
رئيس س��ازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري 
گفت: با برگزاري 10 نمايش��گاه به��اره از روز 
13 اسفندماه در اين استان كاالهاي اساسي مردم 
عرضه مي ش��ود. به گزارش فارس از شهركرد، 
اسماعيل كاوياني در نشست هماهنگي برگزاري 
نمايشگاه هاي اين استان اظهار داشت: باتوجه به 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در آستانه نوروز 
90، افزون بر 10 نمايشگاه در شهرهاي شهركرد، 
بروجن، نقنه، لردگان، كوهرنگ، شلمزار، اردل، 
فارس��ان، هفش��جان و بن برپا مي ش��ود. وي با 
بيان اينكه اين نمايش��گاه ها در قالب 500 غرفه 
برگزار مي شود، گفت: در اين نمايشگاه ها انواع 
خواروبار، پوشاك، مواد لبني، آجيل و خشكبار، 
كيف و كفش ب��ا 15 تا 20 درصد تخفيف ويژه 
 نوروز به مردم عرضه مي شود. كاوياني خاطرنشان 
كرد: امس��ال با پيگيري شهرداري ها و شوراهاي 
اسالمي در بس��ياري از ش��هرهاي كوچك نيز 
نمايشگاه بهاره عرضه مستقيم كاال برپا مي شود. 
رئيس س��ازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري 
همچنين از برپايي كارگاه هاي آموزشي مصرف 
بهينه براي نخستين بار در حاشيه نمايشگاه هاي 
بهاره در اين استان خبرداد و گفت: در اين كارگاه ها 
راهكارهاي مص��رف بهينه، مديريت هزينه ها و 
نحوه نگهداري كاال آموزش داده مي ش��ود. وي 
اذعان داش��ت: كميته نظارت بر كيفيت و قيمت 
كاال در تمام ش��هرهاي اين اس��تان با همكاري 
كارشناسان سازمان بازرگاني، اداره كل استاندارد و 
مجمع امور صنفي تشكيل مي شود، كه بازرسان تا 
پايان نمايشگاه به صورت مستمر حضور دارند. 
كاوياني گف��ت: اولويت به كاال و خدماتي مانند 
مواد غذايي، پوشاك، مراكز خدماتي، اقامتگاهي، 
رفاهي و تفريحي، شبكه حمل و نقل بار و مسافر 
درون ش��هري و برون شهري است، كه تقاضاي 

بيشتري در ايام نوروز دارد. 

با گشايش نمايشگاه هاي بهاره؛
عرضه كاالهاي اساسي به 

مردم چهارمحال و بختياري  

و  طبيع��ي  مناب��ع  كل  مدي��ر 
آبخيزداري چهارمحال وبختياري 
برنام��ه هاي بزرگداش��ت هفته 
منابع طبيعي اين اس��تان در سال 
ج��اري را اع��الم ك��رد. عطاء 
 ال��ه ابراهيم��ي اظهار داش��ت: 

برنامه هاي بزرگداشت اين هفته با ...

و  سردبيران  نظر  تبادل  نشست 
مكتوب  هاي  رسانه  سرپرستان 
از  جمعي  حضور  با  استان 
مسئوالن شركت نمايشگاه هاي 
در  اصفهان  استان  المللي  بين 
محل اين شركت برگزار شد. به 

گزارش موج از اصفهان، ...

استاندار اصفهان بر لزوم گسترش 
ارتباط صنعت و دانشگاه به ويژه 
كرد.  تأكيد  پژوهشي  حوزه  در 
عليرضا ذاكر اصفهاني در شوراي 
آزاد  دانشگاه    4 منطقه  رؤساي 
اسالمي با بيان اينكه پيشرفت هاي 

صنعتي، عمراني و خدماتي بدون...

برنامه هاي بزرگداشت 
هفته منابع طبيعي 

چهارمحال و بختياري اعالم شد

مديرعامل شركت نمايشگاه هاي اصفهان: 
اصفهان بدون رسانه، بدون 

نمايشگاه هم مي شود 

استاندار اصفهان خبر داد:
واگذاری بخشی از اختيارات 

شرکت های صنعتی به استاندار
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 6 March 2011

سراسری
جهان نما ایران

استاندار تهران تأكيد كرد: با وارد كنندگان، 
تولي��د كنن��دگان و توزيع كنن��دگان مواد 
محترقه غيراستاندارد و غيرمجاز به شدت و 
قانونمند برخورد مي شود. مرتضي تمدن در 
نخستين همايش آموزشي و توجيهي مواد 
ناريه استان تهران كه با حضور سركالنترها 
و رؤس��اي كالنتري هاي ته��ران بزرگ و 
اس��تان تهران برگزار شد، افزود: بايد ريشه 
توزيع مواد محترقه غيراستاندارد و غيرمجاز 
را پيدا و آن را حذف كرد. اس��تاندار تهران 
در ادامه سخنانش امنيت را از حقوق مسلم 
مردم خواند و گفت: برقراري نظم و امنيت 
در نظام اسالمي حق مسلم و قطعي مردم 
بر مسئوالن است. وي گفت: اگر حاكميت 
فقط متولي امنيت باشد و بقيه امور به مردم 
واگذار شود كافي است، هرچند كه مسئوالن 
نظام اسالمي در بخش هاي مختلف به مردم 
خدمات رساني مي كنند. استاندار تهران بر 
لزوم رفع محدوديت هاي قانوني احتمالي 
در مسير مقابله با استفاده از مواد محترقه غير 
مجاز و غيراستاندارد تأكيد كرد و گفت: اگر 
در اين زمينه محدوديت هاي قانوني وجود 
دارد، دستگاه هاي ذيربط اين محدوديت ها 
را منعكس كنند تا از طريق اليحه يا طرح 
به مجلس شوراي اسالمي و تصويب آن ها، 
اين محدوديت ها برطرف ش��ود. تمدن با 

تأكيد بر ضرورت اطالع رس��اني مناس��ب 
و صحيح در زمينه اس��تفاده از مواد ناريه و 
يادآوري آسيب هاي ناشي از استفاده از مواد 
ناريه غيرمجاز گفت: مواد ناريه بايد ضابطه 
و استاندارد داشته باشد كه اين امر در دستور 
كار سازمان ها و دس��تگاه هاي ذيربط قرار 

گرفته است.
تمدن، بخش س��وم مبارزه ب��ا مواد مخدر 
را حوزه پيش��گيري دانست و به جزوات 
آموزش��ي و همچنين راه اندازي س��ايت 
پيشگيري نوين اشاره كرد و گفت: در آينده 
بايد به صورت گس��ترده ت��ري در بخش 
پيشگيري سرمايه گذاري انجام دهيم، زيرا 
هر چه دراين حوزه س��رمايه گذاري شود 
آث��ار مثبت بيش��تري دارد. وي در پاس��خ 
به س��ئوال خبرنگار ايرنا كه در خصوص 
اقدام های اس��تانداري در برخورد با تغيير 
الگوي مص��رف مواد مخدر از س��تني به 
صنعتي تشريح كرد: در استان تهران، شوراي 
مبارزه با موارد مخدر با تركيب جديد اعم از 
فرمانداران و بخشداران، دهياران و شوراها 
تشكيل شده و تمام دستگاه ها در امر مبارزه 
 ب��ا مواد مخدر آماده ش��ده ان��د. وي ادامه
 داد: در اين راس��تا، چندين كارگاه بزرگ 
توليد مواد مخدر صنعتي كش��ف و منهدم 

شدند. 

نصف النهار

نصف النهار

به بهانه مبارزه با تروريسم؛ 
قانونگ�ذاران آمريكايي ب�ه دنبال ايجاد 

محدوديت براي مسلمانان هستند 
برخي از قانونگذاران آمريكايي بر خالف ادعاهاي واشنگتن كه دائم به فكر تجويز 
 نسخه دموكراسي و آزادي عقيده براي ساير ملت ها است، به دنبال تصويب 
اليحه اي هستند كه براساس آن محدوديت هاي بيشتري براي مسلمانان اين 
كشور قائل شوند. به گزارش ايرنا، قانونگذاران ايالت تنسي در نظر دارند اليحه 
اي را به تصويب برسانند كه پيروي مسلمانان از آيين شريعت جرم محسوب مي 
شود. هدف قانونگذاران آمريكايي اين است كه مسلماناني كه بخواهند از برخي 
احكام اسالم مانند، جهاد و مبارزه با ظلم و ستم پيروي كنند، مصادق تروريست 
شناخته شده و با آنها برخورد شود. آنها در توجيه اين عمل غير انساني خود 
اعالم كردند كه نگرانند مبادا قوانين اسالمي به نحوي بر قانون اساسي آمريكا تأثير 
بگذارد. در صورتي كه اين اليحه به تصويب برسد، مي توان آن را سخت ترين 
اقدام براي محدود كردن مسلمانان اين كشور به منظور پيروي از احكام اسالمي 
و آزادي هاي اجتماعي ناميد. از هم اكنون مسلمانان اين كشور به شدت نگران 
انجام فرايض خود حتي نماز خواندن و روزه گرفتن هستند كه مبادا اينگونه 
تصميم هاي غير انساني و ظالمانه براي آنها ايجاد محدوديت كند. ران رمزي 
سخنگوي مجلس سناي آمريكا گفت كه هنوز متن اليحه را نديده ولي در نظر 
دارد آن را بررسي كند. قانونگذاران تنسي عنوان كرده اند كه اين اليحه قادر است 
پيروان قانون شريعت كه نشأت گرفته از قرآن است را به عنوان جنايتكار معرفي 
كند. اليحه مذكور با اين مضمون آغاز مي شود: تهديد از سوي تروريسم همچنان 
در حال سرايت به همه نواحي آمريكا و به ويژه در تنسي است. البته بسياري 
از مسلمانان و گروه هاي حقوق مدني در آمريكا با اين مطلب كه اليحه قانون 
شريعت را در كنار اقدامات تروريستي قرار مي دهد مخالف و آن را محكوم كرده 
اند. سناتور جمهوري خواه بيل كرتون از بانيان اين اليحه ننگين در توجيه عمل 
زشت خود گفته كه تصويب اين اليحه به منزله ابزار قدرتمندي براي مأموران 

اجراي قانون ايالتي و محلي در مقابله با تروريسم محسوب مي شود.
 

توسعه روابط چين 
با کشورهاي در حال رشد 

آيين گشايش اجالس ساالنه مجلس  ون جيابائو )نخست وزير چين( در 
نمايندگان خلق چين، بار ديگر بر تداوم سياست اصالحات و درهاي باز اين 
كشور تأكيد و خاطر نشان كرد: چين در سال 2011 ميالدي مناسبات دوستانه 
خود با كشورهاي همسايه و در حال رشد را توسعه خواهد داد. به گزارش 
ايرنا، نخست وزير چين كه در حضور سفرا و ديپلمات هاي خارجي مقيم 
 پكن و بيش از سه هزار نماينده عضو كنگره خلق چين سخن مي گفت، اظهار 
داشت: چين همچنان به نقش سازنده خود در عرصه هاي بين المللي ادامه خواهد 
داد. ون جيابائو با تشريح برنامه هاي دولت متبوع خود در عرصه سياست خارجي 
گفت: ما راهبرد درهاي باز با حفظ منافع مشترك را در سال جديد اجرا خواهيم 
كرد و با حضور در صحنه هايي بين المللي به پيشبرد اصالحات نظام اقتصادي و 
مالي جهاني مساعدت خواهيم كرد. نخست وزير چين به دستاوردهاي چين در 
راستاي اجراي برنامه 5 ساله توسعه اين كشور از جمله ايجاد و تكميل ساز و كار 
تأمين اجتماعي، مقابله با بحران بين المللي مالي و بالياي طبيعي، توسعه آموزش 
و پرورش، دانش و فن آوري نوين اشاره و پيشرفت كشورش را نتيجه اجراي 
سياست اصالحات و درهاي باز اعالم كرد. وي در عين حال به چالش هاي 
اقتصادي پيش روي چين از جمله در زمينه تورم و افزايش بهاي مسكن اشاره 
كرد و بر ضرورت تالش دولت متبوع خويش براي حل معضالت اقتصادي اين 

كشور تأكيد كرد. 

افزايش حجم مبادالت تجاري 
ترکيه و روسيه به 100 ميليارد دالر

وزير انرژي تركيه ابراز اميدواري كرد كه س��طح مبادالت كش��ورش با روسيه 
در س��ال آينده ميالدي به 100 ميليارد دالر برس��د. به گزارش ايرنا، تانر يلديز 
در يازدهمين نشس��ت كميسيون همكاري مشترك مس��كو و آنكارا در شهر 
قازان جمهوري خودمختار تاتارستان روسيه گفت: با توجه به روند روزافزون 
همكاري هاي دو كشور در عرصه هاي مختلف، دستيابي به اين حجم از تجارت 
دور از انتظار نيست. ايگور سچين معاون نخست وزير روسيه نيز اين نشست را 
كه براي نخستين بار به جاي مسكو در شهر قازان برگزار مي شود، نقطه عطفي در 
روند رو به رشد همكاري هاي اقتصادي و تجاري تركيه و روسيه توصيف كرد. 
به گفته وي، ارزش مبادالت تجاري بين دو كش��ور با رشدي سه برابري به 25 
ميليارد و 300 ميليون دالر در سال گذشته رسيد. سچين افزود: تركيه و روسيه در 
اين نشست عالوه بر بررسي راهكارهاي توسعه تجارت و سرمايه گذاري بين دو 
كشور، توجه خود را به همكاري هاي گسترده تر در حوزه هاي سوخت، انرژي، 
كشاورزي و مس��ايل گمركي معطوف مي كنند. وي از صنعت خودروسازي، 
كشتي سازي، فناوري هاي اطالعاتي و اكتشافات فضايي به عنوان حوزه هاي 
جديد همكاري مسكو و آنكارا ياد كرد. معاون نخست وزير روسيه با اشاره به 
برنامه آژانس گردشگري روسيه براي افتتاح دفتر خود در تركيه در آينده نزديك 
ادامه داد: در سال جاري در چارچوب همكاري هاي دوجابنه به مقوله گردشگري 

توجه بيشتري معطوف خواهد شد.
 

دخالت سفير انگلستان 
در امور داخلي لبنان 

فرانسيس گاي سفير انگلستان در بيروت با دخالت آشكار در امور داخلي لبنان 
ضمن حمله به حزب ا... و هم پيمانان آن، وليد جنبالط و ترس وي را نيز عامل 
تغيير دولت لبنان خواند. به گزارش ايرنا از بيروت، فرانسيس گاي در گفتگو با 
روزنامه لبناني الس��فير گفت: بيانيه وزارتي دولت جديد هيچ موضع پيچيده و 
مشكل زايي را در بر نخواهد داشت چرا كه بيانيه وزارتي دولت سعد حريري 
)نخست وزير سابق لبنان( تمامي مواضع را بيان كرده ولي بدون اجرايي شدن 
باقي ماند. وي مدعي ش��د كه تغيير دولت س��عد حريري به ظاهر طبق قانون 
اساسي لبنان بوده كه نجيب ميقاتي بعد از آن به عنوان نخست وزير جديد معرفي 
شد ولي همه ما مي دانيم كه بخشي از عوامل تغيير دولت به خاطر ترس و به 
كارگيري قدرت در داخل لبنان بوده است. گاي با تكرار اين ادعاي خود تأكيد 
كرد: اگر دولت جديد طبق قانون اساس��ي تش��كيل شود، ما با آن نيز همكاري 
خواهيم كرد ولي انتظار داريم كه دولت جديد به قطعنامه هاي خاص شوراي 
امنيت نسبت به لبنان به خصوص قطعنامه هاي1701 و 1757 مربوط به دادگاه 
حريري احترام بگذارد؛ ميزان احترام ما نسبت به دولت آينده لبنان با هر ويژگي، به 
ميزان احترام آن به قطعنامه هاي بين المللي مذكور مربوط خواهد بود. وي مدعي 
شد: بايد اعتراف كرد كسي كه دولت لبنان را تغيير داد وليد جنبالط رئيس حزب 
سوسياليست ترقي خواه دروزي لبنان بوده و بايد از وي پرسيد چه چيزي باعث 
تغيير ديدگاه وي شده است. فرانسيس گاي تصريح كرد: تأخير در تشكيل دولت 
امري طبيعي است؛ همانطور كه تشكيل دولت سعد حريري حدود 5 ماه طول 
كشيد ولي ما به ميقاتي كه توانايي رهبري دولتي كه تمامي خواسته هاي مردم لبنان 
را پاسخ دهد ايمان داريم. وي افزود: معرفي كيفرخواست دادگاه حريري به عنوان 
عامل فتنه احتمالي درست نيست؛ بايد به اين فكر برگرديم كه دادگاه حريري طبق 
روند مستقل قانوني عمل مي كند و اين به معناي اين است كه هر كسي تا اثبات 
اتهام وي بي گناه است. گاي تأكيد كرد: صدور كيفرخواست ابتداي راه است نه 
انتهاي آن و فرصتي است براي كساني كه از اتهامات وارده به خود دفاع كنند و 

اين حق بايد در دادگاه حريري محقق شود نه در خيابان هاي بيروت. 
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نقش قبایل در آینده نظام سياسي ليبي 

استاندار تهران: 
با وارد کنندگان و توزيع کنندگان مواد محترقه 

غيرمجاز به شدت برخورد مي شود      

سراسری
جهان نما ایران

بررسي مواضع قبايل ليبي نشان مي دهد 
اند و  پيوسته  انقالبيون  به  آنها  بيشتر  كه 
در بين اعضاي قبايلي كه با قذافي روابط 
سنتي خوبي داشته اند براي وفادار ماندن 
به وي و يا پيوستن به مردم اختالف نظر 
جدي وجود دارد.  نظام سياسي ليبي در 
زمان قذافي براساس هم پيماني هاي قبيله 
ليبي  نهاده شده است. در  بنا   اي سياسي 
نمي توانيد نشاني از حزب سياسي يا جنبش 
مستقل آزادي خواه بيابيد. »سنوسي الفكري« 
ليبي«  در  سياسي  »نظام  كتاب   صاحب 
مي نويسد: حمايت قبيله اي نقش اساسي را 
در نظام سياسي ليبي ايفا مي كند. نويسنده 
اشاره مي كند كه نظام معمر قذافي براساس 
ائتالف 3 قبيله بزرگ تر بنا شده است. اين 
قبايل عبارتند از »القذاذفه« كه قبيله شخصي 
»الورفله«،  است،  وي  خانواده  و  قذافي 

»المقارحه« و ... 
قبايل لیبي 

ليبي  ديكتاتور  معمر  فرزند  قذافي  سيف 
تصريح  سخنراني  يك  در  اين  از  پيش 
كرده بود: ليبي مصر و تونس نيست، ليبي 
كشور قبايل و عشاير و هم پيماني هاست. 
ليبي جامعه مدني و احزابي ندارد، نه، ليبي 
قبايل و عشاير دارد، هر كس مي داند به 
كجا تعلق دارد و مردمش چه كساني هستند 
اما حاال ليبي وارد جنگ قومي مي شود، 
خواهيم  باز  قومي 1936  هاي  جنگ  به 
گشت، همديگر را در خيابان ها خواهيم 
كشت. اين اظهارات سيف صرف نظر از 
نتيجه گيري جدل برانگيز وي نشان دهنده 
نقش تعيين كننده قبايل در عرصه سياسي 
ليبي است. براساس گزارش بي بي سي، 
64 قبيله در ليبي وجود دارد كه 61 عدد آن 
عربي معادل 97 درصد جمعيت و 3 قبيله 
آن معادل 3 درصد موسوم به بربر يا غير 
عرب هستند. تعداد قبايل با نفوذ و تعيين 
كننده ليبي انگشت شمار است كه مي توان 
 به طور اجمالي از قبايل زير به عنوان تعيين 

كننده ترين ها نام برد: 
الورفله: يكي از بزرگ ترين قبايل ليبي از 
حيث تعداد و گستره تحت نفوذ جغرافيايي 
در ليبي به شمار مي رود. تعداد افراد اين 
يك  معادل  نفر  ميليون  يك  قبيله حدود 
روابط  است.  ليبي  كل  جمعيت  ششم 
محكم و اجتماعي افراد قبيله و وفاداري 
شان به يكديگر در ليبي زبانزد است. به 
طور خاص در غرب و شرق ليبي ساكن 
هستند. يكي از مهم ترين مناطق تمركز آنان 
شهر بنغازي است كه مركز اساسي صادرات 
 گاز و نفت و خواستگاه انقالب ضد قذافي 

بود. 
اين قبيله ی الورفله در انقالب سپتامبر سال 
1969 نيز با انقالبيون هم پيمان شد و به 
اين ترتيب شرايط براي ورود تعداد زيادي 
از افراد اين قبيله به مؤسسه هاي دولتي و 
نظامي  و  سياسي  مناصب  و  فرمانروايي 

فراهم شد. 
پيش از اين قبيله با مساعدت برخي افسران 
ارتش وابسته به خود در نظام قذافي شبه 
كودتايي را به رهبري حسن اشكال يكي از 
 بزرگ ترين سران قبيله عليه قذافي به راه 
مي اندازند، اما اين اقدام شكست مي خورد 
و تعدادي از افسران ارتش به جرم كودتا 

اعدام مي شوند يا به زندان مي افتند. 
گفته مي شود دليل عدم اعتماد قذافي به 
ارتش همين شبه كودتاي شكست خورده 
بوده است. قبيله الورفله بزرگ ترين قبيله 

ليبي و اولين قبيله اي بود كه به انقالبيون 
پيوست و در بني وليد، سرت، طرابلس و 
بنغازي با تأييد انقالب ضربه هاي سختي را 

بر پيكره نظام قذافي وارد كرد. 
ترهونه: دومين قبيله بزرگ ليبي از حيث 
جمعيتي است كه در تاورغاء و طرابلس 
ساكن است و به طور رسمي اعالم كرده 
كه به انقالبيون پيوسته است. ترهونه ده ها 
قبيله فرعي را در دل خود جاي داده است. 
مركز اصلي آن منطقه ترهونه در جنوب 
غربي طرابلس است. نسبت قابل توجهي از 
نيروهاي مسلح ليبي به اين قبيله وابسته اند و 
اعضاي آن يك سوم ساكنان شهر طرابلس 

را شامل مي شوند. 
القذاذفه: قبيله اصلي حاكم بر كشور ليبي 
است و اصل و نسب معمر قذافي به آن باز 
مي گردد. مركز اصلي اين قبيله منطقه »سبها« 
در مركز ليبي است كه تعداد ساكنان آن به 
126 هزار تن مي رسد اما از لحاظ تسليحات 
و امكانات قوي ترين قبيله به شمار مي رود. 
عدم اعتماد معمر قذافي به ارتش باعث شد 
كه از بين قبيله خودش به نام »ملت مسلح« 
افرادي شبه نظامي را در رأس تشكيالت 
خنثي كننده اي در برابر ارتش قرار دهد. اما 
گزارش پايگاه مصري الشروق آنالين حاكي 
از آن است كه اختالفات شديدي بين سران 
اين قبيله در خصوص پيوستن به انقالبيون 
وجود دارد و بسياري از آنان به مردم ملحق 
شده اند، به ويژه در شهر بنغازي به طور 

رسمي از قذافي اعالم برائت كرده اند. 
المقارحه: يكي از مهم ترين قبايل ليبي كه 
در مناطق غربي متمركز است و رهبري 
آن را عبدالسالم جلود مرد شماره 2 نظام 
قذافي برعهده دارد. اين قبيله نيز از حيث 
سالح و ساز و برگ شبيه قبيله قذافي است 
و با وجود اينكه گفته مي شود اختالفاتي 
بر سر پيروي از قذافي دارد، تاكنون درباره 
انقالبيون اعالم موضع نكرده  به  پيوستن 
علت  به  گويند  مي  گران  تحليل  است. 
تمركز قدرت و ثروت در دست اين قبيله 
اگر به مردم بپيوندد كار قذافي تمام شده 

خواهد بود. 
زناته: از لحاظ جغرافيايي در شهر زنتان 
واقع در منطقه الجبل الغربي متمركز است. 
در تعدادي از كشورهاي مغرب عربي منتشر 
شده و تنها منحصر به خاك ليبي نيست. 
اين قبيله از اولين قبايل تأييد كننده انقالب 

مردمي ليبي عليه قذافي بود. 
غات  غدامس،  شهرهاي  در  الطوارقك: 
و جانيت در صحراي بزرگ و همچنين 
تعدادي از كشورهاي ديگر مغرب عربي 
گسترده شده اند و به انقالبيون پيوسته اند. 

اوالد سلیمان: قبيله اي متشكل از تعدادي 
قبيله كوچك ديگر متمركز شده در مناطق 
سرت و فزان است و شاخه هايي در مصر، 

تونس، چاد و نيجر دارد. 
العبیدات: در شرق ليبي و در منطقه جل 
االخضر واقع است. وزير كشور پيشين ليبي 
يعني عبدالفتاح يونس العبيدي از اين قبيله 

است كه به انقالبيون پيوسته است. 
ساير قبايل مهم ليبي عبارتند از بني وليد 
كه به معترضان پيوسته و از اعضاي خود 
در دستگاه امنيتي ليبي خواسته به انقالب 
مردمي بپيوندند و قبيله الزويه كه در شرق 
جنوب ليبي مستقر است و شيوخ آن تهديد 
كرده اند كه اگر اروپا براي اسقاط قذافي 
اقدام نكنند چاه هاي نفت را به روي اين قاره 

خواهند بست. 
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به مناسبت جشن نیكوکاري؛

پایگاه های استان اصفهان آماده دریافت كمک های مردمی

كه  صورتی  در  داد:  هشدار  اصفهان  شهردار 
تعيين  اصفهان  و  بهارستان  بين  اراضی  تكليف 
نشود حريم جنوب شهر به بيغوله و زاغه نشينی 
تبديل خواهد شد. به گزارش ايمنا، سيد مرتضی 
با  افزود:  مطلب  اين  بر  تأكيد  با  نژاد  سقاييان 
و  شهردار  و  اسالمی  شورای  كه  اين  به  توجه 
اين  الحاق  درخواست  بهارستان  جمعه  امام 
اند و نسبت به اين  شهر را  به اصفهان نموده 
و  فرمانداری  اما  اند  داده  نشان  عالقه  موضوع 
اند.  نپذيرفته  را  مهم  اين  كشور  وزارت  شايد 
اين در حالی است كه  الحاق بهارستان به شهر 
اصفهان به نفع اين دو منطقه است. وی با بيان 
درخواست  اصفهان  شهری  مديريت  كه  اين 
اصفهان  و  بهارستان  بين  حريم  ساماندهی 
صورت  الحاق  اين  اگر  داشت:  اذعان  دارد   را 
و  بهارستان  بين  اراضی  است  الزم  گيرد  نمی 
بيغوله  به  تبديل  از  تا  گردد  موزاييك  اصفهان 

خاطرنشان  اصفهان  شهردار  شود.   جلوگيری 
در  اصفهان  و  بهارستان  اينكه  به  توجه  با  كرد: 
مقطع كنوني دو شهر مستقل هستند بايد اراضي 
با  آينده  تا در  تفكيك شوند  به دقت  آنها  ميان 
رو  به  رو  مناطق  اين  در  خواري  زمين  معضل 
نشويم. وي يادآور شد: با تفكيك دقيق اراضي 
از پديده زمين خواري در بهارستان و اصفهان 

پيشگيري مي شود. 
ادام���ه داد: در صورت��ی ك�ه تكلي���ف  وی 
نشود  مشخص  بهارستان  و  اصفهان  حريم 
همچنين نظارت های الزم بر اين اراضی انجام 
مشكالت  دچار  كالنشهر  اين  جنوب   نگردد 

عديده ای خواهد شد. 
به  اصفهان  شهرداري  كرد:  تأكيد  نژاد  سقاييان 
به  توجه  با  مرغ  اراضي  تكليف  تعيين  منظور 
شهر  الحاق  از  اصفهان  كالنشهر  با  همجواري 
جديد بهارستان و اراضي مرغ به محدوده حريم 

اين  بيان  با  وي  مي كند.  استقبال  اصفهان  شهر 
كه منطقه مرغ حد فاصل حريم شهر اصفهان و 
بهارستان واقع شده كه ساخت و سازهاي غير 
مجاز در اين منطقه در حال افزايش است، افزود: 
متصل شدن حريم شهر اصفهان و بهارستان از 

راهكارهاي رفع اين معضالت است.

استان  خميني)ره(  امام  امداد  كميته  كل  مدير 
اصفهان گفت: امسال به مناسبت جشن نيكوكاري 
در روز 19 اسفندماه 50 پايگاه اصلي شامل 15 
پايگاه در اصفهان و 35 پايگاه در ساير شهرستان ها 
كمك هاي مردمي را دريافت مي كنند. محمد جواد 
صدق ضمن اشاره به ايجاد 250 پايگاه فرعي در 
خاطرنشان  كمك ها  دريافت  براي  استان  سطح 
كرد: در مجموع 3900 پايگاه در سطح استان اعم 
مردمي  دريافت كمك هاي  به  اصلي  و  فرعي  از 

مي پردازند.
وي با بيان اينكه امسال براي كل هفته نيكوكاري 
از  يك  هر  كرد:  تصريح  است  شده  برنامه ريزي 
روزهاي اين هفته به منظوري نامگذاري شده كه 
عبارت  ماه  اسفند  تا 19  اسفند  از 14  ترتيب  به 
است از: احسان و نيكوكاري و مساجد، احسان و 
نيكوكاري و بانوان، احسان و نيكوكاري و اصناف، 
كاركنان  و  نيكوكاري  و  احسان  بازار،  و  صنايع 
دستگاه ها، نهادها و شركت ها، احسان و نيكوكاري 

و مراكز علمي و جشن نيكوكاري.
استان،  )ره(  خميني  امام  امداد  كميته  مديركل 

در  مردمي  كمك هاي  دريافت  اصلي  پايگاه هاي 
اصفهان را واقع در 9 ميدان شهر دانست: ميدان امام 
حسين )ع(، ميدان انقالب، ميدان احمد آباد، ميدان 
آزادي،  ميدان  اسالمي،  جمهوري  ميدان  قدس، 
محمد  الله.  ميدان  و  شهدا  ميدان  ارتش،  فلكه 
جواد صدق مجموع كمك هاي مردمي در جشن 
نيكوكاري سال گذشته را 485 ميليون تومان عنوان 
و خاطرنشان كرد: از اين رقم 113 ميليون تومان 
كمك هاي  تومان  ميليون  نقدي، 238  كمك هاي 
غيرنقدي، 42 ميليون تومان تعهدات، 71 ميليون 
تومان كمك مدارس و 21 ميليون تومان نيز كمكي 
بوده كه توسط بسيج جمع آوري شده است. اين 
در حالي است كه اين رقم نسبت به رقم جشن 
نيكوكاري سال 87، 117 درصد رشد داشته است.

وي ضمن اشاره به 184 هزار نفر مددجوي تحت 
پوشش كميته امداد افزود: از اين تعداد 129 هزار 
سرپرست  زنان  كه  هستند  عادي  مددجوي  نفر 
خانوار را هم شامل مي شوند و بقيه افراد تحت 

پوشش طرح شهيد رجايي مي باشند.
ماهه  گفت: طي 11  استان  امداد  كميته  مديركل 
گذشته كل هزينه هاي صرف شده براي مددجويان 

925 ميليارد ريال يا به عبارتي 92 ميليارد و 500 
ميليون تومان در قبال تمام خدماتي بوده كه ارايه 
شده است و انتظار مي رود اين رقم از سوي مركز 
و خيران به 120 ميليارد تومان ارتقاء يابد. محمد 
جواد صدق تصريح كرد: در 11 ماهه گذشته 471 
ميليارد ريال به نيازمندان خدمات رساني كرده ايم. 
اين در حالي است كه 41 ميليارد ريال در حوزه 
درمان به 68 هزار خانوار داده شده است. همچنين 
450 واحد مسكوني در اين 11 ماه با صرف هزينه 
2 ميليارد و 700 ميليون تومان جهت افراد تحت 
پوشش احداث شده است. وي با بيان اينكه 10 
درصد از مددجويان ما كم شده اند افزود: امسال 
3695 فرصت شغلي ايجاد كرديم كه 25 ميليارد 

نيز تسهيالت اشتغال داده شده است.
با  استان  امام خميني )ره(  امداد  مدير كل كميته 
جاري  سال  در  اشتغال  طرح  هزار   15 به  اشاره 
گفت: از سال 70 تاكنون 45 هزار فرصت شغلي 
اين در حالي است كه طرح هاي  نموديم،  ايجاد 
اشتغال ايجاد شده در سال جاري منجر به اشتغال 
4400 نفر شده و اين بدان معناست كه 219 درصد 

سهميه براي استان اصفهان محقق شده است. 

تكلیف اراضی مشخص شود 

شهردار اصفهان: زاغه نشینی در کمین حریم جنوب اصفهان

 نشس���ت تب��ادل نظ��ر سردبي��ران و سرپرست�ان 
رسانه هاي مكتوب استان با حضور جمعي از 
المللي  بين  هاي  نمايشگاه  شركت  مسئوالن 
استان اصفهان در محل اين شركت برگزار شد. 
محققيان  رسول  اصفهان،  از  موج  گزارش  به 
رسانه و صنعت  فراوان  مشتركات  به  اشاره   با 
ترشدن  پويا  گفت:  كشور  هاي  نمايشگاه 
مطبوعات در فضاي نمايشگاه هاي استان مي 
تواند ترويج و تقويت فرهنگ نمايشگاهي مردم 
را به دنبال داشته باشد. وي شركت نمايشگاه هاي 
استان خود را مديون رسانه ها دانست و ادامه 
داد: اگر مطبوعات انعكاس صحيحي از مسايل 
و مشكالت هر صنف در فضاي نمايشگاه داشته 
نيز  استان  اجرايي  مديران دستگاه هاي  باشند، 
پاسخگويي و فعاليت بيشتري در راستاي حل 
اين مشكالت خواهند داشت. محققيان با تأكيد 
بر اين كه نمايشگاه خود يك رسانه برتر است، 
اظهار داشت: دغدغه رسانه ها و نمايشگاه ها، 
دغدغه يكساني است و چنانچه زماني اصفهان 
از نعمت داشتن رسانه محروم شود، مي تواند 
از داشتن نمايشگاه نيز محروم شود. در ادامه اين 

جلسه سردبيران، سرپرستان و نمايندگان آنان به 
طرح ديدگاه هاي خود در راستاي عملكرد يك 
ساله شركت و همچنين روند ارتباطات رسانه 
اين مجموعه پرداختند. سرپرست روزنامه  اي 
جمهوري اسالمي در اين نشست بر توازن رسانه 
اي تأكيد كرد و گفت: در روند اطالع رساني و 
تبليغات بايد ارزش گذاري يكساني به روزنامه 
هاي سراسري و محلي داشت و اگرچه توان اين 
دو در معيارهايي چون گستره توزيع و يا ميزان 
مخاطب متفاوت است، اما نبايد هيچ يك را در 
كنار ديگري ناديده گرفت و قرباني ديگري كرد. 
عبدالمجيد مجيدي نژاد پيشنهادي در خصوص 
ساخت مجموعه مستنداتي براي برخي نمايشگاه 

هاي استان مطرح كرد. 
رود  زاينده  محلي  روزنامه  سردبير  ادامه   در 
رقابتي  فضاي  نمايشگاه،  يك  فضاي  گفت: 
يكساني براي همه رسانه ها است. علي مانيان 
ادامه داد: در ابتدا بايد مشخص شود كه هدف 
شركت نمايشگاه از حضور مطبوعات در صحنه 
چيست و آيا اين موارد براي محل فعلي نمايشگاه 
هاي استان هدف گذاري شده است يا اين كه 

مطبوعات بايد برنامه ريزي هاي خود را براساس 
محل دائمي نمايشگاه هاي استان انجام دهند؟ 
وي اضافه كرد: در هر نمايشگاه جمع اقتصادي پر 
توان و پر تالشي از مجموعه يك صنف گرد هم 
مي آيند، به همين دليل بايد تبليغات برنامه ريزي 
شده اي را در خصوص رسانه هايي با قابليت 
هاي مختلف تدوين و اجرا كرد. قائم مقام مدير 
 مسئول و سردبير روزنامه اصفهان امروز نيز بيان 
بخش  يافتن  رونق  از  اصفهان  استان  داشت: 
خصوصي در همه ابعاد منتفع خواهد شد و بي 
شك صنعت نمايشگاه و رسانه ها از مصاديق 
فعال اين بخش خواهند بود. امير اكبري لزوم نگاه 
هاي جدي تر به رسانه هاي ديجيتال را پيشنهاد 
كرد و افزود: امروز جهان به سمتي رفته كه اخبار 
 را در كم ترين زمان به زبان هاي مختلف مخابره 
نيز  استان  هاي  نمايشگاه  براي  و  كند   مي 
مي توان چنين امكاني را در قالب تهيه بولتن 
يادآور  وي  كرد.  فراهم  الكترونيك   خبري 
شد: صنعت نمايشگاه ها صنعتي است كه تبليغات 
لوكس مي طلبد و ابزارهاي تبليغاتي خاص خود 

را نياز دارد. .

مديرعامل شرکت نمايشگاه هاي اصفهان: 

اصفهان بدون رسانه، بدون نمایشگاه هم مي شود 

امسال مبلغ 44 هزار و پانصد تومان يارانه انرژی 
برای  و  است  شده  پرداخت  خانوارها  به  نان  و 
بي شك  شود  تعيين  رقمی  هر  هم  آينده  سال 
ايلنا،  گزارش  به  بود.  نخواهد  مبلغ  اين  از  كمتر 
وزير امور اقتصادی و دارايی شايعه كاهش مبلغ 
 يارانه خانوارها به 27 هزار تومان در سال آينده را 
بی اساس خواند. سيدشمس الدين حسينی همچنين 
با اشاره به شايعه افزايش مجدد قيمت انرژی و نان 

در سال آينده گفت: دولت برای سال آينده هنوز 
هيچ تصميمی نگرفته است. وزير اقتصاد در پاسخ 
به سئوالی در خصوص تثبيت يا افزايش حداقل 
حقوق كارگران در سال 1390 گفت: تصميم گيری 
در اين خصوص به توافق كميته سه جانبه مركب 
از وزارت كار و امور اجتماعی، انجمن كارفرمايان 
و انجمن كارگران بستگی دارد. حسينی افزود: با 
اين است كه رفته رفته  اين وجود موضع دولت 

كنيم كه حمايت ها و دغدغه  به سمتی حركت 
 های اجتماعی از جمله تأمين معيشت كارگران از 
راه هايی صورت گيرد كه به بهبود پايه دار معيشت 
آنها منجر شود. حسينی گفت: در بحث حداقل 
دستمزد كارگران فكر می كنيم كه تعديل ها بايد 
بسيار آرام صورت گيرد و در عين حال از شيوه 
بهبود  تأمين اجتماعی برای  های ديگر مثل نظام 
استانداردهای رفاهی و معيشتی كارگران اقدام شود.

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
گفت: از 25 اسفند تا 14 فروردين، 15 گروه 
استان  زيست  محيط  از  حفاظت  براي  سيار 
الهيجان زاده  احمدرضا  مي كنند.  فعاليت 
به  اشاره  با  اصفهان  در  فارس  با  گفتگو  در 

فعاليت مستمر گروه  هاي گشت محيط زيست 
داشت:  اظهار  نوروز،  ايام  در  اصفهان  استان 
گروه هاي گشت نوروزي محيط زيست وظيفه 
به  طبيعي  مناطق  به  را  افراد  نظارت  و  كنترل 

نوروز  ايام  در  كرد:  تصريح  دارند. وي  عهده 
از  اصفهان  استان  شهرستان هاي  و  مناطق  در 
بيشتري  فعاليت هاي  زيست  محيطي  مناطق 
زيست  مناطق  كنترل  و  گشت  راستاي  در 
 محيطي انجام مي شود. مديركل محيط زيست 

استان اصفهان با بيان اينكه اصفهان يك شهر 
در  گردشگران  كرد:  تأكيد  است،  توريستي 
مجاور  استان هاي  شهرستان ها،  از  نوروز  ايام 
شكار  و  تفريح  براي  استان  بومي  نواحي  و 

روي  اصفهان  استان  به  پرندگان  و  حيوانات 
مي آوردند و وارد عرصه هاي طبيعي مي شوند 
مي پردازند.  حيوانات  و  پرندگان  شكار  به  و 
وي به افزايش گردشگران در ايام نوروز اشاره 
افرادي  تعداد  نوروز  ايام  داد: در  ادامه  كرد و 
كه وارد مناطق طبيعي استان اصفهان مي شوند 
همين  بر  و  است  ديگر  زمان هاي  از  بيشتر 
 اساس بايد ورود افراد به مناطق طبيعي كنترل 

شود. 
گروه  هاي  نظارت  به  اشاره  با  الهيجان زاده 
به  گردشگران  ورود  بر  زيست  محيط  گشت 
مناطق، افزود: گروه  هاي گشت محيط زيست 
به  آسيب هايي  ورود  از  جلوگيري  براي 
در  افراد  رفت  و  آمد  بر  استان  طبيعي  مناطق 
نظارت  محيطي  زيست  مناطق  به  نوروز   ايام 

مي كنند. 

كاهش مبلغ یارانه ها شایعه ای بی اساس است  

الدن سلطاني

مديرکل محیط زيست استان اصفهان خبر داد:

فعاليت 15 گروه سيار در ایام نوروز براي حفاظت 
از محيط زیست 
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رو در روآژیر

همه س��اله چنين روزي به عنوان روز 
درختكاري در ايران گرامي داش��ته مي 
شود. در ختكاري يكي از سنن پسنديده 
در اسالم اس��ت كه به كرات نسبت به 
آن در روايات تأكيد ش��ده اس��ت. امام 
ص��ادق در اين باره مي فرمايند: ش��ش 
چيز است كه مومن پس از مرگ از آنها 
بهره مند مي شود: فرزند صالح، مصحفي 
كه از او بماند، چ��اه آبي كه حفر كرده 
باش��د، آبي كه جاري كند، سنت نيكي 
كه بنهاد و درختي كه بكارد. همه ساله 
چنين روزي به عنوان روز درختكاري 
در ايران گرامي داشته مي شود. روايت 
شده است: حضرت علي )ع ( به ايجاد 
نخلس��تان بزرگي پرداختند و به دست 
مباركش��ان آن را ب��ه بار نش��اندند. در 
ادي��ان و فرهنگ ه��ای مختلف جهان، 
درخت و درخت��كاری جايگاه خاصی 
دارد. دين مقدس اس��الم نيز به كاشت 
درخت تشويق و ترغيب كرده است و 
 بعضی از بزرگان دين به اين امر اشتغال 
داشته اند. حضرت علی عليه السالم در 
مدينه باغ های خرمای فراوانی به وجود 
آورد و بيش��تر آنها را در راه خدا وقف 
كرد. پيامبر صلی اله عليه و آله وس��لم 
نيز می فرمايد: »اگر ش��خصی درختی 
بكارد يا مزرعه ای را به زير كشت ببرد 
و انس��ان ها، حيوانات يا پرندگان از آن 
بخورن��د، اين كار صدق��ه ای از طرف 
آن شخص شمرده می ش��ود«. قرن ها 
پيش از آن كه دانشمندان غربی به ارائه 
نظريه های زيس��ت محيطی بپردازند، 
دين اس��الم به محيط زيست و ارتباط 
انس��ان و موجودات زن��ده با آن توجه 
 داشته است. امروزه انسان با مشكالت 
زيس��ت محيطی مختلفی روبه روست. 
تخري��ب كره زمين، انقراض گونه های 
جان��وری و گياهی، آلودگ��ی هوا، آب 
و رودخان��ه ها، تخري��ب جنگل ها و 
 مش��كالت ديگر، همگی نتيجه كاربرد 
فن آوری های لجام گس��يخته اس��ت. 
انس��ان امروزه در پی حل مش��كالت 
محيط زيس��ت خويش برآمده اس��ت 
و اس��الم ب��ا دارا ب��ودن مناب��ع غنی، 
راهكارهايی برای حل آن ارائه می دهد. 
احيای زمين و كاشت درختان، همواره 
در فرهنگ اسالمی جايگاه خاصی داشته 

و مورد توجه بوده اس��ت. پيامبر صلی 
ال��ه عليه و آله و س��لم در اين باره می 
فرمايد: »هر كس درختی بكارد و از آن 
مراقبت كند تا بزرگ ش��ود و ثمر دهد، 
در جهان آخرت پاداش خواهد گرفت«. 
پيغمبر اكرم صلی اله عليه و آله وس��لم 
به كس��ی كه درخت می نشاند فرمود: 
»می خواهی تو را به نش��اندن درختی 
راهنمايی كنم كه اس��توارتر، رش��دش 
بيش��تر، ميوه اش خوش تر و بادوام تر 
از اين درخت باشد؟« عرض كرد: بلی 
يا رسول اله. حضرت فرمود: »هر بار كه 
صبح يا شب تس��بيحات اربعه بگويی، 
 برای هر تس��بيح، ده درخ��ت از انواع 
ميوه ها در بهش��ت برای تو كاشته می 
شود«. آن مرد عرض كرد: يا رسول اله، 
من شما را شاهد می گيرم كه اين محل 
را وقف فقيران كردم. رسول خدا صلی 
ال��ه عليه و آله وس��لم در مدينه، هنگام 
ايراد سخنرانی، به درختی تكيه می داد و 
از آن به عنوان منبر استفاده می كرد. بعد 
از اينكه منبری برای پيامبر ساختند و آن 
حضرت بر منبر نشست، صدايی شبيه 
ناله از آن درخت بلند شد كه گويی در 
فراغ آن حضرت گريه س��ر داده بود، از 
اين رو، از آن روز آن درخت را حنانه، 
به معنای ناله بچه شتری كه از مادر جدا 
می ش��ود ناميدند. وقتی پيامبر صدای 
درخت را ش��نيد، از منب��ر پايين آمده، 
آن را در بغل گرفت تا ساكت شد. بعد 
فرمود: »اگ��ر او را در برنمی گرفتم، تا 
قيامت ناله می كرد«. پيامبرصلی اله عليه 
وآله فرمود: هر ك��س درختی بكارد و 
در نگهداری آن بكوش��د تا ميوه دهد، 
در برابر هرچه از آن ميوه به دست آيد، 
پاداش��ی نزد خدا خواهد داشت. پيامبر 
صلی اله عليه وآله همچنين فرمودند: هر 
كه نهالی بكارد، خداوند به مقدار ميوه ای 
ك��ه از آن درخت به دس��ت می آيد، در 
نامه اعمال او پاداش می نويسد. همچنين 
امام صادق  )ع(: درخت��ان ميوه را قطع 
نكني��د كه خداوند بر ش��ما عذاب فرو 

می ريزد.
همچنين به همين مناس��بت 15 تا 22 
اس��فندماه هر س��ال به نام هفته منابع 
طبيعي و روز درختكاري ناميده ش��ده 

است.

 باتوجه به اين امر، بايد مديران و معلمانی مبتكر، خالق و 
توانمند برای مدارس برگزيد تا قادر باش��ند با اتخاذ تدابير 
و ش��يوه های بايسته، زمينه را برای تجلی و بروز استعدادها 
و خالقيت ه��ای دانش آموزان فراهم آورند. امروزه ش��اهد 
رقابت های فش��رده جوامع گوناگون برای دس��ت يابی به 
جديدترين فناوری و منابع قدرت هس��تيم. افراد تيزهوش، 
خالق و صاحبان انديش��ه های نو، به مثاب��ه گران بهاترين 
س��رمايه ها، از جايگاه بسيار واال و ارزشمندی برخوردارند. 
انسان برای خلق نشاط و پويايی در زندگی نيازمند نوآوری 
و خالقيت و ابتكار است. آموزش وپرورش به عنوان متولی 
تعليم و تربيت فرزندان از يك سو وظيفه فراهم آوردن زمينه 
رش��د و پرورش خالقيت و نوآوری و همچنين اس��تفاده 
صحيح و جهت دار از اس��تعدادها و توانايی ه��ای افراد را 
ب��ه عنوان امری مهم به عهده دارد كه اين خود زمينه س��از 
توسعه همه جانبه كشور )توسعه فرهنگی، سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی و...( اس��ت و از سوی ديگر برای پويايی خود 
نيازمند بهره مندی از خالقيت و نوآوری مديران، معلمان و 

دانش آموزان می باشد. 
تعريف خالقیت 

»راجرز« خالقيت را اظهار وجود و استقالل طلبی و حفظ 
شخصيت انس��ان می داند. شايد به جرئت بتوان گفت كه 
جامع ترين تعريف خالقيت توس��ط گيلفورد، دانش��مند 
آمريكايی، عرضه ش��ده است. او خالقيت را با تفكر واگرا 
)دست يافتن به رهيافت های جديد برای مسايل( در مقابل 
تفكر همگرا )دس��ت يافتن به پاسخ( مترادف دانسته است. 
بنابراين، خالقيت يك فرآيند ذهنی است كه در فردی معين 
و در يك زمان مشخص ديده می شود، فرايندی كه در نتيجه 
آن، يك اث��ر جديد، اعم از فكر يا چيز نو و متفاوتی توليد 
می ش��ود. ممكن اس��ت توليد جديد و متفاوت، كالمی يا 

غيركالمی، عينی يا ذهنی باشد. 
روش های ترغیب و پرورش خالقیت در دانش آموزان 

  فضای خالقيت برانگيز ايجاد كنيم. 
  به دانش آموزان نش��ان دهيم كه عقايدشان دارای ارزش 

اس��ت زيرا كس��انی كه به نوعی 
خالقيت آن ها برانگيخته می شود، 
روابط و مفاهيمی را درك می كنند 
كه بقيه ممكن است از آن بی خبر 

باشند. 
 دان��ش آموزان را در ش��رايطی 
قرار دهيم تا فكر كنند و در مورد 
حل مسايل مختلف بيانديشند. به 
عنوان مثال وسيله ای را باز كنيد و 
از نوجوان بخواهيد آن را به شكل 

اوليه دربياورد. 
 دان��ش آموز را ترغيب كنيم تا 
به مطالعه و جستجو در كتاب ها 
بپردازد و پاسخ بعضی از سئواالت 

خود را پيدا كند. 
 روحي��ه پرس��ش از خ��ود در 
دانش آموزان ايجاد كنيم، به گونه 
ای كه به هر پديده ای كه می بينيد، با دقت بنگرد و به طور 

مستمر از خود بپرسد، چه خواص و نظمی را دارا است. 
 محت��وا را متناس��ب با نيازها و درك و فه��م دانش آموز 

برگزينيم تا موجب يادگيری فعال، پويا و پايدار شود. 
 س��ئوال هايی را بپرس��يم كه با »چ��را« و »چگونه« آغاز 
می ش��وند، نه ب��ه كجا، چه كس��ی و چه وقت��ی، چرا كه 
سؤال هايی كه دارای جواب های متعدد باشد، موجب تفكر و 

ايجاد خالقيت در دانش آموزان می شوند. 
 مس��ابقات تحقيقی در امور آموزش��ی پرورشی برگزار 
می كنيم و نتيجه تحقيقات را در سطح مدارس و منطقه ها 

مقايسه كنيم. 
 ب��ر تحقيق و پژوهش در قراين��د آموزش تأكيد كنيم، به 
نحوی كه در تمام دروس، به تناسب موضوعات، از تحقيق 

و پژوهشگری استفاده شود. 
 محيطی مناس��ب برای ياد دادن چگونگی تش��خيص و 

برخورد با مسأله برای دانش آموزان فراهم كنيم. 
 آمادگی مدير برای اس��تقبال و استفاده از فكرهای جديد 
دانش آموزان و معلمان بسيار مهم است يعنی به طور فعال و 

مستمر در جستجوی طرح های خالق باشد. 
 او را به ش��ركت در تصميم گيری های مدرس��ه ترغيب 

كنيم. 
 اعتماد به نفس را در او تقويت كنيم. 

 فضايی صميمی و دوس��تانه در محيط آموزشی و كالس 
فراهم آوريم. 

ترغیب معلمان در جهت خالقیت 
معلمان باتوجه به تعامل مؤثر و گس��ترده ای كه با فراگيران 
خ��ود دارند از مهم ترين عوامل افزايش يا كاهش خالقيت 
محس��وب می شوند. فعاليت خالق معلم نيز ارتباط زيادی 
با عملكرد خالقانه مديران دارد. به كارگيری موارد ذيل در 

تشكيل چنين محيطی نقش مهمی ايفا می كند: 
 تش��ويق معلمان جهت به كار بستن ش��يوه های جديد 

عملكردهای نوگرايانه. 

 فراهم نمودن زمينه های مناسب برای گذرانيدن دوره های 
آموزشی و روش های جديد و فنون تدريس خالق. 

 كاهش كنترل مستقيم و زورمدار و امكان دسترسی آسان 
و س��ريع به اطالعات موثق و ايجاد حس اعتماد متقابل و 

ارتباط  دوستانه. 
 ايجاد محيطی آزاد و روابط صميمی بين كار و آموزش. 

 كمك به بهبود كار آموزش معلمان. 
 فراهم آوردن زمينه بروز استعدادهای فراگيران. 

مشخصه معلمان خالق 
 به معلمی عشق می ورزند و آن را هنر می دانند. 

 به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه می كنند. 
 هي��چ دانش آموزی را بی اس��تعداد نمی ش��مارند ولی 
 اس��تعدادها، عالي��ق و توانمندی ه��ای آن ه��ا را متفاوت 

می دانند. 
 قدرت تخيل قوی دارند. 

 ابتدا علت يابی سپس به حل مشكالت می پردازند. 
 از كار يكنواخت پرهيز می كنند. 

 روش های جديدی برای تدريس دارند. 
 در هيچ كاری افراط يا تفريط نمی كنند. 

 مسايل را از زوايای مختلف می بينند. 
 از مخالفت ديگران نمی هراسند. 

 با اراده و قدرت كارها را پی گيری می كنند. 
 از ايستايی و ركود بيزارند. 

با اين اوصاف، موانع اصلی خالقیت عبارتند از: 
 تأكيد زياد بر نمره دان��ش آموزان به عنوان مالك خوب 

بودن. 
 روش های تدريس سنتی و مبتنی بر معلم محوری. 

 عدم شناخت معلم نسبت به خالقيت. 
 فق��دان حداقل امكانات برای انج��ام فعاليت های دانش 

آموزان 
 عدم پذيرش ايده های جديد. 

 فقدان اعتماد به نفس. 
 ترس از انتقاد و شكست. 

راهكارها 
 افزايش مسابقات علمی، فرهنگی، هنری، مقاله نويسی و... 

به مناسبت های مختلف. 
 ترتيب دادن گردش ها و بازديدهای علمی برای آش��نايی 
دان��ش آم��وزان با جهان خارج از مدرس��ه ب��ه عنوان يك 
تكنولوژی آموزش��ی مؤثر مانند حض��ور در كارخانجات، 

كارگاه های توليدی، اماكن سياحتی، تاريخی، زيارتی و... 
 برگزاری نمايشگاه هايی از دست ساخته های دانش آموزان 
و معلمان و دعوت از اوليا و مسئوالن اداره، مدارس ديگر و... 

به منظور تشويق و ترغيب دانش آموزان. 
 آموزش ضمن خدمت به معلمان. 

 دادن پاداش و تشويق به معلمان و دانش آموزان خالق و 
حمايت از آنان. 

 گسترش مطالعه و كتابخوانی در دانش آموزان و آموزش 
روش های صحيح مطالعه در ساعات فوق برنامه. 

 آموزش خانواده جهت پرورش خالقيت دانش آموزان. 

جامعه

مدير كل گمرك استان اصفهان در همايش مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز گفت: يكي از علل قاچاق كاال باال بودن ميانگين نرخ 
تعرفه است از سويي به طور معمول كاالهايي قاچاق مي شوند 
كه نرخ تعرفه ش��ان باالست. وي افزود: قاچاق كاال يكي از 
پديده هاي مخربي اس��ت كه آثار زيانباري را در بخش هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به جاي مي گذارد. عسگری 
با بيان اينكه قاچاق كاال به سمت توزيع مي رود خاطرنشان 
 كرد: كاالي قاچاق 20 تا 30 درصد زير قيمت بازار عرضه 

مي شود. 
در نتيجه توليد كم كم رو به ركود مي رود و بيكاري فراوان 
مي شود. و اينجاست كه بايد گفت قاچاق اقتصاد را تهديد 
مي كند. عسگري عالوه بر نرخ باالي تعرفه و تعدد گمركات 
مختلف در كشور،  اتخاذ برخي سياست ها و تصميمات در 
تجارت را از ديگر داليل قاچاق كاال عنوان و خاطرنش��ان 
كرد: تعرفه رس��مي موبايل 4 درصد ب��ود كه بعد اين رقم 
60 درصد اعالم ش��د. در سال 85، 7 ميليون گوشي تلفن 
همراه وارد شد كه از اين تعداد يك ميليون از كانال گمرك 
ب��ه كش��ور راه يافت و مابقي به صورت قاچاق وارد ش��د 
بررس��ي ها نشان داده كه علت ورود گوشي هاي قاچاق كه 
گارانتي هم ندارند به علت نرخ تعرفه اس��ت. وي تصريح 
كرد: حدود س��ه سال دولت ورود چاي را به كشور ممنوع 
كرد از آنجا كه به جز الهيجان،  شهر ديگري به توليد چاي 
نمي پردازد اين ميزان توليد جوابگوي كل كشور نبود و اين 
امر زمينه را براي ورود چاي قاچاق فراهم مي كرد. مدير كل 
گمرك استان اصفهان در خاتمه درباره ورود صنعت نساجي 
و نفت به كشور گفت: سال گذشته 2 ميليارد تومان در بخش 
نساجي واردات داشتيم كه اين رقم امسال به 6 ميليارد و 400 
ميليون تومان رس��يد. همچنين سال گذشته شاهد واردات 
500 ميلياردي كفش بوديم كه اين ميزان امس��ال به رقم 1 

ميليارد و 500 ميليون تبديل شده است. 
در ادامه مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان اصفهان با بيان 
اينكه گس��ترش پديده قاچاق و تأثير آن روي اشتغال خطر 
جدي اس��ت كه بايد با آن مبارزه ك��رد افزود: كاالهايي كه 
وارد و خارج مي ش��وند مطابق قانون 2 صادرات و واردات 
به سه دسته كاالهاي مجاز، مجاز مشروط و ممنوع تقسيم 
مي گردن��د. آقايي درباره كاالهاي مجاز تصريح كرد: حجم 
معافي��ت مس��افرتي كاال 80 دالر اس��ت ك��ه البته رعايت 
نمي ش��ود. و اين بدان معناس��ت كه هر ايراني مي تواند به 
اين اندازه كاال به عنوان سوغات وارد كند اما ديده مي شود 
كه تا س��قف يك ميليون هم كاالي مسافرتي وارد استان ها 
مي گردد. وي با اشاره به اينكه اولين مشكل كشور كاالهاي 
مجاز مشروط هستند درباره اين نوع كاالها خاطرنشان كرد: 
اولين كاالهاي قاچاق در اين دسته پوشاك است كه تعرفه 

100 درصدي دارد. 

كاالهایي قاچاق مي شوند كه 
نرخ تعرفه شان باالست

زیر پوست شهر

لیست اسامي 32 نفر برندگان 
مسابقه فرهنگي »فجر ماندگار«

جمع آوري 5میلیارد ريال زکات 
در چهارمحال و بختیاري

زاينده رود
1- خانم مرضيه احمدي

2- آقاي حسين عبد يزدان
3- خانم زهرا عالي شأن

4- خانم طاهره مالكي
5- خانم فائزه يوسفي

6- خانم شهربانو مرداني
7- آقاي عليرضا صلواتي

8- خانم شيوا صمصام شريعت
9- خانم پري شريفي

10- آقاي سعيد مطلبي فشاركي
11- خانم زهره اژه اي

12- آقاي محمدعلي صلواتي
13- آقاي مسعود نصر اصفهاني

14- خانم الهام محلوجي
15- خانم سكينه شمسي

16- خانم مريم نصر اصفهاني
17- خانم سهيال معصوم زاده
18- خانم زهرا نصر اصفهاني

19- خانم مهشيد نصراصفهاني
20- آقاي مهدي محلوجي
21- آقاي عرفان گرگايي

22- آقاي مجتبي مهاجري
23- آقاي مهدي نامداري

24- خانم مژگان طباطبايي خوزاني
25- خانم وجيهه زماني
26- آقاي نصراله باقري

27- آقاي غالمرضا سلمانيان
28- آقاي حسن منصوري

29- خانم ناهيدالسادات مجلسي نسب
30- آقاي عليرضا بياني پور

31- خانم مريم كتابچي
23- خانم بتول السادات محمدزاده

افراد فوق مي توانند از روز ش��نبه 89/12/14 به مدت يك 
هفته با در دس��ت داشتن شناسنامه يا كارت ملي به شوراي 
هماهنگي تبليغات اس��المي استان اصفهان واقع در خيابان 
مش��تاق اول جنب خيابان آيت اله سيد ابوالحسن اصفهاني 

پالك 72 مراجعه و جواز خود را دريافت كنند.
    شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان اصفهان

مدي��ركل كميت����ه ام����داد ام��ام خمين����ي )ره( 
چهارمحال و بختياري گفت: در سال جاري مردم اين 
اس��تان بيش از 5 ميليارد ري��ال زكات پرداخ��ت كرده اند.
ابوالقاس��م رس��تگار در گفتگو با فارس با اعالم اين مطلب 
اظهار داش��ت: اين ميزان زكات جمع آوري ش��ده نسبت به 

دوره مشابه افزون بر شش درصد رشد داشته است. 

روز درختکاري

  كارشناس��ان ب��ه والدين هش��دار م��ی دهند كه 
فرزن��دان را مس��ئول تحق��ق روياه��ای دس��ت 
نيافت��ه خود نكنند. ش��ايد ب��اور نكن��ی، اما منی 
كه ح��اال كلی در صن��ف خودمان ب��رای خودم 
اس��می در ك��رده ام، ي��ك دني��ا حس��رت را در 
 چم��دان خاطرات��م دارم.... م��ن در خ��واب هم 
نمی ديدم كه به اين س��مت و سو كشيده شوم و 
از اي��ن راه زندگی ام را بگذرانم. )آهی كش��يد و 
ادام��ه داد( ما 3 برادر و 2 خواهر بوديم كه با پدر 
و مادرم زندگی می كرديم. پدرم كارگر ش��ركت 
دخاني��ات بود و من فرزند ب��زرگ خانواده بودم. 
وضعيت مالی مان چندان تعريفی نداش��ت. سال 
چهارم بودم كه س��رمای بدی خوردم. آنقدر حالم 
بد ش��د كه 3، 4 روز نتوانس��تم مدرسه بروم. تب 
و لرز ش��ديد، س��رفه، حالت تهوع، استخوان درد 
و دل پيچ��ه امان��م را بريده ب��ود. روزی كه پيش 
دكت��ر رفتم، ت��ازه فهميدم می خواه��م چه كاره 
 ش��وم. آن روپوش س��فيد، عينك فريم مش��كی، 
گوشی ای كه دور گردن دكتر بود و آن لحن آرام 
و مطمئن و مهربان تا مدت ها در حافظه ام بود. از 
تو چه پنهان بعد هم چند باری رفتم جلوی مطب 
آقای دكتر ولی رويم نشد كه داخل بروم. من بايد 
پزش��ك می ش��دم. هدفم همين بود. خدا بيامرز 
پدرم آدم فهميده ای بود. می گفت: »اگر بخواهی 
دكتر ش��وی بايد س��ال ها درس بخوانی و جدی 
هم بخوانی، بازيگوشی را كنار بگذاری و هميشه 
س��رت در كتاب و درس باشد.« و من همين كار 
را كردم. تا دوره دبيرستان هميشه جزو نفرات اول 
در كالس بودم. حتی يك بار اسمم را به آموزش 
پرورش هم دادند به عن��وان دانش آموز برتر. آن 
روزها كه هم س��ن و سال های من هر كدام دنبال 

تفريح و خوش گذرانی های 16، 17 سالگی خود 
بودند، من داشتم درس می خواندم. تا اينكه... من 
سال سوم دبيرستان بودم. بعدازظهر سه شنبه روزی 
بود كه خبر آوردند پدرم در كارخانه سكته كرده. 
يادم نيست چطور خودم را به بيمارستان رساندم 
اما دير رس��يدم. پدرم از محل كارش تا بيمارستان 
دوام نياورده بود. خيلی برايم دردناك بود. راستش 
او مانند بقيه پدرها نبود. زندگی اش س��خت بود 
ولی انسان بود. رفتن پدر، تمام نقشه های مرا برای 
آينده نق��ش بر آب كرد. حاال من مرد خانواده ای 

شده بودم. همه به من تكيه كرده بودند. 
2 ب��رادر كوچك تر و 2 خواهر دم بخت و مادرم. 
مجبور شدم در كنار درس خواندن كار هم بكنم. 
 زندگی خيلی سخت ش��ده بود. هر چقدر تالش 
م��ی كردم، انگار جای خالی پدر آنقدر بزرگ بود 
كه هي��چ وقت قرار نبود پر ش��ود. با هر بدبختی 
ای ب��ود ديپل��م را گرفتم اما ادام��ه دادن درس و 
تحصيل بعيد به نظر می رس��يد. ب��ا خودم گفتم: 
»درس خواندن باشد برای بعد« و چسبيدم به كار. 
از طريق دايی باقر و به واس��طه يكی از دوستانش 
به يك طالساز معرفی شدم. از قبل پيش دايی باقر 
روی نق��ره كار كرده بودم و دس��تم به اين كارها 
آشنا بود. 6 سال از مرگ پدرم می گذشت. كم كم 
اوضاع بهتر شده بود. خواهر و برادرهايم هر كدام 
سر و سامان گرفته بودند. در اين مدت برای خودم 

طالساز ماهری شده بودم.
)انگار كه موضوع خنده داری يادش بيايد، لبخند 
كمرنگی زد( می دانس��تم كه قب��ول نمی كند اما 
يك روز باالخ��ره دل را به دري��ا زدم و موضوع 
را به او گفتم. پيش خ��ودم گفتم: »مرگ يك بار، 
شيون هم يك بار« و گفتم. سرم پايين بود. دست 

روی ش��انه ام گذاشت و گفت: »هر كاری رسم و 
رسومی دارد. برای اين كار بايد با مادرت بيايی تا 
صحبت كنيم«. باورم نمی شد ولی او قبول كرد و 
من و مادر و خواهربزرگم به خواس��تگاری دختر 
حاجی رفتي��م. هنوز هم اين اتف��اق باورنكردنی 
ترين حادثه زندگی من است. من با فاطمه ازدواج 
ك��ردم. همه چيز بر وفق م��راد بود جز يك چيز. 
يك عينك فريم مشكی، يك روپوش سفيد، يك 
گوش��ی و آرزويی كه داشت گوشه دلم خاك می 
خ��ورد و آزارم م��ی داد. تا اينكه پس��رمان به دنيا 
آمد. اس��م پس��رمان را رضا گذاش��تيم. از بزرگ 
شدنش لذت می بردم. حاال همه چيز عوض شده 
بود. رضا می توانس��ت يك پزش��ك موفق شود. 
 وضعي��ت او مانند كودكی من نبود. او هر چيز كه 
می خواس��ت داشت. هر روز صبح خودم او را با 
اتومبيل به مدرسه می بردم. تا می توانستم برايش 
كتاب های علمی مختلف می خريدم و »دكتر رضا«ی 
من هر روز جلوی چشم من بزرگ تر می شد اما باز 
 هم اوضاع آن طور كه من می خواستم پيش نرفت 
]و دوباره آه كشيد.[ رضا امسال، سال سوم دبيرستان 
را تمام می كند. با اينكه رش��ته تحصيلی اش هم 
 تجربی است و با اينكه نمراتش هم خوب است، هيچ
  عالق��ه ای به رش��ته پزش��كی نش��ان نمی دهد. 
نمی دانم چرا عارف مس��لك شده. آن روز با هم 
حرف می زديم كه برگش��ت و گفت: »عالقه من 
به ادبيات خيلی بيش��تر از پزشكی است. ترجيح 
می دهم ب��رای كنكور ادبيات فارس��ی بخوانم تا 
پزش��كی.« می خواهم هر طور شده، او را از اين 
كار منصرف كنم ول��ی نمی دانم چگونه، رضا به 
راحتی می تواند يك پزش��ك موفق شود. او نبايد 

آينده خود را خراب كند.

نقش خالقیت در زندگی امروز  

پنجره

دث
حوا

زاينده رود
فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان از كش��ف 510 هزار 
س��ي دي خارجي قاچاق در بازرسي از يك كاميون حامل 
بار كودهاي ش��يميايي توس��ط مأموران ايس��ت و بازرسي 
ش��هيد امامي فرماندهي انتظامي شهرس��تان شهرضاي اين 

استان خبر داد. 
س��ردار حس��ن كرمي اظهار داش��ت: مأم��وران فرماندهي 
انتظامي شهرستان شهرضا حين كنترل خودروهاي عبوري 
در گلوگاه ش��هيد امام��ي واقع در محور آباده به ش��هرضا 
به يك دس��تگاه كاميون حامل بار كودهاي شيميايي كه از 
يكي از استان هاي جنوبي كشور به سمت تهران در حركت 
ب��وده مش��كوك و آن را متوقف كردند. اين مقام مس��ئول 
عنوان داشت: مأموران در بازرسي دقيق از اين خودرو 510 

هزار عدد از انواع سي دي خام خارجي از زير بار كودهاي 
شيميايي كشف و ضبط كردند. 

فرمان��ده انتظامي اس��تان با بي��ان اينكه اي��ن محموله فاقد 
مدارك معتبر گمركي و به صورت قاچاق وارد كشور شده 
بود گفت: ارزش تقريبي سي دي هاي كشف شده از سوي 
كارشناس��ان بالغ بر يك ميليارد و 20 ميليون ريال تخمين 
زده ش��ده اس��ت. اين مقام انتظامي تصريح ك��رد: در اين 
خصوص خودرو توقيف و راننده آن به نام »حس��ن- ف« 
ب��ه همراه تمامي اين كاالها به اداره گمرك اس��تان تحويل 

داده شدند. 
سردار كرمي خاطرنشان كرد: متهم پرونده پس از دستگيري 
به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضايي و با قرار صادره روانه زندان شد.

زاينده رود
با ت��الش مأم��وران پلي��س مب��ارزه با م��واد مخدر 
فرماندهي انتظامي اس��تان و شهرستان هاي نايين و سميرم 
طي 24 ساعت گذشته مقدار 183 كيلو و 500 گرم ترياك 

كشف و ضبط شد. 
مصطفي صادقيان سرپرس��ت مركز اطالع رساني فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان گفت: مأموران پليس مبارزه با مواد 
مخدر استان و شهرستان س��ميرم حين كنترل خودروهاي 
عب��وري محور جناب ب��ه آباده، چهار دس��تگاه خودروي 
س��واري وانت و پ��ژو 405 حامل مواد مخ��در را توقيف 

كردند. 
اين مقام مس��ئول بيان داش��ت: مأموران در بازرسي از اين 
خودروه��ا مقدار 138 كيلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع 

ترياك را كشف و ضبط كردند. وي افزود: همچنين مأموران 
پلي��س مبارزه با مواد مخدر و يگان امداد شهرس��تان نايين 
نيز طي يك عمليات جداگانه در ايس��تگاه بازرس��ي شهيد 
ش��رافت و سه راهي چوپانان از يك دستگاه خودروي پژو 
405 و يك دس��تگاه خودروي زانتيا مق��دار 45 كيلو مواد 

مخدر را كشف و ضبط كردند. 
سرپرست مركز اطالع رساني پليس اصفهان اظهار داشت: 
در مجموع اين دو عمليات تعداد ش��ش دس��تگاه خودرو 

توقيف و 11 نفر دستگير شدند. 
پ��س  متهم��ان  پاي��ان خاطرنش��ان ك��رد:  صادقي��ان در 
از تش��كيل پرون��ده جه��ت س��ير مراح��ل قانون��ي ب��ه 
 مراج��ع قضاي��ي تحوي��ل و با ق��رار صادره روان��ه زندان

شدند.

كشف 183 كيلو تریاك در استان اصفهانكشف محموله 510 هزار سي دي قاچاق زیر بار كودهاي شيميایي

چه قدر راحت اس��ت ك��ه در مقام يك 
جهانديده و يا يك مش��اور متخصص به 
ديگران توصيه كنيم كه »ديدگاهتان را تغيير 
دهيد، به طور حتم زندگيتان تغيير خواهد 
كرد.« اما اين گفته چگونه عملی می شود، 
اگر ندانيد ك��ه چه بايد كرد؟ در واقع اگر 
تغيير دادن ديدگاه آس��ان بود، چرا بيشتر 
م��ردم قادر به انجام آن نيس��تند؟ به ويژه 
 اگر اين تغيير به اين معنا باش��د كه آن ها 
می توانند خوشحال تر، شاداب تر و كامياب 
تر باشند. اكنون يك سال گذشته است و 
سال نويی پيش رويتان است. برای شروع 
بد نيس��ت فكر كنيد می خواهيد چگونه 
باشيد. خوشحال و شاداب و كامياب بودن 
گاهی واقعاً دش��وار است. چنان چه فكر 
می كنيد آدم شاد و موفقی نيستيد كمی به 
خودتان زحمت بدهيد و نخست به اين 

موارد بيانديشيد و بعد عمل كنيد!
لبخند بزنید: 

در اين باره هرگز بحثی نيست. تحقيقات 
نشان داده، لبخند زدن بر جسم و روح تأثير 
می گذارد. بنابراين لبخندی روی صورتت 
بنشان كه اين گامی خواهد بود در راستای 

تغيير ديدگاهتان!
چشم هايتان را بشويید: 

كتاب، مقاله و مجله بخوانيد. اين كار به شما 
كمك می كند بهتر درك كنيد و ديدگاه های 

تازه را بپذيريد.
فيلم نگاه كنيد تا به شما الهام و رويای تازه 

ببخشد برای تغيير كردن.
كردارتان را تغییر دهید: 

اگربه همان كاره��ا و روش های قديمی 
ادامه م��ی دهيد، تغيي��ر دادن ديدگاهتان 
دشوار است. كارهای متفاوت انجام دهيد 

تا متفاوت بيانديشيد.
محیط پیرامونتان را تغییر دهید:

بگذاريد محيط بر ديدگاه مطلوبتان منعكس 
شود. فضای طبيعی خلق كنيد تا مشتاق 

تغيير شويد.
ــد، حتی به  ــك كنی ــران كم ــه ديگ ب

خودتان:
يكی از س��ريع ترين روش ها برای تغيير 
دي��دگاه اين اس��ت كه تنها ب��ه خودتان 
نپردازيد و به ديگران در دشواری ها كمك 
كنيد. اجازه دهيد همه بدانند چه می كنيد 
و از حمايتشان بهره گيريد تا كمكتان كنند، 
تغيير كنيد و به فكرهای خوبی برس��يد. 
هر چه بيش��تر احس��اس كنيد جزيی از 
كوشش های گروهی هستيد، بيشتر احتمال 

دارد كامياب شويد.
يك حامی اختیار كنید:

چنان چه تغيير مطلوب شما از نوع بزرگ 
و بسيار بنيادی است در فكر كمك گرفتن 
از ي��ك راهنما، مش��اور و ي��ا جهانديده 
 باشيد. اين حرفه ای ها می توانند در وقت 
صرفه جويی كنند؛ از نااميدی های احتمالی 
جلوگيری كنند و ايده های عالی زيادی به 

شما بدهند تا پيشرفت كنيد.
صبور باشید:

اين نكته را دريابيد كه بيش��تر تغييرها به 
كندی صورت می گيرد و وقت گير است. 
اگر فوری نتيجه نگرفتيد، نااميد نش��ويد 
و دس��ت نكش��يد! به كارتان ادامه دهيد، 
به طور حتم نتيج��ه خواهيد گرفت.يك 
ضرب المثل معروف است كه می گويد 
شما حتی می توانيد برای ثروتمند شدن 
 برنامه ريزی كنيد؛ كافی است به پول زياد 

بيانديشيد!  

لطفاً دیدگاهتان را تغيير دهيد   تکليف آرزوهای بر باد رفته چه می شود؟!  

الدن سلطاني
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شهرستان

عضو شوراي شهر اصفهان تأكید كرد؛
تشکيل كميته اي براي مدیریت اوراق 

مشاركت پروژه هاي شهري
عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: با توجه به موفق بودن 
فروش اوراق در اجراي طرح هاي شهري بايد كميته مديريت بر اوراق 
مش��اركت تشكيل ش��ود. كريم نصراصفهاني در جلسه علني شوراي 
اسالمي شهر اصفهان با بيان اينكه به دنبال فراخوان براي فروش اوراق 
پروژه ه��اي احياي بافت فرس��وده فاز دوم ميدان ام��ام علي و پروژه 
همت آباد در طي سه روز 2 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت فروخته 
ش��د، اظهار داشت: استقبال چشمگيري نه تنها از سوي خريداران در 
كل كش��ور، بلكه از سوي ش��هروندان اصفهاني به عمل آمد كه بايد 
از حس��ن اعتماد اين عزيزان قدرداني ش��ود. وي با اش��اره به فروش 
اي��ن اوراق و موفق ارزيابي كردن اين طرح براي پيش��برد پروژه هاي 
شهري تأكيد كرد: بايد كميته اي به منظور مديريت بر اوراق مشاركت 
تشكيل شود. عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان افزود: استقبال مردم 
نقش تأثيرگذاري در تقويت انگيزه ش��هرداري در خدمات رس��اني و 
بهبود وضعيت ش��هر دارد. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
 با اش��اره به برگزاري جش��نواره خوش حسابي در هفته اخير تصريح 
كرد: برگزاري چنين جشنواره هايي سبب مشاركت هر چه بيشتر مردم 

در اداره شهر است.
نصراصفهاني با اشاره به اينكه عوارض نوسازي جزو درآمدهاي پايدار 
ش��هرداري محسوب مي شوند، تصريح كرد: با نهادينه كردن پرداخت 
ع��وارض مي توان به س��مت پايداري درآمد ش��هر پيش رفت. عضو 
ش��وراي اسالمي شهر اصفهان تأكيد كرد: اطالع رساني به مردم توسط 
شهرداري و شوراي اسالمي شهر امري ضروري است و بدون شك با 
در جريان قرار گرفتن مردم از امور شهري مشاركت آنها نيز در روند 

بهبود خدمت رساني شهر بيشتر مي شود.

انتصاب جديد 
در اداره کل اوقاف و امور خيريه 

 زاينده رود
حجت االس��الم و المسلمين قدوس��ي پور به سمت مسئول امور 
 شهرس��تان هاي اداره كل اوقاف و امور خيريه اس��تان اصفهان منصوب  

شد. 
مس��ئول بازرس��ي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان حجت 
االس��الم و المس��لمين قدوسي پور با ابالغي از س��وي مدير كل اوقاف 
و ام��ور خيريه اس��تان اصفهان حجت االس��الم اژدري با حفظ س��مت 
ب��ه عنوان مس��ئول امور شهرس��تان هاي اداره كل اوق��اف و امور خيريه 
اس��تان اصفهان انتخاب ش��د. حجت االس��الم و المس��لمين اژدري با 
بيان اينكه پيگيري مراس��الت مربوط به شهرس��تان هاي اس��تان حجم 
بس��يار زيادي از وقت كاري همكاران را اش��غال مي ك��رد، افزود: از اين 
 پس تمام��ي پيگيري هاي مربوط به شهرس��تان ها به عه��ده اين واحد 

مي باشد. 
وي افزود: شهرستان ها نيز مي توانند تمامي امور نيازمند پيگيري را به اين 

واحد ارجاع و در اسرع وقت پاسخ مشكالت خود را دريافت نمايند.

بازديد استاندار 
چهارمحال و بختياري 

از پروژه کارون 4
استاندار چهارمحال و بختياري به همراه مديركل اداره راه و ترابري استان از 
پروژه پل ارتباطي كارون 4 بازديد كردند. در اين بازديد عنابستاني، استاندار 
چهارمحال و بختياري به همراه مديركل راه و ترابري وخسروي فرماندار 

شهرستان اردل از نحوه ساخت پل ارتباطي كارون 4 بازديد كردند. 
گفتني است پل كارون 4 در كارخانه ماشين سازي اراك در حال ساخت 

مي باشد كه به زودي در مسير شهركرد- ايذه نصب خواهد شد.

حضور در مناطق عملياتی 
بازشناسی ايثارگری های رزمندگان 

معاون سياسی امنيتی استان چهارمحال و بختياری در مراسم اختتاميه حضور 
كاروان های راهيان نور دانش آموزی اين استان در منطقه هاي عملياتی گفت: 
كاروان های راهيان نور و حضور دانش آموزان در منطقه هاي عملياتی 8 
سال دفاع مقدس فرصتی مناسب برای بازشناسی ايثارگری های رزمندگان 
اسالم در 8 سال دفاع مقدس است. به گزارش بسيج استان چهارمحال و 
بختياری، مراسم اختتاميه اردوهای راهيان نور سپاه قمر بنی هاشم )ع( ويژه 
دانش آموزان مقطع دوم متوسطه استان با حضور 440 نفر از دانش آموزان و 
عامل اجرايی سپاه قمر بنی هاشم )ع( در يادمان شهدای هويزه برگزار شد. 
يزدان جاللی در جمع آخرين گروه دانش آموزان بازديد كننده از منطقه هاي 
عملياتی گفت: راهيان نور  حلقه اتصال نسل امروزی با ايثار گری های 
نس��ل دفاع مقدس می باش��د. وی افزود: رزمندگان اسالم نماد كاملی از 
يك انسان واليت مدار و مكتب محور بودند كه با تكيه بر سالح ايمان و 
تقوا در برابر دشمن تا دندان مسلح ايستادند و با ايثار جان خود نگذاشتند 
حتی يك وجب از خاك ميهن اس��المی در دست دشمن متجاوز بماند. 

خبرنگاران در مقابله با جنگ نرم 
دشمن نقش ويژه دارند

معاون روابط عمومی و تبليغات سپاه قمر بنی هاشم در جمع خبرنگاران 
بسيج گفت: خبرنگاران در مقابله با جنگ نرم دشمن نقش ويژه دارند.

به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، كارگاه آموزشی خبرنگاران 
افتخاری برادر و خواهر رده های مقاومت بسيج سپاه ناحيه عشايری در 
سپاه قمر بنی هاشم برگزار شد. در اين كارگاه آموزشی سرهنگ پاسدار 
حميد رضا توسلی به تبيين مأموريت های روابط عمومی و تبليغات در 
رده های مقاومت بسيج و سپاه پرداخت. معاون روابط عمومی و تبليغات 
سپاه  قمر بنی هاشم به جنگ نرم دشمنان عليه ايران اسالمی اشاره كرد 
و افزود: خبرنگاران با بيان حقايق و اطالع رس��انی به موقع قادر هستند 
دشمن را زمين گير كنند. سرهنگ توسلی به گستردگی پايگاه های مقاومت 
و تنوع فعاليت های سپاه و بسيج در عرصه فرهنگی، آموزشی، خدماتی 
 و س��ازندگی اش��اره و بر لزوم اهتمام به جايگاه خبرنگاران افتخاری در 

رده های مقاومت بسيج تأكيد كرد.

به زودي؛ 
کارگران چهارمحال و بختياري سهام  

عدالت دريافت مي کنند
مديرعامل ش��ركت سرمايه گذاري سهام عدالت چهارمحال و بختياري 
گفت: به زودي ثبت نام از كارگران فصلي و س��اختماني در اين اس��تان 
به منظور دريافت س��هام عدالت آغاز مي ش��ود. امين نوروزي با اعالم 
اين مطلب اظهار داش��ت: برهمين اس��اس با شناسايي كارگران فصلي 
و س��اختماني از سال آينده توزيع سهام عدالت بين اين گروه از اقشار 
جامعه آغاز مي ش��ود. وي با اش��اره به نحوه ثبت نام كارگران فصلي و 
ساختماني براي سهام عدالت، گفت: به محض اعالم فراخوان به صورت 
عمومي ثبت نام اوليه كارگران فصلي و س��اختماني در اين استان آغاز 
مي ش��ود. نوروزي با تأكيد بر اينكه ثبت ن��ام اوليه از كارگران فصلي و 
س��اختماني به معناي سهام دار شدن آنان نيست، افزود: برهمين اساس 
كارگران فصلي و ساختماني بايد از سوي يكي از دستگاه هاي اجرايي 
از جمله شهرداري، اداره كار و امور اجتماعي يا سازمان فني و حرفه اي 
به عنوان كارگر معرفي ش��وند. مديرعامل شركت سرمايه گذاري سهام 
عدال��ت چهارمحال و بختياري خاطرنش��ان ك��رد: در اين مرحله تنها 
كارگران فصلي و س��اختماني مشمول دريافت سهام عدالت هستند و 
ساير كارگران شركت هاي خصوصي يا كارخانه ها جزو كارگران فصلي 
و ساختماني محسوب نمي شوند. وي با بيان اينكه از جمعيت بيش از 
890 هزار نفري اين استان تاكنون بيش از 728 هزار نفر موفق به دريافت 
سهام عدالت ش��ده اند، گفت: برهمين اساس طبق قانون سهام عدالت 
بيش از 42 ميليون نفر در كش��ور زيرپوش��ش اين طرح قرار خواهند 
گرفت و س��هام دار خواهند ش��د. نوروزی با بيان اينكه تاكنون از 64 
شركت در اين استان سهام عدالت خريداري شده است، گفت: دخانيات 
ايران، آلومينيوم ايران، ايران خودرو، بانك هاي تجارت، ملت و صادرات، 
فوالد خوزستان، فوالد مباركه، پااليشگاه نفت و كشتيراني از جمله اين 

شركت ها محسوب مي شوند. 

اخبار شهرکردروي ميز

مديرخدمات ش��هري ش��هرداري ش��هركرد گفت: از 
20 اس��فندماه ج��اري ت��ا 15 فروردين م��اه س��ال 90 
 ص��دور مجوزه��اي حف��اري در ش��هركرد متوق��ف 

مي شود. 
پژمان درخشان در نشست ستاد وي ژه تسهيالت نوروزي 
شهركرد، اظهار داشت: در حال حاضر تمامي اكيپ هاي 
نواحي و س��ازمان هاي ش��هرداري به منظ��ور نظافت، 
زيباس��ازي و آماده سازي ش��هري زيبا براي ميزباني از 
گردش��گران و مسافران در آستانه سال نو آماده هستند. 
وي به محورهاي اصلي اين برنامه ها و فعاليت هاي اين 
ستاد اشاره كرد و گفت: اجراي طرح پاكسازي عمومي 
ش��هر از تاريخ 15 اس��فندماه جاري، افزايش س��اعات 
كاري كارگران ش��هرداري از ساعت 7:30 صبح تا 23، 
جمع آوري و ساماندهي دست فروشان و جلوگيري از 
س��د معبر با همكاري نيروي انتظامي صورت مي گيرد. 

درخشان خاطرنشان كرد: برهمين اساس با ساماندهي 
دست فروش��ان، اين افراد به ب��ازار روز يا مجتمع هاي 
 تج��اري مس��تقر در اين ش��هر انتق��ال مي يابن��د. وي 
افزود: جمع آوري نخاله هاي س��اختماني، شستش��و و 
رنگ آميزي جدول ها، پاك س��ازي زباله ها و آراس��تگي 
معابر عمومي س��طح ش��هر، حذف پوس��ترهاي زائد 
تبليغاتي، لكه گيري، آس��فالت معاب��ر، هرس درختان و 
تزئين فضاهاي سبز از برنامه هاي در دست اقدام است.

 مديرخدمات ش��هري شهرداري ش��هركرد خاطرنشان 
كرد: رسيدگي به وضعيت پارك هاي سطح شهر جايگزيني 
نهال هاي جدي��د به جاي نهال هاي خش��ك، هرس و 
فرم دهي درختان، پاكس��ازي س��رويس هاي بهداشتي، 
س��اماندهي آب نماها، رس��يدگي به وضعيت مطلوب 
روش��نايي، تعمي��ر، تعويض و رنگ آميزي س��طل هاي 
زبال��ه و... در طرح اس��تقبال از بهار انجام مي گيرد. وي 

تأكيد كرد: نيروهاي تالشگر خدمات شهري با فعاليت 
مضاعف، ترميم و اص��الح معابر، پياده روها، جدول ها، 
دريچه ها و پل هاي شكسته را در برنامه استقبال از بهار 
و در برنام��ه كاري خود قرار داده اند. درخش��ان توزيع 
نقشه راهنما، اقالم تبليغاتي، آذين بندي معابر، اصالح و 
نصب تابلوهاي جهت نما و چراغ هاي روشنايي، تدابير 
ترافيكي، معاينه فني خودروها و ارايه خدمات اينترنتي 
و اس��تقرار گردش��گران در محل هاي مشخص شده از 
ديگر برنامه هاي در دست اقدام اين شهرداري در آستانه 
فرا رس��يدن سال نو اس��ت. وي تصريح كرد: تعامل و 
همكاري س��ازمان ها و ارگان هاي مربوط با ش��هرداري 
شهركرد در راس��تاي جمع آوري نخاله هاي ساختماني، 
بهداش��ت و نظافت سطح ش��هر موجب مي شود تا در 
سال جاري آمادگي بيش��تري براي پذيرايي از ميهمانان 

نوروزي داشته باشيم.

 زاينده رود
مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال 
وبختياري برنامه هاي بزرگداش��ت هفته منابع طبيعي 
اين اس��تان در س��ال جاري را اعالم ك��رد. عطاء اله 
ابراهيم��ي اظه��ار داش��ت: برنامه هاي بزرگداش��ت 
اين هفته با ش��عار »مديريت جام��ع آبخيزها، ضامن 
 امني��ت ملي« آغ��از خواهد ش��د. اين مقام مس��ئول 

گفت: برنامه هاي هفته منابع طبيعي با نواخته ش��دن 
زنگ طبيعت در مدارس چهارمحال وبختياري شروع 
مي شود. وي برپايي نمايشگاه در اماكن عمومي و بهره 
گيري از مشورت و مشاركت دانش آموزان، روحانيان، 
بسيج، دهياري ها و نهادهاي اطالع رساني در ترويج 
فرهن��گ منابع طبيعي را از ديگر برنامه هاي اين اداره 
اعالم كرد. ابراهيمي گفت: نهال مورد نياز دستگاه هاي 

 هميار طبيع��ت در اين هفته تأمي��ن و توزيع خواهد 
شد. 

مدير كل مناب��ع طبيعي و آبخي��زداري چهارمحال و 
بختي��اري تصريح كرد: از برگزي��دگان و چهره هاي 
ماندگار منابع طبيعي و آبخيزداري در اين هفته تجليل 
مي شود. همچنين از 15 تا 21 اسفندماه به عنوان هفته 

درختكاري نامگذاري شده است. 

مدي��ر ب��ازار ب��رق ش��ركت توزيع برق شهرس��تان 
اصفه��ان گف��ت: پس از اج��راي قان��ون هدفمندي 
يارانه ه��ا، بيش��ترين ميزان كاهش مص��رف برق در 
بخش كشاورزي با كاهش بيش از 14 درصدي رقم 

خورد. 
سارا صالحي با اشاره به اينكه با اجرايي شدن قانون 
هدفمند كردن يارانه ها در تمامي حوزه هاي خانگي، 
صنعتي و تجاري شاهد كاهش مصرف برق بوده ايم، 
اظهار داشت: مصرف برق مشتركان حوزه شهرستان 
اصفه��ان 5/52 درصد كاهش داش��ته اس��ت. وي با 
بيان اينك��ه قانون هدفمند كردن يارانه ها به مرور در 
كاهش مص��رف انرژي برق تأثيرگ��ذار خواهد بود، 
تصريح كرد: ميزان مصرف انرژي طي ماه هاي دي و 
بهمن سال گذشته 108 هزار و 819 مگاوات ساعت 
ب��وده كه با 5/52 درصد كاه��ش به ميزان 575 هزار 
و 197 مگاوات ساعت در سال جاري رسيده است. 

وي با اش��اره به پيش��ينه فرهنگي و باال بودن سطح 
آگاهي عمومي در اصفهان، تأكيد كرد: متوسط سرانه 
مصرف ماهانه خانوار در شهر اصفهان طي شش ماه 
ابتداي س��ال معادل 226 كيلو وات س��اعت و بسيار 
نزديك به الگوي مصرف تعريف شده است. صالحي 
همچنين اف��زود: مصرف انرژي ط��ي دو ماه بعد از 
هدفمند كردن يارانه ها به نسبت دو ماه قبل از اجراي 
طرح 6/54 درصد كاهش داش��ته اس��ت. وي با بيان 
اينكه از زمان اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها 
در آذر ماه سال  جاري مصرف برق در بخش عمومي 
برابر با 29 هزار و 233 مگاوات س��اعت بوده است، 
گفت: در دي ماه س��ال  جاري مصرف برق در همين 
بخش 28 هزار و 617 مگاوات س��اعت برآورد شده 
كه با مقايسه اين دو ماه مصرف برق 2/11 كاهش را 

تجربه كرده است.
مدير بازار برق شركت توزيع برق شهرستان اصفهان 

ادام��ه داد: در بخ��ش كش��اورزي ني��ز مانند س��اير 
بخش ه��اي مصرفي با كاهش مص��رف برق روبه رو 
بوديم به گونه اي ك��ه مصرف برق در ماه آذر و دي 
ب��ه ترتي��ب 50 هزار و 391 مگاوات س��اعت و 43 
هزار و 219 مگاوات س��اعت بوده است. وي اظهار 
داش��ت: در بخش ساير مصارف نيز مصرف برق در 
شهرستان اصفهان، در آذرماه امسال 34 هزار و 588 
مگاوات ساعت و در دي ماه سال  جاري مصرف در 
اين بخش 33 هزار و 428 مگاوات س��اعت بوده كه 

3/35 درصد كاهش داشته است.
صالحي افزود: بيشترين ميزان كاهش مصرف برق در 
بخش هاي مختلف شهرستان اصفهان در مقايسه دو 
ماه آذر به عنوان ماه پيش از اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها و در دي ماه به عنوان يك ماه پس از اجراي 
اين قانون، در بخش كش��اورزي ب��ا كاهش 14/23 

درصدي بوده است.

اعزام دانش آموزان شهرضايي 
به منطقه های عملياتی دفاع مقدس 

در چهارمحال و بختیاری؛
اصالح سيستم گرمايشي 
مرغداري ها و گاوداري ها

برگزاري همايش تشكل ها و نقش آن 
در توسعه کشاورزي

تأمين امنيت عشاير 
چهارمحال و بختياري در زمان کوچ

افتتاح کانون رشد جوان 
دانشگاه آزاد خميني شهر

 زاينده رود
كاروان راهيان نور دانش آموزان مقطع متوس��طه شهرس��تان شهرضا به 
منطقه هاي عمليات 8 سال دفاع مقدس اعزام شدند. آيين بدرقه كاروان راهيان 
نور با حضور حجت االسالم يعقوبي نماينده ولي فقيه و امام جمعه، فرماندار، 
فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي و جمعی از مسئوالن اداره ها و ارگان ها 
و خانواده هاي دانش آموزان در محل س��الن ورزش��ي شهيدطحاني شهرضا 
 برگزار گرديد. در اين مراسم مهندس مرتضوي )فرماندار شهرضا( طي سخناني 
گفت: اردوی زيارتی راهيان نور فرصتی اس��ت تا فرزندانمان با رش��ادت ها 
و دليری های رزمندگان و ش��هيدان آشنا ش��وند و ارزش های اصيل انقالب 
را درك كنند، وي خطاب به دانش آموزان گفت: س��رزمين هاي دفاع مقدس 
آميخت��ه ب��ه خون پاك و مقدس ش��هيدان واالمقام ما اس��ت پس با بصيرتي 
مضاعف به آنجا قدم بگذاريد. سرهنگ حيدري فرمانده ناحيه مقاومت سپاه 
 شهرستان شهرضا اعالم داشت: در راستای ارتقاي بصيرت و معنويت نيروهاي 
دانش آموز و تحول بنيادين در درس آمادگی دفاعی مدارس و با هدف انتقال 
و ترويج فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس به دانش آموزان، يادآوری حماسه ها 
و ايثارگری های رزمندگان در 8 س��ال دفاع مقدس و آش��نايی نسل جوان و 
نوجوان دانش آموز با هدف واالی شهيدان در جهت تقويت انديشه و اعتقاد 
معنوی تعداد 430 نفر از دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه اين شهرستان به 
منطقه هاي جنگي در قالب 9 كاروان به مدت 4 روز عازم منطقه هاي عملياتی 

8 سال دفاع مقدس شدند. 

معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي استان گفت: با اجراي طرح 
 هدفمند كردن يارانه ها و به منظور اصالح سيس��تم گرمايش��ي مرغ��داري ها و 
گاوداري هاي استان تمام واحدهاي صنعتي طي برنامه 5 ساله اصالح سيستم خواهند 
شد. برزو هيبتيان با اعالم اين مطلب افزود: اين برنامه از سال 1389 شروع شده و 
با اعطاي تسهيالت 4 درصد بلند مدت و با نظارت معاونت بهبود توليدات دامي و 
سازمان نظام مهندسي و شركت هاي مجري انجام خواهد شد. وي اظهار داشت: هم 
اكنون 53 واحد مرغداري و 52 واحد گاوداري براي دريافت تسهيالت معرفي شدند 
كه به ازاي هر واحد صنعتي به طور متوسط تا 55 ميليون تومان و حداكثر 100 ميليون 

تومان تسهيالت پرداخت مي شود.

همايش تش��كل ها و نقش آن در توسعه بخش كش��اورزي با حضور 50 نفر از 
كشاورزان، بهره برداران و مسئوالن تشكلهاي بخش كشاورزي در محل خانه معلم 
شهركرد برگزار شد. مدير جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد ناصر واحد خواستار 
ارتباط مس��تمر ش��ركت كنندگان با مركزهاي خدمات ترويج و مديريت جهاد 
كش��اورزي و استفاده از دانش كارشناسان مرتبط و به روز كردن علم كشاورزي 

شد. 

 س��خنگو و معاون اجتماع��ي فرماندهي انتظامي چهارمح��ال و بختياري تأكيد 
كرد: نيروي انتظامي، امنيت عشاير كوچ رو اين استان را در زمان مقرر كوچ تأمين 

خواهد كرد.
محمدرضا رمضاني با اعالم اين مطلب اظهار داشت: در زمان اجراي تقويم كوچ 
عشاير در اين اس��تان مأموران انتظامي شهرستان هاي كوهرنگ، اردل، لردگان و 
فارسان، كوچ رو را تا استقرار در مناطق ييالقي همراهي خواهند كرد. وي افزود: 
برهمين اس��اس الزم است تا رانندگاني كه از محورهاي لردگان به ايذه و محور 
كوهرنگ به استان خوزس��تان تردد مي كنند، مواظب دام هاي عشاير كوچ رو در 
حين حركت در س��طح اين جاده ها باش��ند. رمضاني عمده مسير جابه جايي دام 
 عشاير كوچ رو اين استان را محورهاي اصلي شهركرد به خوزستان اعالم كرد و 
گفت: مس��ئوالن امور عشاير اين استان بايد عشاير همراه دام در مسيرهاي تردد 
خودرويي را به لباس شبرنگ و هشداردهنده مجهز كنند.  وی خاطرنشان كرد: 
اين استان با داشتن 100 هزار نفر جمعيت عشايري كوچ رو به همراه يك ميليون و 
500 هزار رأس دام سبك، دومين استان عشايري كوچروي كشور پس از استان 
فارس است. وي با بيان اينكه عشاير و روستائيان خودكفاترين و باارزش ترين مردم 
هستند، گفت: بايد همه تالش كنيم تا فرهنگ روستايي و عشايري را به عنوان 
اصلي ترين فرهنگ كشور، توسعه همه جانبه دهيم و از اين طريق گام هاي مؤثري 
براي توسعه و پيشرفت همه جانبه ايران اسالمي برداريم. رمضاني تصريح كرد: اين 
در حالي  است كه ايجاد امنيت عشاير در فصول ييالق و قشالق و سكونت عشاير 

از مهم ترين خواسته هاي اين قشر مولد در كشور و به ويژه اين استان است.

 زاينده رود
با حضور خليفه سلطاني رئيس دانشگاه، مسئوالن، دانشجويان و اساتيد كانون 
رشد جوانان دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر افتتاح گرديد. كانون رشد 
جوان با توجه به رهنمودهاي گوهربار مقام معظم رهبري كه تحصيل، تهذيب و 
ورزش را براي جوانان الزم مي دانند براي اولين بار در دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
خميني شهر تأسيس شد. متولي كانون رشد جوان، بسيج اساتيد دانشگاه است كه 
با مشاركت دفتر فرهنگ اسالمي و ديگر كانون هاي فرهنگي برنامه ها را طراحي 
و اجرا مي نمايد . اين كانون با 162نفر عضو كار خود را شروع نموده و درصدد 
اس��ت از تمام دانشجويان عضويت به عمل آورد. هدف كلي كانون رشد جوان 
تربيت و پرورش جوانان متخصص و متعهد براي رسيدن ايران اسالمي به اوج  
قله هاي افتخار است از جمله وظايف كانون، راهنمايي، آموزش و مشاوره است. 
در همين راستا مي توان به فعاليت هاي كالس هاي تقويتي، نرم افزار، دوره هاي 
فني، برنامه هاي پژوهش��ي و ... اشاره كرد و برنامه هاي تهذيب، انس با قرآن و 
واليت، خودسازي و تزكيه نفس، فهم عميق اصول دين و مذهب، احكام شرعي، 
نجوم و ... مي باشد، برنامه هاي كانون به طور رايگان و يا با تخفيف ويژه برگزار 
مي گردد و انتظارات كانون از دانشجويان، حضور و شركت فعال در امور، كسب 
امتياز الزم در ارزش��يابي ها و رشد و ارتقاء در معدل نمرات دروس دانشگاهي 
است. جلسات كانون رشد جوان به صورت هر هفته در دانشگاه برگزار مي گردد. 
گفتني است دفتر كانون رشد جوان در دانشكده مكانيك و عمران با بيش از 400 

نفر دانشجو داير گرديده است و همه روزه پذيراي عالقمندان است.

از 20 اسفندماه جاري؛
صدور مجوزهاي حفاري در شهرکرد متوقف مي شود

برنامه هاي بزرگداشت هفته منابع طبيعي چهارمحال و بختياري اعالم شد

پس از هدفمندي يارانه ها؛
بيشترین ميزان كاهش مصرف برق اصفهان در بخش كشاورزي رقم خورد

استاندار اصفهان بر لزوم گسترش ارتباط صنعت 
و دانشگاه به ويژه در حوزه پژوهشي تأكيد كرد. 
عليرضا ذاكر اصفهاني در شوراي رؤساي منطقه 
4 دانشگاه  آزاد اسالمي با بيان اينكه پيشرفت هاي 
صنعت��ي، عمراني و خدماتي بدون توجه به نقش 
و جايگاه دانش��گاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي 
قاب��ل تصور نيس��ت گف��ت: تعالي و پيش��رفت 
كش��ور مره��ون همراه��ي، مش��اركت و تالش 
مديران دستگاه هاي مختلف و نخبگان جامعه در 

دانشگاه هاست.
استاندار اصفهان بهره گيري از جايگاه دانشگاه ها 
و اعضاي هيأت علمي آنها در تصميم سازي هاي 
اس��تانداري را رويك��رد مه��م مديريت اس��تان 
برش��مرد و افزود: تعامالت واحدهاي دانش��گاه 
آزاد اس��المي با ش��هرك هاي علم��ي تحقيقاتي 
مي تواند به پيش��رفت علوم و دستيابي به فناوري 

و دانش هاي نو منجر شود.
وي ب��ا بي��ان اينكه دانش��گاه آزاد اس��المي مي تواند 
همچ��ون بخش خصوصي ب��راي ايج��اد درآمدهاي 
پايدار در اجراي طرح هاي مختلف مش��اركت داشته 
باشد اظهار داشت: اصفهان ظرفيت هاي فراواني براي 
ظهور و بروز در عرصه هاي علمي، فناوري، تحقيقات 

و آموزشي دارد.

اس��تاندار اصفه��ان در ادام��ه واگ��ذاري مس��ئوليت 
كارگروه هاي كش��وري س��نگ ايران و صنايع نس��وز 
از س��وي مع��اون علمي و فناوري رئي��س جمهور به 
استان اصفهان را نمونه هاي بارز قابليت هاي اين استان 
تاريخي بيان كرد و گفت: در همين راس��تا اختيارات 
س��تاد تس��هيل امور و پش��تيباني واحده��اي توليدي 
و ش��هرك هاي صنعت��ي كه مصوبه ه��اي آن در حكم 
مصوبه هاي هيأت محترم وزيران است، از سوي وزير 

صنايع و مع��ادن به اس��تاندار اصفهان 
تفويض شده است.

دكت��ر عليرضا ذاكر اصفهاني با اش��اره 
به اينك��ه در اين س��تاد وزارتخانه هاي 
امور اقتص��ادي و دارايي، رفاه و تأمين 
اجتماع��ي،  ام��ور  و  كار  اجتماع��ي، 
 ني��رو و بان��ك مركزي عضو هس��تند، 
اف��زود: 9 بانك عامل ش��امل بانك هاي 
صنعت و معدن، س��په،  صادرات، ملت، 
رفاه، ملي،  تجارت، كشاورزي و مسكن 
نيز عضو س��تاد تسهيل امور و پشتيباني 
ش��هرك هاي  و  تولي��دي  واحده��اي 
صنعتي هس��تند كه اكنون اختيارات اين 
 ستاد به اس��تاندار اصفهان واگذار شده 

است. 
اس��تاندار اصفه��ان ايج��اد 120 ه��زار 
فرصت ش��غلي جديد در اس��تان تا پايان دي ماه 89 
بر اس��اس آمار بيمه ش��دگان جدي��د تأمين اجتماعي 
را از جمله توفيقات ارزش��مند مجموعه هاي خادمان 
مردم در اس��تان دانس��ت و گفت: هدف گذاري براي 
ايج��اد حداقل 200 ه��زار فرصت ش��غلي جديد در 
 س��ال آينده مورد اهتمام استانداري و مسئوالن استان 

است.

استاندار اصفهان خبر داد:

واگذاري بخشی از اختیارات شرکت هاي صنعتي 
به استاندار

بازدید وزیر دادگستري بالروس
از اصفهان

ويكت��ور گولوانف وزير دادگس��تري بالروس و هي��أت همراه در 
حاشيه سفر به ايران از شهر اصفهان بازديد و با انصاري، رئيس كل 
دادگس��تري استان، اس��تاندار و جمعي از مسئوالن قضايي و اداري 

استان ديدار كرد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي دادگس��تري كل اس��تان،  در اين ديدار 
روندهاي رس��يدگي قضاي��ي در ايران و بالروس مورد بررس��ي و 
مقايس��ه قرار گرفت و ترتيبات دادرس��ي و نظام تشكيالتي دستگاه 

قضايي مورد توجه وزير بالروس واقع گشت.
همچني��ن وي در اين س��فر از اماكن تاريخ��ي و فرهنگي اصفهان 
بازدي��د ك��رد و صبغه فرهنگي آن را بس��يار جالب توجه و درخور 

تحسين يافت.

راه اندازي وبالگ امور پایان نامه ها 
در واحد مباركه

وبالگ كليه اطالعات مورد نياز دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد مباركه راه اندازي شد. عبداله هادي معاون پژوهشي 
واح��د مباركه ضمن اعالم اين خبر گفت: عدم اطالع دانش��جويان 
ب��ه بخش��نامه هاي مربوط به پايان نامه، روش ه��اي تدوين و تنظيم 
 پروپوزال از علل و ريشه هاي اقدام به ايجاد اين وبالگ آموزشي به
آدرس arshadmau.blogfa.com ب��وده اس��ت و دانش��جو با 
اس��تفاده از مطالب آموزش��ي وبالگ پايان نامه ه��اي خود مي تواند 
ب��ه تحرير پايان نامه خ��ود اقدام نموده و در ص��ورت ضرورت با 

مسئوالن مربوط دانشگاه تماس حاصل نمايد.
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تحديد حدود اختصاصي
11/263 شماره: 14079 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه شماره پالك 486 فرعي از 44 اصلي 
واقع در ابيانه جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام محمدحسين زارعي ابيانه در جريان ثبت 
مي باشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 90/1/25 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك 
اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/15
م الف/ 657                                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
11/265 ش��ماره: 14075 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه باغ معروف تل پل شماره پالك 1793 
فرعي از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام آقاي علي اصغر توكلي 
طامه در جريان ثبت ميباش��د و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به 
موجب دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 
10 صبح روز 90/2/6 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و 
مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور 
بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/15
م الف/ 654                                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
تحديد حدود اختصاصي

11/360 شماره: 14298 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعي و مشجر شماره پالك 304 
فرعي از 214 اصلي واقع در يحيي آباد طرق جزء بخش يازده حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام آقاي قدرت 
اله محمدي فراني در جريان ثبت مي باش��د و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد 
گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 90/1/29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه 
مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل 
حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/15
م الف/ 670                                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
12/172 شماره: 14810 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب بوم كند و حصار روي آن شماره پالك 
587 فرعي از 128 اصلي واقع در هنجن جزء بخش ده حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام خانم ميمنت 
علينقي نژاد و غيره در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم رعايت حد فاصل در آگهي قبلي بايستي تجديد 
گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 90/1/30 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه 
مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل 
حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/15
م الف/ 675                                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

فقدان سند مالكیت
12/213 آقاي نعمت اله ضيايي جزي فرزند جعفر باستناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت وامضاء 
شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك شماره 
1935/30 واقع در دش��ت ميان زياد آباد بخش ثبتي ميمه كه در صفحه 274 جلد 70 امالك ذيل ثبت 
11371 بنام آقاي عباس��علي اسماعيل زاده فرزند كربال رضا ثبت و صادر و تسليم گرديده و بموجب 
سند رسمي شماره 31357-87/7/7 دفترخانه 14 ميمه به او انتقال قطعي يافته و معامله ديگري هم انجام 
نش��ده به علت سرقت مفقود شده است چون درخوست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده 
طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون سند مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام 
معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند 

مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه كننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم 

صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 16823                                                          نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالك ميمه

اخطار اجرايي
12/216 ش��ماره: 782/89 بموجب رأي شماره 929 تاريخ 89/10/21 حوزه 25 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه فرشيد فدايي نام پدر: رضا مجهول المكان محكوم 
است به: پرداخت مبلغ چهل و هشت ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال بابت اصل خواسته و 88/000 
ريال بابت هزينه دادرس��ي و هزينه نشر آگهي و همچنين خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد تا 
تاريخ وصول در حق خواهان جواد الماسي نام پدر: حسن نشاني محل اقامت: اصفهان – خيابان پروين 
دوم- طبقه زيرين بانك انصار صادر و اعالم مي نمايد. به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار 
اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد 
ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری 

محل تحويل خواهد شد.
شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
12/222 ش��ماره: 656/89 ش ح/ 38 بموجب رأي ش��ماره 82 تاريخ 89/9/21 حوزه 38 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه توران بهرامي نام پدر: فريدون مجهول 
المكان محكوم اس��ت به: به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين 
دادرسي مدني به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 35/000 ريال بابت هزينه 
دادرس��ي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررس��يد چك )89/5/25(  تا تاريخ وصول كه 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق محكوم له 
آقاي سيد سجاد موسويان نام پدر: سيد رضا نشاني محل اقامت: بهارستان- خ ايثار- خيابان زمزم- زمزم 
8 پالك 327. ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: چنانچه محكوم عليه محكوم به را پرداخت نكند 
و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، 

محكوميت هاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 16877                                                 شعبه 38 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
12/223 در خصوص پرونده كالس��ه 936/89 خواهان نيما صدرعاملي دادخواستي مبني بر مطالبه به 
طرفيت اكبر قائدان فرزند حس��ين تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 90/2/17 
ساعت 4 عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني- جنب بيمه 
ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 

عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 16904                                                 شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
12/224 شماره: 69633 آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 112326-4110 بدينوسيله به آقايان 1- قدرت اله 
مرتضوي فرزند محمد صادق ساكن اصفهان خيابان ارتش خيابان بهداري لشكر دفتر ساختماني همكف 
سازان 2- فيروز كرمي فرزند محمدقلي ساكن اصفهان بلوار كشاورز خيابان كشاورزي كوچه مسجد 
بالل پالك 99 بدهكاران پرونده كالس��ه فوق كه برابر گزارش واحد ابالغ در آدرس هاي اعالم ش��ده 
شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 1608-85/5/26 بين شما و بانك سپه شعبه 
بلوار كشاورز مبلغ 25/227/041 ريال اصل و مبلغ 2/446/370 ريال خسارت تأخير تا تاريخ 89/7/5 و 
از آن پس روزانه مبلغ 14/169 ريال بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار در خواست 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد 
لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگاهي 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش��ار 

آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 16808                                          اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ اجرائیه
12/225 شماره: 69409 آگهي ابالغ اجرائيه بدينوسيله به: خانم ها سحر وثوقيان و مليكا وثوقيان ساكنين: 
اصفهان- خيابان زينبيه- باقوشخانه كوي داروخانه پالك 18 برابر گزارش مأمور ابالغ اين اداره امكان 
ابالغ واقعي به شما ميسر نگرديده است ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 3246-85/11/23 تنظيمي 
در بانك سپه شعبه مرداويج اصفهان مبلغ پنجاه و هشت ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و نهصد 
و ش��صت و هش��ت ريال بابت اصل، مبلغ سي ميليون و ششصد و سي و سه هزار و يكصد و هفت 
ريال بابت خس��ارت تأخير تا تاريخ 89/9/15 و ذمه روزانه به مبلغ س��ي و دو هزار و نهصد و شصت 
ريال به مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار 
درخواس��ت صدور اجرائيه نموده، پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه 4125-112720 
در اين اداره مطرح مي باشد. لذا طبق ماده 19 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
اصفهان درج و منتشر مي گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 16807                                اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تغییر
12/226 ش��ماره: 17343/ث-89/12/4 آگهي تغيير نام ش��ركت يكتا راه يابان زنده رود با مس��ئوليت 
محدود، ثبت ش��ده بش��ماره 35262 و شناس��ه ملي 10840098958 برابر صورتجلسات مجمع فوق 
العاده مورخ 20 و 1389/11/25 تغييرات ذيل در شركت نامبرده بعمل آمده است: مركز اصلي شركت 
به اصفهان خيابان شريف واقفي- چهار راه گلزار- ابتداي گلزار- كوچه گل ها- پالك 8- طبقه اول- 
كدپستي 8154813116 انتقال و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. نام شركت به شركت يكتا 
آذين نماي سپاهان با مسئوليت محدود تغيير و ماده يك اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. امضاي ذيل 

ثبت در تاريخ 89/12/4 تكميل گرديد.
م الف: 16798/1             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تصمیمات
12/227 ش��ماره: 17176/ث-89/12/4 آگهي تصميمات ش��ركت تك سازان اسپادانا سهامي خاص، 
ثبت ش��ده بشماره 18114 و شناس��ه ملي 10260390243 برابر صورتجلسات مجمع عمومي عادي 
و فوق العاده و هيأت مديره مورخ 1389/11/24 تصميمات زير در ش��ركت نامبرده بعمل آمده است: 
افشين تائبي به شماره ملي 1288660332 و كدپستي 8158731511 و مسعود كاظمي به شماره ملي 
128872785 و كدپس��تي 8173693441 به سمت رئيس هيأت مديره و رسول خيري به شماره ملي 
1290356513 و كدپستي 8346134333 به سمت نايب رئيس هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب 
شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره و با مهر 
ش��ركت معتبر است، ضمناً مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. منصور فدايي به شماره 
ملي 1289342911و كدپس��تي 8114621216 و برجيس اس��فندياري به شماره ملي 1282660561و 
كدپستي 8173693641 به ترتيب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل شركت براي مدت يك سال 
انتخاب گرديدند. روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شركت تعيين شده است. ماده 
37 اساسنامه به شرح ذيل اصالح شد: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي اشخاصي 
كه هيأت مديره تعيين مي نمايد و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/12/4 

تكميل گرديد.
م الف: 16798/2              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
12/228 شماره: 17303/ث-89/12/4 آگهي تغييرات شركت پويان مهرگان نصف جهان با مسئوليت 
محدود، ثبت شده بشماره 33174 و شناسه ملي 10260536979 برابر صورتجلسه مجمع فوق العاده شركاء 
مورخ 1389/11/25 تغييرات زير در شركت نامبرده بعمل آمده است: موضوع شركت ماده 2 اساسنامه 
به شرح ذيل اصالح و جايگزين گرديد: خريد، فروش، توليد، بسته بندي، طراحي، تعمير، نگهداري و 
راه اندازي، صادرات و واردات انواع اسكاچ ظرفشويي و دستگاه هاي مربوطه، عقد قرارداد با كليه اشخاص- 
شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي شعب و نمايندگي در داخل و خارج 
كشور و به طور كلي كليه اموري كه به نحوي با موضوع شركت در ارتباط است. مركز اصلي شركت 
در اصفهان به كيلومتر 10 جاده اصفهان ش��يراز- خيابان صاحب الزمان )عج(- كوچه شهيد سليماني- 
 كدپستي 8169181646 منتقل و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ

 89/12/4 تكميل گرديد.
م الف: 16798/3               آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

ابالغ اجرائیه
12/229 شماره: 68647 بدينوسيله به: آقاي سيد مرتضي حائري فرزند سيد جواد به شماره شناسنامه 
45 صادره از مالير ساكن: اصفهان- خيابان عسگريه- كوي محمدي- پالك يك كه برابر گزارش واحد 
ابالغ نيروي انتظامي اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 85/7/24-1275 
تنظيمي در بانك سپه شعبه مرداويج اصفهان مبلغ پنجاه و پنج ميليون و ششصد و شصت و سه هزار 
و نهصد و هش��تاد و هش��ت ريال بابت اصل و مبلغ بيست و نه ميليون و يكصد و نود و شش هزار و 
هشتصد و پنجاه ريال بابت خسارت تأخير تا تاريخ 89/9/15 و ذمه روزانه به مبلغ سي و يك هزار و 
دويس��ت و شصت و سه ريال به مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان بدهكار مي باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده، پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر 
و به كالس��ه 112735-4126 در اين اداره مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد 
رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود درج و منتش��ر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام و در غير اينصورت بدون انتش��ار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه ش��ما 

تعقيب خواهد شد.
م الف/ 16795                                        اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ رأي
 ،8909980364600832 پرون��ده:  ش��ماره   ،8909970353701406 دادنام��ه:  ش��ماره   12/233
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 890948، ش��اكي: ش��عبه 27 دادگاه عموم��ي حقوقي اصفه��ان، متهم: 
آق��اي پيم��ان عباس��ي ب��ه نش��اني اصفهان- خ مس��جد س��يد كوچ��ه عل��ي آق��ا پ 26 منزل 
جميل��ه خاني��ان، اته��ام: ع��دم ثب��ت ازدواج دائم يا طالق ي��ا رجوع از س��وي م��رد، دادگاه پس 
 از بررس��ي محتوي��ات پرون��ده و ب��ا اعالم ختم رس��يدگي بش��رح ذي��ل مبادرت بص��دور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقاي پيمان عباس��ي فرزند محمد مبني بر عدم ثبت واقع��ه ازدواج با توجه به 
گزارش رياس��ت محترم شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي و عدم حضور و دفاع متهم و رأي شماره 
890353 شعبه مذكور بزه وي را ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 645 قانون مجازات اسالمي نامبرده 
را ب��ه تحمل 91 روز حبس محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر 

مركز استان اصفهان مي باشد.
 م الف/ 16793                                 نم نبات- رئيس شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ اخطار تبادل لوايح
 12/234 بدينوس��يله ب��ه موجب م��واد 73 و 346 آ.د.م به تجديدنظرخوانده مجه��ول المكان پرونده

ب��دوي 87-509 ح/ 13 ب��ه نام محم��د هادي كريمي ابالغ مي گردد: تجديدنظرخواه پرويز س��عيدي 
 فرزند حس��ين دادخواس��تي به خواس��ته تجديدنظرخواه��ي از دادنام��ه ش��ماره 1157-89 مورخه

 89/10/25 به طرفيت ش��ما تقديم نموده كه تحت ش��ماره 317-89 تاريخ 89/12/1 در اين ش��عبه 
 ثب��ت ش��ده و از تاريخ انتش��ار اين آگه��ي 10 روز فرصت داري��د به دفتر ش��عبه 13 دادگاه عمومي 
 حقوق��ي اصفه��ان واق��ع در خياب��ان ش��هيد نيكبخ��ت مراجع��ه و پ��س از اخ��ذ نس��خه ثان��ي 
 دادخواس��ت و ضمائ��م آن نس��بت ب��ه تب��ادل لواي��ح اق��دام نماي��د. مراتب ب��راي ي��ك نوبت در 
ي��ا  و  حض��ور  ع��دم  ص��ورت  در  و  آگه�����ي  محل��ي  كثيراالنتش��ار  جراي��د  از  يك��ي 
ارس��ال  اصفه��ان  اس��تان  تجديدنظ��ر  دادگاه  ب��ه  پرون��ده  مق��رر  مهل��ت  در  اليح��ه   تقدي��م 

خواهد شد.
م الف/ 16792                                          مدير دفتر شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
12/236 چ��ون آقاي محمد حس��ين نجات��ي فرزند محمدعلي ش��كايتي عليه آقاي س��عيد صفري 
فرزند اكبر مبني بر س��رقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891602 ك 114 اين دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگي براي روز 90/2/18 س��اعت 11 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و ازمتهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
 مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 16892                                         مدير دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

اقتصاد

مهدی رفائی

نشس��ت بررسي فرصت هاي تجاري و س��رمايه گذاري مشترك ميان 
اصفهان و شركت Telenia اسپانيا با حضور نمايندگان اسپانيايي و 
تجار و بازرگانان اصفهان در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان 
 برگزار ش��د. نائ��ب رئيس ات��اق بازرگاني اصفهان در اين نشس��ت 
گفت: اصفهان توانمندي هاي بسياري در مقوله صنعت دارد و صنايع 
مختلف��ي به ط��ور يكجا در اين اس��تان گرد آمده ان��د. رضا خياميان 
افزود: صنعتگران اصفهان مي توانند تعامل بسيار خوبي در زمينه هاي 
مختلف با شركت هاي اسپانيايي برقرار كنند كه رشد و توسعه صنعت 
و س��رمايه گذاري در هر دو كشور ايران و اسپانيا را به همراه خواهد 
داش��ت. نماينده گروه صنعتي Telenia از كش��ور اس��پانيا در اين 
نشست گفت: شركت مذكور از چندين بخش و شركت زيرمجموعه 
تش��كيل شده اس��ت كه حدود 35 س��ال قدمت دارد و در ساختمان 

سازي از شركت هاي برجسته اسپانيا مي باشد. 
وي افزود: اين ش��ركت به دنبال س��رمايه گذاري و ايجاد شعب در ساير 
كشورها مي باشد كه تاكنون در كشور مراكش و نيز شهر بلونيا و لهستان 
ش��عبه هايي را ايجاد كرده است و مقصد بعدي سرمايه گذاري و تجارت 
آن كش��ور ايران مي باشد. نماينده تجار اسپانيايي ادامه داد: شركت »تلنيا« 
 )liciam( از چهار مجموعه شركت بزرگ تشكيل شده است كه شركت

يكي از آنهاست. 
اين ش��ركت در خدمات فني مهندِس��ي، خدماتي و توليدي فعاليت دارد 
و خود از 5 ش��ركت زيرمجموعه در شهرس��ازي، انرژي، مواد غذايي و 
ش��يريني، بهداش��ت آب و فضاي سبز تشكيل ش��ده است. وي تصريح 
كرد: ش��ركت »ليس��يم« حاض��ر به فعالي��ت و همكاري با ش��ركت هاي 
اصفهاني در پروژه هاي مختلف عمراني و فني، ساختماني، مقاوم سازي، 
 س��اخت بتن و آس��فالت و نيز س��اخت شهرك ها و س��يلوهاي مختلف 

مي باشد. 
همچني��ن در بخش انرژي، هيدروليك و س��يكل هاي تركيبي، انژكتورها 
 و انرژي ه��اي تجديدپذي��ر ق��ادر به ارايه مش��اوره به صنع��ت اصفهان 

است. 
وي اين ش��ركت را بزرگ تري��ن زيرمجموعه گروه تلني��ا ناميد و اظهار 
داش��ت: خدمات اين گروه صنعتي بزرگ در مورد پديده هاي اكسيژن و 
نيتروژن،  سردخانه هاي صنعتي، مواد غذايي و سردخانه اي و بخش غالت 
و آب ميوه گيري گس��ترده بوده و در بخش بهداش��ت آب و تأسيسات، 
داده هاي ژنتيك و س��اخت تصفيه خانه آب براي شهرهاي 10 تا 50 هزار 

نفري در اسپانيا مشهور مي باشد. 
همچنين اين ش��ركت ها دستاوردهاي خوبي در تصفيه آب شور و تبديل 
آن به آب ش��رب، خدمات فضاي سبز و س��اخت الستيك از زباله هاي 
 بازيافت��ي به دس��ت آورده اند. گردش مالي ش��ركت licium در س��ال
142 ميليون يورو اس��ت و با اين تش��كيالت و بازده قوي تنها 150 نفر 
در آن مش��غول به كار هس��تند كه نشان از پيش��رفت تكنولوژي و علوم 
فن��ي مهندس��ي و نيز خريد خدم��ات و بدنه هاي مطرح ب��راي تجارت 
دارد. ديگر نماينده اس��پانيايي گروه صنعتي Telenia از شركت مطرح 
) ACPONDOS( ب��ود. وي اظهار داش��ت: اين ش��ركت در صنعت 
كش��اورزي، پروژه هاي غذايي،  لبنيات، كنس��رو،  منجم��د نمودن مواد و 

كش��تارگاه صنعتي، همچنين تبديل كش��اورزي به فناوري و ساخت 
درب هاي س��بك براي اتومبيل و شيش��ه هاي خ��م فعاليت دارد. اين 
شركت در زيرمجموعه هاي خود كارخانه هاي رنگ سازي، آلومينيوم 

و پروفيل و بخش انرژي هاي تجديدپذير دارد. 
وي اضافه كرد: ش��ركت )آكراندوس( دومين ش��ركت مهم اسپانيا از 
نظر تبديل انرژي باد و خورشيد به برق مي باشد كه در نيروگاه بادي 
خود 150 مگابايت برق توليد نموده اس��ت و از اين انرژي در بخش 
كش��اورزي بهره مي گيرد. همچنين از س��وزاندن كاه غالت نيز توليد 
برق مي نمايد و اس��تفاده از انرژي بي��وگاز )فضوالت حيواني( براي 
توليد انرژي، ديگر دس��تاورد اين ش��ركت اس��ت كه توانسته بخش 
مهمي از بودجه خود را از محل سوبسيدهاي توليدي و مصوب براي 

توليد انرژي پاك دريافت كند. 
گروه صنعت��ي »تلنيا« همچنين در زيرمجموعه خود كارخانه هاي دام 
و طي��ور،  توليد نوعي س��يمان مخلوط با فيبر، تولي��د دگمه و زيپ 
لباس، علوفه دامي، فرآورده هاي س��يب زميني، س��بزيجات و صيفي 
دارد. نمايندگان اس��پانيايي هدف از مس��افرت به اصفه��ان را همكاري 
با ش��ركت هاي مه��م و ايج��اد س��رمايه  گذاري مش��ترك در تجارت و 
صنع��ت ذكر كرده اند. ات��اق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان، تجار و 
مديرعامالن صنايع اصفهان و مش��اور سرمايه گذاري استانداري اصفهان 
نيز از همكاري و تعامل تجاري با اين مجموعه ش��ركت ها ابراز آمادگي 
داش��ته و در ميزگرده��اي جداگانه به بحث و تب��ادل نظر و ايجاد تفاهم 

نامه پرداختند.
از س��وي ات��اق بازرگاني اصفهان و با حضور اخوان، نماينده و مش��اور 
اس��تاندار در اين مراس��م هدايايي از صنايع دس��تي اصفهان به ميهمانان 
اسپانيايي تقديم شد. تجار اسپانيايي از سفر به اصفهان احساس رضايت 
 داش��تند و اصفه��ان را قلب صنع��ت اي��ران و نقطه اي ايم��ن و داراي 
جاذب��ه هاي طبيعي و صنعتي فراوان دانس��تند. همچنين اذعان داش��تند 
اصفهان شهري مطمئن با مردماني خونگرم و محلي مناسب براي زندگي 
و تجارت مي باش��د. اين نشست سرفصل تازه اي در روابط تجاري ميان 

شركت هاي اصفهان و كشور اسپانيا خواهد بود.

رئيس س��ازمان ام��ور اقتصاد و دارايی اس��تان 
اصفه��ان گفت: ب��ا اجرای قان��ون هدفمندی 
يارانه  ه��ا فعاالن اقتصادی به جای وارد ش��دن 
ب��ه فض��ای دالل��ی به عرص��ه توليد كش��ور 
 هدايت خواهند ش��د. محمد رحيم احمدوند 
افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، 
طرح تحول اقتصادی با هفت محوری كه برای 
آن تعيين شده به دنبال رقابتی كردن محيط كسب 
و كار است. احمدوند بيان داشت: به دليل پايين 
بودن قيمت حامل های انرژی در ايران پيش از 
اجرای قانون هدفمن��دی يارانه ها، مصرف اين 
محصوالت با شدت بيشتری در كشور مواجه 
بوده و در صورتی كه با همين شيب مصرفی در 
حامل های انرژی پيش می رفتيم، در سال 1408 
تمام توليد نفت كشور به منظور توليد مصرف 
می ش��د كه به اين ترتيب به جای صادر كننده 

نفت به وارد كننده نفت تبديل می شديم.
از سال 85 تا كنون تراز گاز ايران منفی بوده 

است
وی با اشاره به اينكه از سال 1385 تاكنون تراز 
گاز ايران منفی بوده كه اين مس��أله نشان دهنده 
اي��ن واقعيت اس��ت كه تقاض��ا در اين بخش 
بي��ش از توليد آن اس��ت، گفت: بخش مهمی 
از امني��ت كش��ور و ت��وان ايران ب��رای مقابله 
ب��ا تهديدهاي ناش��ی از تحريم های دش��منان 
 به وج��ود ذخاير نف��ت وگاز كش��ور مديون 
است. رئيس سازمان امور اقتصاد و دارايی استان 
اصفهان تصريح كرد: تمام تالش كش��ور بايد 
برای حفظ و نگهداری اين ذخاير به كار بس��ته 
شود تا ايران بتواند همچنان عدم وابستگی به دنيا 

و امنيت خود در جهان را تأمين كند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه متوس��ط مصرف 
 ان��رژی در دنيا كمتر از دو درصد اس��ت، بيان 
داش��ت: با توجه به پايين تر بودن قيمت انرژی 
در كشور ما در گذشته در مقايسه با كشورهای 
ديگ��ر، متوس��ط مص��رف ان��رژی در اقتصاد 
 ايران هفت درصد بوده اس��ت. احمدوند ادامه 
داد: در دنيا انرژی از منابع مختلفی مانند انرژی  
خورشيدی، زمين  و گرمايی تأمين می شود، اما در 
ايران تنها دو منبع نفت و گاز به عنوان منابع تأمين 
انرژی مورد نياز برای مصرف و توليد ش��ناخته 
شده است. وی با اش��اره به اينكه در سال های 
اخير سهم گاز كشور افزايش يافته است كه در 

اين زمينه تراز نفت خام كه شامل توليد و تقاضا 
می شود اگر با همين روند ادامه يابد. تمام سرمايه 
انرژی كش��ور تنها صرف توليد می شود، اظهار 
داشت: در سال های اخير با وجود تمام تالش ها 
برای افزايش س��هم صادرات كشور، اختالف 
صادرات و واردات كشور بسيار باال بوده است.

اختالف صادرات و واردات كشور 40 میلیارد 
دالر در سال است

رئيس س��ازمان ام��ور اقتصاد و دارايی اس��تان 
اصفه��ان تصريح كرد: اختالف بين صادرات و 
واردات اي��ران حدود 40 ميليارد دالر در س��ال 
برآورد شده كه اين واقعيت به اين معناست كه 
آنچه ساالنه به دنيا می فروشيم، 40 ميليارد دالر 
تراز منفی، در مقايس��ه با آنچه از دنيا می خريم 

داشته است. 
وی با بيان اينكه طی س��ال های اخير دولت با 
فروش بيشتر نفت اختالف واردات و صادرات 
كش��ور را جبران كرده اس��ت، افزود: در حال 
حاضر حدود 60 درص��د از درآمدهای دولت 
از محل فروش نفت به كشورهای ديگر تأمين 
شده است. احمدوند ادامه داد: تركيب هزينه های 
دولت ب��ه گونه ای بوده كه در اين س��ال ها 70 
درص��د از بودج��ه دولت ص��رف هزينه های 
جاری شده و كمتر از سهم بودجه برای اجرای 
 طرح های عمرانی و امور زيرساختی هزينه شده 

است. 
وی تأكيد كرد: در صورتی كه در اين س��ال ها 
درآمد حاصل از فروش نفت صرف اقدام هاي 
عمرانی و زيرس��اختی می ش��د جای نگرانی 
نب��ود. رئيس س��ازمان امور اقتص��اد و دارايی 
استان اصفهان با تأكيد بر اينكه با اجرای قانون 
هدفمندی يارانه ها روند هزينه های دولت نيز به 
تدريج اصالح می شود، تصريح كرد: اگر روند 
فعلی برای هزينه كردن درآمدهای دولت اصالح 
نشود دولت در آينده مجبور می شود با دريافت 
ماليات كسری منابع درآمدی خود را جبران كند. 
احمدوند با بيان اينكه با روند مصرف گرايی تراز 
كل انرژی كش��ور در سال 1405 به نقطه سر به 
سر انرژی می رس��د، افزود: اين بدين معناست 
كه كل نفت و انرژی توليدی كش��ور بايد بابت 
پاس��خ گويی به تقاضای داخلی مصرف ش��ود 
و ديگر منبعی برای ص��ادرات وجود نخواهد 

داشت.

احمدوند:
هدفمندی يارانه ها، کشور را از فضای داللی 

دور می کند

اخبار با حضور نمايندگان تجاري اسپانیا در اصفهان انجام شد؛

بررسي فرصت هاي تجاري مشترك اصفهان و اسپانیا در اتاق بازرگاني

مديركل بازرس��ی و امور قاچاق س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان از در نظ��ر گرفتن 19 اولويت كااليی در بازرس��ی های 
نوروزی خبرداد و گفت: سيب، پرتقال و نارنگی در اولويت بازرسی ها 

قرار گرفتند. 
داريوش قاسمی گفت: در طرح بازرسی ويژه نوروز، دو بخش تعريف 
ش��ده كه شامل بازرسی از بخش خدمات و كاال است. در اين ميان، به 
عنوان اولويت برای بازرس��ی در بخش كااليی البس��ه، پوشاك، كيف، 
كفش، آجيل، خشكبار، شيرينی، خواربار، لبنيات، گوشت مرغ، گوشت 

قرمز، ماهی، قند، شكر، روغن و برنج تعيين شده است. 
مديركل بازرس��ی و امور قاچاق س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 

توليدكنن��دگان از طرح بازرس��ی وي��ژه انبارها و س��ردخانه ها با توجه 
ب��ه ايام پايانی س��ال خبرداد و اف��زود: ميدان هاي مي��وه و تره بار و نيز 
 نمايش��گاه های عرضه مستقيم كاال اين روزها زير ذره بين بازرسان قرار 
گرفته ان��د؛ چراكه نباي��د از عرضه كاالی ذخيره ش��ده امتناع كنند. وی 
تصريح كرد: در بخش خدمات نيز شركت های مسافربری، حمل و نقل 
درون شهری، حمل و نقل برون شهری، اماكن تفريحی، فرهنگی، سياحتی، 
 زيارتی، غذاخوری ها، مراكز اقامتی و رستوران های بين شهری مورد نظر

است. 
قاس��می اظهار داش��ت: در بازرسی ها از بازار ش��ب عيد، سه قلم ميوه 
پرتقال، س��يب و نارنگی ب��ه دليل اولويت كاالي��ی در تنظيم بازار، در 

اولويت قرار گرفته است. 
وی همچنين درباره حراج های سطح شهر نيز گفت: اين حراج ها قوانين 
خاص خود را دارند و بازرس��ان بر اين موضوع نظارت می كنند كه اين 
حراجی ها تحت چه شرايط و ضوابطی صورت گرفته و بايد مجوزهای 

الزم را داشته باشند. 
قاسمی گفت: بازرسی های انجام ش��ده از بازار شامل مجموع بازرسی 
صورت گرفته از س��وی بازرسان س��ازمان های بازرگانی، مجامع امور 
صنفی و بازرس��ی هايی هس��تند كه به صورت خاص براس��اس قانون 
نظام صنف��ی صورت می گيرد. در هر مقطع زمانی اولويت كااليی برای 

بازرسان تعريف می شود.

مديرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمايت مصرف کنندگان اعالم کرد:
 پرتقال، سيب و نارنگی زير ذره بين بازرسان
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س��رزمين چهارفص��ل الله هاي واژگون، ديار ش��ير زن��ان و دالورمردان 
بختياري چون ويتريني زيبا و منقوش از جاذبه هاي بديع، مقصدي مفرح 

در پيشواز گردشگران نوروزي است.
به گزارش ايرنا، اين روزها بس��ياري از مردم به ويژه در كالنش��هرها در 
انتظار س��پري ش��دن روزهاي پاياني سال و رس��يدن تعطيالت نوروزي 
و س��ير و س��ياحت هس��تند كه تماش��اي جاذبه هاي بديع چهارمحال و 
بختي��اري مي تواند مقص��د متنوعي براي آنان باش��د. اينجا چهارمحال و 
 بختياري موس��وم به سرزمين آب و س��بزه چون تابلويي زيبا از زيباترين 
جاذبه هاي بديع، فرشي مفرح از جلوه هاي رنگارنگ ديدني هاي طبيعي 
را به س��خاوت وصف ناپذير در قدم مس��افران گسترانيده است. از قديم 
نيز گفته اند ش��نيدن كي بود مانند ديدن، بايد آمد و ديد و از تماشاي اين 
همه زيبايي و موهبت الهي وص��ف ناپذير لذت برد. موقعيت جغرافيايي 
مناسب در مركز و جنوب كشور، همجواري با استان هاي بزرگ اصفهان و 
خوزس��تان، وجود حدود230گردشگاه و مكان سياحتي با جاذبه هاي زيبا 

و منحصربفرد بر اهميت تفرج به سياحتگاه بام ايران افزوده است.
وجود ت��االب هاي بزرگ و پرآب نظير چغاخ��ور، احمد آباد، گندمان و 
حدود يك هزار و 500 كيلومتر طول رودخانه و 307 هزار هكتار جنگل 
چش��م نواز با جاذبه هاي متنوع از آب و س��بزه بر رون��ق زيبايي طبيعي 
اين منطقه افزوده اس��ت. وجود زردكوه بختياري جايي كه آس��مان آبي، 
ابرهاي سفيد و لبخند برف بر فراز قله هاي آن زيباترين تابلوي خلقت را 
 خلق نموده، يكي از تماش��ايي ترين تفرجگاه هاي طبيعي كشور محسوب 
 مي ش��ود و همواره گردش��گران زي��ادي را در نوروز به س��وي خود فرا 
مي خواند. تماشاي زالل جاري آب، لبخند برف بر فراز كوهساران و آسمان 
آبي منقوش از تكه هاي س��فيد ابر در سرزمين الله هاي واژگون چشم را 
 خيره تماشا و خستگي را از روح و تن مي زدايد و شيريني سفر را به اوج 

مي رساند. 
چهارمحال و بختياري به لحاظ داش��تن 10درصد منابع آبي و بارش برف 
در بهار به سرزمين آب و آبشاران و چشمه ساران بديع تبديل مي شود و 
ذوب برف ها در سينه كش كوه ها و تپه ها و دامنه دشت هاي مملو از گل 
و گياه سحرآميزترين آبشاران و چشمه ساران رويايي را هديه قدم طبيعت 
گردان مي كند. وجود آثار تاريخي ش��امل قلعه ها نظير چالشتر، جونقان، 
بارده، س��ردار اس��عد بختياري، موزه ها و كانون هاي گردشگري مفرح بر 
اهميت تفرج و س��ياحت به اين ديار دل انگيز واقع درقلب زاگرس انگيز 

افزوده است. 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: اين اس��تان با زيباترين چشم انداز 
طبيعي آماده اس��تقبال از مسافران نوروزي است. علي اصغر عنابستاني در 
گفتگو با ايرنا، با اش��اره به تشكيل ستادهاي استقبال از مسافران نوروزي 
در مركز اس��تان و شهرس��تان ها افزود: موقعيت جغرافيايي اين اس��تان و 
وجود جاذبه هاي طبيعي بديع بر رونق تفرج اين اس��تان براي گردشگران 

افزوده است. 
 وي زيباي��ي ه��اي چهارمح��ال و بختي��اري را وصف ناپذير دانس��ت و 
گفت: تمامي تمهيدات الزم براي آس��وده خاطر بودن سفرگردش��گران به 
اين ديار مهمان نواز پيش بيني ش��ده و در اين راس��تا 130مدرس��ه براي 

اسكان نيز مهيا شده است.
 مدي���رك����ل مي����راث فرهنگ��ي، صن��ايع دس��تي و گردش����گري 
چهارمحال و بختياري به افزايش س��فر مس��افران نوروزي در چند س��ال 
اخير به اس��تان اش��اره كرد وگفت: امس��ال بارش باران و برف بر زيبايي 
 طبيعي اين منطقه براي سفر گردشگران افزوده است. مژگان رياحي وجود 
آبش��ار هاي مفرح آتشگاه لردگان، دره عش��ق كيار، شيخ عليخان، پيرغار 
و ده ها آبش��ار طبيع��ي ديگر، تونل كوهرنگ، غاريخ��ي چما و صدها اثر 

تاريخ��ي و طبيعي ديگ��ر چهارمح��ال و بختياري را به ي��ك قطب مهم 
گردشگري كشور مبدل نموده است. 

وي گفت: با همكاري ديگر دس��تگاه هاي اجرايي س��تادهاي اس��تقبال از 
 س��فر در اس��تان تدابير مطلوبي را براي خدمت رس��اني به گردش��گران 
انديشيده اند. چهارمحال و بختياري با هفت شهرستان، 830 روستا و 27 
شهر و به وسعت يك ميليون و 653 هزار هكتار اگر چه يك درصد خاك 
كشور را دارد اما بخشي از زيبايي هاي طبيعي را در خود جاي داده است. 
براس��اس آمار، نوروز س��ال گذشته بيش از س��ه ميليون نفر از مسيرهاي 
ارتباط��ي چهارمح��ال و بختياري واقع در ميان اس��تان هاي خوزس��تان، 

كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان و لرستان تردد كردند.   

گردشگران ايراني عالقه بيش از اندازه اي به خريد كاالهايي 
دارند كه كمتر جنبه كاربردي دارد يا نياز مبرم به آن ندارند. 
مديركل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستي براين 
باور اس��ت كه خريد بيش از اندازه نشان دهنده باال رفتن 

ميزان اضطراب و افسردگي در ميان ايرانيان است. 
عادت به خريد در ميان گردشگران ديگر كشورها كمتر 
ديده مي شود. شايد مهم ترين گاليه تورگردانان و راهنمايان 
سفر، از گردشگران ايراني تمايل بيش از اندازه اين دسته 
از گردش��گران به خريد و بازارگردي باشد. عادتي كه در 
ميان گردشگران ديگر كشورها كمتر ديده مي شود. ايرانيان 
عالق��ه بيش از اندازه اي به خريد كاالهايي دارند كه كمتر 
جنبه كاربردي دارد يا نياز مبرم به آن ندارند. روزهاي آخر 
سال كه مي رسد، بازارها و مراكز خريد، شاهد انبوه مردان 
و زناني است كه براي خريد لباس و كيف و كفش و مواد 

خوراكي به آنجا رفته اند. 
ح��اال چند درصد اين افراد ب��ه آنچه مي خرند، نياز مبرم 
دارند و كاالي مورد نظر خود را تنها از بازار مي توانسته اند 
تهيه كنند، بماند اما اين عالقه تمام ناش��دني در س��فر و 
تفري��ح هم گريب��ان ايرانيان را گرفته و آنه��ا را از ديدن 
جاذبه هاي مقصد سفر محروم مي كند. فريد براتي سده، 
روان پزشك و استاد دانشگاه بر اين باور است كه ايرانيان 
مردم ناش��ادي هس��تند و اين اندوه و افسردگي، موجب 

مي شود به خريد روي آورند. از اين روست كه هيچ ملتي، 
به اندازه ايراني ها خريد نمي كنند و خواهان رفتن به مراكز 
خريد نيستند. به گفته اين روان پزشك، مردم با خريدكردن 
در مرحله اختيار و انتخاب قرار مي گيرند به اين معني كه 
در نخستين گام، مختارند خريد بكنند يا نكنند؛ چنانچه 
تصمي��م به خريد بگيرن��د، حق انتخاب با آنهاس��ت و 
مي توانند از ميان گزينه هاي متفاوت، يكي را برگزينند و 
اين، حق كمي نيست؛ حقي است كه در بسياري موارد به 

رسميت شناخته نمي شود.
 براتي س��ده، فخرفروشي و نشان دادن امكان مالي خود 
به ديگ��ران را يكي ديگر از داليل خريد بي رويه ايرانيان 
مي دان��د و مي گويد: بعضي خري��د مي كنند تا با مد روز 
هماهنگ ش��وند و به دوستان و بستگان خود بگويند كه 
به فالن كشور سفر كرده اند يا امكان مالي اين را داشته اند 
كه فالن جواهر يا مبلمان را تهيه كنند. بعضي هم به سفر 
مي روند و چون دلشان نمي خواهد از قافله عقب بمانند به 
خريد چيزهايي رو مي آورند كه به آن نياز ندارند اما چون 
خاله يا عمه خريده اند آنها هم بايد همان چيز را داش��ته 
باشند اما همه اين موارد از اعتماد به  نفس پايين اين افراد و 
نوع تفكرشان، سرچشمه مي گيرد. انساني كه خوش فكر 

است و نيازي ندارد كه خود را با ديگران بسنجد.
 مديركل دفتر امور زنان و خانواده س��ازمان بهزيستي، با 

اشاره به اين كه علت اصلي خريد بي رويه ايرانيان، ناشادي 
و باالرفتن ميزان اضطراب و افسردگي در آنهاست، بيان 
مي كند: ميزان اضطراب و افسردگي، نه تنها در ايران كه در 
همه جاي جهان، افزايش يافته است، از اين رو قرن گذشته 
را قرن اضطراب و قرن حاضر را قرن افسردگي دانسته اند 
اما در ش��رايط كنوني، تعداد افراد مضطرب و افسرده در 
ايران، بيش از معيارهاي جهاني است. در جامعه ما هيچ 
نظريه اي براي ش��ادي وجود ندارد. مردم، تجربه شادي 
دس��ته جمعي ندارن��د و ياد گرفته اند در غم ها ش��ريك 
يكديگر باش��ند نه در شادي ها. وضع اقتصادي و شرايط 
اجتماعي و بيكاري هم، مزيد بر علت اند از اين رو بعضي 

افراد با خريدكردن در پي تخليه رواني خود هستند.
 براتي سده، به نتايج پژوهشي كه در يكي از دانشگاه هاي 
آمريكا انج��ام گرفته اش��اره و آن را با تحقيقي كه خود 
روي دانش��جويان دانش��گاه ته��ران انجام داده مقايس��ه 
مي كند و مي گويد: دو سال پيش، دانشگاهي در آمريكا از 
دانشجويان خود خواست تا بنويسند وقتي غمگين هستند 
براي شاد ش��دن خود چه مي كنند و آنان دو نوع واكش 
نشان داده بودند، واكنش فعاالنه مثل رفتن به كوه و تئاتر 
و غيرفعاالنه مثل تماشاي تلويزيون اما هيچ كدام واكنش 
منفي نشان نداده بودند در حالي كه در پژوهش مشابهي كه 
سال گذشته انجام شد خيلي از دانشجويان دانشگاه تهران 

واكنش منفي نش��ان داده و به فرض گفته بودند ماش��ين 
را برمي داري��م و بي هدف در خياب��ان مي چرخيم و اين 
مي تواند يكي از داليل ترافيك تهران باشد كه كارشناسان 

بايد به آن بپردازند. 
اين پژوهشگر و استاد دانشگاه، جنسيت را در ميزان خريد 
افراد مؤثر مي داند. به گفته او زنان، بيشتر از مردان خريد 
مي كنند. زيرا تنوع را دوست دارند و برخالف مردان كه 
بيش��تر و نه هميشه به جنبه هاي كاربردي آنچه مي خرند 
توجه مي كنند زنان بيشتر به دنبال ايجاد تنوع، سرگرمي و 
برآورده كردن جنبه هاي احساسي در خريد هستند. براتي 
به تأثير آموزش اشاره مي كند و مي گويد: نهادهاي فرهنگي 
و سازمان هاي مرتبط چون صدا و سيما و سازمان ميراث 
فرهنگي به مردم آموزش نداده و فرهنگ سازي نكرده اند 
كه شمايي كه براي خريد به بازار تهران مي رويد مي توانيد 
خانه صنيع الدوله و گذرلوطي صالح را هم ببينيد به امامزاده 
زيد برويد و از آرامگاه لطفعلي خان زند هم ديدن كنيد، در 
ضمن خريد خود را هم انجام دهيد. من فكر مي كنم چه 
در تهران و چه شهرهاي ديگر مردم با جاذبه هاي تاريخي 
و طبيعي آن شهر آشنا نيستند و هيچ كس هم اين جاذبه ها 
را ب��ه آنها معرفي نكرده اس��ت وگرنه خري��د مي تواند 
 بخشي از س��فر باش��د نه همه هدف يا بخش عمده اي 

از آن.

میراث فرهنگی

مديركل میراث فرهنگي و گردشگري چهارمحال و بختیاري:
جشن نوروز و حضور منشور کوروش 

بهترين ها بودند

اصفهان از گذش��ته هاي دور به لق��ب »نصف جهان« در 
ايران و جهان شهره بوده است. وجود بيش از شش هزار 
اثر تاريخي با قدمت صدها و هزاران سال در كنار مناطق 
بكر طبيعي مي تواند دليل مناسبي براي اعطاي اين عنوان 
از ديد جهانيان به اين خطه ارزش��مند از سرزمين ايران 

باشد.
ب��ه گزارش ايرن��ا، آثار تاريخي و تن��وع بي نظير صنايع 
دس��تي كه از قرن ها پيش در نقاط و ش��هرهاي مختلف 
اين اس��تان نسل به نسل منتقل ش��ده و امروز به عنوان 
 ميراثي گران بها در اختي��ار ما قرار گرفته، اصفهان را به 
موزه اي هنري، تاريخي و طبيعي تبديل كرده كه بازديد 
از آن آرزوي گردشگران فرهنگ دوست در سراسر جهان 
اس��ت. يادگارهاي پيشينيان ما در اين نقطه از كشورمان 
حاصل موجوديت تاريخي و فرهنگي اس��ت كه قدمت 
بيشتر آنها به هزاره س��وم پيش از ميالد مي رسد. وجود 
تپه هاي باس��تاني از جمله تپه هاي تاريخي س��يلك گواه 
اين مطلب اس��ت. تپه سيلك زيگورات يا محل عبادت 
اقوام باس��تاني بوده كه از گل رس و س��فال ساخته شده 
اس��ت. اين بناي تاريخي در س��ال 1310 شمسي در پي 

كاوش هاي باستان شناسي كشف شده است. 
در خرابه هاي تپه باس��تاني س��يلك چند اسكلت انسان 
و ظ��روف قديمي پيدا ش��ده كه اين اش��يا در موزه هاي 
لوور فرانس��ه، موزه ملي اي��ران، موزه باغ فين و موزه اي 
در كن��ار اين بناي باس��تاني نگهداري مي ش��وند. وجود 
خرده سفال هاي چند هزار ساله بر روي زمين و اطراف 
اين تپه ها نش��ان از زيست انسان ها در هزاران سال پيش 
در اين منطقه دارد. قدمت طوالني و معماري ارزش��مند 
بناهاي تاريخي اصفهان نيز س��بب شده كه برخي از آثار 
تاريخ��ي اين منطقه مانند مي��دان امام خميني )ره( نقش 
جهان در فهرست آثار ثبت شده، سازمان علمي، فرهنگي 

و تربيتي ملل متحد )يونس��كو( قرار بگيرند. ميدان نقش 
جهان ميدان بزرگ مستطيل شكلي در شهر اصفهان است 
كه به وسيله بناهايي از دوره صفوي محصور شده  است. 
اگرچه نقش جهان پيش��ينه اي كهن ت��ر از دوران صفوي 
دارد، ول��ي ميدان نقش جهان به ش��كل امروزي آن در 
دوره سلطنت شاه عباس صفوي پايه گذاري شده  است. 
در گذشته اين ميدان جايگاه برگزاري آيين هاي گوناگون 
و ب��ازي چوگان بوده  اس��ت كه ام��روزه به صورت يك 
گردشگاه همگاني و جايگاهي براي برگزاري نماز جمعه 
و آيين ه��اي ملي و مذهبي تبديل ش��ده  اس��ت. بناهاي 
تاريخي موجود در ميدان نقش جهان ش��امل عالي قاپو، 
مس��جد جامع عباس��ي، مسجد ش��يخ لطف اله و سردر 
قيصريه اس��ت. عالوه بر اين بناها دويس��ت حجره دو 
طبقه در اطراف ميدان واقع شده كه جايگاه عرضه صنايع 

دستي و سوغات اصفهان هستند. 
مساجد تاريخي اصفهان 

از جمله اين آثار با ارزش مساجد اصفهان هستند كه در 
شهرستان هاي مختلف اين استان پراكنده اند. مسجد شيخ 
لطف اله يكي از زيباترين آثار تاريخي اصفهان است كه 
هر تماشاكننده اي را خيره و به اظهار تحسين وامي دارد. 
مسجد جامع اصفهان مجموعه اي از ساختمان ها و آثار 
هنري دوره هاي پس از اس��الم اس��ت كه يادگارهايي از 
افراد متعدد را در بردارد و بخش��ي از تحوالت معماري 
دوره ه��اي اس��المي تاريخ ايران را در مدت هزار س��ال 
نش��ان مي دهد. محراب الجايتو كه در اين مس��جد قرار 
گرفته يكي از شاهكارهاي هنر گچبري به شمار مي آيد. 
 مس��جد امام نيز از لحاظ عظمت، معم��اري و تزئينات، 
مهم ترين مسجد دوره صفويه است كه در شهر اصفهان 
واقع ش��ده است. مسجد جامع اردس��تان از كهن ترين 
مساجد ايران به ش��مار مي آيد كه بناي اوليه آن، مربوط 

به قرون اوليه اس��المي است. مسجد جامع زواره در 15 
كيلومتري شمال شرقي اردستان نيز نخستين مسجد چهار 
ايواني ايران اس��ت كه در دوره سلجوقي ساخته شده و 
مس��جد جامع گلپايگان از آثار با ارزش دوره سلجوقي 
اس��ت. بناي مساجد جامع روستاي اونج، روستاي پوده، 
س��راور و عباسي، مساجد حكيم، جمعه، حجت السالم 
و س��يد از ديگر آثار تاريخ��ي و با ارزش باالي معماري 

اصفهان هستند. 
آتشكده ها و كلیساها 

آتش��كده ها و كليس��اهاي تاريخي زيادي ني��ز به عنوان 
مراكز عبادي س��اير اديان از جمل��ه جاذبه هاي تاريخي 
استان اصفهان به شمار مي آيند. كليساي  هاكوپ نخستين 
كليس��ايي است كه ارامنه در جلفاي اصفهان بنا كرده اند 
ولي مش��هورترين كليساي تاريخي جلفا از نظر معماري 
و تزئينات نقاشي، كليساي سن سور است كه به كليساي 
وانك ش��هره مي باشد و در س��ال 1065 ميالدي بنا شده 
اس��ت. مهم ترين كليس��اي تاريخي جلفا از دوره ش��اه 
عباس اول نيز كليساي مشهور بيدخم يا بيت اللحم است 
كه در ميدان جلفا و در مجاورت كليساي مريم واقع شده 
است. آتشگاه كوه سنگي نيز از كهن ترين ميراث اصفهان 
اس��ت كه هم اكنون بقاياي بناي آن در كوه س��نگي در 
ارتفاع 1680 به چش��م مي خورد. آتشكده باستاني نياسر 
نيز بر فراز صخره بلندي به نام تاالر نياسر در كنار چشمه 

آبي برپاست و از اهميت زيادي برخوردار است. 
كاخ هاي تاريخي 

كاخ ه��اي تاريخ��ي ب��ا معماري هاي كم نظي��ر از ديگر 
ديدني هاي اس��تان اصفهان هس��تند. كاخ چهل ستون از 
جمله بناهايي اس��ت كه اصفهان ملقب به نصف جهان 
بخش مهمي از شهرت خود را مديون آن است. عمارت 
تاريخي هش��ت بهشت نيز نمونه اي از كاخ هاي آخرين 
سالطين دوره صفوي است. كاخ عالي قاپو نمونه منحصر 
به فرد و يكي از عجايب معماري كاخ هاي عهد صفوي 

به شمار مي رود.
باغ هاي تاريخي 

باغ هاي باش��كوه استان اصفهان با ش��هرت هاي جهاني 
نيز از ديگر آثار با ارزش اين منطقه به ش��مار مي آيند و 
همواره نظر جهانگردان را ب��ه خود جلب كرده اند. باغ 
فين در كاش��ان از دوره صفويه برجاي مانده و از لحاظ 
باغ آرايي و آب رس��اني داراي اهميت ويژه اي است و 
از نظر گردشگري از منابع بسيار ارزشمند ايران به شمار 
مي آيد.  چهار باغ نيز مجموعه اي عظيم و زيبا است كه 
از باغ هاي مختلف تشكيل ش��ده كه تعدادي از آنها هم 

اكنون نيز برپا هستند. 
مناره ها 

مناره ه��اي قديم��ي ب��ا معماري ه��اي خ��اص از ديگر 
جاذبه ه��اي تاريخي اس��تان اصفهان به ش��مار مي آيند. 
من��ار جنبان يكي از نمونه هاي ابنيه س��بك مغولي ايران 
اس��ت كه كاش��ي كاري هايي از آن دوره به يادگار مانده 
است. جالب ترين نكته اين بناي تاريخي آن است كه با 
 حركت دادن يكي از مناره ها نه تنها مناره ديگر به حركت 
درمي آيد، بلكه تمامي اين س��اختمان مرتعش مي شود. 
مناره گلپايگان نيز از بلندترين مناره هاي دوره سلجوقي 

است كه به سده پنجم هجري قمري تعلق دارد. مناره هاي 
زيار، س��اربان، علي ، گار، سين، رهروان، برسيان، چهل  
دخت��ران، دارالضياف��ه و داردش��ت از ديگ��ر مناره هاي 
تاريخي اين اس��تان به شمار مي روند كه هر كدام به نوبه 
خ��ود عجايبي از هنر و حرفه معماري و تزئينات را دارا 

مي باشند. 
جاذبه هاي طبیعي اصفهان 

طبيع��ت اس��تان اصفهان آمي��زه اي از كوه ه��ا و غارها 
و آث��ار به جا مانده از زندگي بش��ر در طول س��اليان، از 
 ديگر جاذبه هاي طبيعي گردش��گري اين استان به شمار 

مي روند. 
غارهاي قلعه بزي در ش��مال حسن آباد كهن ترين محل 
سكونت انسان در استان اصفهان به شمار مي آيند كه در 
نوع خود بي نظير و بسيار ديدني هستند. غار فريدون در 

18 كيلومتري غربي پيكان قرار دارد. 
در درون اين غار تونلي به دست مردمان باستان كنده شده 
كه با ابزارهاي امروزي نيز كندن آن دش��وار است؛ رفت 
و آم��د به درون اين غار بدون طناب و ابزار كوهنوردي 
دشوار است و كساني كه مي خواهند از غار بازديد كنند، 
بايستي وسايل و ابزار كوهنوردي به همراه داشته باشند. 
غ��ار يخ نيز در ارتفاع 3 ه��زار و 850 متري كوه دنا بين 
دو قل��ه معروف به نام هاي قدوس و بيژن واقع ش��ده و 
يكي از غارهاي ديدني ايران اس��ت. اين غار به وس��يله 
 كوهنوردان فارس در مردادماه س��ال 1346 كشف شده 
است. درون غار ستوني از يخ به ارتفاع 80 متر و قطر 14 
متر ديده مي شود و در انتهاي غار درياچه زيبايي مملو از 
قطعات يخ شناور مشاهده مي شود كه بسيار ديدني است. 
بازدي��د از اين غار احتياج به وس��ايل فني دارد و بدون 
طناب ورود به اين غار غيرممكن اس��ت. غار چاه وزمه 
در نزديكي آبادي كلهرود در 30 كيلومتري شهر مورچه 
خوت اصفهان در ميان دره كم عمق در ارتفاع كوتاهي از 
سطح رودخانه، غار پلنگ در 12 كيلومتري كمه از بخش 
سميرم و در جنوب شهرضا كه در انتهاي آن پلنگ عظيم 
الجثه اي ديده مي ش��ود، غار افغان  در كوير سياه كوه و 
غار نياس��ر به عنوان نمونه اي جالب از غارهاي دس��ت 
كن ايران از ديگر جاذبه هاي طبيعي اين اس��تان به شمار 
مي رون��د. كوه صفه و چش��مه هاي آن در جنوب ش��هر 
اصفهان، رش��ته كوه ايران كوه در جنوب جاده شهرضا، 
كوه كاله قاضي در جنوب شرقي و در كيلومتر 30 جاده 
ش��هرضا وكوه هاي قمصر از جمله كوه اشك، كوه سم، 
كوه اس��بي، كوه ميدان و كوه قيله كه مانند چتري قمصر 
را در ميان گرفته اند از ديگر مناطق طبيعي استان اصفهان 
هس��تند كه مي توانند مكاني براي گردشگران ورزشي و 

كوهنوردان عالقه مند به فتح قله ها باشند.
به ط��ور كلي ميراث فرهنگي بي بديل و دس��ت س��از 
مردم��ان خوش ذوق و هنرمند اصفهان با قدمتي بيش از 
هزاران سال كه با طبيعت زيباي اين منطقه درهم آميخته، 
ش��هرت جهاني را براي آن به دنبال داش��ته و همين امر 
سبب ش��ده هر س��اله در ايام فراغت همچون روزهاي 
تعطيل نوروز، مردم س��اير استان هاي ايران براي ديدن و 
استفاده كردن از اين فضاهاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي 

به اين منطقه از كشورمان سفر كنند.

مديركل مي��راث فرهنگي و گردش��گري 
چهارمح��ال و بختياري معتقد اس��ت كه 
حضور منش��ور كوروش در ايران يكي از 

اتفاق هاي خوب سال 1389 بود. 
با نزديك ش��دن به روزهاي پاياني س��ال 
1389، ديدگاه مس��ئوالن و كارشناسان در 
حوزه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردش��گري درباره سالي كه گذشت و 
 برنامه ه��اي پيش رو را براي س��ال 1390 
م��ي تواند خالي از جذابيت نباش��د كه در 
اين راس��تا مژگان رياحي، مديركل ميراث 
فرهنگ��ي و گردش��گري چهارمح��ال و 
بختياري به خوبي به س��ئوال هاي ما پاسخ 

داد.
به نظر شما بهترين اتفاق سال 1389 در 
حوزه هاي میراث فرهنگي، صنايع دستي 

و گردشگري چه بود؟
طرح��ي كه درباره نوروز به اس��تانداري ها 
ارايه ش��د تا با تشكيل كميته ويژه، جشن 
نوروز را خيلي باشكوه تر در سطح كشور 
برگزار كنيم، بهترين اتفاق امس��ال بود، به 
وي��ژه اين كه هر زمان خودمان )س��ازمان( 
به موضوعي وارد شده ايم، تنها مانده ايم و 
حمايت مان نكرده اند؛ اما اكنون مي بينيم كه 
اين كار به استانداري ها سپرده شده و آن ها 
قابليت هاي سازمان ميراث فرهنگي را نيز به 
كار مي گيرند. همچنين از حمايت قانوني 
دستگاه هاي ديگر نيز برخوردارند. اگر اين 
حركت به طور پايدار و هر سال اجرا شود، 
بس��يار خوب خواهد بود. حضور منشور 
ك��وروش در ايران ني��ز ديگر اتفاق خوب 

سال 1389 بود.
در  را   1389 ــال  س ــاق  اتف ــن  بدتري

حوزه هاي میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري چه مي دانید؟

بدترين اتف��اق اين بود كه تمركز زدايي كه 
قرار ب��ود از تهران انجام ش��ود، ادامه پيدا 

نكرد.
ــا منفي  ــر مثبت ي ــد تأثی ــر مي كنی فك
ــا تصمیم هاي  ــا ي ــك از اقدام ه كدام ي
در  را   1389 ــال  س در  ــده  اتخاذ ش

سال هاي آينده خواهیم ديد؟
تأثير مثبت خيلي از آن ها را كه مي بينيم؛ ولي 
كارها دو بعدي هستند. ريزش نيرو هايي كه 
در س��ازمان مركزي اتف��اق افتاد، از نظر ما 
شهرستاني هايي كه گاهي به تهران مي رفتيم 
و اوضاع را مي ديديم، فوق العاده و بس��يار 
خوب بود، ولي آن ها كه خودش��ان آسيب 

ديدند، خوشحال نيستند.
بس��ياري از نيروها، حضورشان مؤثر نبود. 
در واق��ع، هيچ اتف��اق خاص��ي نمي افتاد 
و هم��ه آن ها اكنون نيز در ح��ال رخ دادن 
است. با اين حال، ممكن است در اين روند 
يكس��ري از متخصصان نيز از دست داده 
شوند. هرچند در بخش خصوصي چنين 
نيرو هايي را به راحتي مي توانيم جذب كنيم 
و فكر مي كنم، سال هاي آينده تأثيرات مثبت 

اين حركت را ببينيم.
پیش بیني شما درباره بدترين اتفاقي كه 

سال آينده مي تواند رخ دهد، چیست؟
بدترين اتفاق اين است كه سال آينده آقاي 

بقايي از سازمان برود.
و بهترين اتفاق سال آينده؟

بهترين اتفاق اين اس��ت كه آقاي بقايي در 
س��ازمان بماند و با جديت تصميم هايي را 

كه گرفته است، ادامه دهد.

براي دومين بار بخش��ي از پياده رو مقابل 
سي وس��ه پل اصفهان نشس��ت ك��رد. به 
گزارش ايس��نا، مح��دوده عملياتي تونل 
متروي اصفهان در فاصله كمتر از 15 متري 
رمپ جنوبي سي و سه پل دوم اسفندماه، 
فرو نشست و سبب نگراني مردم اصفهان 
شد و مديران شهري اصفهان، به استفاده 
از ورق هاي ف��والدي در ابتداي چهارباغ 
باال و در ورودي بلوار »آيينه خانه« مجبور 
شدند تا از نشست و ريزش زمين به علت 
تردد خودروها جلوگيري شود. عبدالجواد 
زعفراني)مديرعامل سازمان قطار شهري 

اصفه��ان( پي��ش از اي��ن در گفتگويي با 
بيان اين كه عمق نشس��ت زمين نزديك 
به يك تا دو متر اس��ت، خاطرنشان كرده 
ب��ود: اين نشس��ت در عملي��ات حفاري 
تونل مترو مش��كلي ايجاد نكرده اس��ت. 
طبق پيش بيني هاي كارشناس��ان، احتمال 
نشس��ت دوباره اين قسمت وجود داشته 
و قرار دادن ورق هاي فوالدي نيز نتوانسته 
از نشس��ت دوباره زمي��ن در اين منطقه 
جلوگي��ري كند و اكنون نشس��ت دوباره 
پي��اده رو مقاب��ل رم��پ جنوب��ي اين پل 

تاريخي را شاهد هستيم.

نوروز نزديك است و سفر يكي از سنت هاي 
ن��وروزي؛ تعطيالت دو هفت��ه اي و آب و 
هواي مناسب همواره باعث شده تا مردم از 
اين زمان و شرايط براي ديدن شگفتي هاي 
ايران استفاده كرده و همين طور فرصت را 
براي دي��د و بازديد نوروزي و ديدار فاميل 

مغتنم  بدارند.
ب��ا توجه به اين م��وارد و با در نظر گرفتن 
ش��رايط اقتصادي و همين طور سليقه هاي 
متفاوت،  س��فر چه به صورت گروهي و با 
تورهاي مس��افرتي،  خانوادگي و با وسايل 
عمومي و همين طور با وس��يله ش��خصي 

مورد استقبال بوده است.
س��ال ج��اري و به دنب��ال اج��راي طرح 

هدفمن��دي يارانه ها و به دنب��ال آن برخي 
تحوالت اقتصادي،  ش��اهد افزايش قيمت 
آب و ب��رق و گاز و همچنين نرخ بنزين و 
گازوئيل و قيمت بلي��ت اتوبوس هاي بين 
شهري بوده ايم. بدين ترتيب هزينه خانوار 
باال رفت، البته از سوي ديگر مبالغي نيز به 
حس��اب برخي خانوارها واريز شد. جنبه 
ديگر اجراي طرح هدفمندي يارانه ها،  منظم 
شدن خانواده ها و پيش رفتن براساس برنامه 
است كه البته زمان مي برد تا تأثير گذاشته و 

خود را نشان دهد.
در نتيجه شايد خانواده سفر با وسيله عمومي 
را ترجيح دهند تا به اين ترتيب هزينه را در 

كنترل داشته باشند. 

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردشگري استان اصفهان گفت: 150 
ميليارد ريال اعتبار امس��ال براي مرمت 
و بازس��ازي اماكن تاريخي استان هزينه 
ش��ده است. اسفنديار حيدري پور اظهار 
داش��ت: اين ميزان اعتبار براي استحكام 
 بخش��ي، بهس��ازي، مرمت و بازس��ازي 

350 طرح هزينه شده است.
را  اعتباره��ا  اي��ن  تأمي��ن   وي، مح��ل 
 بودجه هاي اس��تاني و ملي عنوان كرد و 
اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه حماي��ت دولت 
خدمتگزار اعتب��اري بالغ بر 250 ميليارد 
ري��ال به اين س��ازمان اختص��اص يافته 
اس��ت. مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 

دس��تي و گردشگري اس��تان اصفهان از 
آمادگي اين س��ازمان براي ارايه خدمات 
مناسب به مسافران و گردشگران نوروزي 

نيز خبر داد.
حيدري پور گفت: ب��ا برنامه ريزي ها و 
اقدامات انجام شده تمام آثار تاريخي اين 
استان از بيست و هشتم ماه جاري آماده 
پذيرايي از گردش��گران نوروزي است. 
وي ش��مار مسافران و گردشگران نوروز 
س��ال گذش��ته به اس��تان اصفهان را 10 
ميليون نفر اعالم ك��رد و افزود:  با توجه 
به برنامه ريزي هاي انجام شده پيش بيني 
مي ش��ود اين رقم در نوروز سال 1390 

شاهد رشد 15 درصدي باشد.

بخشي از پياده رو سي وسه پل بار ديگر 
فرو نشست!

تأثير هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت 
سوخت بر سفرهاي نوروزي 

150 ميليارد ريال صرف بازسازي آثار 
تاريخي استان اصفهان شد 

کوله پشتی

اضطراب و  افسردگي، عامل تمایل غيرمعمول گردشگران ایراني به خرید

چرا اصفهان را نصف جهان مي گویند 

با گلگشت بهاربام آبشاران رویایي            حيف است تو نوروز رودساران را نيایي 
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 سه مربي داخلي و 
خارجي گزينه  های 
احتمالی 
گيتی پسند

رجب زاده: 
با االمارات سقوط 
کرديم اما دوران 
خوبی داشتيم

ابوالقاسم شعبانپور: 
ذوب آ هن تيم 
پر مهره اي است

 زاينده رود
مديرعامل باش��گاه گيتي پسند اصفهان گفت: دو مربي 
ايران��ي و ي��ك گزينه خارج��ي كانديداي حض��ور بر روي 
نيمكت مربيگري تيم گيتي پسند در فصل آينده هستند. علي 
طاه��ري اظهار كرد: هنوز با هيچ مرب��ي براي هدايت فصل 
آينده تيم به توافق نرس��يده اي��م و در حال حاضر در مرحله 
رايزن��ي و مذاكره قرار داري��م. وي با بيان اينك��ه تيم گيتي 
 پس��ند در اين فصل با صبر و تأمل بيشتري بسته خواهد شد، 
افزود: حضور يا عدم حضور بازيكني در تيم گيتي پسند تنها 
به نظر س��رمربي آينده تيم بستگي دارد و از اكنون عالقه اي 

به مذاكره با بازيكن ديگري نداريم. 
مدير عامل باشگاه گيتي پسند، نتايج اين تيم در فصل گذشته 
را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: تالش باش��گاه بر اين است 
ت��ا در فص��ل پيش رو تيمي خوب و شايس��ته ن��ام اصفهان 
راهي مسابقه ها شود، سعي خواهيم كرد تا از انتخاب شتاب 
زده جلوگيري كنيم و ب��ا تيمي قوي حضوري بهتر از فصل 

گذشته داشته باشيم.

مهدی رجب زاده، بازيكن تيم ذوب آهن يك سال برای تيم 
االمارات به ميدان رفت و در آن سال االمارات از ليگ دسته 
اول امارات به دس��ته دو س��قوط كرد. مهدی رجب زاده در مورد 
دوران حضورش در االمارات اظهار داش��ت: پيش از آغاز بازی به 
طرف بازيكنان اين تيم رفتم و به ياد گذشته با آنها خوش و بش 
كردم؛ من با بسياری از بازيكنان اين تيم دوست هستم و هنوز هم 

با مسئوالن باشگاه و بازيكنان تيم ارتباط دارم. 
وی ادامه داد: اگرچه طی س��ال حضورم در االمارات با اين تيم به 
دسته پايين تر سقوط كرديم، اما می توانم بگويم كه دوران حضورم 
در امارات يكی از بهترين دوران های فوتبالی من بود زيرا تيممان 
 در آن دوران هيچ مش��كلی نداشت و تنها مشكل تيم نتيجه گيری 

بود. 
 مهاجم ذوب آهن در مورد مشكالت مالی باشگاه ذوب آهن اضافه 
كرد: باشگاه ما مشكل مالی چندانی ندارد؛ يعنی نمی توانم بگويم 
مشكالت مالی ما را وارد بحران كرده است زيرا همه تيم های ليگ 
برتری در دورانی از ليگ با مشكالت مالی مواجه می شوند و اين 

مسأله طبيعی است. 

زاينده رود
تيم ه��اي هندبال ذوب آهن و ثامن الحجج بازي زيبايي را 
به نمايش گذاشتند. ابوالقاسم شعبانپور سرمربي تيم هندبال ثامن 
الحج��ج با بيان اين مطلب گفت: ه��ر دو تيم براي برد به ميدان 
آمدند كه روي اش��تباهات فردي نتيج��ه را به ذوب آهن واگذار 
كرديم. ذوب آهن تيم پر مهره اي است و اين پيروزي را به كادر 
فن��ي و بازيكنانش تبريك مي گويم. وي ادامه داد: اين مس��ابقه 
مي توانست با تساوي به پايان برسد كه به علت نداشتن بازيكن 

دستم خالي بود و بچه ها در دقايق پاياني كم آوردند. 
 وي با ابراز تعجب از عدم پخش تلويزيوني از شبكه اصفهان اظهار 
داشت: اصفهان مهد هندبال كشور است، تعجب مي كنم چرا اين 
مس��ابقه از شبكه استاني اصفهان پخش نشد تا جوانان اصفهاني 
 از اين مس��ابقه زيبا لذت ببرند و به مش��تاقان اين رشته افزوده 

شود. 
وي در پايان اضافه كرد: ذوب آهن در ديدار برگشت مقابل تيم 
ما بازي س��خت و دش��واري را تجربه و در حضور تماشاگران 

سبزواري با استرس خاصي بازي خواهد كرد.

ورزش

پیمانكار پروژه نقش جهان اصفهان: 
نقش جهان در بالتكلیفي بدي 

قرار دارد
پيمانكار پروژه ورزشگاه نقش جهان با انتقاد از عدم 
پرداخت مطالباتش در 13 ماه گذشته گفت: درحال 
حاضر 11 صورت وضعيت در دس��ت دارم كه حتي يك 
ري��ال بابت آنها دريافت نكرده ام! محمد معروفي پيرامون 
نحوه فعاليت در كارگاه اين پروژه عظيم ملي اظهار داشت: 
از آنجايي كه 13 ماه اس��ت هي��چ پرداختي به ما صورت 
نگرفته، ب��ه آرامي در حال كار هس��تيم و نقش جهان به 
كندي در حال تكميل شدن است. وي افزود: ما نيز تا يك 
حدي توان پرداخت مطالبات كارگران را داريم، از همين 
رو نيروه��اي كمي هم اكن��ون در محوطه كارگاه در حال 

فعاليت هستند. 
 زماني هم كه به ش��ركت توس��عه اين موض��وع را اعالم 
م��ي كنيم به ما م��ي گويند كه پول نداريم و قرار اس��ت 
مسئوليت اجرايي پروژه به استان اصفهان منتقل شود. در 
حقيقت اين تفويض يا عدم تفويض اختيارات به استان، 
اين پروژه را در بالتكليفي بسيار بدي قرار داده است. پيش 
از اين مسئوالن شركت توسعه خود را مسئول اين پروژه 
مي دانستند، اما اكنون مسئول نقش جهان را استان اصفهان 
معرفي مي كنند. پيمانكار پروژه ورزشگاه نقش جهان ادامه 
داد: هم مس��ئوالن تربيت بدني و هم مسئوالن استانداري 
اصفهان موافق انتقال اختيارات اجرايي اين پروژه هستند، 
اما نمي دانم چرا اين كار به طور كامل صورت نمي گيرد؟ 
در اين وضعيت اس��تانداري اصفهان نمي تواند كاري در 

راستاي كمك به ما انجام دهد. 
 معروف��ي با اش��اره ب��ه مي��زان مطالباتش خاطر نش��ان 
كرد: نزديك به 11 صورت وضعيت در اختياردارم كه حتي 
ي��ك ريال از آنها را دريافت نكرده ام. ما نيز به دليل اين 9 
ميلياردي كه طلب كاريم بسيار تحت فشار قرار داريم. البته 
بايد كارشناسان مربوطه بياييند اين 11 صورت وضعيت ما 
را بررسي كنند. وي در پايان از شكايت از شركت توسعه 
و تجهيز خبر داد و گفت: از ش��ركت توس��عه به شواري 
عالي فني ش��كايت كرده ايم تا بلك��ه از اين طريق بتوانيم 
مطالب��ات خود را دريافت كني��م. در حال حاضر تنها 27 
كارگر در كارگاه مشغول به فعاليت هستند، اما خوشبختانه 
مطالبات كارخانجات فوالد مباركه و ذوب آهن پرداخت 

شده است.  
 

منصور ابراهیم زاده: 
به نايب قهرماني عادت نكرده ايم

س��رمربي تيم فوتبال ذوب آهن گفت: بازي دو تيم 
ذوب آهن و تراكتورس��ازي تبريز بسيار زيبا خواهد 
ب��ود. منصور ابراهيم زاده اظهار داش��ت: تمام بازيكنان ما 
آماده بازي برابر تراكتورسازي تبريز هستند و به خواست 
خدا اميدواريم فوتبال خوبي برابر اين تيم ارايه دهيم تا با 
كس��ب س��ه امتياز بازي جايگاه خود را در صدر جدول 

تثبيت كنيم. 
وي در ادامه با بيان اينكه تراكتورس��ازي تيمي پرقدرت و 
با برنامه است خاطرنش��ان كرد: بازيكنان و كادر فني تيم 
فوتبال تراكتورس��ازي براي كسب امتياز به ميدان مي آيند 
و با توجه به انگيزه آنها و توان ما، مطمئن باش��يد فوتبال 
زيبايي را شاهد خواهيد بود. ابراهيم زاده همچنين با تمجيد 
از خط دفاعي حريف تبري��زي تيمش افزود: نقطه قوت 
تراكتورس��ازي به خط هافبك و مهاجمان اين تيم است. 
در ضمن اين تيم با كمترين گل خورده داراي بهترين خط 
دفاع ليگ است. بازيكنان اين تيم همچنين در شروع بازي 

خوب كار مي كنند. 
سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ادامه با توصيف 
وضعي��ت تيمش اضافه كرد: خوش��بختانه هي��چ يك از 
بازيكنان ما مصدوم نيستند و محروم هم نداريم. همچنين 
پس از بازي اولمان در ليگ قهرمانان آسيا به گونه اي تمرين 
كرديم كه بازيكنانمان از نظر بدني با مشكلي مواجه نشوند. 
ابراهيم زاده در ادامه و در پاس��خ به اين س��ئوال كه آيا با 
نظر برخي كارشناس��ان كه اعتقاد دارند ذوب آهن عادت 
كرده است گل اول را بخورد و سپس در پي جبران باشد 
موافق است يا خير تصريح كرد: من هرگز با چنين حرفي 
موافق نيستم و بايد بگويم اعضاي تيم ذوب آهن دوست 
ندارند در هيچ مسابقه اي گل اول را بخورند. نمي دانم اينكه 

مي گويند تيم ما عادت كرده اول گل بخورد يعني چه!
وي ادامه داد: اگر كس��اني كه معتقدند ما عادت داريم اول 
گل بخوريم و سپس جبران كنيم بازي ما برابر صباي قم را 
مثال مي آورند بايد به آنها بگويم اگر در آن بازي پنالتي ما 
در دقيقه 60 گل مي شد آن وقت ما گل اول را زده بوديم. 
مهم اين است كه ما هر وقت گل مي خوريم براي جبران 

آن تالش مي كنيم. 
وي در پاي��ان با بي��ان اين كه ان ش��اءا... به گونه اي عمل 
مي كنيم كه نظر همه كارشناس��ان نسبت به تيممان اعمال 
شود افزود: حاال ممكن است كساني بگويند كه ذوب آهن 
عادت كرده در هر جامي كه شركت مي كند نايب قهرمان 
شود كه به نظر من اين حرف ها قشنگ نيست. ما به هيچ 
وجه به دوم شدن عادت نكرده ايم و هميشه براي قهرماني 

مي جنگيم.

مصاحبه

زوم

مس��ابقه هاي كاراته انتخابي تيم ملي در حالي در اصفهان برگزار 
ش��د كه چهره هاي بزرگ كاراته ايران يا غايب بودند و يا خيلي 
زود از دور رقاب��ت ه��ا كنار رفتند.  محمد علي زماني مس��ئول كميته 
مسابقه هاي فدراس��يون كاراته كه همواره درگير برگزاري رقابت هاي 
مختلف كاراته اس��ت، گويا به دليل برخي مشكالت شخصي نتوانست 
راهي اصفهان ش��ود تا ابوالفضل حس��ن بيگي دبيرش به كارها سر و 
س��امان دهد. اين در حالی است كه اين روزها از مازيار فريد خمامی 

به عنوان جانشين محمد علی زمانی ياد می شود.
سيروس يزداني نايب رئيس فدراسيون به همراه حسين دهقان بازرس 
ناظ��ران اين پيكاره��ا بودند. مس��عود رهنما به همراه ش��هرام هروي 
كادر فن��ي تيم ملي اعزامي به بازي ه��اي گوانگژو و عليرضاكتيرايي و 
اكبرعبدلي كادر فني تيم ملي جوانان، اين مسابقه ها را زير نظر داشتند. 
اعضاي كميته فني كاتا كه در انتخابی های قبلی تيم ملي نقش مستقيم 
داش��تند، همانند رقابت هاي گذشته در اصفهان هم غايب بودند.  اين 
مس��أله اعتراض بس��ياري از كاتاروهاي حاضر در اين رقابت ها را نيز 

به دنبال داشت.
20 داور جهاني، آسيايي و ملي اين دوره از پيكارها را قضاوت كردند 
كه البته حضور اين تعداد داور اعتراض برخي تيم ها و بازيكنان را به 
دنبال داش��ت، آنها معتقد بودند حضور 20 داور در رقابت هايي با اين 

وسعت از نظر شركت كننده بسيار كم است.
غيبت بزرگاني همچون حس��ن و حسين روحاني و جاسم ويشگاهي، 
س��عيد حسني پور و مهدي سلطاني بسيار به چشم مي خورد. بسياري 
ديگر از ملي پوش��ان نيز در اين ميدان تن به شكس��ت دادند و حذف 
ش��دند و يا نتوانس��تند به مقام درخوري دس��ت يابند. شكس��ت امير 
مه��دی زاده ملی پوش  اهل شهرس��تان قم  كه در بازی های آس��يايی 
گوانگ��ژو حضور داش��ت مقابل امين جوان از مازن��دران و يا  ناكامی 
حامد زيگساری دارنده مدال نقره مسابقه هاي جهانی 2010 در رسيدن 

به فينال از مهم ترين نتايج چهره های نامدار بود.
مازيار الهامی، منصور حسن بيگی،  سعيد فرخی، رضا عزيزی، محمد 
قاس��می كه در گوانگژو نيز حضور داش��ت، مهدی دوليخانی، خندان، 
پويا س��لطانی، هادی داود آبادی، حبيب حاتمی و مجيد طهانی نفراتی 
بودن��د كه خيل��ی زود با تاتام��ی انتخابی وداع كردن��د و بايد ديد آيا 
مانند گذش��ته از فاكتورهای خاص فدراس��يون برای ورود به تيم ملی 
اس��تفاده می كنند يا خير! به نظر مي رسد فشردگي اردوهاي مسابقات 
س��وپرليگ در اين اتفاق تأثيري مس��تقيم داشته باشد. بايستی ذكر كرد 
 كه ليگ برتر كاراته نيز نيم فصل دوم خود را با 11 بازی و در دو روز 
) 19 و20 اسفند ماه ( به صورت فشرده برگزار می شود كه اين هم از 

اقدامات عجيب فدراسيون كاراته است.

زاينده رود
ليگ برتر واليبال بانوان باش��گاه هاي كشور با قهرماني پرسپوليس و 
نايب قهرماني ذوب آهن به پايان رسيد. آخرين هفته از رقابت هاي ليگ 
برتر واليبال بانوان باشگاه هاي كشور با انجام چهار مسابقه در چهار شهر 
برگزار شد و با توجه به انصراف تيم يخچالسازي بوژان لرستان از شركت 
در دو مس��ابقه آخر، پرونده ليگ برتر واليبال بانوان باشگاه هاي كشور در 
س��ال 89 با قهرماني پرسپوليس بسته ش��د. در اصفهان، ذوبي هاي مدافع 
عنوان قهرماني به مصاف شهرداري كرمان رفتند كه تيم ميزبان موفق شد 
3 ب��ر صف��ر ميهمان خود را با امتيازهاي 25 ب��ر 20، 25 بر 11 و 25 بر 9 

شكست دهد. 
تيم شهرداري بندرعباس ميزبان ستاد گاز تهران بود كه گازي هاي تهران 
3 بر صفر در س��ه ست پياپي رقيب خود را شكست دادند. در خرم آباد، 
يخچالسازي بوژان لرستان ميزبان بانوان شيراز بود كه ميزبان قعرنشين سه 
ب��ر صف��ر و با امتيازهاي 25 بر 12، 25 بر 11 و 25 بر 15 مغلوب ميهمان 
خود ش��د. در خانه واليبال تهران سرخ هاي پايتخت آخرين قدم خود را 
براي قهرماني در ليگ برتر 89 محكم برداشتند و 3 بر صفر با حساب 25 
بر 8 ، 25 بر 17 و 25 بر 19 ميهمان خود فردوس��ي همدان را شكس��ت 
دادند، پرسپوليس با اين برد به روند قهرماني ذوب آهن پايان داد. يخچال 
س��ازي بوژان هم در ديدار آخر حاضر نش��د تا پرسپوليس باالتر از ذوب 

آهن قهرمان ليگ برتر باشگاه هاي كشور شود.

در حاشیه مسابقه هاي کاراته انتخابي تیم ملي
اصفهان، میدان ناکامي نامداران ايران

پايان لیگ برتر والیبال بانوان
ذوب آهن به نايب قهرمانی قناعت کرد

خبر

پژمان سلطانی 

در ادامه مس��ابقه هاي فوتبال ليگ برتر كشور و در هفته 
بيست و پنجم و طبق برنامه از ساعت 16:15 تيم ذوب 
آهن در ورزش��گاه فوالدش��هر از تراكتورس��ازي تبريز 
پذيراي��ي خواهد كرد. هر دو تي��م در بازي قبلي با برد 

زمين مسابقه را ترك كردند. 
تراكتور س��ازي در تبري��ز با 3 گل اس��تيل آذين را در 
هم كوبيد تا محمد خاكپور س��ومين مربي اس��تعفايي يا 
اخراجي اس��تيل آذين باش��د كه اين تيم را ترك مي كند 
و ذوب آهن در اولين گام در رقابت هاي ليگ قهرمانان 

آسيا با حس��اب 2 بر يك از سد ميهمان خود االمارات 
ام��ارات گذش��ت و در ليگ برتر نيز تي��م صباي قم را 
ب��ا همين نتيجه شكس��ت داد و با روحيه اي به نس��بت 
مطل��وب به مصاف ش��اگردان كمالون��د خواهد رفت. 
در اي��ن دي��دار ذوبي ه��ا بازيكن مص��دوم و محرومي 
 نخواهند داش��ت و ب��ا تركيب كام��ل در ميدان  حاضر 

مي شوند. 
ش��اگردان ابراهي��م زاده در بازي مقاب��ل االمارات نيمه 
نخس��ت را ب��ه خوبي آغ��از نكردند و تيم ن��ه چندان 
قدرتمند االمارات تك گل خود را بر اثر اش��تباه فرشيد 
طالبي و ش��هاب گردان به ثمر رس��اند و ذوب آ هن در 

ميانه ميدان و در نيمه نخس��ت با وجود ش��اهين خيري 
كه از شرايط مس��ابقه تا حدودي دور بود دچار مشكل 
ش��د كه در ادامه بازي، اين بازيكن ش��رايط خود را با 

مسابقه وفق داد. 
در دي��دار با تراكتورس��ازي ابراهيم زاده در خط دفاعي 
از چهار مدافع اصلي خود، علي احمدي، فرشيد طالبي، 
حسين ماهيني و سيد محمد حسيني بهره خواهد برد و 
در گلزني نيم نگاهي به سيد محمد حسيني 9 گله دارد 
و روي پرتاب هاي بلند نيز روي حسين ماهيني حساب 
ويژه اي باز كرده ك��ه در بازي با االمارات با پرتاب اين 
بازيكن گل نخست ذوب آهن توسط سيد محمد حسيني 
 به ثمر رس��يد. اگر تراكتورس��ازي علي عليزاده را دارد، 
ذوب آ هن نيز حسين ماهيني را در تركيب خود مي بيند 
ك��ه پرتاب هاي بلن��دي انجام مي دهد. در اين مس��ابقه 
زماني كه توپ ب��ه اوت رفت بايد منتظر هنرنمايي اين 

دو بازيكن باشيم. 
خ��ط دفاع��ي ذوب آه��ن باي��د تمركز خ��ود را روي 
ضربه هاي س��ر علي عليزاده بگذارن��د و مانع از گلزني 
او ش��وند كه در اين بين نبايد از ضربه هاي ايس��تگاهي 
و ش��م گلزني جاس��م ك��رار مهاجم عراقي به آس��اني 
گذش��ت. در جلوي چهار مدافع، شاهين خيري يا سينا 
عش��وري بازي خواهند كرد و پش��ت س��ر تك مهاجم 
)محمدرضا خلعتبري(،  محمدقاضي، قاسم حدادي فر، 
مهدي رجب زاده و ايگور كاسترو يا اسماعيل فرهادي 
در تركيب هس��تند كه قاس��م حدادي فر كاپيتان ذوب 
آ هن به همراه محمدرضا خلعتبري بازي خوبي را مقابل 
االمارات امارات و صباي قم به نمايش گذاش��تند و در 
ديدار با تراكتورسازي مي توانند براي هواداران تيم ديار 

زاينده رود شادي آور باشند. 
ش��اگردان ابراهي��م زاده ب��ا تراكتور س��واري مي توانند 
ب��ا اقتدار در صدر ج��دول باقي بمانن��د و اين موجب 
نخواهد ش��د مگر آنكه از خ��ط دفاعي حريف به طور 

مطلوب بگذرد. 

زاينده رود
تيم بولينگ روزنامه زاينده رود در نخستين دوره 
رقابت هاي بولينگ جام رسانه عنوان قهرماني اين دوره 

از رقابت ها را از آن خود كرد.
اسپرت  كيو  و  بولينگ  هيأت  با همت  ها  رقابت  اين   
در  سپاهان  فوالدماهان  باشگاه  همكاري  با  و  استان 
و  روزنامه  از  رسانه   16 كه  شد  برگزار  پرديس  سالن 
تيم  و  داشتند  آن شركت  در  مختلف  هاي  خبرگزاري 
يك  ها  رقابت  اين  در  تيم  سه  شركت  با  رود  زاينده 
عنوان اولي و يك عنوان سومي را از آن خود كرد. تيم 
زاينده رود الف با اقتدار بر سكوي نخست اين رقابت 
ها قرار گفت. تيم اول اين دوره از رقابت ها متشكل از 
عليرضا ناظم و فرشاد سيوشي از »زاينده رود الف« بود 
و تيم »زاينده رود ب« با حضور پويان قوي بيان و نيوشا 

تقي زاده  به عنوان سومي قناعت كرد.
در اين رقابت ها همچنين تيم بولينگ روزنامه اصفهان 
زيبا به مقام دوم رسيد و تيم دوم اصفهان زيبا و باشگاه 
پنجم و چهارم  به عناوين  به ترتيب  خبرنگاران جوان 

دست يافتند.
همچنين مريم سعادت پور از خبرگزاری مهر و ياسمين 
بين  در  فارس  خبرگزاری  از  زارع  مرضيه  و  دادخواه 
از  ناظم  عليرضا  و  كردند  كسب  را  برتر  مقام  بانوان 
روزنامه زاينده رود به عنوان  بهترين بازيكن از جمع 

آقايان انتخاب شد. 
نفره  دو  به صورت  ها  تيم  مسابقه ها  از  دوره  اين  در 
از  بعضی  البته  داشتند،  حضور  مختلف  رسانه های  از 
رسانه ها با بی مهری در اين مسابقه شركت نكردند كه 
البته شور و نشاط و حضور فعال رسانه هاي شركت 

كننده مانع از عدم احساس حضور ديگر رسانه ها شد.
آقايان  با  نيز  خبرنگار  بانوان  كه  بود  بار  نخستين  اين 

پرداختند  به رقابت می  به صورت مشترك و هم زمان 
اميد است كه برنامه های اين چنينی در رشته های  و 

مختلف ورزشی تكرار شود.
در مراسم اختتاميه اين رقابت ها سيد مسعود داوودي، 
رئيس هيأت بولينگ و كيو اسپرت استان از برگزاري 
گفت:  و  داد  خبر  يكبار  ماه  شش  هر  ها  رقابت  اين 
استقبال رسانه ها از اولين دوره در نوع خود قابل تقدير 
بود و اميدواريم با اين روند خبرنگاران بيش از گذشته 
به امر ورزش تشويق شوند. معاون امور توسعه ورزش 
اداره  كل تربيت بدني استان اصفهان نيز در اين مراسم 
به تغييراتي كه به تازگي در رأس هيأت بولينگ اتفاق 
كه  خوشحاليم  داشت:  اظهار  و  كرد  اشاره  بود  افتاده 

بعد از آن تغييرات شاهد توسعه، پيشرفت و خالقيت 
اين مسابقه ها نشان  اين رشته هستيم و  نوآوري در  و 
از حضور افراد نخبه، خالق و ايده پرور در اين هيأت 
دارد. در مراسم پاياني اين رقابت ها و از سوي هيأت 
توسعه  امور  معاون  غيور،  عليرضا  از  استان  بولينگ 
استان، خيراللهي، عضو  بدني  تربيت  اداره  كل  ورزش 
هيأت مديره هيأت بولينگ و رئيس هيأت سواركاري 
استان، علي دوايي ها، پيشكسوت كاراته، عليرضا اديب، 
عضو هيأت مديره و مدير باشگاه پتوي الله، ايمان زكي 
و زندي ها نيز تجليل صورت گرفت. همچنين از مهدي 
جانيپور و پورقاسم به عنوان پيشكسوتان رسانه تجليل 

شد. 

رئي��س كارخان��ه ذوب آهن با بي��ان اينكه اين 
باش��گاه مش��كل مالي ندارد گفت: بيش��تر از 

تعهداتمان به ذوب  آهن كمك كرده ايم. 
صفر عل��ي براتي درباره اين موضوع كه مس��ئوالن 
و بازيكنان باش��گاه ذوب آهن اعالم كرده اند از نظر 
مالي دچار مشكل هستند، عنوان كرد: بودجه باشگاه 
ذوب آهن نه تنها كم نش��ده بلكه نس��بت به س��ال 

گذشته بيشتر هم شده است. 
وي در خصوص اينكه گفته مي ش��ود با دليلي رابطه 
خوب��ي ن��دارد، اظهار داش��ت: در هم��ان هفته هاي 
آغازي��ن از من مي پرس��يدند مي خواهيد دليلي را از 
مديرعاملي باش��گاه ذوب  آهن بركنار كنيد كه پاسخ 
منفي مي دادم و باز هم مي گويم هيچ مشكلي با مدير 

عامل باش��گاه ذوب آهن ندارم. اگر قرار بر بركناري 
بود در نهايت يك ماه بعد از اينكه همكاري مان آغاز 

شد اين كار را انجام مي دادم. 
 رئي��س كارخان��ه ذوب آه��ن در ادام��ه ب��ه فارس 
گفت: روز چهارشنبه در كنار دليلي ديدار ذوب آهن 
و االمارات را تماش��ا كردم. م��ا در طول هفته بارها 
ب��ا يكديگ��ر تماس داري��م و همديگ��ر را مالقات 

مي كنيم. 
وي اضافه كرد: سه ش��نبه هفته گذش��ته يك ميليارد 
توم��ان به باش��گاه كمك كرديم و پي��ش از اين نيز 
مبالغ��ي را در زمان هاي مختلف در اختيار باش��گاه 
قرار داده بوديم. براتي يادآور شد: بيشتر از تعهدات 
خودمان به باشگاه كمك كرده ايم. وضعيت ذوب آهن 

خوب اس��ت و مشكلي ندارد. من از عملكرد دليلي 
رضاي��ت دارم كه اگر اي��ن طور نب��ود او را بركنار 

مي كردم. 
 ب�رات�����ي در م�����ورد اينك����ه بازيك��ن�����ان 
 ذوب آه��ن اع��الم كردند حقوقش��ان عق��ب افتاده 
گف��ت: همان طور كه گفتم كارخانه به تعهدات خود 
عمل و حتي بيش از س��ال گذشته به باشگاه كمك 

مالي كرده است. 
ممكن است باشگاه، پرداخت حقوق بازيكنان را در 
اولوي��ت بعدي خود قرار داده باش��د اما كارخانه به 
تمام تعهداتش عمل كرده و من هر گونه بحران مالي 
از ط��رف كارخانه در باش��گاه ذوب آهن را تكذيب 

مي كنم.

قهرماني زاینده رود در نخستين دوره مسابقات بولينگ جام رسانه ها

رئیس کارخانه ذوب آهن:

بيشتر از تعهداتمان كمک كرده ایم؛ ذوب  آهن مشکل مالي ندارد
زاينده رود

با انتخاب فدراس��يون واليبال، نايب رئيس هيأت واليبال اس��تان 
اصفهان، نايب رئيس برتر س��ال شد. فدراسيون واليبال در ارزيابي كه 
از هيأت هاي واليبال استان هاي كشور داشت، اقدام به معرفي برترين 
نايب رئيس بانوان س��ال ك��رد. در اين ارزيابي اك��رم ابن يمين نايب 
رئيس هيأت واليبال اس��تان اصفهان به عن��وان برترين نايب رئيس در 
ميان هيأت هاي واليبال سراس��ر كش��ور معرفي ش��د. ارزيابي صورت 
 گرفت��ه با توجه به معيارهايي نظير ميزباني مس��ابقه هاي كش��وري در 
رده هاي س��ني مختلف، كسب عنوان در اين رقابت ها، داشتن نماينده 
در لي��گ هاي مختلف كش��وري و كس��ب عنوان در اي��ن رقابت ها، 
برگزاري س��مينارها، كالس هاي داوري، مربيگري و تعداد نمايندگان 
ملي پوش صورت گرفته اس��ت. اين يمين از ميان نايب رئيسان هيأت 
هاي واليبال سراسر كشور كه در بندرعباس برگزار شد به عنوان نايب 

رئيس برتر سال معرفي شد.

با انتخاب فدراسیون والیبال
ابن يمین، نايب رئیس برتر سال شد

تراکتورسواري صدرنشین در نصف جهان
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