
جاده های كاروان رو، در فواصل مختلف و به منظور اتراق 
كاروانيان و اقامت موقت مس��افران و حيوانات در شبانه 
روز اس��تفاده می شدند كه دارای اصطبل نيز بودند اما در 
سراها كه بيشتر برای باراندازی كاال از آنها استفاده می شد، 
اغلب اقامت ش��بانه صورت نمی گرفت و فاقد فضاهای 
اضافی مانند اصطبل برای حيوانات  بود، كه البته هيچ كدام 

از آنها را با طرح و نقشه مشترك يكسان بنا نكرده اند.

دبير ش��بكه  تش��كل هاي دوس��ت داران ميراث فرهنگي 
ايران از برگزاري دومين نشس��ت هم انديشي تشكل هاي 
ميراث فرهنگي سراسر كشور در شيراز خبر داد. عليرضا 
صادقي در گفتگو با ايس��نا، با اشاره به اين نشست كه 19 
و 20 اسفندماه در شيراز برگزار مي شود، بيان كرد: در اين 
نشست هم انديشي، تصويب آيين نامه و همكاري مشترك 
ميان تشكل هاي ميراث فرهنگي در قالب يك شبكه  ملي 
بررسي مي شود. همچنين تنظيم و تصويب بسته   پيشنهادي 
جشن هاي ايراني با هدف پيشنهاد به سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري براي ثبت در مجموعه  ميراث معنوي كشور 

از جمله محورهاي اين نشست هستند. 
وی برگ��زاري كارگاه آموزش��ي در زمين��ه  حفاظ��ت از 

بافت هاي تاريخي براي نمايندگان تشكل هاي دوست دار 
ميراث فرهنگي، بازديد از مكان هاي تاريخي شهر شيراز 
و بازدي��د آموزش��ي از مجموعه هاي پاس��ارگاد و تخت 
جمشيد را  از جمله ديگر محورهاي نشست هم انديشي 
تشكل هاي دوس��ت داران ميراث فرهنگي كشور دانست. 
 مديرعامل انجمن دوست داران و حافظان خشت خام يزد 
افزود: نخستين نشست تش��كل هاي دوست داران ميراث 
فرهنگي كشور شهريورماه امسال در يزد برگزار شد و در 
آن، بحث تأسيس شبكه  انجمن هاي دوست داران ميراث 
فرهنگي مطرح و پيش نويس اين شبكه تنظيم شد. همچنين 
 تهيه و تنظيم بسته  پيشنهادي جشن هاي ايراني در دستور كار

 بود. 

به گزارش ايسنا، موزه ملي »چين« كه به عنوان بزرگ ترين 
موزه جهان شناخته مي شود، پس از پايان پروژه مرمت سه 
ساله، بازگشايي ش��د. به گزارش شينهوا، موزه ملي چين 
در زميني به مس��احت 192 هزار مترمربع احداث شده و 
بيش از يك ميليون اثر تاريخي از تمدن هاي مختلف در آن 
نگهداري شده و يا در 49 تاالر موزه به نمايش درآمده اند. 

اين در حالي است كه در ماه جوالي نيز »موزه دريايي چين« 
كه بزرگ ترين موزه دريايي جهان محسوب مي شود، در 

شهر بندري »شانگهاي« گشايش يافت. 
بزرگ ترين موزه دريايي جهان در زميني به مس��احت 24 
هزار مترمربع با نمايش بيش از 10 هزار ش��ي تاريخي كه 
نمايانگر هزاران سال تاريخ دريانوردي چين هستند، ميزبان 

عاقه مندان است. 
كشور »چين« با داشتن محوطه هاي تاريخي ارزشمند و در 
اختيار داشتن موزه هاي مملو از آثار هنري ارزشمند، همواره 
از مشكل بي توجهي مردم به پيشينه و فرهنگ غني آن رنج 

مي برد، به همين دليل، دولت اين كش��ور در فوريه 2008 
بازديد از موزه هاي هش��ت اس��تان چين را براي مردم اين 

كشور رايگان كرد. 
در حال حاضر تعداد بازديدكنندگان چيني از محوطه هاي 
تاريخي و موزه هاي اين كشور بسيار پايين تر از استانداردهاي 
جهاني است و بخش اعظم بازديدكنندگان از محوطه هاي 
تاريخي و موزه هاي اين كش��ور را گردش��گراني تشكيل 
مي دهند كه براي گذراندن اوقات فراغت به اين كشور سفر 

مي كنند. 
از سوي ديگر، مسئوالن فرهنگي چين بي توجهي مردم چين 
را به پيشينه تاريخي كشورشان يك فاجعه قلمداد مي كنند و 

به  دنبال راهكارهايي براي حل اين مشكل هستند. 
چين يكي از پنج كشور نخست جهان از نظر داشتن موزه 
اس��ت و تا به حال تعداد زي��ادي از محوطه هاي تاريخي 
اين كش��ور در فهرس��ت ميراث جهاني يونسكو به ثبت 

رسيده اند. 

دبي��ر جامعه  هتلداران كل كش��ور اعام كرد: براس��اس 
مصوبه  س��تاد هدفمندي يارانه ها، تعرفه هاي آب، برق و 
گاز تأسيسات گردشگري و كارگاه هاي صنايع دستي با 

تعرفه  صنايع محاسبه مي شود. 
خس��رو ايرانپ��ور در گفتگو با ايس��نا، بيان ك��رد: پيرو 
تقاضاهايي كه در قالب طرح هدفمندي يارانه ها ارايه شده 
بود، در جلسه  ستاد هدفمندي يارانه ها تصميم هايي درباره  
تأسيسات گردشگري اتخاذ و مقرر شد كه در تأسيسات 
گردش��گري و كارگاه ه��اي صنايع دس��تي، تعرفه هاي 

سوخت براساس تعرفه   صنايع محاسبه شود. 
وی ادامه داد: تأسيساتي كه به گاز شهري متصل نيستند، از 
سهميه  گازوئيل حمايتي با قيمت مصوب استفاده خواهند 

كرد كه توزيع اين س��هميه بر عهده  استانداري ها خواهد 
بود. البته به شرط آن كه تأسيسات گردشگري پروانه معتبر 

داشته باشند. 
وي گفت: در بحث گاز مايع نيز از كپسول هاي 5 كيلويي 
اس��تفاده خواهد ش��د كه ش��ركت گاز با تعرفه خانگي 
مس��ئوليت آن را بر عه��ده دارد. ايرانپور افزود: عاوه بر 
اين، مصوب ش��ده است كه يك  هزار ميليارد تومان وام 
قرض الحسنه براي كساني كه قصد دارند به سفر بروند، 
در نظر گرفته شود؛ ولي س��از و كار اين وام كه چگونه 
پرداخت شود، توسط بخش خصوصي، سازمان ميراث 
 فرهنگي و گردش��گري و بانك مرك��زي تعيين خواهد 

شد. 

میراث فرهنگی

 مراکز خريد دائمي، امكاني که از 
صنايع دستي گرفته شده است

اس��تان  گردش��گري  و  فرهنگ��ي  مي��راث  مدي��ركل 
اصفه��ان از برگ��زاري جش��ن ثب��ت جهان��ي ب��اغ فين 
 كاش��ان و چهل س��تون اصفه��ان در س��ال 1390 خب��ر 

داد. 
به گزارش ايسنا، اسفنديار حيدري پور با بيان اين كه در دو 
سال گذشته، سازمان ميراث فرهنگي كشور پرونده  9 باغ 
ايراني را براي ثبت جهاني بررسي كرده است، گفت: سهم 
استان اصفهان براي ثبت جهاني، دو باغ تاريخي فين كاشان 
و چهل ستون اصفهان است. وی با اشاره به برگزاري جلسه  
بررسي ثبت جهاني باغ هاي ايراني در سال آينده در كشور 
بحرين، اظهار كرد: باغ تاريخي فين كاش��ان گل سرس��بد 
باغ هاي ايران است كه نمونه  آن در ديگر نقاط كشور وجود 

ندارد. 
حيدري پ��ور با تأكي��د بر اين ك��ه پيگيري اخب��ار درباره  
خش��ك و قطع ش��دن درختان باغ في��ن در حال حاضر 
ثب��ت جهاني اي��ن ب��اغ را تحت ش��عاع ق��رار مي دهد، 
ادام��ه داد: درختان باغ فين عمر مفيد خ��ود را كرده اند و 
مطرح ك��ردن خبر و گ��زارش در اين ب��اره و ايجاد موج 
 مخالف��ت در اين فض��ا، فقط مانع ثبت جهان��ي باغ فين 

مي شود. 
مديركل ميراث فرهنگي و گردش��گري استان اصفهان با 
تأكيد ب��ر تاش ها و اقدام های گروه فني و كارشناس��ان 
مربوط براي رس��يدگي به موضوع خشك شدن درختان 
باغ فين، گفت: متأس��فانه كس��اني كه بحث خشك شدن 

درختان باغ فين را مطرح مي كنند، فقط قصد كارش��كني 
 و مانع تراش��ي ب��راي ثب��ت جهاني اي��ن اث��ر تاريخي را 

دارند. 
وي بيان كرد: حدود پنج ماه اس��ت كه به صورت مستمر و 
مداوم درگير باغ فين هستيم و اين موج مخالفتي كه به راه 
افتاده، در تاش است به هر نحوي مانع از ثبت جهاني اين 

باغ تاريخي شود. 
خش��كيدن درختان امري طبيعي اس��ت كه ب��ا مطالعات 
آزمايشگاهي و بررسي واحد تحقيقات مركز گياه پزشكي 
كرج، اين موضوع تأييد ش��د كه خشك شدن درختان باغ 

فين بر اثر قليايي بودن آب يا مشكل خاك نبوده است. 
وی كهن سال بودن درختان و سرمازدگي زمستان 1386 و 

1387 را دليل خشك شدن درختان باغ فين دانست. 
حيدري پور با اشاره به نبود اطاع رساني شفاف و به  موقع 
از س��وي س��ازمان ميراث فرهنگي، گف��ت: اين موضوع 
سبب شده تا اين ترديد براي دوست داران ميراث فرهنگي 
به وجود آيد كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي 

حفظ درختان باغ تاش مناسبي نداشته است. 
حي��دری پ��ور اظهار ك��رد: با وج��ود نظر كارشناس��ان 
مبن��ي ب��ر قطع ك��ردن درختان خش��كيده  باغ، س��ازمان 
مي��راث فرهنگ��ي با قط��ع درخت��ان مخالف��ت و اعام 
ك��رد كه باي��د ضمن نگه��داري از درختان خش��كيده و 
 واكاري آن ها، نس��بت به كاش��ت گونه ه��اي جديد اقدام 
كرد. وی با اش��اره به س��فرهاي مكرر خود به كاش��ان و 
نظارت مس��تقيم ب��ر فعاليت هاي انجام ش��ده در باغ فين، 
گفت: شستشوي كامل درختان، خشك بري قسمت هاي 
خشك ش��ده  درخت��ان، احي��اي اقدامات س��ال گذش��ته 
مانن��د خاك ريزي و ب��اال آوردن ك��ف باغچه ها، خريدن 
س��ه دوره درخت ب��راي باغ از جمله كارهايي اس��ت كه 
 براي نگه��داري و حفاظت درختان باغ فين انجام ش��ده 

است. 
حيدري پ��ور قط��ع 100 اصله درخت خشك ش��ده را با 
نظارت مستقيم كارشناسان يادآوري كرد و افزود: با بررسي 
كارشناس��ان، مناسب سازي س��طح خاك براي تقويت و 

استحكام ريشه  گياهان سوزني برگ انجام شده است. 
براي خريد و انتخاب كاشت بهترين گونه درخت در باغ 
فين، س��ه دوره سفر به شيراز و شمال كشور را با حضور 

مشاور بومي منطقه انجام داده ايم. 
وي ادام��ه داد: امس��ال 500 ميلي��ون تومان ب��راي انجام 
پروژه هاي گوناگون در باغ فين هزينه ش��ده است و اكنون 
براي آماده س��ازي باغ فين، ب��ه ويژه براي نوروز و حضور 
گردشگران داخلي و خارجي 10 پيمانكار در باغ به اجراي 

پروژه هاي عمراني مشغول هستند. 
حيدري پور گفت: باغ فين مجموعه  كاملي است كه براي 
آن خدمات و اقدامات قابل توجهي انجام ش��ده اس��ت و 
تاش مي ش��ود كه ش��رايط مطلوب تري با همكاري همه  
ميراث دوس��تان براي ثبت جهاني اين باغ انجام شود. وی 
امتياز ثبت يك اثر را در فهرست ميراث جهاني، اختصاص 
رديف اعتباري ويژه، آزادسازي حريم ها، تغيير كاربري ها، 
جلوگيري از اعمال الحاقات سليقه  اي، انجام مرمت ها مطابق 
 نظر كارشناسان يونسكو و مطابق آخرين تكنيك هاي روز 
دانس��ت. حيدری پور درباره  باغ كهنه كه در نزديكي باغ 
في��ن قرار دارد، بي��ان كرد: حريم باغ كهن��ه در حريم باغ 
فين تأييد ش��ده اس��ت و موضوع بررس��ي عرصه باغ در 
دس��تور كار قرار خواهد گرفت. به گفته  وی، براي آبياري 
مس��تمر و منظم درختان باغ فين، پنج ساعت آب در هفته 
س��هم باغ فين اس��ت. براي آبياري مطلوب نيز س��ازمان 
مي��راث فرهنگي در حال آماده س��ازي يك منب��ع ذخيره  
آب اس��ت. مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان 
اصفهان با بيان اين كه در س��ال 1391، ثبت جهاني پرونده  
مسجدجامع اصفهان و در سال 1392 پرونده ثبت جهاني 
محور تاريخي گردش��گري اصفهان بررسي خواهد شد، 
اظهار كرد: در يك ماه آينده، پايگاه مس��جدجامع اصفهان 
راه اندازي مي شود تا مشكات موجود در روند ثبت جهاني 
مسجد را بررس��ي و درباره  اصاح الحاقات و مشكات 
عرصه  مس��جد اقدام كند. در يك ماه آينده، جلس��ه  نهايي 
 براي بررس��ي ميدان نقش جهان و ب��رج جهان نما برگزار 

مي شود. 

بازارها و مراكز خريد دائمي پتانس��يلي 
ب��زرگ ب��راي ف��روش صنايع دس��تي 
محسوب مي شوند. امكاني كه هم اكنون 
از صناي��ع دس��تي گرفته ش��ده و مراكز 
خري��د تنها محل فروش كاالهاي لوكس 

و پر زرق و برق امروزي شده است. 
جاي خالي صنایع دستي در بازارهاي 

سنتي
 در ح��ال حاضر حضور صنايع دس��تي 
در بازاره��اي س��نتي اي��ران چن��دان پر 
رن��گ نيس��ت. بس��ياري از مغازه ه��اي 
صنايع دس��تي در اماكن دور از دسترس 
توريس��ت و ب��ه ص��ورت پراكن��ده در 
شهرها قرار گرفته اند. به گفته راهنمايان 
گردشگري، عامل پراكندگي مغازه ها در 
شهرهاي تاريخي باعث شده گردشگران 
از خريد صنايع دستي به عنوان سوغات 

صرف نظر كنند. 
اين در حالي اس��ت كه بيش��تر شهرهاي 
اي��ران از بازاره��اي تاريخ��ي مس��قف 
بالق��وه اي  ام��كان  ش��ده اند.  تش��كيل 
 ك��ه ب��ا توليد و ف��روش صنايع دس��تي 
مي توان به حفظ فض��اي تاريخي بازار 
 و توليد و فروش صنايع دس��تي دس��ت 
يافت.  علي اكبرقليچ استادكاركرمانشاهي 
ك��ه جزو آخري��ن بازمانده هاي نمدمالي 
 در اس��تان كرمانشاه اس��ت در اين مورد 
گفت: در بازار كرمانش��اه به ندرت ديده 
مي ش��ود كه مغازه اي به فروش صنايع 
دس��تي بپردازد. ع��دم حماي��ت از اين 
صنف باعث شده بسياري از صنعتگران 
عقب نش��يني ك��رده و به مش��اغل ديگر 
روي آورند. اين درحالي اس��ت كه اگر 
ب��ه توليدكننده اين صنف رس��يدگي مي 
ش��د و آنها به صورت متمركز در فضاي 

تاريخ��ي بازار نه وس��ط پارك ش��يرين 
گردهم مي آمدند بی ش��ك شاهد ركود 

اين صنعت نبوديم.
 به گفته اين استادكار بازنشسته در حال 
حاضر از 39 مغازه نمدمالي در كرمانشاه 
تنها 2 يا 3 مغازه باقي مانده اس��ت. وي 
تصري��ح مي كن��د: در حالي ك��ه بازارها 
نقش اساسي را به عهده دارند و گردهم 
آم��دن مش��اغلي چون صنايع دس��تي و 
متحدالشكل بودن آنها موفقيت بيشتري 
را به دنبال دارد اما هم اكنون بازارها نيز 
به صورت پراكنده هس��تند. ديگر شاهد 
انس��جام و دركناره��م قرارگي��ري بازار 
مسگرها و آهنگران نيس��تيم، پراكندگي 
شغلي كه باعث ركود و فراموشي صنف 
توليدكنندگان صنايع دس��تي شده است. 
س��يد تقي صالحي��ان نيز كه اس��تادكار 
مليله سازي است ادامه مي دهد: با اينكه 
در شهرهايي چون تهران بازارگل وجود 
دارد ام��ا بازار صنايع دس��تي در مكاني 
تاريخي كه همه نوع قشر به آنجا مراجعه 
كنند وجود ندارد. بازارهاي س��نتي اين 
ام��كان را دارد كه قش��رهاي مختلف به 
مكاني چون بازار تهران مراجعه كنند اما 
تعداد بازديد كننده در س��طوح مختلف 
در خيابان ويا به ندرت ديده مي شود.  
اين صنعتگر تهراني كه 32 س��ال اس��ت 
 در رش��ته مليله س��ازي فعاليت مي كند 
م��ي گويد: بورس صنايع دس��تي زماني 
ش��كل منس��جم به خود مي گيرد كه در 
محل مناسب و در دسترس همگان قرار 
گيرد به طوري كه به عرضه مستقيم كاال 

به صورت ارزان تر بپردازد. 
چ��را ك��ه اگ��ر مش��اغل ب��ه ص��ورت 
متحدالش��كل و متمركز در نقطه مركزي 
شهر باشند از رشد قابل توجهي برخوردار 
 خواهند ش��د. به گفته اين استادكار هيچ 
برنام��ه ري��زي منس��جم و منظمي براي 
صنايع دس��تي تدوين نش��ده است چرا 
كه بارها ش��اهد بوده ايم نمايش��گاه هاي 
بين المللي صنايع دس��تي در كشورهاي 
مختلف برگزار ش��ده اس��ت اما دريغ از 
 يك تبليغ تلويزيوني! مش��كات و نبود 
برنامه ريزي باعث شده بيمه صنعتگران 
 نيز كوچك ترين باري از دوش صنعتگران 

برندارد.  

در ح��ال حاض��ر تع��داد بي ش��ماري از 
حمام هاي تاريخي بر سر دو راهي تخريب 
و تغيير مانده اند. تعداد بس��ياري از آنها از 
بين رفته و تعداد اندك و شاخصي هم به 
كتابخانه و چايخانه تغيير كاربري داده اند. 
به طوري كه به ندرت ديده مي ش��ود كه 
حمام ه��اي تاريخي كاربري خ��ود را با 
سيس��تم هاي مجهز ام��روزي حفظ كرده 
و ب��ا ماهيت حمام تاريخي به درآمدزايي 

بپردازند.
روزگاري   � فرهنگ��ي  مي��راث   گ��روه 
حمام هاي تاريخ��ي در مركزيت مناطق 
مس��كوني قرار داش��ت به طوري كه در 
نقشه اوليه تهران تعداد آنها 2 برابر مساجد 
 بوده اس��ت كه اي��ن امر نش��ان مي دهد 
حمام ه��اي تاريخي  نه تنه��ا نياز مردم 
را برط��رف مي كرد بلك��ه مكاني تفريح 
و س��رگرمي و جايي ب��راي تعامات و 
تب��ادالت اجتماعي محس��وب مي ش��د. 
درح��ال حاضر حمام هاي تاريخي ديگر 
كاركرد گذش��ته را ندارند تعداد بسياري 
از آنها تخري��ب، و تعداد كمي از آنها در 
بهترين ش��رايط تبديل به رستوران سنتي، 
كافي ش��اپ و به تازگ��ي محل برگزاري 
نمايشگاه هاي صنايع دستي مي شوند. به 
طوري كه تغيير كاربري هاي كارشناسي 
نش��ده  به دليل مصالح و مواد كار ش��ده 
در بنا تنها باعث فرسايش و تخريب مي 

شود.
 فرهاد تهراني استاد دانشگاه و مرمت گر 
حمام هاي تاريخ��ي در خصوص تغيير 
كاربري حمام هاي قديمي به رس��توران 
س��نتي و چايخان��ه مي گوي��د: هر بنايي 
 ك��ه مرمت و احي��اء مي ش��ود از جمله 
حمام هاي قديمي و تاريخي بايد كاربري 
داده ش��ود و تغييركارب��ري حم��ام هاي 
تاريخي بايد در بس��تر فرهنگي ادامه پيدا 
كند چرا ك��ه حمام ها از جمله فضاهايي 
هس��تند كه بيشترين تأسيس��ات را درون 
خ��ود جاي داده اند ضمن اينكه اگر فقط 
در جهت حفظ فيزيك و س��ازه حمام ها 
بپردازي��م و با تغيير كاربري آنها را تبديل 
به س��فره خانه و... كنيم شايد به ظاهر با 
اين روش بخش فيزيكي حمام حفظ شود 
ولي بخش غيرمادي و مردم شناسي آن از 

بين مي رود.
 وي افزود: كاربري متناسب و همگون با 
ماهيت حمام باعث خواهد شد فرهنگ و 
سنن به جامانده از گذشته خود به خود در 

آنها زنده مي ماند.
 تهراني با تأكيد بر اينكه حمام هاي قديمي 

قابليت و پتانسيل تبديل شدن به سونا را 
دارد ادامه داد: با توجه به اينكه حمام هاي 
ما پتانس��يل تبديل ش��دن به سونا را دارد 
بهترين كاربري براي آنها س��ونا است. در 
اين ص��ورت از هزينه هاي زيادي جهت 
س��اخت س��ونا نيز جلوگيري مي شود. 
از آنجاي��ي كه حمام ه��ا به لحاظ كميت 
تعدادشان 2 برابر مساجد است و بيشتر آن 
به دليل اهميت و حرمتي كه در نزد  مردم 
و اجتماع  داش��ته وقفي بوده و از جايگاه 
خاصي برخوردار بوده است به طوري كه 
مسئول حمام را با القابي چون آقاي پاك يا 
پاكيزه خطاب مي كردند. در حال حاضر با 
خصوصي ش��دن حمام ها و نپرداختن به 
حمام ه��اي قديمي طبق آم��اري كه در 
مركز اسناد و تحقيقات دانشكده معماري 
و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي وجود 
دارد، تنها 207 حمام قديمي در سراس��ر 
كشور شناسايي و مرمت شده و اين تعداد 
حمام بيانگر از بين رفتن تعداد وسيعي از 
حمام هاي تاريخي در پهنه كشور است. 
كه اين مسأله خود جابه جايي ارزشي در 

جامعه را هويدا مي كند.
ــراي حمام هاي  ــن جایگزین ب  بهتری

تاریخي، حمام مدرن امروزي است
رايت��ي با اعتق��اد بر اينكه ب��ا حفاظت و 
بهس��ازي حم��ام ه��اي تاريخي، س��ود 
اقتصادي نيز ميس��ر مي ش��ود گفت: در 
حال حاض��ر ن��گاه اقتصادي ب��ر آثار و 
بناهاي تاريخي حاكم است و اين مسأله تا 
زماني كه به آثار خدشه اي وارد نكند و با 
تأييد كارشناسي باشد، تخريب گر نيست 
ولي بهترين جايگزي��ن براي حمام هاي 
تاريخي يك حمام مدرن امروزي اس��ت 
 چرا كه ساروج ومات هاي آهكي كه در 
حم��ام ها به كار رفته اس��ت ايس��تايي و 
مقاومت زي��ادي در رطوب��ت و نم دارد 
كه باعث مي ش��ود به بن��ا و پيرامون آن 
آسيب نرسد. به همين سبب حمام هايي 
كه مورد اس��تفاده قرار نم��ي گيرند بعد 
از مدت��ي به دلي��ل نب��ود آب و رطوبت 
 ش��روع ب��ه فرس��ايش و ف��رو ريخت��ن 

مي كند. 
وي با بيان اينكه حمام هاي تاريخي از لحاظ 
طرح و فضا و جاذبه و ارزش هاي تاريخي 
 قادر به جذب توريس��ت و درآمدزا است 
افزود: در مقايس��ه با فض��اي حمام هاي 
 قديمي اي��ران، حمام هاي تركيه بس��يار 
بي روح اس��ت اما با احياء آن به ش��كل 
امروزي توانس��ته اند جذب توريست و 

درآمدزايي كنند.

تغيير کاربري در حمام هاي تاريخي
عامل حفظ يا تخريب

کوله پشتی

دومين نشست تشكل هاي ميراث فرهنگي سراسر كشور 
برگزار مي شود

بزرگ ترين موزه جهان در »چين« بازگشايي شد 

تعرفه  سوخت تأسيسات گردشگري و كارگاه هاي 
صنايع دستي با تعرفه  صنايع محاسبه مي شود 

جشن ثبت جهاني باغ فین و چهل ستون 
اصفهان برگزار مي شود

گذری بر كاروانسراها 
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سومين اشتباه 
بنگر در سومين 
سال پياپی ليگ 
قهرمانان آسيا

واکنش 
محمد مايلی کهن به 
کتك خوردن 
علی دايی

توره : 
عبور از خط 
دفاع الهالل برايم 
سخت نبود

 محس��ن بنگر مقصر اصلی تك گلی بود كه سپاهان در 
ديدار مقابل الهال دريافت كرد. در حالی كه س��پاهان 
می رفت تا با برد ارزش��مند 2 بر صفر شكست تلخ خانگی 
را به الهال تحميل كند، اش��تباه بزرگ محس��ن بنگر باعث 
ش��د ويلهملسون در دقيقه 2+90 دروازه سپاهان را باز كرده 
و س��پاهان ب��ا حداقل اخت��اف حريفش را شكس��ت دهد. 
محس��ن بنگر با اين اشتباه بزرگ، سومين اشتباه بزرگ خود 
را در س��ومين فصل پياپی رقابت های ليگ قهرمانان آس��يا 
 مرتك��ب ش��د. او در فصل گذش��ته در امارات ي��ك پنالتی
بی مورد تقديم العين كرد تا س��پاهان با شكس��ت مقابل اين 
تي��م از دور رقاب��ت ه��ای ليگ قهرمانان آس��يا كن��ار رود. 
همچني��ن بنگر در زم��ان مربيگری فره��اد كاظمی يعنی در 
فصل 2009 ليگ قهرمانان آس��يا با اخراج و دادن يك پنالتی 
حس��اس در اولين ديدار سپاهان مقابل االتفاق سبب شد در 
نهايت سپاهان از صعود به دور بعد ناكام بماند. بايد اميدوار 
بود اش��تباه بنگر مقابل الهال اولين و آخرين اش��تباه او در 

فصل جاری باشد.

محم��د مايلی كهن، س��رمربی اس��بق تيم مل��ی فوتبال 
كش��ورمان گفت: بنده قصد ندارم درباره شخص خاصی 
صحبت كنم، اما پيرامون اتفاقی ك��ه برای آقای دايی رخ داده، 
بايد بگويم، اول برويم و س��رنخ ماجرا را پيدا كنيم و به دنبال 
پاسخ اين سئوال باشيم كه چه كسانی ليدر پروری را در فوتبال 
م��ا باب كرده اند. مايلی كهن افزود: ما برای فرزند خود اس��م 
رستم را انتخاب می كنيم و فردا كه بزرگ شد خودمان جرأت 
نمی كنيم صدايش بزنيم، متأس��فانه طی سال های اخير برخی 
اف��راد به طرق مختلف پای گروهی را ب��ه فوتبال باز كردند و 
همان گروه امروز هر كاری دلش��ان می خواهد در اين فوتبال 
انجام می دهند. س��رمربی تيم فوتبال سايپا، افزود: اگر اتفاقات 
فوتبال كش��ور را رصد كنيد، متوجه خواهيد ش��د كه عامان 
ايجاد چنين فضايی چه كس��انی بوده ان��د. مايلی كهن در انتها 
گفت: چند سال پيش وقتی در كنار يكی از چهره های فوتبالی 
بودم و مشاهده كردم كه از روی سكوها او را تشويق می كنند، 
از زبانش ش��نيدم كه می گفت، وقتی فانی عليه ما بوقچی ها 

را تحريك می كند، چرا ما نكنيم؟!

مهاجم تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان پس از پيروزي 
2 بر يك تيم فوتبال سپاهان ايران برابر الهال عربستان 
 در پاس��خ ب��ه اين س��ئوال كه چطور اس��ت ك��ه در برخي 
ب��ازي ها موقعيت هاي زيادي را خراب مي كني گفت: فوتبال 
مثل زندگي است و باال و پايين دارد. خراب كردن گل براي 
ه��ر بازيكني در هر س��طحي طبيعي اس��ت و ممكن اس��ت 
بعض��ي اوقات توپ ها وارد دروازه نش��ود، ام��ا در بازي با 
اله��ال وضعيت بدني ام خوب بود. ت��وره درباره خط دفاع 
تيم اله��ال و اينكه ب��راي عبور از مدافع��ان حريف چقدر 
دچار مش��كل ش��د اظهار كرد: در دفاع تيم حريف بازيكنان 
تكنيك��ي خوبي حضور داش��تند، اما براي م��ن كه وضعيت 
مطلوب��ي داش��تم عبور از آنها چندان مش��كل نب��ود. وي در 
پاس��خ به اين س��ئوال كه آيا دس��تورات فني امير قلعه نوعي 
)سرمربي تيم سپاهان( را به ويژه در كنار زمين به طور كامل 
متوجه مي ش��وي گفت: تمام دستوراتي كه قلعه نوعي به من 
مي ده��د را مي فهمم و هميش��ه تاش مي كن��م آنها را اجرا 

كنم. من مشكلي براي متوجه شدن منظور او ندارم.

ورزش

امروز با لیگ برتر بسکتبال ايران
مصاف مدعیان در شیراز، 

اهواز و تهران
 زاينده رود

هفته ششم دور برگش��ت ليگ برتر بسكتبال عصر 
ام��روز در حالی پيگيری می ش��ود كه مدعي��ان قهرمانی 
كار چندان س��ختی برای پي��روزی در اين هفته ندارند. در 
 سالن بس��كتبال آزادی تهران، پتروش��يمی كه ديدار هفته 
گذش��ته اش با مهرام به تعويق افتاد ميهمان بانك س��امان 
قعرنشين و شاگردان مجيد صالحی است. پتروشيمی برای 
جا نماندن از كورس مدعيان، كار سختی در تهران نخواهد 
داشت. در شهركرد هيأت بسكتبال اين شهر ميزبان دانشگاه 
آزاد و ش��اگردان مهران حاتمی اس��ت. در قم راه و ترابری 
اين شهر كه در بازی قبلی شكست سختی مقابل كاشانی ها 
تجربه كرد، برای اعاده حيثيت پذيرای كاسپين قزوين خواهد 
بود. كاسپين در اين بازی اميدی برای كسب سومين پيروزی 
خود در دور برگش��ت نخواهد داشت. اما قزوينی ها بدون 
ش��ك در نا اميدی به دنبال اميد می گردند. در شيراز مهرام 
پس از بازی س��خت خود در ليگ قهرمانان غرب آسيا كه 
سه شنبه شب در تهران برگزار شد؛ ميهمان B.A اين شهر 
خواهد بود. B.A در اين بازی به دنبال كسب سومين پيروزی 
خود در دور برگشت است اما مهرامی ها نيز با ياران ميدان 
ديده و مربی با تجربه خود )شاهين طبع( در اين بازی حاضر 
خواهند شد. در اهواز نيز حفاری ملی ايران به ديدار ذوب 
آهن مدعی و شاگردان فرزاد كوهيان خواهد رفت. هر چند 
قدرت ذوبی ها قابل انكار نيست اما حفاری ملی نيز حريفی 
نيست كه بتوان از آن به آسانی گذشت و در گرگان توزين 
الكتريك كاشان به ميهمانی هيأت بسكتبال اين شهر می رود. 
توزين الكتريك كه در بازی قبلی و برابر راه و ترابری قم در 
دور برگشت به چهارمين و در مجموع به دهمين پيروزی 
خود در ليگ امس��ال دست پيدا كرد، در گرگان كار چندان 
راحتی نخواهد داش��ت. شهرداری گرگان هر چند در دور 
برگش��ت تنها به 2 پيروزی دست يافته و هفته گذشته نيز 
با اختاف 40 امتياز مغلوب مهرام قدرتمند ش��د اما بدون 
شك حريف آسانی برای شاگردان والدژورويچ نخواهد بود. 
كاش��انی ها در اين بازی باز هم تمام اميدشان به درخشش 
سعيد داورپناه، علی دورقی، ميشانوويچ و يوانوويچ ريزنقش 

اما تند و تيز خواهد بود.

خردمندی :
بازيکنان به خاطر مسابقه های 
غرب آسیا انگیزه بااليي دارند

كاپيتان تيم بدمينتون پايتخت اصفهان معتقد است كه 
 اين تيم ب��رای حفظ جايگاه خ��ود در صدر جدول 
هفته های سختی را پيش رو دارد.  خردمندی اظهار داشت: 
از مس��ابقه های دهه فج��ر با مصدوميت جزئ��ی و  البته 
خستگی بازگشته ايم؛ اما در حال حاضر من و ساير نفرات 
تيم ش��رايط بدی نداريم. وی افزود: با وجود مصدوميت و 
خستگی در بازی امروز به ميدان می روم. اميدوارم با بهترين 
عملكرد پيروزی را از آن خود كنيم تا به قهرمانی نزديك تر 
شويم. كاپيتان تيم بدمينتون پايتخت گفت: در تعطيلی ليگ 
تيم ها دس��ت به تغييرات بسياری در تركيب خود زده اند. 
روغن گلبهار هم يكی از آنهاست كه عاوه بر جذب ملی 
پوش��ان خوب ايران يك بازيكن اندونزيايی نيز به تركيب 
خود اضافه كرده اس��ت. اين تيم س��ال پيش با تفاضل گل 
س��وم شد و تيمی بسيار قدرتمند اس��ت. وی افزود: بازی 
امروز، بی ش��ك ديدنی و جذاب خواهد بود چون رقابت 
بين ملی پوشان ايران است. خردمندی در ارتباط با شرايط 
ب��ازی ها در نيم فصل دوم گفت: هميش��ه دور برگش��ت 
ش��رايط متفاوتی دارد. تيم ها به خاطر كسب جواز حضور 
در مس��ابقه های غرب آسيا تاش بيشتری می كنند و اين 
انگيزه آنها را باال برده است. هيچ تيمی نمی خواهد فرصت 
حضور در اين رقابت ها را از دست بدهد برای همين همه 

اقدام به جذب بازيكنان خارجی كرده اند. 

در جام ديويس آسیا
انتخاب 4 داور از اصفهان 

براي قضاوت  رقابت هاي تنیس 

از س��وي كميته داوران فدراسيون تنيس، 21 داور از 
پنج استان براي قضاوت در جام تنيس ديويس آسيا و 
اقيانوس��يه ميان تيم هاي ايران و اندونزي فراخوانده شدند. 
سام صدري، مس��يح صاح، حس��ن الچياني و داريوش 
فخارزاده چهار داور اصفهاني هستند كه به همراه 16 داور 
ديگر قضاوت اين رقابت ه��ا را بر عهده دارند. اين چهار 
داور در مسابقه های بين المللي تنيس جوانان اصفهان نيز كه 
سامان حس��ني س��رداوري آن را بر عهده دشت، قضاوت 
رقابت ها را بر عهده داش��تند. تيم ملي ايران در چارچوب 
مس��ابقه های جام ديويس منطقه 2 آسيا روز جمعه هفته 

آينده به مصاف تيم اندونزي مي رود .

توپ و تور

یادداشت

اشک و لبخند ايرانی ها در لیگ قهرمانان آسیا 

رشته های پنبه شده استقالل و فرار سپاهان از جهنم ریاض 
رقاب��ت های انتخابی تيم ملی كاراته در رده های س��نی مختلف به 
جای س��ه روز در مدت دو روز برگزار خواهد ش��د. براساس اعام 
قبلی كميته مسابقات فدراسيون كاراته، اين رقابت ها قرار بود از ديروز در 
اصفهان آغاز ش��ود كه با تغيير برنامه از امروز آغاز خواهد ش��د و فردا به 
اتمام می رس��د. بر همين اساس امروز در نوبت صبح رقابت های كاتا در 
 رده ه��ای س��نی جوانان، اميد و بزرگس��االن برگزار می ش��ود. عصر هم 
رقاب��ت های كوميته در دو وزن 55- كيلوگرم و 84+ كيلوگرم برگزار می 
ش��ود. ف��ردا نيز رقابت ه��ای كوميت��ه در اوزان 60- ، 67- ، 75- و 84- 
كيلوگرم به رقابت خواهند پرداخت. براس��اس تصميم فدراس��يون، كليه 
مدعي��ان حضور در اردوی تيم ملی بايد در اين رقابت ها حضور داش��ته 
باشند. غير از فرزاد عباس زاده كه آسيب ديده است و جاسم ويشگاهی كه 
از آسيب ديدگی قبلی خود بهبود پيدا نكرده، ساير مدعيان به اصفهان سفر 
كرده اند. اميرمهدی زاده، مهدی سلطانی، محمد غروبی، حامد زيگساری، 

برادان حسنی پور و.....
 تيم ملی كاراته خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسيا كه تير ماه 

در چين برگزار می شود، آماده می كند.

با برگزاری رقابت های هفته پايانی ليگ برتر واليبال بانوان، قهرمان 
از بين تيم های ذوب آهن و پرسپوليس انتخاب می شود. ليگ برتر 
واليبال بانوان باشگاه های كشور امروز و فردا با برگزاری ديدارهای هفته 
 پايانی در ش��هرهای ته��ران، اصفه��ان، بندرعباس و خ��رم آباد پيگيری 
می شود. ذوب آهن با قبول دو شكست ناغافل برابر پرسپوليس و گاز از 

قهرمانی دور شد. 
شاگردان پروانه ش��ريف زاده در حال حاضر با يك بازی بيشتر در صدر 
 ج��دول قرار دارند اما پرس��پوليس دو دي��دار آس��ان دارد و به قهرمانی 
نزديك تر اس��ت. ذوب آهن در هفته آخر رقابت ها ش��هرداری كرمان را 
پيش رو دارد، هر چند رقابتی سخت نخواهد بود اما مصاف پرسپوليس با 
يخچال سازی بوژان و فردوسی همدان ساده تر از آن است كه تهرانی ها 
قهرمانی را به راحتی از دست بدهند، با اين حال ذوب آهن فقط در انتظار 

شكست سرخ پوشان پايتخت است تا از عنوان قهرمانی خود دفاع كند.

 هفته چهارم دور برگشت ليگ برتر پينگ پونگ بانوان فردا با انجام 
3 ديدار پيگيري مي شود. در اين رقابت ها و در سالن شهيد عضدي 
پتروش��يمي تهران پذيراي مس كرمان خواهد بود. در اصفهان ذوب آهن 
)الف( با س��ايپا البرز و ذوب آه��ن )ب( به مصاف هيأت تهران مي رود. 
تاكنون پتروشيمي تهران با 16 امتياز صدرنشين است، ذوب آهن اصفهان 
)الف( با 15 امتياز در مكان دوم جدول رده بندي قرار دارد، س��ايپا البرز با 
12 امتياز و هيأت تهران با 11 امتياز به ترتيب رده هاي س��وم و چهارم را 
در اختي��ار دارن��د، مس كرمان با 10 امتياز پنج��م و ذوب آهن )ب( با 8 

امتياز در انتهاي جدول رده بندي قرار دارد.

هفته دهم از رقابت های هندبال ليگ برتر باش��گاه های كش��ور در 
بخ��ش مردان با ج��دال دو تيم ذوب آهن اصفه��ان و تعاونی ثامن 
الحجج س��بزوار برای كس��ب عنوان دومی جدول پيگيری می شود. هفته 
دهم از رقابت های هندبال ليگ برتر باش��گاه های كشور امروز و فردا در 
شرايطی در شهرهای شهركرد، كرمان، كازرون، اصفهان و تهران پيگيری 
می شود كه برد و باخت نماينده اصفهان و سبزوار می تواند سرنوشت تيم 
دوم و سوم جدول را در نيم فصل رقم بزند. در مهم ترين ديدار اين هفته 
تيم ذوب آهن اصفهان ميزبان تيم تعاونی ثامن الحجج س��بزوار است. در 
اين مس��ابقه ديدنی و حساس نمايند. اصفهان به دنبال كسب پيروزی در 
خانه اس��ت تا بتواند به اين ترتيب فاصله خود را با رقبا بيشتر كرده و به 

حفظ عنوان دومی بينديشد. 
اما تيم سبزوار كه اين روزها به بردهای خوبی می رسد تنها با داشتن يك 
اختاف امتياز تنها به فكر پيروزی در اين ميدان سخت است. سبزواری ها 
اگر بتوانند از اين مسابقه پيروز دربيايند عنوان دومی ليگ را در نيم فصل 

از آن خود كرده اند. 
قاس��م شعبان پور سرمربی تيم س��بزوار در خصوص اين بازی گفت: نه 
مصدوم داريم و نه بازيكن محروم. هر دو تيم برای پيروزی در اين مسابقه 
به ميدان می آيند ما برای كسب اين امتياز مقابل نماينده اصفهان می جنگيم. 
دو تيم پارسيان تهران و دانشگاه صنعتی اروميه هم در اين هفته در پايتخت 

روبه روی يكديگر قرار می گيرند. 
پارسيانی ها كه به تازگی دو بازيكن صربستانی را به استخدام در آورده اند 
اميدوارند تا بتوانند در مقابل تيم دانشگاه اروميه به برتری برسند. شاگردان 
محسن طاهری در صورت پيروزی در اين مسابقه هم نمی توانند از رده 
خ��ود صعود كنند اما می توانند از خطر س��قوط رهايی يابند. اما در ديگر 
ديدار اين هفته تيم فوالد مباركه س��پاهان به عنوان صدرنشين ليگ و تيم 
بدون باخت ميهمان تيم شهرداری شهركرد بدون امتياز و بدون برد است. 
 تيم ش��هركرد هر چند در هفته های گذشته متحول ش��ده و كار را برای 
تيم های مقابل خود سخت كرده اما هنوز در ليگ به پيروزی دست نيافته 

است.

تغییر  در برنامه انتخابی تیم ملی کاراته 

هفته پايانی لیگ برتر والیبال بانوان
پرسپولیس يا ذوب آهن؛ جام سر دو راهی

فردا؛ آغاز هفته چهارم لیگ برتر 
پینگ پونگ بانوان

جدال برای عنوان دومی لیگ
 ديدار صدرنشین و قعرنشین
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مهدی سلطانی راد 

20 س��ال پس از شكس��ت الس��د قطر در 
ورزش��گاه آزادی با گل عبدالصمد مرفاوی 
)مهر69(، باز هم اس��تقال با نيمكتی دست 
نخورده ميزبان قطری ها بود. 20 سال پيش 
اس��تقال با منصور پورحيدری 44 ساله و 
پرويز مظلومی 34 س��اله به عنوان سرمربی 
و مرب��ی ابتدا در دوح��ه برابر قطری ها كه 
ابراهيم قاس��م پور 30 ساله و مجيد نامجو 
مطل��ق 24 س��اله را در اختيار داش��تند؛ در 
مقدماتی جام باشگاه های آسيای آن روزها 
به تساوی يك بر يك رسيد و در ورزشگاه 
آزادی ب��ا گل بازيكن��ی كه ام��روز در مقام 
س��رمربی مس كرمان در جستجوی تجربه 
تازه ای اس��ت، به دور بعد صعود كردند و 

توانس��تند در دور نهايی و در بنگادش عنوان قهرمانی 
آن دوره )1990( را از آن خ��ود كنند. اما 20 س��ال بعد 
اس��تقالی ها با پورحيدری خس��ته از دوران مربيگری 
كه حال عنوان سرپرس��ت را يدك می كش��د و مظلومی 
كه اينك س��رمربی ش��ده به ديدار قطری هايی رفتند كه 
اي��ن روزها با ادعای ميزبانی جام جهانی 2023 در حال 
فخرفروشی به آسيايی ها هستند. استقال در اولين بازی 
در دقيقه 89 همه رش��ته ها را به دس��ت باد سپرد تا باز 
هم به اين واقعيت برسد كه در ليگ قهرمانان آسيا ديگر 
حريف آس��انی پيدا نمی شود و گذشت آن روزهايی كه 
در دهه 90 اس��تقال و پرسپوليس با 5، 6 بازی قهرمان 
 اين جام ها )باش��گاه های آس��يا و جام در جام آس��يا( 

می شدند و ...

همه چي��ز عالی پيش رف��ت. وحيد طالب ل��و ابتدا در 
 دقيق��ه 21 با دف��ع فرصت تك به ت��ك و عالی مهاجم 
قطری ها، نش��ان داد گوشه چشمی هم به روزهای اوج 
گذشته دارد كه با اوج گرفتن محمد محمدی متوقف شد 
و 5 دقيقه بعد )26( ايمان مبعلی كه اين روزها همه شب 
و روزش به تمرين ارس��ال های مورب ختم می ش��ود، 
پايه گذار گل اس��تقال ش��د تا فرهاد مجيدی كه در 32 
س��الگی همه را به ياد روزهای اوج كريم باقری در 38 
س��الگی می اندازد آبی ها را به تحمل برتری در سرمای 
آزادی برساند. اگر استقال در اصفهان و برابر شاگردان 
قلعه نوعی در دقيقه 89 شكس��ت را با تس��اوی عوض 
كرد، اي��ن بار انگار نوبت قطری ها بود تا پيش چش��م 
40 هزار آبی دوس��ت، تهران را با كادوی تساوی و نه با 

شكست يك بر صفر ترك كنند.

گل تساوی عرب ها توسط كيتای سنگالی 
باز هم درد فوتبال ما را فرياد زد؛ نداشتن 
تمرك��ز در دقايق پايان��ی، همان بايی كه 
ژاپنی ها در گوانگژو بر س��ر اميدهای ما 
آوردن��د و تا ام��روز تيم قط��ر در قطر و 
فوتبال باشگاهی، بارها و بارها از آن زخم 
خورده است. پيشنهاد می كنيم اميرحسين 
صادقی و بقيه مدافعان اس��تقال، 5 دقيقه 
پايانی بازی تيمشان مقابل السد را دوباره 
و چن��د ب��اره نگاه كنن��د... ب��ازی بعدی 
اس��تقال مقابل النصر عربستان در رياض 
اس��ت، ميدان س��خت ديگری كه سپاهان 
قلعه نوعی قادر ب��ه بيرون آمدن موفقيت 
آميز از جهنم آن ش��د، هر چند الهال در 
طول بازی نش��ان داد ديگر قدرت هراس 
انگيز س��ابق را ندارد و باره��ا در هجوم 
های بی برنامه خودش تا پش��ت محوطه سپاهان، آن را 
اثب��ات كرد. اما بازی فكورانه زرده��ا كه بدون ترديد و 
 ذره ای شك حاصل درس گرفتن و الگوبرداری از بازی 
ذوب آهن و الهال در ليگ س��ال قبل قهرمانان آسيا در 
بندر رياض بود جای تقدير دارد كه با سيس��تم تدافعی 
و پ��رس از زمين حريف اجازه خودنمايی به ش��اگردان 
كالودرون را ندادند و با استفاده از فرصت طلبی توره و 
اش��تباهات وحشتناك دروازه بان و مدافعان پر اشتباه در 
اولين بازی و برخاف انتظارها دست پر بيرون آمدند. 

الهال با اين بازی ضعيف كه نا اميد كننده ترين نمايش 
عرب ها در روز اول ليگ قهرمانان سال 2011 بود، همه 
را به اين فكر انداخت كه شايد مانند جام ملت های قطر 

اين جام هم به شرقی ها برسد.

كتک زدن علی دايی با كدام مجوز و به كدام گناه ؟!

مجيدی ركورد خودش را شكست!

سیما میزان

ي��ك خبر تكان دهنده باعث ش��د تا همه اهالی ورزش، 
ب��ه خص��وص اهالی فوتب��ال در كش��ورمان در بهت و 
حيرت فرو رفته و برای اين فوتبال اظهار تأسف و يأس 

نمايند.  
يك ليدر به اصطاح ليدر، علی دايی را كتك زد! متأسفانه 
اين اتفاق در ش��رايطی رخ می دهد كه شايد هزاران نفر 
آن را ديدن��د، آن هم جلوی چش��م مديرعامل باش��گاه 
فرهنگی ورزش��ی پرس��پوليس تهران! چرا و توسط چه 
كسانی اين حركت غيرانسانی صورت می گيرد بر كسی 
روش��ن نيست اما هرچه كه هست بايستی با آن برخورد 
شود تا اين فوتبال كه به سمت و سوی ناپاكی پيش می 
رود، باز هم جايگاه امنی برای ورزش��كاران و مربيان و 
پيشكس��وتان فوتبال كشورمان باشد. حركت زشت يك 
ليدرنما كه به خودش اجازه داده اس��طوره فوتبال ايران 
و آس��يا و آقای گل جهان را در جلوی چشم همه كتك 
زده و كس��ی جلويش را نگيرد، به گونه ای است كه دل 
مردم ورزش دوست كشورمان را به درد آورده و برخی 
آنقدر از ورزش آزرده خاطر شده اند كه ديگر عاقه ای 
به رفتن به ورزشگاه ندارند! به راستی چه كسی يا كدام 
ارگان و نهاد بايد جلوی اين وحشی گری ها را بگيرد؟ 
ني��روی انتظامی حاضر در ورزش��گاه آزادی تهران كجا 
بوده كه اين اوباش��ان ورزش را س��ر جايشان بنشانند؟ 
گس��تاخی تا به كجا رسيده كه اينگونه و در روز روشن 
عل��ی دايی را كتك م��ی زنند و خيلی راحت و مثل آب 
خوردن پس از اين حركت غيرانس��انی، صحنه را ترك 
كرده و ان��گار نه انگاركه اين ليدرنما حركتی انجام داده 

اس��ت! خون اهالی ورزش از اين موضوع و اين صحنه 
ها به جوش آمده و تا دير نش��ده بايستی فكری به حال 
اين رفتارهای غير انسانی كرد! از رئيس جمهور گرفته تا 
رئيس سازمان تربيت بدنی كشور، همه و همه بايستی با 
اين ناهنجاری مد شده در جامعه ورزشی مان با قاطعيت 

برخورد نمايند. 
اما چرا مديرعامل باشگاه پرسپوليس نسبت به اين حادثه 
تلخ هيچگونه اظهار نظر و عكس العملی نشان نداده اند، 
برای همه جای سئوال است! اغلب در اين گونه حوادث 
باش��گاه بايستی با آن برخورد ش��ديد كرده و با صدور 

بيانيه و يا اطاعيه حداقل آن را محكوم نمايند! 
ام��ا حتی اين كار هم توس��ط باش��گاه س��رخ پوش��ان 
پرس��پوليس تهران ص��ورت نگرفته و تا اي��ن زمان هم 
سرپرس��ت باشگاه هيچگونه نظری ارايه نداده اند! اما به 
هر حال هرچه كه هس��ت اگر جلوی اين گونه حركات 
گرفته نشود بايستی منتظر حوادث تلخ ديگری در صحنه 
ورزش باش��يم تا جايی كه دولت مجبور ش��ود ورزش 
كش��ور را به سمت و سوی تعطيلی س��وق دهد! امروز 
دايی را می زنند و مسئوالن ساكت می مانند، فردا رئيس 
فدراس��يون را می زنن��د و يك مدير و پس ف��ردا...! اما 
ليدر نماها و آنها كه ش��أن و شخصيتشان در حد ورزش 
ايران اسامی نيست، بايس��تی بدانند كه محيط ورزش، 
چاله ميدان و محل نسخ كشيدن نيست! اين افراد بايستی 
بدانند كه در ايران اسامی اجازه هنرنمايی به اوباشان آن 
هم در جامعه و محيط ورزش را به احدی نخواهند داد. 
دايی و دايی ها اس��طوره های اين ورزش بوده و هستند 
و مردم پشت سر اسطوره هايشان ايستاده اند! دايی برای 
فوتبال اين مملكت با سر بخيه شده و ابروی شكافته به 

ميدان رفته و گل های حساس��ی را برای تيم ملی فوتبال 
كشورمان به ثمر رسانده است اما ما به جای آنكه به اين 
اسطوره ها افتخار كنيم و همواره آنها را مورد تفقد خود 
قرار دهيم، رهايش��ان كرده ايم تا اف��رادی خاص بيايند 
و آنه��ا را مورد كتك كاری قرار دهند. اميد اس��ت اين 
 اولين  و آخرين آن باش��د و علی دايی ها را هميش��ه در 

دل هايمان داشته باشيم! 
علی دايی الگويی برای خيل عظيم جوانان اين مرز و بوم 
چه در تحصيل، چه در فوتبال و ورزش و چه در كار و 
تجارت اس��ت و اين درست نيست كه با الگوی خوب 
و مناس��ب جوانان مؤمن و مسلمان اين كشور اين گونه 
رفتار ش��ود. اگر امروز جلوی اين ح��ركات كثيف غير 
ورزشی گرفته نشود، فرداها معلوم نيست كدام اسطوره 
را و چگون��ه مورد بی احترامی و ناسپاس��ی قرار دهند! 
حضور افراد ناباب در ورزشگاه ها نه تنها باعث اينگونه 
موارد خواهد شد بلكه جو و فضای ايمن و سالم برخی 
از ورزش��گاه ها را نيز نامناس��ب خواهند نمود. حركتی 
ك��ه چندی پيش ب��رای علی دايی س��رمربی تيم فوتبال 
پرس��پوليس به وقوع پيوس��ت از س��وی تمامی بزرگان 
ورزش و حتی مس��ئوالن سياس��ی اجتماعی كشورمان 
م��ردود اعام گرديد و همه از علی دايی حمايت كردند 
و اس��طوره هايم��ان بايد اي��ن را بدانند ك��ه مردم فرق 
 اس��طوره با افراد ناپاك و نا ليدر را به خوبی تش��خيص 

می دهند. 
پس به جاس��ت تا همه مان در برابر اين حركات ش��وم 
و غير ورزش��ی به پاخواس��ته و اين افراد را سر جايشان 
بنش��انيم ت��ا در محيط های ورزش��ی مان ديگر ش��اهد 

اينگونه رخدادها نباشيم. 

فره��اد مجيدی پس گلزنی در بازی مقابل الس��د رقم 
گل های زده خود را در ليگ قهرمانان آسيا به عدد 14 
رس��اند و همچنان به عن��وان برترين گلزن تاريخ ليگ 

آسيا در جمع بازيكنان ايرانی باقی ماند. 
فصل گذش��ته مجيدی با زدن 2گل تيم استقال مقابل 
االهلی عربس��تان با 13 گل زده به عنوان برترين گلزن 
تاريخ ليگ آسيا در جمع بازيكنان ايرانی شناخته شد و 
به اين ترتيب ركورد فرش��اد پيوس گلزن سابق باشگاه 

پرسپوليس و تيم ملی را شكست. 
پيش از اين فرشاد پيوس، آقای گل سابق فوتبال ايران 
ركورددار بيشترين گل زده در مسابقه های باشگاه های 
آسيا بوده اس��ت. محمود كريمی هم برای سپاهان 11 

گل به ثمر رسانده است.
 برترين گلزنان ايرانی در مسابقه های باشگاه های آسيا:

 1- فرهاد مجيدی )14 گل- استقال و العين(
 2- فرشاد پيوس )11 گل- پرسپوليس(

3- محمود كريمی )11 گل- سپاهان(
4- محمد احمدزاده )10 گل- ملوان(

5- مهدی سيد صالحی )9 گل- سپاهان(
6- علی كريمی )8 گل - پرسپوليس و االهلی(

7 - صمد مرفاوی )8 گل- استقال(
 البته ركوردهای جالب توجه ديگری هم وجود دارند. 
محمد احمدزاده گلزن سابق ملوان در مسابقه های جام 
باشگاه های آسيا در سال 1986 با به ثمر رساندن 9 گل 

در يك بازی ركورددار شد. 
احم��دزاده در پي��روزی 12 ب��ر صف��ر مل��وان مقابل 
ويكت��وری مالدي��و، به تنهاي��ی 9 گل تيمش را به ثمر 
رس��اند كه يك ركورد تاريخی در فوتبال ايران است. 
غام وفاخواه ملی پوش س��ابق اي��ران برای هر 2 تيم 
پرسپوليس و استقال در جام باشگاه های آسيا گلزنی 
كرده، در حالی كه در هر 2 تيم به عنوان بازيكن كمكی 
بازی كرده اس��ت. وفاخواه در س��ال 47 با پرسپوليس 

در جام باش��گاه های آسيا 5 گل زد و در سال 49 هم 
يك گل برای استقال به ثمر رساند. وفاخواه همچنين 
 اولي��ن بازيك��ن ايرانی اس��ت كه در يك ب��ازی جام 
باشگاه های آسيا هت تريك كرده است. ضمن آنكه او 
 زننده اولين گل ايرانی در تاريخ مسابقه های باشگاه های 

آسياست. 
سيروس نعمتی نژاد و رسول خطيبی، اين 2 بازيكن با 
پيراهن 3 باشگاه مختلف در رقابت های آسيايی موفق 

به گلزنی شده و از اين حيث ركورددار هستند.
 سيروس نعمتی نژاد با تيم های جنوب اهواز، استقال 
تهران و برق شيراز در جام در جام آسيا موفق به گلزنی 
ش��ده و خطيبی نيز با تيم های اس��تقال و سپاهان در 
لي��گ قهرمانان آس��يا و با پاس در جام در جام آس��يا 
گلزنی كرده است. به هر ترتيب فرهاد مجيدی و مهدی 
سيد صالحی فرصت دارند كه در اين رقابت ها ركورد 

خود را افزايش دهند.
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مرکزی، طبقه اول
پنج شنبه 12 اسفند 1389/ 27 ربیع االول 1432/ شماره Thursday 3 March 2011   478  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

حضرت زهرا)س(:
 خدای تعالی ايمان را برای 
پاکیزگی از شرك قرار داد و 
نماز را برای دوری از تکبر و 
خودخواهی.

 زاينده رود
پ��ارك معاون وزير صنايع و مع��ادن و رئيس هيأت عامل ايميدرو در 
حاشيه سيزدهمين سمپوزيوم فوالد كشور و در مراسم راه اندازی سرد اجزای 
اصلی آگلوماشين شماره 4  ذوب آهن اصفهان، از پيشرفت طرح هاي توسعه 
اين ش��ركت و همچنين طرح توس��عه  ش��هيد كاظمي تمجيد كرد و گفت: 
هرچند در گذش��ته ش��اهد توقف در پروژه هاي توسعه ذوب آهن بوديم اما 
خوشبختانه آقای براتي از زماني كه مديريت اين مجموعه را برعهده گرفت با 
وجود مش��كات فراوان مالی، با روش هاي خاص مديريتي و بهره گيري از 
روحيه  و تفكر بسيجي  پروژه هاي توسعه اين شركت را با قدرت ادامه داد به 
طوري كه امروز شاهد به ثمر نشستن يكايك اين پروژه ها هستيم و در واقع 
پيشرفت چشمگير در توسعه ذوب آهن با مديريت بسيجی آقای براتی هموار 
شده اس��ت. وي افزود: عاوه بر طرح هاي كنوني، ذوب آهن اصفهان طرح 
توسعه شهيدكاظمي را نيز در پيش رو دارد.  اين پروژه در قالب طرح »فراز« 
وزارت صنايع و معادن صورت گرفته و مصوبه شوراي اقتصاد آن نيز با پيگيري 
دكتر براتي صادر ش��ده و به اميد خدا با اجراي اين طرح، ذوب آهن به يك 
واحد فوالدي قدرتمند تبديل مي شود. اين مقام مسئول به جايگاه ويژه استان 
اصفهان در صنعت كشور اشاره كرد و تصريح نمود: استاندار اصفهان مسائل 
و مشكات صنايع اين استان به ويژه صنايع  مادر را خود پيگيري مي كند و 
جديت خاصي در اين مورد دارد. رئيس هيأت عامل ايميدرو با اشاره به اينكه 
هيأت دولت اختيار ستاد تسهيل امور صنعتي را به وزير صنايع و معادن تفويض 
كرده است افزود: اين تفويض به معناي اين است كه تصميمات وزير صنايع و 
معادن به منزله تصميم هيأت دولت است كه با توجه به تاش استاندار در جهت 
توسعه صنايع اصفهان، اين اختيار اساسي و مهم از سوي محرابيان به استاندار 
اصفهان تفويض شد. وي گفت اين اختيار مهم مي تواند گره گشاي بسياري از 
مشكات صنعتگران اصفهان باشد و صنايع بزرگ هم مي توانند از اين فرصت 

ويژه بهره الزم را براي رفع مشكات خود ببرند.
ــم راه اندازی سرد اجزای اصلی آگلوماشین  ــتاندار اصفهان در مراس اس

شماره 4 ذوب آهن اصفهان:
برنامه های توسعه ذوب آهن  بسیار امید بخش است

دكتر ذاكر اصفهانی )اس��تاندار اصفهان( در مراسم راه اندازی سرد اجزا اصلی 
پروژه آگلوماشين شماره 4 ذوب آهن اصفهان، طرح های توسعه اين شركت 
را بسيار اميد بخش توصيف كرد و گفت: هم اكنون شاهد طرح های توسعه و 
فعاليت های گسترده ای در ذوب آهن اصفهان هستيم كه موجب رونق توليد 
و اشتغال زايی جهت استان و توسعه صنعتی كشور می شود. استاندار اصفهان 
تصريح كرد: ذوب آهن اصفهان زير س��اخت و سرمايه انسانی مناسبی برای 
توسعه دارد كه اين ويژگی را در ديگر صنايع مهم اصفهان هم می توان مشاهده 
كرد . در نتيجه بسيار ضروری است كه سرمايه گذاری بيشتری در اين عرصه 
صورت پذيرد. وی گفت: تاش درجهت بومی سازی صنعتی و اتكا به توان 
تخصصی نيروهای داخلی از جمله اقداماتی اس��ت كه در ذوب اهن اصفهان 
صورت گرفته و منجر به اتمام پروژه های توسعه اين شركت شده است. ذاكر 
اصفهانی يادآور شد: مديريت استان درصدد است كه با يك عزم جدی از صنايع 
استان حمايت كند تا در جهت اشتغال زايی به عنوان يكی از اولويت های اصلی 
دولت نيز گام مهمی برداشته شود وبه پيشرفت صنعتی كشور كمك شايانی 
صورت گيرد. وی افزود: استان اصفهان به عنوان قطب اول صنعت كشور دارای 
8 هزار واحد كوچك و بزرگ و همچنين صنايع مادر مانند ذوب آهن اصفهان 

اس��ت كه حفظ اين موجوديت 
ارزشمند و بسط آن نيازمند تاش 
جدی است. استاندار اصفهان در 
خصوص سيزدهمين سمپوزيوم 
 فوالد كشور نيز گفت: با وجود 
زيرس��اخت های خوب علمی 
در اصفه��ان و صناي��ع عظيمی 
همچون ذوب آهن، برگزاری اين 
سمپوزيوم حركت بسيار شايسته 
و قابل تقديری است. وی افزود: 
در اين سمپوزيوم نخبگان دانشگاه 
و دست اندركاران صنعت فوالد 
گردهم آمدن��د و گام مهمی در 
راس��تای ارتباط سازنده صنعت 
و دانشگاه محس��وب می شود. 

ش��ناخت نقاط ضعف و قوت صنعت فوالد و ارايه راه حل های علمی برای 
چالش های مهم اين صنعت می تو اند از دستاوردهای اين سمپوزيوم باشد.
با حضور استاندار اصفهان و معاون وزیر صنایع و معادن صورت گرفت:

راه اندازي سرد اجزای اصلي آگلوماشین 4 ذوب آهن اصفهان
مراسم راه اندازي سرد اجزای اصلي آگلوماشين شماره 4 ذوب آهن اصفهان 
در راس��تاي تكميل طرح  توسعه اين ش��ركت با حضور پارك معاون وزير 
صنايع و معادن و رئيس هيأت عامل ايميدرو، دكتر ذاكر اصفهاني )اس��تاندار 
اصفهان( و جمعي از مسئوالن شهرستان لنجان  10 اسفندماه همزمان با افتتاحيه 
سيزدهمين سمپوزيوم فوالدكشور برگزار ش��د. براتي مديرعامل ذوب آهن 
اصفهان در مراسم راه اندازي آگلوماشين شماره 4 اين شركت گفت: اين طرح 
در مجموعه طرح هاي توازن ذوب آهن قرار دارد كه امروز راه اندازي اجزای 
 اصلي آن صورت گرفت و تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد. مديرعامل 
ذوب آهن تصريح كرد: هم اكنون ظرفيت توليد س��االنه فوالد مذاب شركت 
به 3/6 ميليون تن رس��يده است كه براي جذب كامل آن بايد پروژه بهسازي 
و نوسازي بخش فوالدسازي اين شركت به اتمام برسد. شايان ذكر است كه 
جه��ت راه اندازي پروژه مذك��ور در ذوب آهن اصفهان بيش از 75 هزار متر 
مكعب خاك برداري،1900 تن آرماتور بندي و30 هزارتن بتن ريزي صورت 
گرفته اس��ت همچنين تجهيزات مكانيكي و برقي س��اخت داخل اين پروژه 
12200 تن ، وزن تجهيزات مكانيكي  و برقي ساخت خارج آن 3500 تن و 

وزن اسكلت فلزي  ساختماني پروژه مذكور 3800 تن مي باشد. 
 گفتني است كه ذوب آهن اصفهان در بهمن ماه زير پروژه هاي مختلفي را با هزينه 
572 ميليارد و 679 ميليون و 233 هزار و 180 ريال و 30 ميليون و 500 هزار 
دالر هزينه ارزي  راه اندازي كرده اس�ت. اين زير پروژه ها مربوط به پروژه هاي 
آگلومراسيون، كك سازي و نيروگاه حرارتي طرح توازن و همچنين پروژه هاي 
مختلف ساماندهي و بهسازي در سطح كارخانه مي باشد.                                

معاون بهره برداری ذوب آهن: 
رویای تولید فوالد در ایران، با ذوب آهن به ثمر نشست

دبير برگزاری س��مپوزيوم فوالد 89 در اين همايش گفت: رويای توليد فوالد 
در ايران با افتتاح ذوب آهن به ثمر نشست. از سال 42 تاكنون اين شركت به 
عنوان شركت مادر توليد آهن كشور بوده و برای دومين بار ميزبان سمپوزيوم 

فوالد كشور است. رمضان قربان 
ابراهيمی افزود: با توجه به تحريم 
ها برای رعايت همت مضاعف 
و كار مضاع��ف، توليدكنندگان 
ف��والد بايد به ت��اش بی وقفه 
خود بيفزاين��د و با افزايش بهره 
وری و اس��تفاده از تمام توانايی 
های خود ظرفيت توليد كشور را 
افزايش دهند. معاون بهره برداری 
ذوب آهن و دبير سمپوزيوم 89، 
حضور ش��ركت های داخلی و 
خارجی در اي��ن همايش را بی 

نظير ارزيابی كرد.
دبیر علمی سمپوزیوم: بخش 
علمی صنایع فوالد کشور فعال 

شده است
دبير علمی سمپوزيوم فوالد 89 در اين همايش گفت: سيزدهمين سمپوزيوم 
 فوالد كش��ور با ش��عار توليد فوالد با كيفيت و چش��م انداز توس��عه ملی در 
 ذوب آه��ن برگزار می ش��ود. علی ش��فيعی اف��زود: در پی فراخ��وان اوليه، 
300 چكيده مقاله دريافت شد كه 191 مقاله مورد داوری قرار گرفت و 109 
مقاله جهت چاپ در مجموعه مقاله های سمپوزيوم تأييد شد و 50 مقاله به 

صورت سخنرانی و بقيه به طور پوستر ارايه می شود.
وی ادامه داد: 29 درصد از مقاله های از بخش صنعت و 71 درصد از دانشگاه 
اس��ت كه نش��ان می دهد واحدهای علمی در داخل صنايع فعال شده است. 
همچنين در نمايشگاه س��مپوزيوم بيش از 200 شركت حضور دارند كه 22 

شركت خارجی نيز جزو آنها هستند.
رئیس انجمن آهن و فوالد ایران: برگزاری بیش از 7 دوره سمپوزیوم در 

اصفهان افتخارآمیز است
رئيس انجمن آهن و فوالد ايران در س��مپوزيوم فوالد 89 گفت: س��ال آينده 
سمپوزيوم فوالد در شركت فوالد مباركه برگزار خواهد شد. عباس نجفی زاده با 
اشاره به سال دهم برگزاری همايش و تأسيس انجمن آهن و فوالد، اين انجمن 
را متش��كل از مديرعامان ده ش��ركت فوالدی برتر ايران دانست. وی افزود: 
برگزاری همايش های ساليانه علمی، برگزاری دوره های آموزشی و سمينارها 
و برگزاری نمايشگاه های ملی و بين المللی از هدف های انجمن آهن و فوالد 
ايران است. وی انتشارات مجله های علمی آموزشی، خبری و تدوين كتاب 
های آموزش��ی و نيز مجله های سمپوزيوم را منبع علمی و بين المللی برای 
صنعت فوالد كشور دانست. نجفی زاده با اشاره به برگزاری 13 دوره سمپوزيوم 
اظهار داشت: 7 دوره آن در داخل صنعت برگزار شده و چند دوره آن نيز در 
دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است و نمايشگاه بين المللی سمپوزيوم نيز از 20 
غرفه در سال 75 به 220 غرفه در سال جاری رسيده است. همچنين تعامل با 
مجلس شورای اسامی، كميسيون تلفيق، كميسيون صنايع و معادن و شورای 

راهبردی رياست جمهوری از دستاوردهای سمپوزيوم می باشد. 
نجفی زاده خاطرنشان كرد: ساخت ساختمان جديد انجمن آهن و فوالد ايران 
در شهرك علمی تحقيقاتی اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان از دستاوردهای 

مهم اين صنعت بوده است.

استاندار اصفهان: باید کتابی برای سرنوشت آهن و فوالد از ابتدا تاکنون 
نوشته شود

استاندار اصفهان در سمپوزيوم فوالد 89 گفت: چرا بايد ارتباط حوزه صنعت 
و دانشگاه كم و با هم فاصله داشته باشد، حال آنكه در كشورهای توسعه يافته 

دانشگاه و صنعت پيوندی عميق دارند. 
عليرضا ذاكر اصفهانی افزود: دانش��گاه بايد در خدمت صنعت باشد و بتواند 
خوراك علمی مناسب به صنعت جهت پيشرفت آن بدهد و با توجه به ايجاد 
100 هزار اشتغال در سال 89 در سطح استان جايگاه صنعت و معدن در رسيدن 
ب��ه اين دس��تاورد را مثبت ارزيابی كرد. وی ادام��ه داد: جا دارد تا كتابی برای 
سرنوشت آهن و فوالد از زمان كشف تاكنون در ايران نوشته شود و بسترسازی 
الزم برای حضور دانشگاهيان در صنعت استان نيز مهيا گردد و مقاله های علمی 

سمپوزيوم باعث ارتقای صنعت فوالد كشور شود.
ذاكر اصفهانی با بيان اينكه برخی ش��ركت های استان زيان ده هستند، گفت: 
چاره جويی برای ارتقای اين صنايع بايد در اين همايش ها انجام پذيرد. وی 
خاطرنشان ساخت: تحول عظيم علمی در دانشگاه های اصفهان بايد صنايع 

موجود در استان را در كشور ممتاز سازد.
معاون وزیر صنایع: در افق توسعه فوالد، چشم امید کشور به شرکت های 

اصفهان است
مديرعامل ش��ركت توسعه و نوس��ازی معادن و صنايع معدنی ايران در اين 
همايش گفت: سمپوزيوم فوالد مردان آهنين ايران را دور هم جمع كرده است 
و بايد تاش كنيم كه اين همايش بين المللی شود و شركت ايميدرو نيز برای 
جهانی شدن سمپوزيوم از هيچ كوششی دريغ نخواهد كرد. حسن پارك افزود: 
اصفهان در صنعت، اقتصاد، تجارت، ايثار و شهادت و فرهنگ سرآمد كشور 

است و شهدای آن نيز فرماندهان عالی رتبه دفاع مقدس هستند.
وی ادامه داد: قبل از انقاب زير يك ميليون تن توليد فوالد در كشور داشتيم 
ول��ی بعد از انقاب با تاش دولتمردان، قبل از دولت نهم به مرز 10 ميليون 
ظرفيت رسيديم و هم زمان با برنامه های توسعه فوالد در دولت نهم و دهم، 
ظرفيت توليد فوالد به 17 ميليون تن رسيده است و دو كارخانه بزرگ فوالد 
هرم��زگان و فوالد اردكان و فوالد بناب آماده بهره برداری اس��ت كه ظرفيت 
كشور را به مرز 20 ميليون تن می رساند. حسن پارك با بيان افق 46 ميليون 
تنی توليد فوالد كشور افزود: در افق چشم انداز بايد توليد ما به 55 ميليون تن 
برسد. مديرعامل ايميدرو اعام كرد: فعاليت های مثبت شركت در طرح فراز 
)ف��والد، آلومينيوم؛ زغال( جهش ارزش��مندی را در فلزات آهنی و غير آهنی 
بنيان نهاده است و با اجرای آن ظرفيت به 53 ميليون تن می رسد كه طی آن 
با آمايش سرزمينی در همه شهرستان ها، معادن شناسايی و صنايع الزم مستقر 
می شود. وی تصريح كرد: وزارت صنايع با تمام توان در هدفمندی يارانه ها 
از صنايع��ی كه محصوالت جانبی فوالد را توليد كرده و بهره وری را رعايت 
كنند حمايت خواهد كرد.معاون وزير صنايع در خصوص بومی سازی صنايع 
كشور اظهار داشت: امروزه در صنعت سيمان خودكفايی به وجود آمده و در 
صنايع معدنی كارخانجات كنستانتره به صورت بومی درآمده است. همچنين 
در گندله سازی نيز تمام قراردادها داخلی است و تنها در فوالدسازی 75 درصد 
خودكفا شده ايم. حسن پارك ابراز اميدواری كرد كه در سال های آينده صادر 
كننده برتر محصوالت فوالدی باشيم. وی خاطرنشان كرد: با اقدام های دولت 
افزايش پروژه های عمرانی را خواهيم داشت و رقابت پذيری فوالد جهان با 

ما مشكل خواهد شد. 

 زاينده رود
جشن شهروندان خوش حساب شهرداری 
اصفهان در تاالر رودكی برگزار ش��د و طی آن 
با حضور مس��ئوالن محلی و ش��هردار اصفهان 
جوايز ويژه ای به شهروندان خوش حسابی كه 
عوارض شهرداری س��ال 88 خود را بافاصله 
پرداخ��ت ك��رده بودند اه��دا گردي��د. معاون 
 اداری مالی ش��هرداری اصفهان در اين مراس��م 
گفت: نوسازی و پرداخت فيش های شهرداری 
بخشی از درآمد شهرداری است كه حدود 2/8 
درصد از درآمد ش��هرداری را عوارض نوسازی 

تشكيل می دهد. 
حس��ام نژاد اف��زود: هزينه تميز كردن ش��هر و 
 س��رانه خدمات شهری برای هر شهروند حدود 
250 ه��زار تومان اس��ت و تنه��ا هزينه نظافت 
ش��هر 6 برابر هزينه حاصل از عوارض نوسازی 
اصفهان اس��ت و همچنين فروش تراكم توسط 
ش��هرداری شايد درآمد زا باش��د اما در مقايسه 
با خدمات ش��هرداری و هزين��ه هايی كه برای 
 ش��هروندان می كند ناچيز اس��ت. وی تصريح 
كرد: شهرداری رسالت سودآوری ندارد و خادم 
 مردم است و هدف اصلی آن جلب مشاركت مردمی 

می باشد. 
وی ادامه داد: از عوارض س��ال 88 كه پرداخت 
گرديده است انتخاب صورت گرفته و جشنواره 
بي��ن 153 هزار نف��ر از مجموع 330 هزار ملك 
شهری اصفهان قرعه كشی شد و از بين افرادی 
كه بافاصله ع��وارض را پرداختند، 337 نفر به 
قيد قرعه انتخاب ش��دند كه جوايز آنها 7 مورد 
 وام قرض الحس��نه در هر منطقه ش��هرداری و 
 10 قطعه س��كه بهار آزادی ب��ه ازای هر منطقه، 
3 ال سی دی برای هر منطقه، 3 مورد كمك هزينه 
حج برای هر منطقه، در هر منطقه يك خودروی 
پرايد و يك واحد مسكونی برای كل افراد كه در 
مجموع 337 مورد جوايز نفيس را در بر می گيرد 
 و تعداد جوايز ضرب در 14 منطقه ش��هرداری 

می شود. 
هدي��ه  چندي��ن  همچني��ن  مراس��م  اي��ن  در 
 معن��وی س��فرهای زيارتی ب��ه اف��رادی كه به 
سئوال های مجری برنامه در خصوص خدمات 
شهرداری، مديريت ش��هری و پروژه های مهم 
 ش��هرداری در س��ال اخير پاس��خ گفتن��د اهدا 

شد. 
تقدير از پيشگامان شهرداری اصفهان، مديركل 
گاز اس��تان اصفه��ان، مديري��ت آبفای اس��تان، 
مديريت توزيع برق شهرس��تان، فرمانده پليس 
راهور اس��تان و پلي��س راهور ش��هر اصفهان، 
معاون��ت محت��رم عمران ش��هری ش��هرداری 
اصفهان، معاون اداری مالی ش��هرداری اصفهان، 
معاون شهرسازی ش��هرداری اصفهان، معاونت 
خدمات شهری شهرداری، مدير سازمان طراحی 
ش��هرداری، رئيس س��ازمان عمران شهرداری، 
معاونت فرهنگی ش��هرداری و مديريت پروژه 
مي��دان ام��ام عل��ی و مديريت رواب��ط عمومی 

شهرداری در اين مراسم تقدير به عمل آمد.
هداي��ا  س��اير  و  نق��دی  هداي��ای  برن��دگان 
درآم��د  اداره  ب��ه  مراجع��ه  ب��ا  می توانن��د 
 ش��هرداری اصفه��ان جواي��ز خ��ود را دريافت 

كنند. 
رئيس ش��ورای اسامی شهر اصفهان در مراسم 
اهدای جوايز خوش حسابی شهروندان اصفهان، 
انجام تكريم شهروندان خوش حساب را عملی 
ارزنده داشت و گفت: تمام مباحث اجرايی نظام 
مقدس جمهوری اس��امی براس��اس انتخابات 
 اس��ت و ويژگی انق��اب ما مردم��ی بودن آن 

است. 
عباس حاج رسوليها افزود: شورای شهر وظيفه 
انتخاب شهردار و تصويب برنامه های شهرداری 
و ني��ز نظ��ارت به آنها را دارد كه برای 4 س��ال 
انجام می ش��ود و هر 4 س��ال يك ب��ار 23 نفر 
 برای ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان انتخاب 

می شوند. 

وی ادام��ه داد: يك��ی از مباحث مهم ش��ورای 
ش��هری اصفهان ك��ه عاوه بر بيش از بيس��ت 
وظيف��ه ش��ورا انجام می ش��ود، بح��ث قانونی 
انتق��ال اين وظايف به ش��هرداری ها می باش��د. 
حاج رسوليها با بيان اينكه هر مسأله ای به ذهن 
متخصصان برس��د به س��رعت به شورا می آيد 
و تنه��ا پس از يك هفت��ه در صورت كارآمدی 
تصويب م��ی ش��ود؛ پارلمان ش��هر را مجلس 
 س��ريع العم��ل در انج��ام خدمت ب��رای مردم 

ناميد. 
وی در 12 سال اخير خدمات شورا و شهرداری 
را مورد ستايش قرار داد و اظهار داشت در اين 
س��ال ها پروژه های 60 س��اله و عقب افتاده با 
كمك مردم و شهرداری و شورا به انجام رسيده 
است و اين از انسجام مديريت شهری اصفهان 

حكايت دارد. 
حاج رس��وليها خاطر نشان س��اخت: مشاركت 
مردم و ش��هرداری باع��ث محروميت زدايی از 
چهره مناطق گرديده و عوارض شورای شهر كه 
مصوب ش��ده بود باعث شد تا با مبالغ ناچيزی 
بر روی قبوض آب، كيلومترها لوله گذاری آب 

و فاضاب انجام شود.
اجرای سرود شهرداری توسط گروه سرود ويژه 
برنامه ديگر جشنواره خوش حسابی را تشكيل 
می داد. از اتفاقات قابل توجه اين مراسم اهدای 
جاي��زه حج عم��ره يكی از ش��هروندان خوش 
حس��اب بود كه با سخاوت آن را به جوان ترين 
رفتگر شهرداری تقديم كرد و دكتر سقائيان نژاد 
شهردار اصفهان نيز در پاسخ عمل ستودنی اين 
ش��هروند يك س��فر عمره ديگر به ايشان اهداء 

كرد. 
همچنين اجرای ترانه ه��ای زيبا و به يادماندنی 
ب��ا ص��دای هنرمن��د ارزن��ده مجيد اخش��ابی 
در فواص��ل برنامه ه��ا فض��ای ش��ادی را ب��ه 
 جش��نواره خوش حسابی ش��هروندان اصفهان 

بخشيد. 

معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیات عامل ایمیدرو:

پیشرفت چشمگیر در توسعه ذوب آهن با مدیریت بسیجي هموار شده است

اهدای صدها جایزه به شهروندان در جشنواره خوش حسابی شهرداری اصفهان 

خوش حسابی شهروندان در پرداخت عوارض، سرعت بخشیدن به خدمات شهری و عمرانی
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