
آگهي مناقصه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد در نظر دارد 
اجراي ساختمان آزمايشگاه و كارگاه هاي عمومي 
طريق  از  را  مترمربع   1000 تقريبي  مساحت  به 
برگزاري مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد، لذا از شركت هايي كه داراي حداقل رتبه 4 

ابنيه هستند دعوت به همكاري مي گردد.
شركت هاي واجد شرايط مي توانند حداكثر ظرف 
مدت 10 روز پس از درج اين آگهي جهت خريد 
اسناد مناقصه به دفتر كميسيون معامالت دانشگاه 
مدارك  و  مراجعه  آباد  نجف  واحد  اسالمي  آزاد 

مناقصه را دريافت نمايند.
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد و 
دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار 

است. 

شهرداري اصفهان

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

توضي��ح حاجي بابايي درباره 
ع��دم اج��راي قانون پذيرش 
آموزشكده هاي  در  دانش��جو 
فن��ي و حرف��ه اي و همچنين 
تشكيل س��ازمان ملي مهارت 
نيز نتوانس��ت نماين��دگان را 

راضي كند. حتي رئيس مجلس هم به وزير آموزش و پرورش...
سراسري/ صفحه2

 معاون اجرايی مركز مديريت و حوادث 
فوريت های پزشكی كشور:

اصفهان، جانشین تهران در برخورد با حوادث 

56  درصد بازار مصرف سيگار
 از طريق قاچاق تأمین مي شود

نمايندگان از داليل وزير در عدم 
استخدام معلمان حق التدريس 

قانع نشدند

مديرعامل شركت مخابرات 
چهارمحال و بختياري خبر داد:

راه اندازي 4 هزار پورت 
اينترنت پرسرعت 

در چهارمحال و بختیاري 
و  چهارمحال  مخابرات  شركت  مديرعامل 
اينترنت  پورت  بختياري گفت: 3 هزار و 800 
و  نصب  زودي  به  استان  اين  در  پرسرعت 
راه اندازي مي شود. »عليرضا فتحي« اظهار داشت: 
اطالعات  و  ارتباطات  تكنولوژي  نقش  اهميت 
در تحقيق و توسعه و به تبع آن فرهنگ سازي 
مناسب، بديهي و آشكار است و هر كشوري كه به 
وسايل ارتباطي و اطالعاتي پيشرفته تر مجهز باشد، 
مي تواند آن را در راستاي هدف هاي خود به كار 
گرفته و به رشد و توسعه سريع دست يابد. فتحي 
تعداد تلفن هاي ثابت در استان را افزون بر 292 
هزار شماره اعالم كرد و گفت: همچنين تاكنون 
بيش از 500 هزار خط تلفن همراه در اين استان 
 واگذار شده است. مديرعامل شركت مخابرات 
چهارمحال و بختياري با بيان اينكه در حال حاضر 
283 سايت تلفن همراه در اين استان وجود دارد، 
گفت: اين در حالي ا ست كه ضريب نفوذ تلفن 
ثابت در استان 26/2 درصد و ضريب نفوذ تلفن 
مديرعامل  است.  درصد  استان 55/8  در  همراه 
بختياري، طول  و  شركت مخابرات چهارمحال 
فيبر نوري سراسري استان را بيش از 600 كيلومتر 
اعالم كرد و افزود: در حال حاضر تمام دانشگاه هاي 
استان متصل به فيبر نوري و 441 بانك نيز متصل 
به سيستم ديتا هستند. وي ادامه داد: هم اكنون يك 
هزار و 650 كيلومتر فيبر بين شهري در استان 
وجود دارد.  فتحي با اشاره به طرح هاي در دست 
اقدام شركت مخابرات گفت: تكميل پوشش تلفن 
تحت  پروژه  پيگيري  شهرها،  سطح  در  همراه 
پوشش قرار دادن جاده هاي بين فرمانداري ها و 
پيگيري راه اندازي 3 هزار و 800 پورت اينترنت 
پر سرعت، از مهم ترين پروژه هاي در دست اقدام 

شركت مخابرات محسوب مي شود.

 حميدرضا فروزنده، معاونت 
اس��تانداری  ري��زی  برنام��ه 
چهارمحال و بختياری با تأكيد 
بر ضرورت تهيه و تدوين سند 
آمايش س��رزمين اين اس��تان 
اظهار داشت: متأسفانه تاكنون 

سند آمايش سرزمين استان تهيه نشده است كه اين مسأله می تواند...
شهرستان/ صفحه4

سمين��ار يك روزه آم��وزشی 
- ترويجی توسعه مولده��ای 
همكاری  با  كوچك،  مقياس 
سازمان بهره وری انرژی ايران 
)سابا( و شركت برق منطقه ای 
اجتماعات  سالن  در  اصفهان 

شركت برق منطقه ای اصفهان برگزار شد. در اين سمينار، مديرعامل 
شركت برق منطقه ای اصفهان گفت: در برنامه ای كه دولت... 

صفحه آخر/ صفحه8

نقش بسزاي مطبوعات در تدوين 
سندآمايش سرزمین 
 چهارمحال وبختیاري 

سمینار توسعه مولدهاي مقیاس 
كوچك برگزار شد

همگام با رئيس جمهور در لبنان؛ 

استقبال گسترده مردم لبنان 
از احمدي نژاد 
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي 
سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزي به پيمانكار داراي رتبه بندي و واجد صالحيت واگذار نمايد.

كسب موفقيت هاي روزنامه اصفهان زيبا در پنجمين 
نمايشگاه مطبوعات باعث خرسندي شد. اين موفقيت 

بزرگ را به حضرتعالي و كليه همكارانتان تبريك عرض 
مي نمايم. از خداوند متعال توفيق روزافزون حضرتعالي 

كه از چهره هاي فرهيخته و دلسوز مردم هستيد را 
خواستارم.

مناقصات آب، ساختمان

جناب آقاي دكتر سقائيان نژاد
شهردار گرانقدر و مديرمسئول محترم روزنامه وزين اصفهان زيبا

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: پايان وقت اداري مورخ 89/8/6
 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يكشنبه 89/8/9

          WWW.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتي 
 شماره تلفن: 0311-6680030

برآورد )ريال(تضمين )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

7/000/000485/384/640عمرانياصالح شبكه آب زاينده رود89-3-286

8/300/000754/222/458عمرانيتوسعه خط انتقال آب شبكه مسكن مهر نائين89-3-287

62/000/0001/331/024/438جاريساختمان اداري و مهمانسراي شهر انارك89-3-288

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي

واحد نجف آباد

سردبیر روزنامه زاينده رود
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ايران

س��فر رئيس جمه��وری به لبن��ان كه با 
استقبال گس��ترده مردم و مقام های اين 
كش��ور روبه رو ش��ده اس��ت در صدر 
اخبار رسانه های رژيم صهيونيستی قرار 

گرفت.
به گ��زارش ف��ارس، رس��انه های رژيم 
صهيونيس��تی ك��ه از روزهای گذش��ته 
سعی داش��تند با جوسازی های گسترده، 
س��فر محم��ود احم��دی نژاد ب��ه لبنان 
را خط��ری ب��رای منطقه جل��وه دهند؛ 
همزم��ان ب��ا ورود رئي��س جمه��وری 
ايران ب��ه بيروت، خب��ر آن را در صدر 
اخبار رس��انه های خود ق��رار دادند. بر 
اس��اس روزنامه صهيونيس��تی   همي��ن 
»هاآرت��ص » ب��ا ق��رار دادن خبر ورود 
 احم��دی ن��ژاد ب��ه لبن��ان ب��ه نق��ل از 
»ايه��ود ب��اراک « وزير جنگ اس��رائيل 
نوش��ت كه رئيس جمهور اي��ران برای 
اع��الم حمايت از ح��زب ا... به بيروت 
سفر می كند نه برای برافروختن درگيری 

ديگری در منطقه خاورميانه. 
هاآرت��ص در ادامه نوش��ت: هزاران نفر 
از م��ردم لبن��ان از ف��رودگاه بيروت تا 
»بعبدا « كاخ رياس��ت جمهوری لبنان از 
رئيس جمهوری ايران استقبال كردند و 
بسياری از آنان پرچم های ايران و لبنان 
و تصاوي��ر احم��دی  نژاد را در دس��ت 

داشتند. 
روزنامه صهيونيستی »جروزالم پست«  نيز 

با پرداختن به سفر احمدی نژاد به لبنان 
در كنار عكس رئي��س جمهوری ايران، 
به س��فر وی به عنوان اولين سفر وی به 

بيروت ياد كرد. 
 جروزال��م پس��ت س��پس ب��ه حضور 
برنام��ه ري��زی ش��ده احمدی ن��ژاد در 
جنوب لبنان اشاره كرد و نوشت كه وی 
قرار اس��ت در اين منطقه از منطقه های 

جنگ 33 روزه ديدن كند. 
»يديع��وت  صهيونيس��تی  روزنام��ه 
آحارون��وت « با تيت��ر »لبنان به احمدی 
ن��ژاد خ��وش آم��د گفت « ب��ه حضور 
 رئيس جمهوری ايران در بيروت اشاره

 كرد. 
اين رسانه اسرائيلی نيز تالش كرد حضور 
احمدی نژاد در لبن��ان را اينگونه جلوه 
دهد كه رئيس جمهوری ايران از س��فر 
به لبنان برای تقويت حزب ا...اس��تفاده 
خواهد كرد. يديعوت آحارونوت به نقل 
 از يكی از لبنانی های اس��تقبال كننده از 
احمدی نژاد نوش��ت: وقتی به موضوع 
نبرد عليه اس��رائيل می رسيم ما و ايران 
مناف��ع مش��تركی داري��م. روزنامه های 
صهيونيستی س��عی كردند خبر حضور 
احمدی ن��ژاد در لبنان را تهديدی برای 
لبن��ان و ب��ه وي��ژه رژيم صهيونيس��تی 
جلوه دهند و در اين راس��تا نيز اقدام به 
شايعه پراكنی عليه س��فر احمدی نژاد به 

لبنان كردند. 

لبن����ان تمث����ال حض����رت   م��ردم 
آي��ت ا... خامن��ه ای و آرم جمه��وری 
اس��المی را در چند متری ش��هرک های 
صهيونيس��تی نصب كردند. به گزارش 
فارس، همزمان با ورود محمود احمدی 
نژاد به لبنان و سخنرانی وی در جنوب 
لبنان، موج ش��ادی در بين ش��يعيان اين 

كشور برپا شده است. 
 ش���يعيان جن����وب لبن������ان ب��رای 
خ��وش آمد گوي��ی به رئي��س جمهور 
اي��ران، ب��ه آذي��ن بن��دی خيابان ها و 
نص��ب بنرهای امام خمينی، رهبر معظم 
انقالب و رئي��س جمهور در اين منطقه 
پرداخت��ه ان��د. يك��ی از زيباتري��ن اين 
اقدام ها، جل��وه ای از اقتدار جمهوری 
اسالمی در كنار مرزهای رژيم اشغالگر 
 قدس با لبنان اس��ت و آن نصب تمثال 

ا... خامن��ه ای و آرم  حض��رت آي��ت 
جمهوری اس��المی در اين منطقه است. 
حزب ا... لبنان با اقتدار اين تمثال را در 
كنار مرز لبنان و رژيم صهيونيستی نصب 
كرده تا به حريف بفهماند نفوذ انقالب 
اس��المی تا چند متری شهرک های آنان 

رسيده است.
 اين در حالی اس��ت كه سربازان ارتش 
اسرائيل مجبورند در روز چندين بار از 
يك قدمی تمثال ها و تصاوير بگذرند. 
ترس از حضور تاريخ��ی مردم جنوب 
لبن��ان در اس��تقبال از رئي��س جمه��ور 
ايران و برخ��ی اخبار درباره قدرتنمايی 
لبنان  جمهوری اس��المی در مرزه��ای 
اي��ن  ارت��ش  صهيونيس��تی،  رژي��م  و 
 رژي��م را به حالت آم��اده باش درآورده

 است. 

معاون اجرايی مركز مديريت و حوادث 
اظهار  فوريت ه��ای پزش��كی كش��ور 
داش��ت: اصفه��ان قطب اصل��ی و يك 
جانشين مناسب برای تهران در موضوع 
برخ��ورد ب��ا ح��وادث و فوريت های 
پزش��كی اس��ت.  به گ��زارش ايمنا، در 
جلس��ه توديع و معارفه رياست جديد 
مركز مديري��ت و حوادث فوريت های 
پزش��كی، دكتر ميعادفر ضمن تشكر از 
زحمت ه��ای دكتر حداد پور و آرزوی 
موفقيت برای دكتر اسماعيلی، دهه اخير 
را دهه رنس��انس اورژانس معرفی كرد 
و گف��ت: در دهه اخير نگاه كش��ور به 

اورژانس نگاه جديدی بود.
ميعادف��ر با اعالم اين مطلب كه در زمان 
جن��گ تحميلی تمام ن��اوگان اورژانس 
فرس��وده و زمين گير ش��د اف��زود: نياز 
مردم به اس��تفاده از تسهيالت اورژانس، 
مس��ئوالن را بر آن داش��ت ت��ا در ارائه 

خدمات اورژانس خوب عمل كنند.
وی تعداد پايگاه های فعال در سال 84 
را 638 پاي��گاه اعالم ك��رد و گفت: در 
حال حاضر اين تعدا به 1800 پايگاه در 

سطح كشور افزايش پيدا كرده است.
و  مديري��ت  مرك��ز  اجراي��ی  مع��اون 
حوادث فوريت های پزش��كی كش��ور 
از نوس��ازی كليه آمبوالنس ها خبر داد 
و اظهار داش��ت: عمليات نو سازی كليه 
آمبوالنس های كش��ور ب��ه طور تقريبی 
انجام ش��ده و 650 دس��تگاه آمبوالنس 
جهت انتقال بيماران بين بيمارس��تانی و 

ني��ز 1000 آمبوالنس وارد ش��بكه مركز 
بهداش��تی شبانه روزی شده است. دكتر 
ميعادف��ر در خص��وص ارتق��ای دانش 
هم��كاران مركز حوادث و فوريت های 
پزش��كی اف��زود: در ح��ال حاضر 38 
دانش��گاه در بخش كاردانی،كارشناسی 
فوريت ه��ای  حرف��ه ای  دكت��رای  و 
 پزشكی آماده ارائه خدمات آموزشی به 

عالقه مندان اين رشته هستند.
ميعادف��ر اصفهان را جانش��ين مناس��بی 
در موض��وع برخ��ورد ب��ا ح��وادث و 
فوريت های پزشكی برای استان تهران 
دانس��ت و تصريح كرد: اگر  كش��ور به 
9 قطب اصلی تقس��يم ش��ود، اصفهان 
به عن��وان يك��ی از قطب ه��ای اصلی 
محسوب می شود و همين شرايط ويژه 
باعث ش��ده تا به عنوان جانشين تهران 

شناخته شود.
وی تعام��ل خ��وب مرك��ز ح��وادث و 
فوريت های پزشكی اس��تان را با ساير 
س��ازمان ها بس��يار خوب تلقی كرد و 
گفت: اي��ن مركز تا پايان س��ال 88 در 
حوزه ارتباط ها ب��ا پليس، وزارت راه، 
هالل احمر و فرماندهی پليس راه استان 
تعامل خوبی برقرار كرد و توانس��ت در 
همين س��ال، كمترين آم��ار مرگ و مير 
بين راه��ی را به خ��ود اختصاص دهد 
ك��ه ج��ا دارد از تم��ام كاركن��ان مركز 
 ح��وادث و فوريت ها كه ب��ا زحمات 
 شبانه روزی به اين مهم نائل گشتند تشكر 

كنم.

زن��ده  تصاوي��ر  براس��اس 
ورود  از   تل�وي�زي�ون������ی 
احمدی نژاد ب��ه لبنان، جمع 
انبوهی از قش��رهای مختلف 
مردم اين كش��ور با در دست 
داش��تن پرچم های سه رنگ 
اي��ران  اس��المی  جمه��وری 
و لبن��ان، در مس��ير حرك��ت 
كاروان حام��ل احم��دی نژاد 
حضور يافته و با شور و شوق 

از وی استقبال كردند.
به گزارش ايرن��ا، جمع انبوه 
اس��تقبال كنن��دگان ب��ا ابراز 
احس��اس و تكان دادن دست 
ب��رای احمدی ن��ژاد، به زبان 
عربی به وی خوش آمد گفت: 
و رئيس جمهوری ايران نيز با 

لبخند و دست تكان دادن برای جمعيت استقبال 
كننده به ابراز احساس آنها پاسخ دادند. 

خياب��ان، ميدان ه��ا و نق��اط مختل��ف بي��روت 

 از چن��د روز پي��ش ب��ه تصاوي��ر بزرگ��ی از
  احمدی ن��ژاد، پرچم های اي��ران و پالكارهای 
»اهاًل و سهاًل« برای استقبال از احمدی نژاد مزين شده 

 

است. 

بخش انگليس��ی شبكه الجزيره كه 
ورود احم��دی ن��ژاد را هم��راه با 
چندين ش��بكه خبری بين المللی 
ديگر به طور مس��تقيم پوشش داد، 
با اعالم اين كه مردم لبنان خود را 
برای استقبال از احمدی نژاد آماده 
كرده اند، اين مراسم استقبال را به 
عنوان »استقبالی شبيه به استقبال از 

يك قهرمان« توصيف كرد. 
وج��ود پرچم ه��ای س��ه رن��گ 
و  اي��ران  اس��المی  جمه��وری 
پرچم های لبنان در دست استقبال 
كنن��دگان ك��ه نش��انه وحدت و 
يكپارچ��ی دو كش��ور و دو ملت 
است، نما و جلوه زيبايی به مراسم 

استقبال داد:
سخنرانی در منطقه ضاحيه در جمع 
مردم لبن��ان، از جمله برنامه ه��ای رئيس جمهور 
لبن��ان   كش��ورمان در اولي��ن روز حض��ور در 

بود.

توضي��ح حاجي باباي��ي درب��اره ع��دم اجراي 
قانون پذيرش دانش��جو در آموزشكده هاي فني 
و حرفه اي و همچنين تش��كيل س��ازمان ملي 
مهارت نيز نتوانس��ت نمايندگان را راضي كند. 
حت��ي رئيس مجل��س هم به وزي��ر آموزش و 

پرورش اعتراض كرد. 
وزي��ر آم��وزش و پرورش با حض��ور در يك 
جلسه غير علني مجلس، در ارتباط با چگونگي 
اس��تخدام معلمان حق التدريسي توضيح هايي 
ب��ه نمايندگان ارائه داد كه در نهايت نمايندگان 

از پاسخ وي قانع نشدند. 

علي اكب��ر اولي��ا نماين��ده يزد و ص��دوق، در 
گفتگو با ايلنا از جلس��ه غي��ر علني نمايندگان 
با حضور وزير آم��وزش و پرورش خبر داد و 
گفت: حميدرض��ا حاجي بابايي )وزير آموزش 
و پرورش( در پاس��خ به سئوال تعداد زيادي از 
نمايندگان توضيح هايي را در ارتباط با آزمون 

استخدام معلمان ارائه داد. 
وي ادامه داد: برخي از نمايندگان نسبت به اين 
موضوع و شيوه استخدام معلمان انتقاد داشتند 
و معتقد بودند ك��ه قانون در اين مورد رعايت 

نشده است. 

اوليا اعتراض نمايندگان نس��بت به عدم اجراي 
قانون پذيرش دانش��جو در آموزشكده هاي فني 
و حرفه اي و همچنين تش��كيل س��ازمان ملي 
مه��ارت را از ديگ��ر مورده��اي مطرح ش��ده 
 در جلس��ه غي��ر علن��ي مجلس عن��وان كرد و 
گفت: عل��ي الريجان��ي )رئيس مجل��س( نيز 

نسبت به اين موارد اعتراض كرد. 
به گفت��ه وي، در نهايت نمايندگان نس��بت به 
اين موضوع قانع نش��دند و بنا ش��د كميسيون 
 آم��وزش و تحقيقات اين موض��وع را پيگيري 

كند. 

 مديرعام��ل ش��ركت دخاني��ات اي��ران
 گفت: در ش��ش ماه سال جاری، افزون 
بر 56 درصد بازار مصرف سيگار كشور 

از طريق قاچاق تأمين شده است.
 »حس��ين ط��ال« در گفتگ��و ب��ا ايرن��ا،
 افزود: در س��ال 88 مع��ادل 62 ميليارد 
نخ س��يگار در كشور مصرف شد كه از 
اين ميزان معادل 18 ميليارد نخ از طريق 

قاچاق تأمين شده است. 
وی اضافه كرد: از ميزان محصول دخانی 
مصرف شده در سال گذشته، 25 ميليارد 
نخ از مح��ل توليدات داخلی، 7 ميليارد 
ن��خ از محل توليدات مش��اركتی و 12 

ميليارد نخ از محل واردات تأمين شده است. 
طال ادامه داد: از لحاظ تحليل پولی بازار توليدات 
داخلی 320 ميليارد تومان، توليدات مش��اركتی 
و واردات ي��ك ه��زار و 580 ميلي��ارد تومان و 
قاچاق يك هزار و 100 ميليارد تومان را به خود 
اختصاص داده اس��ت. در واقع معادل 40 درصد 
توليدات داخلی، 19 درصد توليدات مش��اركتی 
و واردات و مع��ادل 29 درصد در اختيار قاچاق 

قرار دارد. 
وی تصريح ك��رد: در بحث ارزش ريالی نيز 11 
درص��د در اختيار توليدات داخل��ی، 53 درصد 
در اختي��ار توليدات مش��اركتی و واردات و 36 
 درصد رقم ريالی در اختيار س��يگارهای قاچاق

 است. 
ط��ال اضافه ك��رد: ارزش ريالی مي��زان مصرف 
س��يگار در سال 1388 رقمی در حدود سه هزار 
ميليارد تومان بوده در حالی كه در شش ماه سال 
جاری افزون بر 56 درصد بازار مصرف كش��ور 

از طريق قاچاق تأمين شده است. 
مديرعامل ش��ركت دخانيات در ادامه گفت: بين 
واردات محصوالت دخانی و توليدات داخلی با 
پدي��ده قاچاق، يك رابط��ه معكوس وجود دارد 
ه��ر زمانی ك��ه واردات و توليدات داخلی دچار 

كاهش شده، ميزان محصوالت دخانی قاچاق نيز 
افزايش يافته است. 

ط��ال اف��زود: وجود برخ��ی م��وارد متناقص در 
خص��وص صنع��ت دخانيات، ع��دم نظارت بر 
ترانزيت كاال، افزايش عوارض واردات كاالهای 
مجاز دخانی و مالي��ات توليدات داخلی، باعث 
تشديد و قاچاق س��يگار در سال های اخير شده 

است. 
وی سپس عوامل مؤثر بر تشديد قاچاق را اصرار 
بر تبليغ مستقيم و منفی روی بسته های توليدی و 
وارداتی، عدم مديريت صحيح موضوع ترانزيت 
كاال، اص��رار ب��ر افزايش حق ع��وارض توليد و 
واردات، ع��دم نظ��ارت دقيق بر ش��بكه توزيع، 
اصرار بر افزايش ن��رخ عوارض توتون وارداتی 
براساس پيش��نهادهای وزارت جهاد كشاورزی، 
اخ��ذ ماليات بر ارزش اف��زوده از عامالن عمده 
فروش و جز و عدم متولی خاص اطالع رسانی 

مواد دخانی قاچاق دانست. 
طال در ادامه خاطرنشان كرد: وجود ماشين آالت 
قديم��ی و مش��كل ب��ودن اخذ مج��وز واردات 
ماش��ين آالت، باال رفتن بهای تمام شده به دليل 
هزينه های سربار نيز از ديگر مشكل های صنعت 
دخانيات كشور و تهديد جدی برای اين صنعت 

است. 
طال س��پس به مقايس��ه اجمالی قاچاق 
دخانيات در دو كش��ور اي��ران و چين 
پرداخت و گفت: با توجه به مس��احت 
ايران، معادل يك ميلي��ون و 648 هزار 
كيلومتر مربع و با داش��تن هفت كشور 
همس��ايه، ميزان قاچ��اق آن 36 درصد 
گردش مال��ی ارزش تولي��دات داخلی 
است اما كشور چين با داشتن مساحت 9 
ميليون و 596 هزار و 960 كيلومترمربع، 
يعنی 6 برابر مس��احت ايران و داش��تن 
17 كشور همسايه، ميزان قاچاق آن زير 

يك درصد گردش مالی است. 
وی اف��زود: دالي��ل موفقي��ت اي��ن كش��ور را 
 می ت��وان تولي��د كاال با قيمت تمام ش��ده پايين، 
بومی س��ازی صنعتی و مبارزه ج��دی با قاچاق 
در  عمده فروش��ی  و  خرده فروش��ی  درس��طح 

پولشويی دانست. 
مديرعامل ش��ركت دخانيات اي��ران، اقدام های 
ص��ورت گرفت��ه در خصوص مب��ارزه با قاچاق 
كاالی دخانی در شش ماهه اول 1389 را تعامل 
تنگاتنگ با س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز و 
رايزنی برای تش��كيل ش��عب ويژه رسيدگی به 

پرونده های قاچاق كاالی دخانی عنوان كرد. 
طال س��پس گفت: توافق با ش��ورای اصناف در 
جهت تش��كيل روزانه 45 اكيپ بازرسی مبارزه 
ب��ا خرده فروش��ان، بازرس��ی از12 ه��زار واحد 
صنف��ی تا پايان ش��هريور 89، پلم��ب 60 واحد 
مختلف صنفی، ناب��ودی 26 هزار كارتن كاالی 
دخانی قاچاق ط��ی دو مرحله، تالش در جهت 
رف��ع موانع تعرفه ای و غير تعرف��ه ای، نظارت بر 
ترانزيت كاالهای دخانی با حضور كارشناس��ان 
شركت در مبدأ و مقصد و  برگزاری نشست های 
منطقه ای، از ديگر اقدام های ش��ركت دخانيات 
 در خص��وص مبارزه ب��ا قاچ��اق كاالی دخانی

است. 

از صح��ن  م��وج  گ��زارش  ب��ه 
علنی مجلس ش��ورای اس��المی، 
نمايندگان مردم در ادامه بررس��ی 
ط��رح اص��الح الگ��وی مصرف 
م��وادی ديگر از اين ط��رح را به 

تصويب رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس، به منظور 
مديري��ت توليد مصرف برق،  گاز 
و آب در كش��ور، وزارتخانه های 
نيرو و نفت حس��ب مورد موظف 
شدند دس��تورالعمل فنی همسان 
طراح��ی، س��اخت، تأمين،  نصب 
و  زيرس��اخت  بهره ب��رداری  و 
تجهي��زات اندازه گي��ری و كنترل 
هوش��مند را تعيين،  ابالغ و اجرا 

كنند. 
اين دو وزارتخانه موظف ش��دند 
كه ب��رای همه متقاضي��ان جديد 
اشتراک، فقط كنتورهای هوشمند 

مجهز به سيس��تم قرائت و كنترل 
هوش��مند بار و امكانات فناوری 
نص��ب  را  روزآم��د   اطالعات��ی 

كنند. 
مجل��س مقرر كرد ت��ا ظرف پنج 
س��ال كنتورهای همه مش��تركان 
موج��ود ب��ا اولوي��ت مش��تركان 
پرمصرف و همچنين ش��بكه های 
 توزي��ع و انتق��ال، ب��ا كنتوره��ا، 
زير س��اخت و تجهي��زات مجهز 
به سيس��تم قرائت كنترل هوشمند 
ب��ا فن��اروری اطالعات��ی روزآمد 

جايگزين شود. 
بر اس��اس مصوبه خان��ه ملتی ها 
مق��رر ش��د س��امانه های قرائت، 
كنترل و فن��اوری اطالعات برق، 
گاز و آب ب��ه ص��ورت يكپارچه 
و  اج��را  و هماهن��گ طراح��ی، 

بهره برداری شود.

دادس��تان عمومی و انق��الب تهران 
گفت: پرونده 5 جاسوس كه با خارج 
از كش��ور ارتباط داشتند، به زودی به 
دادگاه م��ی رود. به گ��زارش فارس 
جعفری دولت آبادی )دادستان تهران( 
در حاش��يه مراس��م توديع و معارفه 
سرپرس��ت دادس��رای ناحيه 205 با 
اعالم اين خبر گفت: در پرونده اول 
ي��ك فردی كه متولد س��ال 61 بوده 
و س��ابقه همكاری با س��ازمان های 
هوايی و فضايی را داش��ته، اقدام به 
تهيه اطالعاتی كرده ب��ود. وی ادامه 
داد: در پرون��ده بع��دی ف��ردی كه 
فوق ليسانس بود بر روی مسائل مهم 
تهران مسلط شده و اطالعاتی را برای 
 بيگانگان تهيه كرده بود. دادستان تهران 
گفت: پرونده س��وم متعلق به فردی 
است كه متولد سال 56 و با تحصيالت 
فوق ليسانس است كه با سرويس های 
خارجی ارتباط برقرار كرده و وجوه 

بس��ياری دالر و پول نق��د را از آنها 
گرفته و س��عی كرده ب��ود اطالعات 
را خارج كن��د. وی ادامه داد: پرونده 
چهارم مربوط به يك فرد متولد سال 
47 است كه با سرويس های اطالعاتی 
دش��من ارتباط كاری داش��ته است. 
جعفری دولت آب��ادی در خصوص 
پرونده پنجم گفت: اين فرد اطالعات 
دفاعی و مالی را تهيه كرده و در اختيار 

دشمنان قرار داده بود. 
جعفری دولت آبادی همچنين درباره 
بح��ث هنر ني��ز گفت:  متأس��فانه 
هنرمندان فرام��وش كرده اند كه بايد 
هنرش��ان در خدمت حفظ انقالب 
باش��د. وی به يكی از تئاترهای اجرا 
شده در شهر تهران اشاره كرد و گفت: 
اين تئاتر بسيار زننده بود و به همين 
دليل برای برخی از عوامل برگزاری 
آن بعد از متوقف شدن تئاتر، پرونده 

تشكيل شد و به دادگاه رفتند.

 بازتاب گسترده سفر احمدي نژاد به لبنان 
در  رسانه هاي صهيونيستي

اقتدار جمهوري اسالمي در چند متري شهرك هاي صهيونيستي؛
نصب تمثال رهبر انقالب و آرم جمهوري 

اسالمي در مرز  رژيم  صهيونيستي

معاون اجرايی مركز مديريت و حوادث فوريت های پزشكی كشور:
اصفهان، جانشين تهران در برخورد با حوادث 

و فوريت های پزشکی 

جهان نما نصف النهار

 نجات نخستين معدنچی گرفتار 
در عمق 662 متری در شيلی 

امدادگران پس از 69 روز »فلورينسيو آوالوس«، نخستين معدنچی گرفتار را از 
عمق 622 متری يك معدن طال و نقره كه در شمال شيلی واقع است، بيرون 
آوردند.  به گزارش ايلنا به نقل از بی بی س��ی، عمليات نجات اين معدنچيان 
آغاز و تاكنون سه معدنچی از اعماق زمين خارج شده و هنوز 30 معدنچی 
ديگر در زير زمين گرفتار هس��تند. يكی از اعضای تيم نجات از طريق يك 
كپس��ول فوالدی وارد حفره ای ش��د كه برای بيرون آوردن معدنچی ها ايجاد 

شده است. 
تخمين زده می شود كه در صورت عدم بروز مشكل جدی در هر يك ساعت، 
يك معدنچی از طريق كپسول يادشده بيرون كشيده شود. اين عمليات تحت 
پوشش خبری زنده رسانه های داخلی و بين المللی قرار دارد. »سباستين پينرا«، 

رئيس جمهوری شيلی نيز در محل حاضر است. 
»لوئيس ارزوئا«، رئيس گروه معدنچيان گرفتار، آخرين فردی خواهد بود كه 
قرار است توسط تيم ويژه امداد در يك كپسول فوالدی نجات بيرون آورده 

شود. تيم نجات برنامه دارد كه معدنچيان را يك به يك بيرون بكشد. 
آنها پس از ديدار با خانواده های خود به س��رعت به بيمارس��تانی فرس��تاده 
می شوند تا مورد معاينه كامل قرار بگيرند. اين معدنچيان 69 روز است كه در 
عمق 622 متری معدن طال و نقره سن خوزه گرفتار بوده اند. طبق اين گزارش، 
فضای حاكم بر اردوگاهی كه در كنار معدن سن خوزه برپاشده و »كمپ اميد« 
ناميده می شود، بسيار هيجان انگيز توصيف می شود. يكی از 33 معدنچی به دام 
افتاده، شهروند بوليوی است و به اين علت، »اوو مورالس«، رئيس جمهوری 
بوليوی هم به كمپ اميد در معدن سن خوزه شيلی سفر می كند. افراد پليس 
سوار بر اسب، در تپه های اين ناحيه دورافتاده شمال شيلی، در حال گشت زنی 

هستند. 
هم اكنون تعداد بسيار زيادی از خانواده های معدنچيان گرفتار در كمپ اميد 

به سر می برند تا اين لحظه ها را جشن بگيرند. 

 آمريکا: خاورميانه بايد اسرائيل را 
به عنوان دولت يهودی بپذيرد

س��خنگ����وی وزارت 
امريكا  خارج��ه  ام��ور 
اعالم ك��رد ك��ه منطقه 
وجود  بايد  خاورميان��ه 
 رژي��م صهيونيس��تی را 
س��رزمين  عن��وان  ب��ه 

يهوديان بپذيرد.
به گزارش فارس به نقل 
صهيونيستی  روزنامه  از 
آحارونوت«،  »يديعوت  
وزارت ام��ور خارج��ه 

امري��كا اع��الم كرد ك��ه از »بنيامين نتانياهو« نخس��ت وزير اس��رائيل و 
درخواس��ت او مبنی بر اينكه فلس��طينيان بايد اس��رائيل را به عنوان يك 
دولت يهودی به رس��ميت بشناس��ند، حمايت می كند. بر همين اس��اس 
»فيليپ كرولی« سخنگوی وزير امور خارجه امريكا گفت كه منطقه بايد 

وجود اسرائيل به عنوان سرزمين يهوديان را بپذيرد. 
كرولی گفت كه نتانياهو خطاب به كنس��ت رژيم صهيونيستی اعالم كرد 
كه خواستار تمديد توقف شهرک سازی در ازای به رسميت شناخته شدن 

اسرائيل به عنوان دولت يهودی از سوی فلسطينيان است. 
س��خنگوی وزارت خارجه امريكا در كنفرانس��ی خبری گفت: من اينجا 
هيچ خبری نمی دهم. اين ]اس��رائيل[ كش��وری برای مردم يهودی است. 

اين ]اسرائيل[ كشوری برای ديگر شهروندان اديان ديگر نيز هست. 
نتانياهو اعالم كرد كه اس��رائيل با توقف شهرک س��ازی در كرانه باختری 
موافقت می كند، در صورتی كه فلس��طينيان اس��رائيل را به عنوان دولتی 

برای مردم يهود به رسميت بشناسند. 
كرول��ی همچنين تأكي��د كرد كه امريكا برای تداوم گفتگوهای مس��تقيم 
تالش می كند. اين در ش��رايطی اس��ت كه »ش��يمون پ��رز« رئيس رژيم 
صهيونيس��تی در دي��دار اخير خود با وزرای خارجه فرانس��ه و اس��پانيا 
در قدس اش��غالی، به طور غيرمستقيم به شكس��ت مذاكره های سازش 
اعتراف كرد. گروه های مختلف فلس��طينی معتقدند كه اين مذاكره ها كه 
تش��كيالت خودگردان و رژيم صهيونيس��تی از 17 سال پيش تاكنون در 
حال انجام آن هس��تند، هيچگونه ثمری برای ملت فلس��طين نداش��ته و 
تنها سرپوش��ی بر شهرک س��ازی و يهودی س��ازی رژيم صهيونيستی در 

زمين های فلسطينی بوده است. 

آلمان و پرتغال عضو شورای 
امنيت سازمان ملل شدند 

پيش از اين، تكليف سه كرسی از آسيا، آفريقا و آمريكای التين مشخص 
ش��ده و هند از آسيا، كلمبيا از آمريكای جنوبی و آفريقای جنوبی از قاره 

آفريقا به عضويت غيردايم شورای امنيت درآمده بودند. 
آلمان و پرتغال با كسب آرای الزم 192 كشور عضو سازمان ملل متحد، 

به عضويت غيردايم شورای امنيت درآمدند. 
ب��ه گزارش ايلنا به نق��ل از پايگاه خبری دويچه وله، »گيدو وس��تروله«، 
وزي��ر خارجه آلمان گفت كه اي��ن گزينش برای آلمان به معنای پذيرش 

مسئوليت های خطير و كسب فرصت های بزرگ است. 
بنا بر اين گزارش، آلمان با كس��ب رأی موافق 128 كش��ور، به مدت دو 
س��ال در سال های 2011 و 2012 به عضويت غيردايم شورای امنيت در 
آمد. رأی كس��ب شده توس��ط آلمان، يك رأی بيشتر از حد نصاب الزم 
بود. كانادا و پرتغال كه برای رسيدن به حدنصاب دوسوم آرا ناكام مانده 
بودند در دور دوم با يكديگر رقابت كرده و س��رانجام پرتغال پيروز اين 
ميدان ش��د. گفته شده كه در دور نخست، پرتغال 122 رأی و كانادا 114 
رأی آوردند و در دور دوم رأی گيری نيز پرتغال موفق به كس��ب كرسی 

مهمترين نهاد تصميم گيری سازمان ملل شد. 
تالش دولت آلمان برای دس��تيابی به كرس��ی غيردايم شورای امنيت از 
س��وی »آنگال مركل«، صدراعظم و گيدو وس��تروله، وزير خارجه آلمان 
به ط��ور جدی نمايندگی و تبليغ می ش��د. وزير خارج��ه آلمان در همين 
چارچوب، با ديپلمات های دست كم 150 كشور در محل هيأت نمايندگی 

آلمان در نيويورک ديدار و گفتگو كرد. 
شورای امنيت سازمان ملل افزون بر پنج عضو دايم خود، دارای ده عضو 
غيردايمی است. هرسال نيمی از اعضای غيردايم اين شورا تغيير كرده و 

برای دو سال انتخاب می شوند. 
اعضای غير دايم شورای امنيت خالف اعضای دايم آن حق وتو ندارند. 
پنج عضو دايمی ش��ورای امنيت عبارتند از آمريكا، روسيه، چين، فرانسه 
و انگليس. دولت آلمان خواس��تار عضويت دايم در شورای امنيت است، 
اما تالش��ش در اين زمينه تاكنون ناكام مانده است. دولت آلمان همچنين 

در تالش انجام اصالحاتی در ساختار سازمان ملل است. 
گيدو وس��تروله، وزير خارجه آلمان بارها بر لزوم عضويت كش��ورهای 
 مه��م دو ق��اره آفريق��ا و آمري��كای التي��ن در اي��ن نهاد، تأكي��د كرده

 است.

همگام با رئيس جمهور در لبنان؛ 

استقبال گسترده مردم لبنان از احمدي نژاد 

نمايندگان از داليل وزير در عدم استخدام معلمان حق التدريس قانع نشدند

56  درصد بازار مصرف سيگار از طريق قاچاق تأمين مي شود

بر اساس مصوبه مجلس؛

كنتورهاي   هوشمند  جايگزين 
كنتورهاي  قديمي  مي شود

 پرونده 5 جاسوس به زودي 
به دادگاه مي رود
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است.  اجتماعی  موجودی  انس��ان 
گرايش به اجتم��اع از نظر عقل و 
عاطف��ه، وی را نيازمند همس��ر و 
دوس��ت می كند تا نيازهای مادی 
و معنوی و نيز جس��می و روحی 
خ��ود را ب��دان پاس��خ ده��د. اما 
بيش تر انسان ها درانتخاب همسر 
و دوست به خطا می روند و كسی 
را برمی گزينند كه به جای آرامش 
و محبت، مايه تشويش، دشمنی و 

بدبختی می شود. 
تأثير همس��ر و دوست در زندگی 
انسان بس��يار اس��ت؛ زيرا اين دو 
دس��ته از انس��ان ها چنان به آدمی 
نزديك هستند كه از آن در آيه های 
قرآن به )بطانه( ياد ش��ده اس��ت. 
در ادبي��ات عرب��ی ب��ه زيرپيراهن 
 ك��ه به ب��دن چس��بيده ني��ز بطانه 

می گويند. 
براين اس��اس، همسر و دوست از 
كوچك ترين رازها و اسرار همسر 

و دوست خود آگاه است. همين آگاهی 
از رازه��ای آدمی ش��خص را در تنگنا 
قرار می دهد و اگر همس��ر و دوس��ت، 
امين نباش��ند، عامل هالكت و بدبختی 

شخص می شوند.
ــت درانتخاب  ــان و صداق ــل ايم اص

دوست 
از اين رو در انتخاب همس��ر و دوست 
بس��يار تأكيد ش��ده اس��ت. در انتخاب 
همسر و دوست می بايست اصل ايمان 

و صداقت را مورد تأكيد قرار داد. 
دوس��ت را در عربی صديق گفته اند تا 
دانسته شود كه معيار اصلی در دوستی، 

محبت نيست بلكه صداقت است. 
درهمس��ر ني��ز اف��زون ب��ر صداقت و 
 ايم��ان، بايد برجنبه م��ودت وی تأكيد 

شود. 
و  عاطف��ه  دوس��تی  نوع��ی  م��ودت 
 خ��اص اس��ت ك��ه فرات��ر از محب��ت 

می باشد. 
ب��ه هرح��ال، انس��ان نبايد با هركس��ی 
دوست ش��ود يا هركسی را به همسری 
برگزيند؛ زيرا دوس��ت و همسر، ياری 
اس��ت كه نيكی و ب��دی اش دامن گير 
ش��خص می ش��ود. ش��خص پيش از 

هر كس��ی از دوس��ت و همسر خويش 
ياد می گي��رد و می آم��وزد؛ زيرا اينان 
 آموزگاران خواس��ته و ناخواس��ته آدمی 

هستند. 
دوس��ت و همس��ر می بايس��ت نقش 
پوش��ش ب��ودن خ��ود را ب��ه خوبی به 
نماي��ش درآوردند؛ يعنی همس��ر نقش 
لب��اس و جامه همس��رش را ب��ه عهده 
دارد و ي��ا دوس��ت نزدي��ك، هم چون 
بطان��ه و زي��ر جامه اس��ت ول��ذا بايد 
زش��تی های آدمی را بپوشانند و عامل 
 زيبايی و آراس��تن ش��خص باشند و از 
 مشكل ها، گرما و سرمای زندگی محافظت 

نمايند.
برای ش��ناخت هركس��ی می ت��وان با 
نگاه��ی گذرا به همس��ر و دوس��تش، 
او را ش��ناخت، زيرا همس��ر و دوست 
 آدم��ی بيانگ��ر وضعيت خود ش��خص 

است. 
مطل��ب  اي��ن  درب��اره  )ص(  پيامب��ر 
می فرمايد: از همنشين بد پرهيز كن كه 

به وسيله او شناخته خواهی شد. 
ام��ام ص��ادق )ع( از پيامب��ر )ص( نقل 
می كند كه فرمود: آدمی بر دين و آيين 
دوس��ت خويش اس��ت. بايد هريك از 
شما بنگرد با چه كسی دوستی می كند. 

تأثير دوست 
درباره تأثير دوست در ديگری، حضرت 
امام جواد)ع( می فرمايد: از همنشينی با 
ش��رور و بدكار پرهيز كن؛ زيرا همانند 
شمشير كش��يده ای است كه منظره اش 

زيبا ولی اثرش زشت است. 
آثار دوس��ت در زندگی آدم��ی همانند 
بوی خوش و ناخوش عطر است كه آن 
را استش��مام می كنند و آبروی آدمی را 

می خرد يا می برد.
 از اميرالمومن��ان )ع( نق��ل ش��ده ك��ه 
فرمود: همنش��ينی با نيكان مايه كس��ب 
خي��ر و نيكی بوده و همانند باد اس��ت 
ك��ه ه��رگاه از روی عطر و بوی خوش 
 بگذرد، آن بوی خوش را با خود همراه 

می آورد. 
بنابر اي��ن، اگر دوس��ت و قرين خوبی 
داش��ته باشی، بوی خوش آن را همگان 
متوجه خواهند ش��د و اگر اين دوست 
و قرين بد باش��د، بدی آن تو و ديگران 
را می آزارد و زمانی می رس��د كه آرزو 
می كن��ی ای كاش چنين دوس��ت بدی 
نداش��تم. در اصول آدمی، متأثر از خلق 
و خوی دوس��تان و همس��ران خويش 

است. 
چن��ان كه گرايش آدمی به چيزی بيانگر 

اين نكت��ه نيز می باش��د كه به آن 
چي��ز عالقه من��د اس��ت و آن را 
دوست می دارد. اگر كسی همسر 
و دوست بد و زشتكار را برگزيند، 
 درحقيق��ت نش��ان می ده��د ك��ه 
عالق��ه من��د به زش��تی اس��ت و 

زشتكاری را دوست می دارد. 
از ام��ام رض��ا )ع( روايت اس��ت 
ك��ه فرمود: هرك��س گناهكاری را 
دوست داشته باشد خود، گناهكار 
اس��ت و هركس فرمانب��رداری را 
دوس��ت ب��دارد خ��ود فرمانبردار 

است.
ص��ادر  رو  آن  از  حك��م  اي��ن 
می ش��ود ك��ه آدم��ی اگ��ر عمل 
ق��وم و گروهی را دوس��ت بدارد 
آن عام��ل  مانن��د   درحقيق��ت 

 است. 
خداوند در قرآن با اينكه پی كننده 
ش��تر صالح و كش��نده آن يك نفر 
بود، اما عم��ل پی كردن را به همه 
قوم نسبت داده و همگان را عذاب 
می كند، زيرا همگان به آن عمل راضی 
و خشنود بودند و همين دوستی و عالقه 
ايشان به عمل موجب شد كه عمل را به 
همگان نسبت داده و مجازات در مورد 

همه آن مردم به اجرا در آيد. 
پيامبر)ص( می فرماي��د: هر كس عمل 
گروه��ی، خ��واه بد و خ��واه خوب، را 
دوس��ت داشته باش��د مانند كسی است 
ك��ه آن را انج��ام داده اس��ت. بنابراين، 
ارتب��اط دوس��تی با ني��كان ب��ه معنای 
همراهی در عمل نيك و دوستی با بدان 
 به معن��ای همراهی دركار زش��ت و بد
اس��ت. دوس��ت و يار خوب، می تواند 
سعادت و خوشبختی دنيوی و اخروی 
انس��ان را تضمي��ن كند و دوس��ت بد، 
 شقاوت و بدبختی ابدی را برای آدمی رقم 

می زند.
از اي��ن رو ش��اعر از هر ي��ار بد از زن 
 ودوس��ت و رفي��ق پرهي��ز می دهد و 

می سرايد: 
تـا تـوانــی مــی گـریز از یــار بد 
یــار بـد بــدتـــر بـود از مــار بد 
مــار بـد تنـهــا تو را برجــان زند 

یــار بـد بر جـان و بر ایـمـان زند.  
                                 منبع: كيهان

كاه�ش تولی�د تري�اک، قیمت 
مواد مخدر سنتی را در كشور 

افزايش داده است 
قائم مقام دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر، خبر از كاهش 
تولي��د ترياک به حدود 4 هزار تن در س��ال 89 نس��بت به 
س��ال گذشته در افغانستان داد و گفت: شيوع نوعی آفت در 
كشاورزی، موجب كاهش 51 درصدی توليد اين ماده نسبت 
به سال گذشته و تغيير الگوی مصرف در 5 ماهه گذشته به 

سمت مواد صنعتی شده است. 
به گزارش ايلنا، طه طاهری در همايش اس��تانداران سراسر 
كشور كه در وزارت كشور برگزار شد، با بيان اينكه افغانستان 
با توليد 98 درصد ترياک جهان و بخش عمده هروئين، اولين 
توليد كننده مواد مخدر در جهان اس��ت، گفت: توليد امسال 
ترياک افغانستان 4 هزار تن بوده كه به دليل شيوع نوعی آفت 
در كشاورزی، با كاهش 51 درصدی نسبت به سال قبل رو 

به رو شده است. 
قائم مقام دبيركل ستاد، با بيان اينكه مسيرهای اصلی ترانزيت 
مواد مخدر از افغانستان، شامل مسير اصلی ايران، مسيرهای 
شمال و جنوب افغانستان به پاكستان است، گفت: قسمت 
عمده مواد مخدر توليد افغانستان، از مسير كشورمان به سوی 
اروپا عبور می كند، همچنين تجارت حاصل از موادمخدر 65 
ميليارد دالر در جهان است و نيز تجارت مواد مخدر و فروش 
آن نيز در اروپا و امريكا می باشد و اين درحالی است كه فقط 
600 ميليون دالر يعنی يك درصد از تجارت حاصله عوايد، 

مربوط به كشاورزان افغانی است. 
طاه��ری گفت: 160 ميلي��ون معتاد در دنيا وج��ود دارد كه 
مصرف كنندگان حش��يش بيش��ترين درص��د آن را به خود 
اختصاص داده اند و در هر سال حدود 200 هزار نفر جان خود 
را در رابطه با سوء مصرف موادمخدر و هروئين در جهان از 
دست می دهند. او با اشاره به اينكه هم اكنون 123 هزار هكتار 
از اراضی افغانس��تان زير كشت خشخاش قرار دارد، گفت: 
توليد ترياک از 6 هزار و 900 تن در سال 88 به حدود 4 هزار 
تن در سال 89 كاهش يافته و همين موضوع قيمت مواد مخدر 
سنتی را در كشور باال برده و باعث تغيير الگوی مصرف در 5 

ماهه گذشته به سمت مواد صنعتی شده است. 
طاهری گفت: كشفيات در سال 88 بر مبنای پايه ترياک يك 
هزار و 67 تن بوده كه با رش��د 133 درصدی نسبت به سال 
قبل آن همراه بوده اس��ت؛ اما در سال جاری با مشكل هايی 
كه در افغانس��تان پديد آمد و همچنين با اقدام های مناسب 
جمهوری اسالمی ايران در انسداد مرزها، در 6 ماهه اول سال 
حدود 244 تن كشفيات داشته ايم كه كاهش 33 درصدی را 

نسبت به مدت مشابه سال 88 نشان می دهد. 
اي��ن مقام مس��ول در س��تاد، ضمن برش��مردن افزايش 54 
درصدی تعداد عمليات های انجام شده در برنامه چهارم گفت: 
عمده ترين استان های كاشف موادمخدر، سيستان و بلوچستان، 

كرمان، هرمزگان و فارس بوده اند. 

رئيس مرك��ز تحقيقات قل��ب و عروق 
دانشگاه شهيد بهش��تی گفت: استعمال 
دخانيات و كشيدن قليان، موجبات رسوب 
موادی مانند كلسترول و كلسيم در عروق 

قلبی و انسداد آنها را فراهم می كند. 
دكتر »محمدرضا معتمدی« در گفتگو با 
ايرنا افزود: عالوه بر اس��تعمال دخانيات 
و كش��يدن قليان، عوام��ل مختلفی مانند 
عوامل ارثی و ژنتيكی و داش��تن چربی، 
قند و فشارخون موجب بروز بيماری های 

عروق كرونری قلبی می شوند. 
وی اضافه كرد: در اينگونه بيماری ها، مواد 
چربی و كلس��يم در محل هايی از عروق 
قلب كه آسيب پذيرترند، رسوب می كنند 
و سلول های انعقادی )پالكت ها( نيز در 
نقاط رسوبی، جمع شده و باعث انسداد 
كامل رگ و موجب حمله و سكته قلبی 

)انفاركتوس( می شوند. 
معتم��دی، درد ش��ديد، ته��وع، تنگ��ی 
نفس ش��ديد و حتی بيهوشی را از جمله 

نشانه های حمله قلبی برشمرد. 

اين متخصص قلب گفت: حتی اگر اين 
رسوب ها موجب انس��داد عروق قلبی 
نشوند باعث بروز بيماری آنژين صدری 
خواهند شد كه درد قفسه سينه هنگام راه 
رفتن و فعاليت از جمله عالمت های آن 

است. 
معتمدی يادآور شد: در هر لحظه موادی 
در س��لول های قلبی ترشح می شود كه 
موجب انس��داد يا گش��ادی عروق قلبی 
هس��تند، اما در افراد مستعد بيماری مانند 
افراد دارای قند، چربی و فش��ارخون اين 

عوامل موجب بيماری خواهند شد. 

مع��اون درمان وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كی اعالم ك��رد: وزارت 
بهداش��ت افراد غيرمتخص��ص در امور 
طب س��نتی را كه به مردم گياهان دارويی 
 تجوي��ز می كنن��د، ب��ه دادگاه معرف��ی 
می كند. »حسن امامی رضوی« در گفتگو با 
ايرنا افزود: عطاری ها، اجازه تجويز داروی 
گياهی به مردم را كه برای درمان بيماريهای 

مختلف مراجعه می كنند، ندارند. 
وی با بيان اينكه تجويز دارو بايد توس��ط 
پزش��ك متخصص صورت گيرد، اظهار 
داش��ت: مردم بايد آگاه باشند كه تجويز 
دارو توسط عطاری ها می تواند موجب 
حاد شدن بيماری و ايجاد عوارض جبران 
ناپذيری شود. امامی رضوی تصريح كرد: 
بر اساس گزارش های مربوطه در وزارت 
بهداش��ت، ادعاهايی مانند ضرر داش��تن 
نمك تصفيه يا مضر بودن چای كه توسط 

برخی مدعيان طب سنتی به مردم منتقل 
می ش��ود، برخالف طب سنتی است. به 
گفته وی، هدف از تأسيس دانشكده طب 
سنتی در دانشگاه علوم پزشكی تهران كه 
سال گذشته گشايش يافت، اين است كه 
جلوی فعاليت مدعيان طب سنتی را گرفته 
و افرادی تربيت ش��وند ك��ه در كار طب 
س��نتی، آگاهی و علم داشته باشند و علم 

خود را به روز كنند. 
امام��ی رضوی افزود: اف��رادی كه در اين 
دانشكده تربيت می ش��وند، به صورت 
علمی با قواعد و ع��وارض داروهايی كه 

تجويز می كنند، آشنا هستند. 
اين مقام مس��ئول در وزارت بهداش��ت 
اظهار داشت: هر كس كه دارويی تجويز 
می كند، اعم از اينكه داروی گياهی باشد 
يا ساختگی، بايد نسبت به عمل و تجويز 

خود پاسخگو باشد. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 
ياد يار مهربان آيد  همي . . 

مصرف مواد روانگردان باعث قتل برادر شد محموله 2 تني تریاک در جاده ساوه زمين گير شد

سرهنگ عقيلي:
رئيس باند سرقت موتور سيكلت ها دستگير شد

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد اعالم كرد: 
ارسال بيش از 13 هزار اثر به هفدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري ها

مع��اون مطبوعاتي و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المي اعالم كرد: حدود 13 هزار و 500 اثر 
از س��وي اهالي رسانه به دبيرخانه هفدهمين نمايشگاه 
و جش��نواره مطبوع��ات و خبرگزاري ه��اي داخلي و 

خارجي ارسال شده است. 
به گزارش ايرنا، محمد علي رامين در نشس��ت خبري 
در جمع خبرنگاران با بيان اينكه نمايش��گاه امس��ال از 
س��وم تا دهم آبان ماه برگزار مي ش��ود، اظهار داشت: 
اين در حالي است كه در سال هاي گذشته، تعداد آثار 
ارس��الي به جش��نواره هيچ گاه از پنج هزار اثر، تجاوز 

نكرده است. 
وي افزود: در سال گذشته، 70 نفر داوري جشنواره را 
بر عهده داش��تند كه امسال به دليل كثرت آثار ارسالي، 
به 110 نفر افزايش يافته است و دهها نفر كارشناس و 

داوريار نيز به داوران اصلي كمك مي كنند. 
مع��اون مطبوعاتي و اط��الع رس��اني وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمي اضافه كرد: در جش��نواره امسال، به 
تمامي افرادي كه آثارش��ان به بخ��ش داوري راه يافته 

باشد، گواهينامه خبرنگار فعال ارائه خواهد شد. 
رامين تصريح كرد: از ميان تعداد كل آثار ارس��ال شده 
به جش��نواره مطبوعات امسال، بيش از 500 اثر مربوط 

به بخش ويژه جشنواره است. 
اين مقام وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي ادامه داد: 
همچني��ن از اين تعداد، حدود هف��ت هزار و 200 اثر 

مربوط به نشريه ها و خبرگزاري هاي داخلي است. 
رامين، برگزاري جش��نواره نش��ريه هاي دانش��جويي، 

رس��انه و بانك، نماز و رس��انه، رس��انه نگاران جهان 
اس��الم و برگزاري جشنواره فرهنگي هنري رضوي را 
از جمله فعاليت هاي بخش جانبي نمايشگاه مطبوعات 
امس��ال بيان كرد و گفت: از تعداد كل آثار ارسال شده، 
ش��ش ه��زار و 300 اثر مربوط به بخ��ش هاي جانبي 

جشنواره است. 
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، همت مضاعف و كار 
مضاعف، نقش نظام امت و امامت، جنگ نرم، هدفمند 
كردن يارانه ها و جايگاه مس��جد در جامعه اسالمي را 
از جمله موضوع هاي بخش ويژه جشنواره مطبوعات 

سال جاري بيان كرد. 
رامين ادامه داد: در نمايش��گاه سال گذشته 485 غرفه 
وجود داش��ت كه در نمايش��گاه امس��ال به 700 غرفه 

افزايش يافته اس��ت و بيش از 2 هزار و 400 نشريه و 
خبرگزاري خارجي در نمايشگاه حضور دارد. 

وي با بيان اينكه نش��ريه هاي اس��تاني سهميه بسياري 
در نمايش��گاه امس��ال دارند، گفت: حدود يك هزار و 
600 نش��ريه اس��تاني و محلي نيز در نمايشگاه امسال 

شركت مي كنند. 
مع��اون وزي��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المي در ادامه از 
حضور 150 نشريه و خبرگزاري خارجي در نمايشگاه 
امس��ال خبر داد و افزود: بيش��تر رس��انه هاي خارجي 
براي نخستين بار اس��ت كه در نمايشگاه مطبوعات و 

خبرگزاري هاي تهران شركت مي كنند. 
رامي��ن اضافه كرد: تاكنون حض��ور 250 ميهمان از 55 
كش��ور خارجي در نمايش��گاه مطبوعات قطعي ش��ده 

است. 
وي همچني��ن از حضور 30 ش��خصيت علمي از 150 
كش��ور جهان و پنج نفر از رؤساي دانشگاه هاي جهان 

اسالم در نمايشگاه مطبوعات سال جاري خبر داد. 
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، اظهار 
اميدواري كرد كه در نمايشگاه مطبوعات امسال بستري 
فراهم شود تا رسانه هاي محلي به گستره ملي راه يابند 
و رسانه هاي ملي نيز در گستره بين المللي حرفي براي 

گفتن داشته باشند. 
وي تأكيد كرد: همچنين در نمايشگاه مطبوعات امسال، 
غرفه هاي ويژه اي با عنوان زنان رسانه، شهداي رسانه، 
رس��انه و فلس��طين و رس��انه و كمك به سيل زدگان 

پاكستاني در نظر گرفته شده است. 

فردی كه مواد روانگردان مصرف كرده بود برادر خود را به قتل رساند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، ضمن بيان اين مطلب گفت: فردی كه معتاد به مواد مخدر 
روانگردان بود در يك نزاع با برادرش ناگهان كنترل خود را از دس��ت داد و وی را به قتل 
رساند. سرهنگ عقيلی افزود: در اين نزاع خونين عالوه بر قتلی كه رخ داده فرد ضارب نيز 
به شدت مجروح گشته است. وی در خاتمه خاطرنشان كرد: خانواده ها بايد بيشتر مراقب 
فرزندان خود باشند و اطالعات افراد از آثار سوء مصرف مواد مخدر روانگردان بايد بيشتر 
شود. از طرفی خانواده ها بايد نيروی انتظامی را در راستای انجام رسالت خطيرش ياری دهند 

تا ديگر شاهد چنين حادثه های هولناكی نباشيم.

مأموران عمليات ويژه پلي��س مبارزه با مواد 
مخدر ناج��ا، در دو مرحله عمليات بيش از 

دوهزار تن مواد مخدر را كشف كردند. 
به گزارش ايس��نا، س��رهنگ بابايي، رئيس 
مركزعمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا درباره جزئيات اين خبر اظهار كرد: در پي 
كسب اطالع از فعاليت باند تهيه و توزيع مواد 
مخدر در حوزه تهران، با انجام اقدام هاي فني 
و اطالعاتي بر روي اعضاي باند، مشخص شد 
كه باند مورد نظر محموله هاي مواد مخدر را از قاچاقچيان بين المللي در افغانستان و پاكستان 
تهيه و پس از انتقال به اس��تان هاي سيستان و بلوچس��تان و كرمان، مواد مخدر را به طرز 

ماهرانه اي داخل وسايل نقليه سنگين جاسازي كرده و به تهران منتقل مي كنند. 
وي ادامه داد: قاچاقچيان پس از انتقال محموله موادمخدر به تهران، آن را در پاركينگ هاي 

اطراف اين شهر تخليه و مبادرت به توزيع آن مي كردند. 
بابايي خاطرنشان كرد: با جمع آوري اطالعات كامل از شيوه و شگرد فعاليت اعضاي باند و 
شناسايي خودروي حامل مواد مخدر، مأموران در دو مرحله عمليات اطالعاتي و ضربت در 
مرحله اول يك هزار و 138 كيلو گرم ترياک و در مرحله دوم يك هزار و 76 كيلوگرم ترياک 

كه در تانكر نفتكش جاسازي شده بود را كشف كردند. 
رئيس مركزعمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا اظهاركرد: در اين رابطه با اين پرونده 
چهار تن به نام هاي »اشكان � پ«، » سجاد � ع«، »سعيد � ع« و »رضا � خ« دستگير و پس از 

سير مراحل قانوني به مراجع قضايي منتقل شدند. 

زاينده رود
مأموران كالنتری 27 خانه اصفهان، رئيس باند سرقت موتورسيكلت ها را دستگير 
كردند. به گفته فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، چندی پيش سه تن از افراد يك باند كه 
موتور سيكلت ها را سرقت می كردند و به فروش مواد مخدر نيز مشغول بودند؛ توسط 
مأموران نيروی انتظامی دس��تگير شدند اين در حالی است كه سردسته اين باند متواری 
شد. اما با هوشياری و سرعت عمل مأموران نيروی انتظامی، فرد متواری توسط مأموران 

كالنتری 27 خانه اصفهان، در اقدام غافلگير كننده در مخفيگاهش دستگير شد.

قلیان كشیدن، زمینه انسداد عروق قلبي 
را فراهم مي كند 

وزارت بهداشت افراد غیرمتخصص در امور 
طب سنتي را به دادگاه معرفي مي كند 

م��ردان و زن��ان با هم متفاوت هس��تند. 
خوش��بختانه برخالف آنچه شنيده ايد، 
هيچ ك��دام بر ديگری برتری ن��دارد. اما 
تفاوت های ميان زنان و مردان باعث به 
وجود آمدن تضادهايی در فهم يكديگر 
می شود. اگر می خواهيد با زنان ارتباط 
موفقی برقرار كني��د، اين مقاله می تواند 

كمك زيادی به شما بكند:
زنان مانند همديگر نيستند: تفاوت های 
نژادی، رفتاری، شخصيتی و ظاهری باعث 
می ش��ود هر كدام از انسان ها منحصر 
به فرد باش��ند. در حقيقت شباهت های 
فرهنگی م��ا را ترغيب به برقراری رابطه 
می كن��د. برای مث��ال، در ي��ك خانواده 
زنان ياد می گيرند كه وظيفه آنها مراقبت 
از فرزندان و انجام كارهای منزل اس��ت. 
اين امر موضوعی به طور كامل كليشه ای 
است كه در تمام فرهنگ ها با هر سطح 
مالی و نژادی و قومی جا افتاده است. به 
طور معمول اين گونه رفتارها كه جهانی 
هس��تند و در تمام دنيا وجود دارد باعث 
به وجود آمدن سبك های مشابه زندگی 

شده است.
تصديق كنيد كه تفاوت ها وجود دارد: 
يك خانم ممكن اس��ت دس��توری غير 
مستقيم به شما بدهد، اما گفته می شود 
كه بيش��تر مردان دس��تورها را مستقيم 
می دهند. بنابراين همي��ن امر می تواند 
باعث ايجاد سوء تفاهم شود. برای مثال 
اگر زنی بخواهد ش��ما جلوی فروشگاه 
بايس��تيد به جای اينكه بگويد: »جلوی 
فروشگاه بايس��ت« می گويد: »اگر برای 
تو اي��رادی نداره، خيلی خوب ميش��د 
اگه....« چرا كه زنان دوست دارند مردانی 
كه آنها عاشقشان هستند كارها را برطبق 
ميل خود انجام دهند. به نظر پيچيده است 
 اما زنان آموخته شده اند كه پيش دستی 

كنند. 
زنان بيشتر جزييات مورد پسند مردان مانند 
غذا، لباس، برنامه های تلويزيون و غيره را 
در ذهن ثبت می كنند. برای مثال مواقعی 
كه شما نمی توانيد برنامه مورد عالقه خود 
را ببينيد، مشاهده می كنيد كه همسرتان آن 
را به خاطر شما ضبط كرده تا بعد بتوانيد 
تماش��ا كنيد و در اين مواقع است كه او 
را درک خواهيد كرد و بيش��تر عاشقش 
خواهيد شد. به طور معمول غيرمستقيم 
بودن زنان به شما كمك می كند آن چيزی 

را كه آنها می خواهند انجام دهيد. 
ب��رای مثال: هنگامی كه از فروش��گاه به 
منزل ب��ر می گرديد او ب��ا خودش فكر 
می كند كه ش��ما مجبور به انجام چنين 

كاری برای او نبوديد و اين بسيار برای او 
لذت بخش است كه شما انجام داده ايد. 
زنان از اينكه كار دلپسند آن ها را با اينكه 
دوست نداريد، انجام داده ايد از شما قدر 

دان خواهند بود. 
ــيد: چيزهای كه  ــر نمی دانيد بپرس اگ
به صورت غير مس��تقيم گفته می شود 
می تواند گمراه كننده باش��د. برای مثال 
ممكن است چيزی را از دكور خانه جا به 
جا كنيد و نظر او را بپرسيد. اگر او بگويد: 
من دوست داشتم كه...... و شما جای آن 
را ع��وض كنيد و با اين حرف او مواجه 
ش��ويد: پيش از اين هم جای آن خوب 
بود اما من دوست داشتم كه..... معنی اين 
حرف او اين اس��ت كه جای قبلی او به 
هيچوجه خوب نب��وده و او راضی نبوده 
اس��ت. اين گونه حرف زدن بيان مودبانه 
عدم رضايت از تغيير است. اگر اين گونه 
حرف زدن او شما را گيج می كند، بهتر 
است به طور مستقيم از او سئوال كنيد »آيا 
جای اين خوب است يا اينكه بايد آن را 

عوض كنم؟«  
ــان  ــه زب ــه ب ــه را ك ــئوليت آنچ مس
می آوريد بپذيريد: متف��اوت بودن به 
جز دع��وا و اعصاب خ��رد كنی چيزی 
برای ش��ما ندارد. از س��وء تفاهم ها به 
عنوان فرصتی برای نش��ان دادن تفاوت 
خ��ود با ديگران اس��تفاده نكني��د. برای 
مثال: رئيس های خانم در محيط كار به 
صورت مستقيم خواس��ته های خود را 
بيان می كنند. به فرض اگر او بخواهد كه 
شما رأس ساعت چهار در محلی كه او 
می خواهد حاضر شويد به شما می گويد: 
»من می خواهم شما راس ساعت چهار 
و نه ديرتر اينجا باش��يد« ام��ا در خانه او 
می گويد: اگر ممكن است دوست دارم 
همه ساعت چهار اينجا باشند. اگر شما 
مس��ئوليت آنچه را كه بر زبان می آوريد 
بر عهده بگيري��د، در آن صورت از بروز 

سردرگمی جلوگيری می كنيد.
ــيد: مهمتري��ن دليلی كه  قابل فهم باش
ارتباط بين زنان و م��ردان را از يكديگر 
 ج��دا می كند اين اس��ت كه ب��ه راحتی 
نمی توانند آنچه را كه مورد نياز اس��ت 
تغيير دهند. تفاوت ها بايد احساس شده 
و محترم باشد. هنگامی كه سردرگمی و 
بحث پيش می آيد، بهتر است مسائل را 
شفاف سازی كنيد. هميشه روی اين نكته 
پافشاری نكنيد كه زنان موجوداتی پيچيده 
هستند. سعی كنيد با پرسيدن از آنچه در 
جريان است آگاه شويد و در جريان امور 

قرار بگيريد.

راهكارهاي ارتباط موفق با خانم ها

جامعه

ششمين جشنواره سراسري تئاتر 
مهر در كاشان برگزار مي شود

اصفهان مقام سوم كشور در 
رسيدگي به پرونده هاي تعزيرات

گرانفروشي بيشترين تخلف 
اصفهان است

6700 طرح فرهنگي استان 
اصفهان تأييد شد  

برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
مهارت  زندگي در دهاقان 

مهر  تئاتر  سراسري  جشنواره  برگزاري  ستاد  رئيس 
در  جاري  ماه   22 از  جشنواره  اين  آغاز  از  كاشان 

فرهنگسراي مهر اين شهرستان خبر داد.

مديركل تعزيرات استان اصفهان گفت: اصفهان سومين 
و  نظارت  پرونده،  حجم  ورودي  در  كشور  استان 

رسيدگي به اين پرونده هاست.

مديركل تعزيرات اصفهان از ثبت پرونده هاي تخلف 
گرانفروشي و عدم درج قيمت، به عنوان بيشترين آمار 

اين تخلف در اين استان خبر داد.

مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري اصفهان 
گفت: از 7 هزار و 500 طرح فرهنگي ارائه شده در اين 

استان، 6 هزار و 700 طرح مورد قبول واقع شده  است.

از  دهاقان  )ره(  خمينی  امام  امداد  كميته  رئيس 
برگزاری كارگاه های آموزش مهارت  زندگی ويژه 

مددجويان در دهاقان خبر داد. 
ابراهيم زارعی در كارگاه آموزشی مهارت های زندگی 
امداد  كميته  داشت:  اظهار  دهاقان  در  مددجويان  ويژه 
امام خمينی )ره( دهاقان در جهت ارتقای سطح آگاهی 
مددجويان، ارائه خدمات مهارت های زندگی و خدمات 
در  آموزشی  كارگاه های  برگزاری  به  اقدام  مشاوره ای 

اين مباحث كرده است. 
از  يكبار  هفته ای  كه  كارگاه ها  اين  در  افزود:  وی 
در  می شود،  برگزار  ظهر   12 تا  صبح  هشت  ساعت 
ذهنی  مهارت های  قبيل  از  زندگی  مهارت های  مورد 
فردی،  ميان  ارتباط های  فردی و زيستی،  و شناختی، 
مهارت های زندگی خانوادگی، مهارت های محل كار و 
شهروندی، مشكل های خانوادگی، زناشويی و مشكل 

فرزندان صحبت می شود. 

رضا شریف زاده 

 الدن سلطانی 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مدير درآمد شهرداری اصفهان از توزيع 400 هزار قبض 
عوارض ش��هری از جمله نوس��ازی، كسب و پيشه در 
اواخر مهرماه سال جاری خبر داد وگفت: شهروندان تا 
پايان آذرماه فرصت دارند نسبت به پرداخت قبض های 

خود اقدام نمايند. 
ب��ه گ��زارش ايمن��ا، »رض��ا نصر« ب��ا اعالم اي��ن خبر 
اظهارداش��ت: براساس اطالعات ملكی در شهر اصفهان 
400 ه��زار واح��د ملكی وج��ود دارد ك��ه مرحله اول 
توزيع قبض های اين واحد ها در پايان ماه جاری آغاز 
و مرحل��ه دوم آن در دی م��اه انجام خواهد ش��د. وی 
ب��ا بيان اين كه بيش از60 ش��هروند عوارض نوس��ازی 
خود را به موقع پرداخت می كنند، ادامه داد: آن دس��ته 
از ش��هروندانی كه تا پايان مهلت اعالم ش��ده نسبت به 
پرداخ��ت اين قبض ه��ا اقدام كنند همانند س��ال های 
گذش��ته از مزايای جوايز خوش حس��ابی ش��هرداری 

اصفهان بهره مند خواهند شد. 
مدي��ر درآم��د ش��هرداری اصفه��ان، ضمن تش��كر از 
شهروندانی كه قبض عوارض كسب و پيشه و نوسازی 
را در موع��د مقرر پرداخ��ت می كنند گف��ت: مديران 
ش��هری در منطقه سعی و تالشش��ان براين است كه با 
تمام ظرفيت ها و پتانس��يل هايش��ان در راه خدمت به 
شهروندان و توسعه و آبادانی شهر قدم بردارند كه نتيجه 
ماحصل همكاری و مش��اركت شهروندان در پرداخت 
عوارض و اجرای طرح ها و برنامه های ش��هری روند 
روبه رشدی است. مدير درآمد شهرداری اصفهان تأكيد 
كرد: به اعتقاد ما ش��هروندان محور اصلی توس��عه شهر 
هس��تند و مديريت شهری به همكاری و مشاركت آنها 
نيازمند اس��ت، چرا كه پرداخت ب��ه موقع عوارض، ما 
را در اداره هر چه بيش��تر ش��هر ي��اری می دهد. وی با 
بيان اينكه س��عی داريم تا امس��ال ش��هروندان عوارض 
خود را بيش��تر به صورت غير حضوری پرداخت كنند، 
گفت: ش��هروندانی كه اين عوارض را ب��دون مراجعه 
به بانك و از طريق غير حض��وری )اينترنتی( پرداخت 
كنن��د، می توانن��د از امتيازهای خدم��ات الكترونيك با 
ه��دف ايج��اد ش��هر الكترونيك بدون تردد در س��طح 
شهر برخوردار ش��وند. وی افزود: شهروندان اصفهانی 
می توانن��د ب��ا مراجعه به س��ايت ش��هرداری به آدرس 
www.isfahan.ir عوارض س��اليانه خود را پرداخت 
كنند. به گفته نصر، به اين ترتيب ش��هروندان می توانند 
فيش ه��ای خود را در اين س��ايت ببينند و از همانجا از 
طريق كارت های بانكی عضو ش��بكه ش��تاب، عوارض 

خود را پرداخت نمايند.

دبير س��تاد مديريت بحران اردستان گفت: نقاط حادثه خيز 
شهرستان شناسايی و نسبت به تهيه طرح جامع از اين منطقه 
توس��ط اعضای مديريت بحران اقدام شده است. »سهراب 
كريم��ی« در گفتگو با فارس در اردس��تان، اظهار داش��ت: 
هفته كاهش باليای طبيعی را در ش��رايطی آغاز می كنيم كه 
افت آب های زيرزمينی روند خود را با كاهش س��طح ادامه 
می دهد و ش��اهد رخدادهای بزرگی در جهان از قبيل سيل 
پاكستان، رانش های زمين در سطح جهان، گرمای روسيه و 
آتش سوزی، تغييرهای آب و هوايی در كانادا و ژاپن، ذوب 
ش��دن يخ ها در قطب ش��مال، گرم ش��دن هوا و تغييرهای 
اكوسيستمی هستيم. وی بيان داشت: در شهرستان اردستان 
افت آب های زيرزمينی، گرمای ش��ديد 48+ و 27- درجه، 
خشك ش��دن چاه ها و قنات ها و ايجاد حفره هايی به عمق 
چهار الی 4/5 متر را ش��اهد هس��تيم. وی با اشاره به اينكه 
متوس��ط بارش در استان از 700 ميليمتر تجاوز نكرده و در 
شهرهای اردستان، نائين، ميمه و خور و بيابانك متوسط بارش 
42 تا 10 درصد كمتر از س��ال قبل بوده است، تصريح كرد: 
از طريق دستگاه های اجرايی شهرستان، اقدام هايی از قبيل 
اجرای آبياری تحت فش��ار به وسعت 80 هكتار در اراضی 
كش��اورزی، لوله گذاری به منظور جلوگي��ری از هدر رفتن 
آب در حدود 4 هزار متر و آبرس��انی به 65 روستا كه منابع 
آب��ی محدودی در اختيار دارند و يا با باال رفتن اكس��ی های 
آب مواجهه هس��تند، با تانكر به منظور پيشگيری و درمان 
صورت گرفته اس��ت. دبير ستاد مديريت بحران شهرستان 
اردستان به پيشروی آب های شور به سمت آب های شيرين 
 و تهديد منابع آبی اشاره كرد و افزود: اين امر ما را در آينده با 
مش��كل های بيشتری مواجهه می كند بنابراين در اين راستا 
دولتمردان بايد تدابيری را بينديش��ند.كريمی ايجاد دس��ت 
روی قنات ها و چاه ها، شناسايی نقاط حادثه خيز و تهيه طرح 
 جامع از اين منطقه توسط اعضای مديريت بحران را از ديگر 
اقدام های ستاد مديريت بحران اردستان اعالم كرد و گفت: 
ارائ��ه آموزش های امدادی و نج��ات از طريق هالل احمر و 
آموزش و پرورش در جهت باال بردن ارتقای فرهنگ جامعه 
و تقويت تيم های امدادی آتش نشانی توسط شهرداری ها، از 
ديگر فعاليت های اعضای مديريت بحران شهرستان اردستان 
است. وی تقويت بيمه كشاورزان توسط بانك كشاورزی و 
جهاد كشاورزی و فعال شدن دستگاه های اجرايی در جهت 
سياس��ت های مديريت بحران و فعال كردن آتش نشانی ها 
و ايج��اد اردوگاه های م��ورد نياز از طريق ش��هرداری ها و 
س��پاه پاس��داران را از ديگ��ر اقدام های مديري��ت بحران 
شهرستان اردستان اعالم كرد و بيان داشت: اما با اين وجود 
موضوع پايان نيافته و بايد در راس��تای استفاده بهينه از آب 
 كشاورزی و تغيير الگوی كشت اقدام های بيشتری صورت 

گيرد. 
 

روی میز

»منصور شيشه  فروش« در گفتگو با فارس 
در اصفهان، با اشاره به افتتاح هجدهمين 
ايستگاه س��نجش آلودگی هوای اصفهان 
در شهرس��تان نجف آباد، اظهار داش��ت: 
عل��ت افتتاح اينگونه طرح ها اين اس��ت 
كه آلودگی ه��وا در منطقه های مختلف 
اس��تان اندازه گيری شود و به اطالع مردم 

نيز برسد. 
وی به هفته كاهش باليای طبيعی اش��اره 
كرد و افزود: ش��عار هفته كاهش باليای 
طبيع��ی در س��ال ج��اری، كاهش خطر 
پذيری در شهرها س��ت. مديركل س��تاد 
مديريت بحران اس��تان اصفهان تصريح 
ك��رد: برگ��زاری مانوره��ای ام��دادی و 
افتتاح پروژه های مختل��ف، از مهم ترين 
برنامه های ستاد مديريت بحران حوادث 
اس��تان در اين هفته اس��ت. وی با اشاره 
به آغاز س��ال زراعی جدي��د از مهر ماه 
داد: خشكس��الی ها در اصفه��ان  ادام��ه 
همچن��ان ادام��ه دارد و ب��ا توج��ه ب��ه 
تس��هيالت به وجود آمده، به كشاورزان 
توصي��ه می كني��م كه محص��والت خود 
را بيمه كنند. شيش��ه فروش بيان داشت: 
در س��ال گذش��ته 32 ميليارد تومان بيمه 
خس��ارت خشكس��الی ب��ه كش��اورزان 
خس��ارت ديده پرداخت شده است. وی 
با اشاره به اينكه در سال جاری نيز شاهد 
حادثه های طبيع��ی بوده ايم، اضافه كرد: 
سرمازدگی، خشكسالی، طوفان و باليای 
جوی، بيشترين خسارت را به كشاورزان 

وارد آورده اس��ت. 
س��تاد  مدي��ركل 
بح��ران  مديري��ت 
اس��تان اصفه��ان با 
بي��ان اينكه همايش 
مقاوم سازی  و  بيمه 
در  س��اختمان ها 
برگزار  جاری  سال 
با  افزود:  می ش��ود، 
اعتبار و تس��هيالت 
پرداخ��ت ش��ده از 
مسكن،  بنياد  سوی 

ح��دود 25 ه��زار واح��د مس��كونی در 
روس��تاها مقاوم سازی ش��ده است. وی 
تأكي��د كرد: توصيه ما به كش��اورزان اين 

است كه با مراجعه 
ب��ه بني��اد مس��كن 
و  تس��هيالت  از 
ك��ه  آن  امكان��ات 
ب��ه ص��ورت ويژه 
تخصيص  آنه��ا  به 
می ش��ود  داده 
مقاوم س��ازی  برای 
واحدهای مسكونی 
اس��تفاده  خ��ود 
شيشه فروش  كنند. 
سال  داش��ت:  بيان 
گذشته با اعتبارهايی كه به ستاد حوادث 
اختصاص داده ش��د، بي��ش از يك هزار 
و 700 پ��روژه در كنت��رل حادثه ه��ای 

بهره ب��رداری  ب��ه  و  اج��را   غيرمترقب��ه 
رسيد. 

ايس��تگاه های  توس��عه  گف��ت:  وی 
هواشناسی، ايستگاه های سنجش آلودگی 
ه��وا، تجهي��ز پايگاه های ام��دادی هالل 
احم��ر و اورژانس به امكان��ات امدادی، 
تجهي��ز آزمايش��گاه های دانش��گاه علوم 
پزشكی به امكانات تشخيص آزمايشگاه 
آب، كمك به ش��هرداری ها برای اجرای 
طرح های بهينه آب و حفر چاه و آبرسانی 
به ش��هرها، از عمده ترين اقدام های سال 
گذشته ستاد حوادث استان اصفهان بوده 
اس��ت. مديركل س��تاد مديري��ت بحران 
اس��تان اصفهان افزود: برای نخستين بار 
در كش��ور واحد مديريت بحران در تمام 
فرمانداری ه��ای اس��تان اصفهان ش��كل 

گرفته و تجهيز شده است. 
وی با اشاره به اينكه باليای طبيعی استان 
اصفهان در سال گذشته حدود 27 درصد 
كاه��ش داش��ته تصريح كرد: ب��ا اجرای 
طرح های آبخيزداری، ح��دود 3 ميليون 
مت��ر مكعب آب ذخيره ش��ده كه مانع از 

وقوع سيل می شود. 
شيش��ه فروش در پايان با اشاره به كمك 
مردم اصفهان به س��يل زدگان پاكس��تانی 
اضافه ك��رد: تاكن��ون 1/5 ميليارد تومان 
كمك های نقدی مردم اصفهان به حسابی 
 كه دول��ت اعالم كرده واري��ز گرديده و
40 كامي��ون اجناس نو ني��ز جمع آوری 

شده است.

شهرستان

مدير درآمد شهرداري اصفهان
توزيع قبض های عوارض 

 شهری در پايان مهرماه 
سال جاري 

دبير ستاد مديريت بحران اردستان:
نقاط حادثه خیز اردستان 

شناسايي شد

اخبار شهرستانها

 نقش بسزاي مطبوعات در تدوين سندآمايش 
 سرزمین چهارمحال وبختیاري 

معاونت بهره برداري شركت آب و فاضالب كاشان:
يك چهارم آب تولیدي از دسترس شركت خارج مي شود

رئيس اداره تعاون نجف آباد:
65 درصد از مردم نجف آباد عضو تعاوني ها هستند

 توسط200 نفر از هنرمندان و صنعتگران انجام شد 
 تكميـــل فــرم ثبــت نام 

 بيمه هنرمندان 

مديركل كار و امور اجتماعي چهارمحال و بختياري:
 تحقق 62 درصدي اشتغال تعهد شده 

در شش ماهه نخست سال جاري

 مدير سازمان ملي جوانان چهارمحال و بختياري 
عنوان كرد:

 فعاليت 160 سازمان مردم نهاد جوان 

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان:
افتتاح بانك كتب گویا در كتابخانه هاي عمومي 

تا پایان سال جاري
زاينده رود

سرپرس��ت معاونت صنايع دس��تی اين اداره گف��ت: از ابتدای تيرماه 
 تاكن��ون200 نف��ر از هنرمندان صنايع دس��تی اس��تان فرم بيم��ه را تكميل 

نموده اند.
في��روزه هيبتي��ان اف��زود: اي��ن تع��داد اف��راد در رش��ته های گلي��م، نمد، 
مع��رق، منب��ت، قلمزن��ی، س��فال، نگارگری، س��نگ های قيمت��ی و نيمه 
 قيمت��ی و مليل��ه دوزی ف��رم ثب��ت ن��ام بيم��ه صناي��ع دس��تی را كام��ل 

كرده اند.
وی بيان داش��ت: هنرمندان و صنعتگران صنايع دس��تی استان تا اواخر آبان 
ماه س��ال جاری فرصت دارند مدارک مورد نياز را به معاونت صنايع دستی 

تحويل دهند.
هيبتيان بيان داش��ت: ش��رايط س��نی هنرمندان از حداقل باالی15 سال و تا 
حداكثر50 س��ال می باش��د و با ارائ��ه مدرک موردنياز ش��امل گواهی نامه 
مه��ارت فن��ی و حرفه ای، كارت مهارت صنايع دس��تی، كپ��ی كارت ملی 
و شناس��نامه و همچنين واريز مبلغ چهل هزار ريال به ش��ماره حساب سيبا 
2171871504007 بانك ملی به همراه فيش بانكی به معاونت صنايع دستی 

تحويل نمايند.
وی خاطر نشان كرد: برای ثبت نامه بيمه صنعتگران صنايع دستی، اين افراد 

نبايد تحت پوشش بيمه هيچ ارگانی باشند.

تمام��ی  هم��كاری  ب��ا  امس��ال 
دس��تگاه های اجرايی اس��تان برای 
هشت هزار و 708 نفر اشتغال ايجاد 

شده است. 
به گزارش موج، »پرويز س��لطانی« 
تأكيد ك��رد: در اين مدت در بخش 
كش��اورزی 640 نف��ر برابر هفت و 
چهار دهم درصد، در بخش صنعت 
و مع��دن ه��زار و 230 نف��ر معادل 
14 درص��د و در بخش مس��كن و 

ساختمان دو هزار و 685 نفر برابر 31 درصد اشتغال ايجاد  شده است. 
خدم��ات  بخ��ش  ب��ه  مرب��وط  را  اش��تغال  مي��زان  بيش��ترين  وی 
دانس��ت و اف��زود: اش��تغال ايج��اد ش��ده در بخ��ش خدم��ات چه��ار 
درص��د  ده��م  ش��ش  و  هف��ت  و  چه��ل  مع��ادل  نف��ر   153 و   ه��زار 

است. 
سلطانی ايجاد اش��تغال را محور فعاليت بخش های مختلف در كشور بيان 
و تصري��ح كرد: با توجه به اهميت اين موضوع، تمامی مس��ئوالن اس��تانی 
 بايس��تی ت��الش در راس��تای ايج��اد اش��تغال را در رأس برنامه های خود 

قرار دهند.

زاينده رود
مدي��ر س��ازمان مل��ی جوان��ان چهارمح��ال و بختي��اری از فعالي��ت 
160س��ازمان م��ردم نهاد جوان درحوزه ه��ای مختلف در اس��تان خبرداد. 
مجتبی نوروزی گفت: اين س��ازمان ها در حوزه ه��ای فرهنگی، اجتماعی 
و ورزش��ی فعاليت می كنند. وی بر ضرورت اس��تفاده از شيوه های جديد 
برای توسعه فعاليت های فرهنگی و اجتماعی جوانان تأكيد و تصريح كرد: 
با توجه به ضرورت افزايش توانمندی  اعضای تش��كل ها و آشناسازی آنان 
با فن آوری های جديد، برگزاری دوره های آموزش��ی رايانه ويژه اعضای 

سازمان های مردم نهاد ضروری است. 
ن��وروزی از انعق��اد تفاهمنام��ه ای بي��ن س��ازمان جوانان اس��تان و جهاد 
دانش��گاهی مبن��ی بر برگ��زاری دوره های آموزش��ی يارانه ب��ا 50 درصد 
تخفي��ف برای اس��تفاده دبي��ران و اعضای فعال س��ازمان های م��ردم نهاد 
ح��وزه جوان��ان چهارمح��ال و بختياری تا پايان امس��ال خب��رداد و افزود: 
متقاضيان می توانند برای نام نويس��ی در اين دوره های آموزش��ی تا پايان 
 ماه ج��اری به دفتر س��اماندهی س��ازمان های م��ردم نهاد اس��تان مراجعه 

كنند. 
وی پي��ش بينی كرد: افزون بر 300 نفر از اعضای س��ازمان های مردم نهاد حوزه 
 جوان��ان چهارمحال و بختياری از برنامه های آموزش��ی اين س��ازمان بهره مند 

می شوند.

زاينده رود
»ياوری« مديركل كتابخانه های عمومی استان اصفهان كه در سومين جلسه 
انجمن كتابخانه های عمومی شهرستان فريدن حضور يافته بود، از راه اندازی بانك 

كتب گويا در كتابخانه های عمومی تا پايان سال جاری خبر داد.
ياوری تعداد منابع اين بخش را 2000 عنوان برای هر كتابخانه عنوان كرد و افزود: 
پروژه ايجاد بخش ديجيتال كتابخانه های اس��تان نيز به دنبال انعقاد تفاهم نامه با 
حوزه علميه استان در حال پيگيری است. وی بر تشكيل كميته برنامه ريزی هفته 
كتاب تأكيد كرد  و افزود: هفته كتاب فرصت مناسبی جهت معرفی فعاليت ها و 
رسالت های كتابخانه های عمومی است. وی همچنين نسبت به در اختيار نهادن 

نرم افزار نمايه نشريه ها به كتابخانه های شهرستان قول مساعد داد.
در ادامه جلسه »روستايی« رئيس اداره كتابخانه های فريدن نيز ضمن اشاره به رشد 
شاخص های كتاب و كتابخوانی در شهرستان طی ماه های گذشته، مشكل ها و 
كمبودهای كتابخانه ها را مطرح كرد و افزود: اين كمبودها در بخش نيروی انسانی 
و منابع مالی نمود بيشتری دارد كه با واريز بدهی های شهرداری به انجمن، بخش 

عمده ای از مشكل ها حل خواهد شد.
سپس احمدی )فرماندار و رئيس انجمن( با تأكيد بر اهتمام به پيگيری طرح های 
حوزه كتاب و كتابخوانی در شهرستان گفت: بايد همه دستگاه های شهرستان در 

اين خصوص اداره كتابخانه های عمومی را ياری دهند.

زاينده رود
ريزی  برنامه  معاونت  فروزنده،  حميدرضا   
استانداری چهارمحال و بختياری با تأكيد بر ضرورت 
تهيه و تدوين سند آمايش سرزمين اين استان اظهار 
داشت: متأسفانه تاكنون سند آمايش سرزمين استان 
تهيه نشده است كه اين مسأله می تواند بسياری از 
اقدام ها و فعاليت های مهم و تأثيرگذار استان را تحت 

الشعاع خود قرار دهد. 
آمايش  سند  ديرهنگام  تكميل  داد:  ادامه  فروزنده 
سرزمين استان به توسعه نامتوازن بخش های مختلف 
انجاميده است و اين امر باعث می شود كه اقدام ها و 
فعاليت های مؤثر و مثبتی كه در استان انجام گرفته، 
كارآمدی خود را از دست بدهند. معاون برنامه ريزی 
استانداری، با بيان اينكه سند آمايش سرزمين بستر 
مناسبی را در راستای توسعه اقتصادی استان فراهم 
می كند، گفت: بعد از اصل 44 قانون اساسی و سند 
چشم انداز 20 ساله، سند آمايش سرزمين مهم ترين 
سندی است كه در سرعت بخشی به رشد و توسعه 

همه جانبه نقش مهمی دارد.
وی تصريح كرد: بر همين اساس اولويت نخست 
معاونت برنامه ريزی استانداری تهيه و تدوين سند 

آمايش سرزمين استان است كه برای تهيه آن يك 
ميليارد ريال اعتبار پيش بينی شده است. 

معاون  برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری 
افزود: در ماه جاری با به كارگيری كارشناسان متعهد 
و كارآزموده، تهيه اين سند را آغاز كرده ايم و با اهتمام 
 جدی در پيگيری آن پيش بينی می شود تا سال آينده به 

اتمام برسد. 
فروزنده بر نقش اساسی مطبوعات در تهيه سند آمايش 
سرزمين استان تأكيد كرد و گفت: اصحاب رسانه و 
مطبوعات استان در تدوين اين سند می توانند نقش 

بسزايی داشته باشند و با ارائه نظرها و پيشنهادهای 
خود به سرعت بخشی و تكميل آن كمك شايانی 
كنند. وی بر ضرورت تدوين سند راهبردی هريك 
از دستگاه های اجرايی استان تأكيد كرد و افزود: در 
هيچ يك از دستگاه های استان يك سند راهبردی 
مدون وجود ندارد، برهمين اساس بايد هريك از اين 
دستگاه ها هرچه سريع تر سند راهبردی خود را تهيه 
و تكميل كنند. فروزنده تصريح كرد: فعال تر كردن 
كميته های اقتصادی شهرستان ها از ديگر برنامه های 

اين معاونت است. 
وی ادامه داد: از آنجا كه كميت��ه های اقتص��ادی 
شهرستان ها نقش مهمی در شكل گيری پروژه های 
آن شهرستان دارد، بايد توجه ويژه ای به آنها شود. 
معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری به 
اجرای هدفمندی يارانه ها در استان اشاره كرد و افزود: 
هدفمندی يارانه ها قوام و ثبات نظام را چند برابر 
می كند، بر همين اساس بايد برای اجرای موفقيت آميز 
گيرد.  صورت  صحيح  و  دقيق  رسانی  اطالع  آن 
فروزنده هدفمندی يارانه ها را از مهم ترين پروژه های 
دولت دهم عنوان كرد و گفت: اجرای موفقيت آميز 
اين طرح نيازمند مشاركت عمومی و برقراری حس 

همگرايی مردم با دولت است. 

معاونت بهره برداری شركت آب و فاضالب كاشان 
گفت: در بخ��ش آب بدون درآمد ش��ركت آب و 
فاضالب كاشان، بيش از يك چهارم آب توليدی از 

دسترس خارج می شود. 
به گزارش موج از كاش��ان، مهندس اس��دی گفت: 
درآمد حاصل از مقدار آب از دسترس خارج شده، 
150 ميلي��ارد تومان اس��ت. معاونت به��ره برداری 
ش��ركت آب و فاضالب كاش��ان، مناب��ع آب اين 

شهرستان را محدود خواند و گفت: طی چند سال 
گذشته، ديگر مكانی برای حفر چاه در منطقه كاشان 

باقی نمانده است. 
وی ضمن تأكيد بر حفظ منابع آب منطقه كاش��ان، 
هشدار داد: برای كشف منابع آب جديد در كاشان، 
وضعيت به گونه ای شده است كه بايد با ذره بين به 

دنبال كشف منابع جديد آب بود. 
اس��دی، طراحی خريد و نصب 29 دستگاه فلومتر 

الكترو مغناطيسی، نصب كنتور برای منابع توليد آب، 
طراحی و خريد 30 دستگاه ديتاالگر فشار و نصب 
در شبكه توزيع، نصب ديتاالگر فشار روی خروجی 
مخازن برای كنترل س��طح مخزن، نصب نرم افزار 
حادثه در چهار ش��هر و نصب كنترل سطح مخازن 
با قابليت فرمان خامون و روش��ن شدن چاه ها را از 
جمله اقدام های انجام شده در راستای هدف های 

مديريت مصرف ذكر كرد. 

رئيس اداره تعاون نجف آباد گفت: 65 درصد از مردم 
نجف آباد، عضو تعاونی های اين شهرستان هستند. 
»عبدالعظيم سهرابی« در گفتگو با فارس در نجف آباد، 
با اشاره به نقش تأثيرگذار تعاون در جامعه و نهادهای 
مختلف اقتصادی فعال در كش��ور به ويژه در ميان 
توليدكنندگان اظهار داش��ت: تع��اون بر محورهای 
اساس��ی و ارزشی متناسب با عدالت استوار شده و 
مدعی است كه تمام چالش های ناشی از بی عدالتی 

را پر می كند. 
وی افزود: ايجاد زمينه های س��ازنده و حركت های 
محوری برای رسيد به هدف هايی كه در آن توسعه 

كشور در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی ممكن 
باشد، عالوه بر خواست ملی بر بينش دقيق مسئوالن 
و آحاد مردم متوقف اس��ت و س��وق دان بخشی از 
س��رمايه های كارآمد در اين بخ��ش می تواند برای 
 رس��يدن به هدف ه��ای پيش بينی ش��ده مثمر ثمر 

باشد. 
رئيس اداره تعاون شهرس��تان نجف آباد با اشاره به 
مهم ترين وظيفه مسئوالن اداره تعاون مبنی بر تشويق، 
كمك و همياری در تشكيل تعاونی در شهرستان بيان 
داشت: طی يك سال گذشته، 21 تعاونی در شهرستان 
نجف آباد فعال شده كه اين تعداد تعاونی فرصت های 

مفيد شغلی برای 130 نفر از شهروندان اين شهرستان 
را فراهم كرده اند. وی با بيان اينكه 176 هزار و 734 
نفر در شهرستان نجف آباد عضو تعاونی ها هستند، 
گفت: اين جمعيت براب��ر 65 درصد جمعيت اين 
شهرس��تان اس��ت. س��هرابی در خصوص مزايای 
شركت های تعاونی اظهار داشت: شركت های تعاونی 
از 25 درص��د تخفيف ماليات و 20 درصد تخفيف 
در پرداخت حق بيمه س��هم كارفرما برخوردارند و 
همچنين در تعاونی های بانوان از اولويت و تسهيالت 
ويژه و فارغ التحصيالن دانش��گاه ها ني��ز از اولويت 

دريافت تسهيالت برخوردار هستند. 

شهر من

مديركل ستاد مديريت بحران استان اصفهان خبر داد:

مقاوم سازي 25 هزار واحد مسكوني در روستاهاي اصفهان

كتابخانه ه��ای عموم��ی اين اس��تان در 
س��ال های اخي��ر جهش ه��ای خوبی به 
ويژه در جهت جذب اعضا داش��ته است 
و توانس��ته اعضای كتابخانه های عمومی 
را از 17 ه��زار نف��ر ب��ه 34 ه��زار عضو 
ارتق��ا دهد. ب��ه گزارش موج، »محس��ن 
خوانس��اری« تصريح ك��رد: در هر كاری 
اگر رهبری، ايدئول��وژی و مردم در كنار 
 ه��م قرار گيرن��د به موفقيت می رس��يم، 
از اين رو در بحث كتابخانه ها ما به عنوان 

اداره كل امور استان ها وظيفه عمومی بر 
عه��ده داريم و آن هداي��ت و حمايت از 
انجمن ها و برگزاری جلسه ها است كه با 
تعامل و همدلی مدير و مسئوالن و اعضای 
كتابخانه ها می توانيم به هدف های كلی 
كه مد نظر است، دست يابيم. وی با اشاره 
ب��ه اينكه امروزه كتابخانه ه��ا كاركردهای 
اجتماعی پي��دا كرده ان��د و تنها محيطی 
برای نگهداری منابع نيس��تند، افزود: بايد 
با تالش و هم��ت به نقش و هدف هايی 

كه در برنامه چشم انداز ترسيم كرده ايم، 
دس��ت يابيم و ش��اخص های چهارگانه 
خود را كه ش��امل عضويت، امانت، منابع 
و فضا و ساختمان است، به شاخص های 
بين المللی برس��انيم. خوانس��اری هدف 
از س��فر ب��ه چهارمح��ال و بختي��اری را 
پيش��برد هدف ها و ارتق��ای جايگاه نهاد 
كتابخانه های عمومی اس��تان برش��مرد. 
معاون سياسی و امنيتی استاندار چهارمحال 
و بختياری، رسالت مهم اين نهاد را جذب 

مردم و توج��ه به كتاب و كتابخانه عنوان 
كرد و افزود: كتابداران نقش اساس��ی در 
پيش��برد هدف های فرهنگی جامعه ايفا 
می كنن��د، از اين رو باي��د كتابخانه هايی 
توانمند در جهت اعتالی فرهنگی داش��ته 
باش��يم. مراد كاظمی افزود: ما در بسياری 
از علم های روز پيش��رفت های بس��يار 
خوبی داش��تيم، بنابراي��ن می طلبد كه با 
ارتقای جايگاه حقيقی كتاب و كتابخوانی 

تأثيرگذاری خود را چند برابر كنيم.

رشد مناسب كتابخانه هاي عمومي استان چهارمحال و بختیاري

مدیركل ســتاد مدیریت بحران 
اســتان اصفهــان با بيــان اینكه 
همایــش بيمــه و مقاوم ســازی 
جــاری  ســال  در  ســاختمان ها 
برگزار می شود، افزود: با اعتبار 
و تســهيالت پرداخــت شــده از 
ســوی بنياد مســكن، حدود 25 
هزار واحد مسكونی در روستاها 

مقاوم سازی شده است. 
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آگهی 
تغييرات

6/437 ش��ماره: 9710/ث- 1389/6/31 آگهي تغييرات در ش��ركت س��ازه افراز البرز 
س��هامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 22430 و شناس��ه مل��ي 10260432584. برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي و هيأت مدي��ره مورخ 1389/6/25 تغييرات زير 
در ش��ركت نامبرده بعمل آمده اس��ت: 1( آقايان آرش شمس��يان قهفرخي به ش��ماره 
ملي 1288989024 و كدپس��تي 8196956387 و هادي اس��معيل زاده به شماره ملي 
1284960242 و كدپس��تي 8194867511 و ببراز شمس��يان قهفرخي به شماره ملي 
4620667714 و كدپس��تي 8196956387 و خانم پريس��ا اس��معيل زاده به ش��ماره 
ملي 1284861287 و كدپس��تي 8194867511 و آقاي مس��عود نجاتي به شماره ملي 
1284955893 و كدپس��تي 8196943375 بس��مت اعضاء اصل��ي هيات مديره براي 
مدت دو س��ال و آقايان ايمان معيني موس��ي آبادي به ش��ماره ملي 1292174341 و 
كدپس��تي 8196936381 و مجيد كاظمي به ش��ماره ملي 0056253291 و كدپس��تي 
1569637915 به ترتيب به س��مت بازرس��ان اصلي و علي البدل شركت براي مدت 
يكس��ال انتخاب گرديدن��د. 2( هيأت مديره از بين خود آقاي هادي اس��معيل زاده را 
بس��مت رئيس هيأت مديره، خانم پريس��ا اس��معيل زاده را بسمت نايب رئيس هيأت 
مديره و آقاي آرش شمس��يان قهفرخي را بس��مت مديرعامل شركت تعيين نمودند و 
كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيأت مديره 
متفقا و با مهر ش��ركت معتبر است؛ ضمنا مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي 
باشد. 3( روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شركت تعيين شد؛ 

امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/6/31 تكميل گرديد.  
م الف: 9214/9          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تأسيس
6/438 ش��ماره: 2475/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت پوشش سما سپاهان سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1389/07/01 تحت ش��ماره 41749 و شناس��ه ملي 
10260594839 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/07/01 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت:  انجام 
كليه خدمات نقاش��ي س��اختمان- خري��د و فروش مصالح س��اختماني اعم از صنايع 
شيميايي وابسته به صنعت ساختمان- كليه امور صادرات و واردات مربوط به صنعت 
س��اختمان- گرفتن نمايندگي از ش��ركت هاي دولتي و خصوص- ش��ركت در امور 
مزاي��دات و مناقصات ش��ركت هاي دولتي و خصوصي- ج��دول بندي- آذين بندي 
ميادين و خيابانها- اخذ تس��هيالت از بانكهاي دولت��ي و خصوصي در جهت اهداف 
ش��ركت- انجام كليه خدمات پوشش��ي ساختمان اعم از پوش��ش بام و پوشش نماي 
خارجي و داخلي س��اختمان- بس��ته بندي و توزيع مواد غذايي- طبخ و توزيع غذا. 
2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت:  3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان كاوه- اتوبان چمران- خيابان آل محمد- كوي 
بهش��ت 12- پالک 75- طبقه دوم. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم 
به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط موسسين طي گواهي بانكي ش��ماره 236 مورخ 1389/06/11 نزد بانك 
ملي ش��عبه بعثت اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان 
سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم سمانه احمدي به سمت رئيس 
هيئ��ت مديره. 2-5- خانم محبوبه نقي خرزوقي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آق��اي مجي��د نقي خرزوقي به س��مت عضو هيئت مدي��ره. 4-5- آقاي مجيد 
نقي خرزوقي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر 
 شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي بش��ير ابراهيميان خرزوقي به 

عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي زمان نياوند به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 9214/10    آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
6/444 ش��ماره: 2454/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت مهندسي پزشكي نيك سرام 
رازي س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/06/30 تحت ش��ماره 41727 و 
شناس��ه ملي 10260594634 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/30 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
اطالع عموم در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��ركت:  فعاليت در زمينه هاي مهندس��ي پزشكي و كليه خدمات وابسته به آن شامل 
خدم��ات تحقيق��ات- توليد- ص��ادرات و واردات- توزيع- خري��د و فروش و كليه 
كاالهاي مج��از بازرگاني وكليه امور خدمات تحقيقاتي- توليدي- تجاري نظير انعقاد 
قراردادها با مراكز پزش��كي و دندانپزشكي- اخذ جواز تأسيس و مجوزهاي بهداشتي 
الزم براي توليد محصوالت پزش��كي و دندانپزش��كي ش��ركت ف��وق- اخذ و اعطاي 
نمايندگي از ش��ركت هاي داخلي و خارجي- انعقاد قرارداد با كليه ارگانهاي دولتي و 
اشخاص حقيقي وحقوقي- شركت در مناقصات و مزايدات دولتي وخصوصي- اخذ 
وام و اعتبار از بانكهاي داخلي وخارجي صرفًا جهت تحقق اهداف شركت- ترخيص 
از گمركات كش��ور و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- 
مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان- شهرک علمي تحقيقاتي- ساختمان 
اميد. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 10/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 100/000 
ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 4/000/000 ريال توسط موسسين 
طي گواهي بانكي شماره 53/56420/65 مورخ 1389/06/02 نزد بانك تجارت شعبه 
ش��هرک علمي تحقيقاتي اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد 
صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت:  1-5- خانم كتايون منشي به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم فاطمه كش��اني به س��مت نائ��ب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي علي دوس��ت محمدي به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- خانم پريدخت 
صالحپور به سمت عضو هيئت مديره. 5-5- آقاي احمد منشي به سمت عضو هيئت 
مديره. 6-5- آقاي علي دوست محمدي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي 
مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعام��ل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي شهرام حاجي حيدري به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم مريم اوريشي 

به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 9100/5      آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
ابالغ اجرائيه

6/445 كالس��ه: 111411-4073 بدينوسيله به آقايان: 1- علي يزدانفر فرزند احمد به 
شماره شناسنامه هشت صادره از مباركه 2- محمدعلي فرجي نافچي فرزند چراغعلي 
به ش��ماره شناس��نامه 78 صادره از ش��هركرد 3- حسن مختاري حس��ن آبادي فرزند 
قربانعلي به شماره شناسنامه 13 صادره از مباركه ساكنين: 1- اصفهان خيابان نيكبخت 
ش��رقي- كوچه ش��هيدان معتمدي – پ��الک 19995 2- اتوب��ان ذوب آهن- قائميه- 
كوهسار هفت- پالک 17 3- اصفهان- خيابان نيكبخت- كوچه شهيد ابطحي- ابتداي 
كوچه رضائي. پالک 106 كه برابر گزارش واحد ابالغ نيروي انتظامي اصفهان شناخته 
نگردي��ده اند ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد ش��ماره 83/3400003-1383/10/06 و 
تعهدنامه 80 تنظيمي در بانك تجارت مبلغ يك ميليارد و سيصد و سي و يك ميليون 
و دويست و سي و پنج هزار و چهارصد و پانزده ريال بابت اصل، مبلغ يك ميليارد و 
نهصد و هشتاد و دو ميليون و دويست و نود و پنج هزار و ششصد و سيزده ريال بابت 
خس��ارت تأخير تأديه تا تاريخ 88/10/30 و ذمه روزانه به مبلغ هفتصد و ش��صت و 
پنج هزار و نهصد و شانزده ريال بانضمام حق الوكاله به مديريت شعب بانك تجارت 
اس��تان اصفهان بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
صدور اجرائيه نموده، پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالس��ه 111411-
4073 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 چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد، ظرف 
مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اينصورت بدون انتش��ار 

آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 8890                      اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تأسيس

6/446 ش��ماره: 2398/ ث 89/103 آگهي تأسيس ش��ركت مرجان گستر نقش جهان 
سهامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/06/27 تحت شماره 41693 و شناسه ملي 
10260594269 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/06/27 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه رسمي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام 

ام��ور بازرگان��ي- خريد و فروش- واردات و صادرات كلي��ه كاالهاي مجاز از جمله 
فلزات همچون آهن و فوالد- آلومينيوم- مس- تجهيزات و لوازم پزش��كي- حصول 
نمايندگي از ش��ركتهاي داخلي و خارجي- مش��اوره و اجراي در زمينه س��اختمان- 
ابنيه- راه- س��د- آب- كش��اورزي- فضاي سبز. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان 
دشتس��تان- كوچه ش��اداب- پالک 11. 4- سرمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 230/2 مورخ 1389/05/25 
نزد بانك صادرات ش��عبه خواجو چهارراه نقاش��ي اصفهان پرداخت گرديده است و 
الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم 
مهرنوش س��نقرزاده به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم مرجان داودي تبار به 
س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي احمدرضا س��نقر زاده به س��مت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي احمدرضا س��نقرزاده به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور شركت 
با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- 
اختي��ارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس 
اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي غالمرضا جعفري به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم 

مينا شادمند به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8916/1      آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

6/448 شماره: 2410/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت ارتباطات صنايع زنبق پارس 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/06/27 تحت شماره 41702 و شناسه 
ملي 10260594351 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/27 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: 
انجام كليه فعاليتهاي بازرگاني- توليد- صادرات و واردات و ترخيص كاال- طراحي- 
خري��د و فروش- تعمير و نظارت و اجرا و نگه��داري- تهيه و توزيع كليه تجهيزات 
مجاز- طراحي- اجرا- نظارت و نگهداري پروژه ها- خدمات ارتباطي- مخابراتي به 
جز مواردي كه طبق قانون در انحصار ش��ركت مخابرات اس��ت و فناوري ارتباطات- 
الكترونيك��ي- الكتريكي- خطوط انتقال و برق فش��ار قوي و ضعيف- اس��تخراج و 
اكتش��اف و بهره برداري معادن- توليد و توزيع مصالح س��اختماني و آس��فالت- امور 
عمراني و س��اخت و ساز ابنيه و س��اختمان و راهسازي و جدول بندي و آذين بندي 
ميادين و خيابانها- صنايع چوب- توليد قطعات خودرو- كش��اورزي و فضاي سبز- 
توزيع مواد غذايي و غذا و نوش��يدني هاي مجاز- مواد ش��وينده- بهداشتي- شيميايي 
مجاز- پالس��تيكي- فلزي- آلياژي و صنايع تبديلي و وابس��ته به جز مواردي كه طبق 
قانون در انحصار دولت مي باش��د- اخذ تس��هيالت از بانكه��اي دولتي و خصوصي 
صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت- ش��ركت در مناقص��ات و مزايدات خصوصي و 
دولتي- مش��اركت و س��رمايه گذاري در ش��ركت هاي دولت��ي و خصوصي- اخذ و 
اعطاي نمايندگي از شركت هاي دولتي و خصوصي و هرگونه اموري كه به نحوي با 
موضوع ش��ركت مرتبط مي باش��د. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان طيب- نبش 
كوچه شهيد س��هروردي- ساختمان نقش جهان- طبقه دوم. 4- سرمايه شركت: مبلغ 
 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام 
مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 91785860 
م��ورخ 1389/06/03 نزد بانك ملت ش��عبه چهارراه حكيم نظام��ي پرداخت گرديده 
اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- خانم پروانه دواش��ي جمالوئي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم فرزانه 
دواش��ي جمالوئي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آق��اي وحيد ماكنالي به 
س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي وحيد ماكنالي به س��مت مديرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور 
ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: 
مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم 
مري��م اكبري ب��ه عنوان بازرس اصل��ي. 2-8- خانم مريم مهرابي كوش��كي به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 8916/2      آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تغييرات

6/449 ش��ماره: 879/ ت 89/103 آگه��ي تغييرات ش��ركت خدماتي طراحي تايپ و 
تكثير ايرس��ا چاپ طالئي با مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثبت 36903 و شناسه ملي 
10260543951 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومي ش��ركا مورخ 1389/06/27 
تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��ركت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس ش��هر 
اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان ش��ريف ش��رقي- كوي مسجد طالقاني- پالک 
1- كدپستي 8189883971 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گرديد. در تاريخ 1389/06/27 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت 

و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 8916/3 آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

6/450 ش��ماره: 2340/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت طراوت سبز ثمين سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1389/06/22 تحت ش��ماره 41649 و شناس��ه ملي 
10260593838 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/06/22 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: 
انجام خدمات پژوهش��ي- كاربردي در زمينه بيوتكنولوژي- انجام خدمات مش��اوره 
اي و فن��ي در زمين��ه كش��اورزي- توليد محصوالت زراعي- باغ��ي و دامي به غير از 
گن��دم و نظارت گندم- انجام كليه امور فضاي س��بز- قبول نمايندگي ش��ركت هاي 
داخل��ي و خارجي- انج��ام كليه امور بازرگاني از قبيل ص��ادرات و واردات كاالهاي 
مج��از- انجام كليه فعاليتهاي خدماتي در زمينه كش��اورزي و امور مربوط به ترخيص 
كاال از گمرک- شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- اخذ تسهيالت و 
اعتبارات از بانكهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت- مشاركت 
با ش��ركت هاي داخلي و خارجي- ايجاد نهالستان درختان مثمر و غيرمثمر- طراحي 
و اجرا و نظارت انواع گلخانه- انجام امور آبياري و آبرس��اني- انجام كليه فعاليتهايي 
كه به طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم با موضوع ش��ركت ارتباط داش��ته و در چارچوب 
قوانين كش��ور جمهوري اسالمي ايران باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شهرک علمي 
تحقيقاتي اصفهان. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 5/000/000 ريال منقس��م به يك هزار 
س��هم 5/000 ريالي كه تعداد يك هزار س��هم با نام مي باش��د ك��ه مبلغ 1/750/000 
ريال توسط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 535642062 مورخ 1389/05/26 
نزد بانك تجارت ش��عبه ش��هرک علمي و تحقيقاتي اصفهان پرداخت گرديده است و 
الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي 
س��يد مصطفي ميرزايي دولت آبادي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم افسانه 
عطارزاده به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم ش��هرزاد زماني به س��مت 
عضو هيئت مديره. 4-5- خانم ش��هرزاد زماني به س��مت مديرعامل به مدت 1 سال 
انتخ��اب گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مال��ي و تعهدآور 
شركت با امضاي به اتفاق مديرعامل و رئيس هيأت مديره يا نايب رئيس هيأت مديره 
مجتمعًا با مهر ش��ركت معتبر خواهد بود و ساير نامه هاي اداري با امضاي مديرعامل 
 و مهر ش��ركت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم الناز قرباني پور به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- خانم نرگس قناعت به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8870/1      آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسيس

6/451 ش��ماره: 2356/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت آزمون صنعت آتيه گستران 
س��بز س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/06/23 تحت ش��ماره 41666 و 
شناس��ه ملي 10260593954 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/23 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
اطالع عموم در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
شركت: فعاليت در زمينه هاي نمونه برداري از آب- خاک- هوا و اندازه گيري آالينده 
هاي زيس��ت محيطي موجود در آنها و مطابقت با اس��تانداردهاي زيس��ت محيطي- 
اندازه گيري آالينده هاي صوتي- اندازه گيري آلودگي حاصل از تشعش��عات و اندازه 
گيري آالينده هاي زيس��ت محيطي وس��ائط نقليه موت��وري و مطابقت موارد مذكور 
با اس��تانداردهاي زيس��ت محيطي- انجام پروژه هاي ارزيابي زيس��ت محيطي- اخذ 

نمايندگي خريد و فروش تجهيزات آزمايش��گاهي از شركت هاي داخلي و خارجي- 
انجام مشاوره زيست محيطي در ارتباط با كاهش آاليندگي واحدهاي صنعتي و استقرار 
واحدهاي صنعتي- اندازه گيري آالينده هاي واحدهاي صنعتي. 2- مدت ش��ركت: از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت:  1-3- اس��تان اصفهان- شهر 
اصفهان خيابان كاوه- مقابل دبيرستان سادات- مجتمع تجاري اداري ماه نوش- بلوک 
سوم- پالک 44. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 10/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
100/000 ريال��ي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبل��غ 3/500/000 ريال 
توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 536940179 مورخ 1389/05/03 نزد بانك 
تجارت ش��عبه مش��يرالدوله 6940 پرداخت گرديده است و الباقي س��رمايه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران شركت:  1-5- آقاي بهنام مددي به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي حميد عباس��يان به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- خانم مريم پوربابائي رودبنه به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي عليرضا 
مس��اح بواني به س��مت عضو هيئت مديره. 5-5- آقاي عليرضا مساح بواني به سمت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و 
اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي رئيس هيأت مدي��ره و مديرعامل و با مهر 
ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 
8- ب��ازرس اصل��ي و علي البدل: 1-8- خانم ش��هال طالبي به عن��وان بازرس اصلي. 

2-8- آقاي محمدجواد سرجوقيان به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8870/2 آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
6/452 ش��ماره: 2389/ ث 103/ 89 آگهي تأس��يس ش��ركت س��وگماد طرح سپاهان 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/06/25 تحت شماره 41685 و شناسه 
ملي 10260594195 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/25 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: 
فعاليت در كليه زمينه هاي فني و مهندس��ي از جمله طراحي و معكوس كليه قطعات 
و تجهيزات صنعتي و غيرصنعتي- انجام كليه خدمات ماشين كاري و توليدي- انجام 
كليه امور مش��اوره اي و خريد و فروش در راس��تاي ص��ادرات و واردات- نصب و 
راه ان��دازي و نظارت كليه دس��تگاه ه��ا و تجهيزات صنعت��ي و غيرصنعتي و خطوط 
توليد- انعقاد قرارداد با كليه ارگانها- ادارات و اش��خاص حقيقي و حقوقي- ش��ركت 
در مناقص��ات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخ��ذ وام و اعتبار از بانكهاي دولتي و 
خصوصي جهت تحقق اهداف ش��ركت- اخذ وام و اعطاي نمايندگي از شركت هاي 
داخلي و خارجي و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- 
مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان بلوار كشاورز- خيابان باغ فردوس- كوچه والفجر- پالک 61. 
4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه 
تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي 
بانكي ش��ماره 2449/290 مورخ 1389/06/18 نزد بانك صادرات شعبه ميدان آزادي 
اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آق��اي علي ايرواني به س��مت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي علي محمد رضايي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي مجيد 
محمدرضايي به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي مجيد محمدرضايي به سمت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و 
اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر شركت 
معتبر اس��ت. 7- اختي��ارات مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوب��ات هيأت مديره مي 
باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محمود اسكندري به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- آقاي حامد برنجيان به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8870/3      آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

6/453 ش��ماره:  2345/ث 89/103 آگهي تأسيس شركت شهاب آبي زنده رود سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1389/06/22 تحت ش��ماره 41651 و شناس��ه ملي 
10260593861 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/06/22 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: فعاليت 
در زمينه هاي اس��تخراج و اكتش��اف و بهره برداري معادن و امور عمراني و س��اخت 
و س��از ابنيه و س��اختمان و انجام خدمات وابس��ته از قبيل طراحي، محاس��به و نقشه 
ب��رداري، اجراء، نظ��ارت- صادرات و واردات، خريد و ف��روش، توليد و توزيع كليه 
كااله��اي مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با كليه ارگانها، ادارات و اش��خاص حقيقي و 
حقوقي- ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولت��ي و خصوصي- اخذ وام و اعتبار از 
بانكه��اي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��ركت- اخذ و اعطاي نمايندگي 
از ش��ركت هاي داخلي و خارجي و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع ش��ركت 
مرتبط مي باش��د و اجراي طرح هاي آبياري تحت فش��ار و كانال كش��ي و زهكش��ي 
خاک و امور مربوط به راه س��ازي و ترابري. 2- مدت شركت:  از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان هفتون 
)معراج(- كوچه ش��هيد اصغر اسكندري. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 36702 مورخ 1389/05/28 
نزد بانك صادرات شعبه شهداي كعبه )هفتون( پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه 
در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي غالمعلي 
كشوري به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم اكرم كشوري به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقاي مجتبي كش��وري به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي 
مجتبي كش��وري به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل يا رئيس 
هيأت مديره منفردا و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي 
عب��اس صالحي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي مرتضي صالحي به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف/ 8870/4 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

6/454 ش��ماره: 2349/ ث 103/ 89 آگهي تأسيس شركت پارسيان صنعت شايسته با 
مسئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1389/06/22 تحت شماره 41660 و شناسه 
ملي 10260593880 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/22 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود.1- موضوع ش��ركت: ارائه كليه فعاليتهاي 
بازرگان��ي اعم از خريد و فروش- ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني 
و ترخيص كاال از گمركهاي كش��ور- اخذ وام و تسهيالت و اعتبار از بانكهاي دولتي 
و خصوص��ي و مؤسس��ات مالي و اعتب��اري در جهت تحقق اهداف ش��ركت- اخذ 
ش��عبه و نمايندگ��ي در داخل و خارج از كش��ور- ارائه كليه فعالي��ت هاي خدماتي 
اعم از تأمين نيروي انس��اني موقت متخصص و غيرمتخصص جهت ارگانهاي دولتي 
و خصوص��ي- ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- توليد دس��تگاه 
هاي عيب ياب خودروهاي س��بك و س��نگين و دس��تگاه هاي تس��ت اي س��ي يو و 
دس��تگاه هاي فلش اي س��ي يو )كنترل كننده الكترونيكي كامپيوتر خودرو(- واردات 
و صادرات عيب ياب خودروهاي خارجي. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان دستگرد- بلوار 
معلم- جنب نمايندگي سايپا- ساختمان پارسيان صنعت- واحد 3. 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي ماشااله براتي 
دستجردي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محمد جواد براتي به سمت عضو 
هيئ��ت مديره. 3-5- آقاي محمد جواد براتي به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت 
ب��ا امضاي مديرعامل منفرداً و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: 

طبق اساسنامه. 
م الف: 8870/5                                                            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
6/455 ش��ماره: 2334/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت فني و مهندسي نوژان ره 
افروز س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/06/21 تحت ش��ماره 41645 و 
شناس��ه ملي 10260593783 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/06/21 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
اطالع عموم در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��ركت: انج��ام كليه فعاليت هاي پيمانكاري مربوط به خط��وط انتقال )آب و نفت و 

گاز(- ش��بكه گازرس��اني- تأسيس��ات مكانيكي و هيدرومكانيكي- سيستم هاي سرد 
كننده س��اختمان- تأسيس��ات و تجهيزات س��اختمان )آب و گاز و برق و فاضالب( 
و انتق��ال زباله- تأسيس��ات و تجهي��زات تصفيه خانه هاي اب و فاضالب- وس��ايل 
انتق��ال )آسانس��ور و پله برقي و...(- سيس��تم هاي خبر و هش��دار دهنده- تجهيزات 
آشپزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه- سيستم هاي ارتباطي شبكه هاي رايانه اي 
ساختمان- ماسه پاشي )سند بالست(- حفاظت كاتودي- پوشش )الينينگ(- ايستگاه 
ه��اي پمپ��اژ- توليد- توزي��ع و انتقال نيرو اع��م از نيروگاه ها- ش��بكه هاي برقي و 
تأسيس��ات برقي- پس��تهاي توزي��ع و الكترونيك عام و خاص- سيس��تم هاي كنترل 
برق و ابزار دقيق- س��اخت ساختمانها و ابنيه اعم از چوبي- آجري- سنگي و بتني و 
فلزي- س��اخت راهها نظير راههاي اصل��ي و فرعي- بزرگراهها- آزادراهها- راه هاي 
ريل��ي- باند فرودگاه- سيس��تم هاي انتقال هوايي پايه دار- تون��ل ها- پلها- راههاي 
زيرزميني و راهداري و عمليات آسفالتي- صنايع فلزي )آهن و فوالد- فلزي غيرآهني 
و فرآورده هاي فلزي( و نظاير آن. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سه راه سيمين- كوي ولي 
عصر- خيابان موالنا- خيابان عرفان- فرعي دهم- پالک 267. 4- س��رمايه ش��ركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يك ميليون سهم 1 ريالي كه تعداد يك ميليون سهم 
با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 
285 مورخ 1389/05/31 نزد بانك ملي شعبه غدير اصفهان پرداخت گرديده است و 
الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي 
محمدحس��ين شهسواري به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محسن عرفان به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم مهسا محمدرضايي به سمت عضو هيئت 
مديره. 4-5- خانم مهس��ا محمدرضايي به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي 
مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل مجري 
مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي حميدرضا 
عل��ي صادقي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي داريوش قرباني تش��نيزي به عنوان 

بازرس علي البدل. 
م الف:8870/6   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسيس

6/456 ش��ماره: 2358/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت آبان گوهر سپاهان سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1389/06/23 تحت ش��ماره 41661 و شناس��ه ملي 
10260593969 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/06/23 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه  آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: طراحي 
و نظارت و اجراي كليه پروژه هاي مربوط به رش��ته هاي آبياري و زهكش��ي- آب و 
فاضالب- آبخيزداري- س��د و تون- منابع آب- آب هاي زيرزميني- راه و باند- راه 
و س��اختمان- شهرسازي- فضاي سبز- نقش��ه برداري- معدن تأسيسات- مكانيك- 
مكانيك خاک- كشاورزي و دامپروري- مرتع داري- محيط زيست- مترو- فرودگاه- 
فعاليته��اي خدماتي و فني و مهندس��ي- بازرگاني و واردات و صادرات كليه كاالهاي 
مجاز و كليه امور زيرمجموعه فعاليتهاي فوق الذكر و شركت در مناقصات و مزايدات 
دولت��ي و خصوص��ي- اخذ وام و اعتبار از بانكه��اي دولتي و خصوصي جهت تحقق 
اهداف ش��ركت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان- خيابان امام خميني- كوچه شريعتي- 
پالک 68. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 1/000/000 ريال توسط مؤسسين 
ط��ي گواهي بانكي ش��ماره 3242/6 م��ورخ 1389/06/08 نزد بانك صادرات ش��عبه 
خرم اصفهان پرداخت گرديده اس��ت. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي مرتضي 
خس��روي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم رقيه قرباني به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقاي اكبر قرباني س��يني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي 
اكبر قرباني سيني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و رئيس 
هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت و كليه قراردادها ب��ا امضاي مديرعامل يا 
رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم 
 مريم رجب به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي جهانشاه الهياري فر به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 8870/7      آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
احضار

6/458 چون آقاي اس��داله روش��ني فرزند غالمرضا ش��كايتي عليه آقاي حميد زماني 
فرزن��د محمدعلي مبني بر كالهبرداري از طريق ش��ركت هاي هرمي مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالسه 891251 اين بازپرسي ثبت گرديده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان ميباشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي 
آيد ظرف مدت يكماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگوئي به اتهام خود به اين مرجع 

مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 9682             مدير دفتر شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب

ابالغ وقت دادرسي
6/459 كالس��ه پرون��ده: 89-690 ح/ 10، وق��ت رس��يدگي: 89/9/23 س��اعت 8 
صبح، خواهان: رس��ول نعمتي فرزن��د محمدعلي، خوانده: علي نصر فرزند ش��عبان، 
خواس��ته: مطالب��ه 240/000/000 ري��ال، خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه هاي 
عموم��ي نم��وده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 10 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي 
تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور 
دادگاه و ب��ه تجوي��ز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب ي��ك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي 
ظ��رف ي��ك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به 

هم رساند.
م الف/ 9651                        مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
6/460 در خصوص پرونده كالسه 737/89 ش/ 19 خواهان محمد اخوان دادخواستي 
مبني بر مطالبه وجه به طرفيت عباس عابديني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
روز سه شنبه مورخ 89/8/25 ساعت 5 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب 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 ضمايم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 9711    مدير دفتر شعبه 19 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

6/461 خواهان مهري باقري دادخواس��تي به خواس��ته ال��زام خوانده محمود فتوح به 
طرفيت خوانده محمود فتوح به شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد تسليم نموده 
كه پس از ارجاع به ش��ماره 89-203 ثبت گرديده و وقت دادرسي به تاريخ 89/8/13 
س��اعت 4/15 تعيين گرديده، عليه��ذا چون خوانده مجهول الم��كان داراي آدرس و 
نش��اني معيني نمي باشد به تقاضاي خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ي مدني مراتب يكبار در روزنامه هاي محلي روزنامه هاي رسمي كثيراالنتشار 
محلي آگهي مي ش��ود و به خوانده اخطار مي گردد كه با نش��ر آگهي ظرف مدت يك 
ماه به دبيرخانه ش��ورا مراجعه و نسبت به دريافت نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم 
اقدام نمايد. و در جلسه دادرسي تعيين شده حضور يابد. بديهي است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسيدگي نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 

نياز به انتشار مجدد آگهي باشد فقط يك نوبت درج خواهد شد.
شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف نجف آباد

اعالم مفقودي
6/485 احترامًا به اس��تحضار مي رس��انم اين جانب مجيد طوسي زاده فرزند اصغر به 
ش ش 340 و كدملي 1291084487 سند خودروي خود به مشخصات نوع: كاميونت 
يخچالدار مدل 84 تعداد محضر 2 عدد، ش��ماره شهرباني 515 ع 17 ايران 13 سيستم 
اويكو نوع س��وخت گازوئيل تعداد چرخ 6 عدد، تي��پ ديلي 11c50 ظرفيت: 5200 
كيلوگرم ش��ماره موتور 3880690 شماره شاس��ي 002460 تعداد سيلند 4 عدد رنگ 

سفيد روغني مفقود گرديده است. و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

افزايش به��ای بليت هواپيما و قطار، اين نگرانی 
را در مي��ان فع��االن صنعت گردش��گری ايجاد 
ك��رده، كه هزينه حم��ل و نقل جاده ای مس��افر 
نيز افزايش يابد. اين در حالی اس��ت كه مديران 
شركت های مسافربری جاده ای معتقدند، با اينكه 
افزاي��ش بهای حمل و نقل ج��اده ای می تواند به 
بهبود كيفيت سفر كمك كند، اما قبل از برداشته 
ش��دن يارانه سوخت، افزايش بهای حمل و نقل 

جاده ای بعيد اس��ت. افزايش 30 درصدی 
بهای س��فر هوايی و به تبع آن رش��د 8 تا 
10 قيمت بليت قطار، اين دغدغه را برای 
فعاالن حوزه گردش��گری پديد آورده كه 
ب��ه دنبال آن قيمت حم��ل و نقل جاده ای 
مسافر نيز افزايش يافته و قيمت تمام شده 
تورهای گردشگری به شدت گران شود. 

ش��كو مطل��ق، مدي��ر تعاونی مس��افرتی 
تورن��گ س��ير با تأكي��د بر اينك��ه قيمت 
سفرهای جاده ای تغييری نكرده و افزايش 
بها نداشته، گفت: بهای بليت اتوبوس های 
بين ش��هری تاكن��ون هيچ افزاي��ش بهايی 
نداش��ته اس��ت، اما بدون ش��ك با اجرای 
طرح هدفمندی يارانه ها و برداش��ته شدن 

يارانه  سوخت، افزايش قيمت چشمگيری را در 
اين بخش ش��اهد خواهيم بود. لب��اف، از ديگر 
مدي��ران تعاونی های مس��افربری گفت: در حال 
حاض��ر قيمت بليت اتوبوس های بين ش��هری با 
توجه به خدماتی كه ارائه می كنند، رقم مناس��بی 
اس��ت، اما نبايد فرام��وش كرد ك��ه افزايش بها 
بلي��ت اتوب��وس می تواند تا حد بس��يار مطلوبی 

كيفيت خدمات را افزايش دهد. وی همچنين به 
 گرانی بهای بليت هواپيما و قطار اش��اره كرده و 
افزود: طی روزهای گذش��ته شنيده شده كه اين 
گران��ی می تواند متقاضيان س��فرهای جاده ای را 
افزاي��ش دهد، اما در پاس��خ به اين س��ئوال بايد 
گفت ك��ه هواپيما و اتوبوس هر كدام مش��تری 
خ��ود را دارد، بنابراين با 30 درصد گران ش��دن 
هواپيما مس��افر آن به س��مت س��فر با اتوبوس 

نمی رود. 
مشكل ها با توجه مسئوالن مرتفع می شود نه 

افزايش بها
اتحادي��ه  عام��ل  مدي��ر  عام��ری،   احمدرض��ا 
ش��ركت ه��ای تعاون��ی مس��افربری، وضعيت 
ن��اوگان حم��ل و نق��ل ج��اده ای را در قياس با 
ديگ��ر ناوگان های حمل و نق��ل ريلی و هوايی، 

ه��م به لحاظ نوس��ازی ن��اوگان و هم به جهت 
خدمات دهی بسيار مطلوب دانست، ضمن  آنكه 
ن��اوگان حمل و نقل ريلی به تناس��ب دو بخش 
ديگ��ر مورد حمايت های تس��هيالتی و خدماتی 
نيست. وی تأكيد كرد: شركت های اتوبوس رانی 
با توجه به ش��رايط موجود كشور كه تحت تأثير 
تحريم ها و پيامدهای ناش��ی از آن هستند، ضمن 
آنكه در مس��ير تجهيز ناوگان حم��ل و نقلی به 
ملزوم��ات بهين��ه خدمات ده��ی، چندان 
توقعی از مس��ئوالن امر ندارن��د اما انتظار 
دارند به تناسب توجهی كه به ناوگان های 
هواي��ی و ريل��ی می ش��ود نيم نگاهی هم 
به ن��اوگان جاده ای توجه ش��ود، چرا كه 
بررسی ها نشان دهنده تردد بخش عظيمی 
از مسافران از طريق مسافرت های جاده ای 

است. 
به گفته عامری مش��كل اين صنعت حمل 
و نقلی با توجه مسئوالن مرتفع می شود و 
ن��ه افزايش بهای بلي��ت، از اين رو قيمت 

سفرهای جاده ای، گران نمی شود. 
وی از مهمترين مشكل مسافربری جاده ای 
را به جهت تأمين مس��افر دانست و گفت 
عرضه بيش از تقاضاس��ت. عام��ری تأكيد كرد: 
البته در طول س��ال نه تنها با كمبود وسايل نقليه 
مسافربری مواجه نيس��تيم، بلكه در حال حاضر 
عرضه بي��ش از تقاضاس��ت. به عبارتی بيش��تر 
اتوبوس ه��ای ج��اده ای با كمت��ر از ظرفيت های 
ط��ی  را  بين ش��هری  مس��افت های   تكميل��ی، 

می كنند.

معاون صنايع  دستی كشور گفت: كنسرسيوم های 
ص��ادرات صنايع  دس��تی در پنج منطقه كش��ور 
 ب��ا حمايت س��ازمان توس��عه و تج��ارت ايجاد 

می شود. 
به گزارش ايرنا، »تهمينه دانيالی« افزود: به دنبال 
برگزاری نخس��تين گردهمايی كنسرس��يوم های 
صادرات صنايع  دس��تی در همدان، پيشنهادهايی 
به س��ازمان توس��عه و تجارت ب��رای ايجاد پنج 

كنسرسيوم صنايع دستی داده شد. 
مجموعه ه��ای  كنسرس��يوم ها،  داد:  ادام��ه  وی 
اقتصادی و تجاری هس��تند كه نسبت به ارتقای 
كيفی و كمی توليدهاي��ی در حوزه های مختلف 

اقدام می كنند. دانيالی گفت:  كنسرسيوم صادرات 
از تش��كل ها،  ني��ز مجموع��ه ای  صنايع دس��تی 
س��ازمان های غير دولتی و انجمن های مردم نهاد 
فع��ال در اين بخ��ش خواهد ب��ود و اميدواريم 
نق��ش مؤثری در شناس��ايی بازاره��ای هدف و 
سليقه های مشتريان در بازار كشورهای مختلف 

داشته باشند. 
معاون صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی كشور 
اف��زود: موافق��ت اوليه در اين زمينه از س��ازمان 
توسعه و تجارت برای تش��كيل كنسرسيوم های 
ص��ادرات صنايع دس��تی دريافت ش��ده اس��ت. 
دانيال��ی با بي��ان اينك��ه ايجاد كنسرس��يوم های 

صادراتی نيازمند حمايت های س��ازمان توسعه و 
تجارت اس��ت، گفت: سازمان توسعه و تجارت 
بايد بخش��ی از حمايت های مالی را برای ارتقای 
ص��ادرات صنايع دس��تی و توس��عه فعاليت های 
اش��تغال زايی به كار گيرد. وی با اشاره به اينكه 
با تش��كيل كنسرس��يوم صادرات صنايع دس��تی 
دوره های آموزشی و نشست های مشتركی برای 
توجي��ه فعاليت ها و اقدام ه��ای پيش رو برگزار 
می ش��ود، گفت: اي��ن كنسرس��يوم فرصت های 
اش��تغال پاي��دار را در حوزه هنرهای س��نتی و 
 صنايع دس��تی ب��رای گروه های مختل��ف ايجاد 

خواهد كرد.

قیمت سفرهاي جاده اي، گران نمي شود

ايجاد كنسرسیوم  صادرات صنايع دستي در پنج منطقه كشور

ميراث فرهنگي

نرخ جهاني كرايه هتل ها 
ب��راي نخس��تين ب��ار از 
امس��ال   ،2007 س��ال 
افزايش يافت. كارشناسان 
جهاني صنعت توريس��م 
اي��ن افزاي��ش قيمت ه��ا 
را ناش��ي از رش��د ب��ازار 
تقاض��ا و رون��ق دوب��اره 
اقتصاد جهان��ي مي دانند. 
در ش��رايطي ك��ه قيمت 
جهاني هتل ها در نخستين 
نخست 2010  چهارماهه 
ثبات داش��ت اما قيمت ها 
در مقايس��ه با شش سال 
قبل، روند افزايش��ي خود 
را ب��ه دس��ت آورده ان��د. 
انجام  بررس��ي هاي  طبق 
 )™HPI( شده از س��وي
هت��ل پراي��ز ايندك��س و 
ارائه نمايه قيمت هتل ها، 
ميانگين قيمت كرايه يك 

اتاق هتل در س��طح جهاني به مي��زان دو درصد در 
مجموع در چهارماهه دوم س��ال 2010 در مقايس��ه 
با مدت زمان مش��ابه در س��ال گذشته افزايش يافته 
است. )HPI™( وابسته »Hotels.com« كه ساالنه 
بررس��ي هاي منظمي روي قيمت هتل ها در مقاصد 
بزرگ گردشگري در سرتاسر جهان انجام مي دهد، 
در بررس��ي هاي خود ب��ر قيمت هايي ك��ه به طور 
علنی از سوي مش��تريان به هتل ها پرداخت شده و 
نه قيمت هاي اعالم شده و تبليغاتي، آن هم در نيمه 
نخست و به ويژه چهارماهه دوم هر سال تمركز دارد. 
طبق همين بررسي ها اين نخستين  بار است كه قيمت 
ساالنه هتل ها نس��بت به هفت سال تنزل قيمت از 
پايان س��ال 2007 به بعد افزايش يافته است. با اين 
حال اين گزارش تأكيد دارد كه قيمت ها همچنان طي 
سال 2009 با وجود افزايش اندک نسبت به ميانگين 

قيمت هتل ها در سال 2004، همچنان اندک است.
  رشد قيمت ها و رونق بازار تقاضا در كشورهاي 

غربي
اين موضوع در كش��ورهاي اروپا و آمريكا نشان از 
آن دارد: ش��هرهايي كه ب��ه عنوان مقصدهاي بزرگ 
گردش��گري غرب شهرت دارند نظير ژنو، كاپري و 
نيويورک در صدر ج��دول گران ترين هتل ها جاي 
گرفته اند ولي بررس��ي ها تأكيد دارن��د كه افزايش 
قيمت هتل ها در اين ش��هرها نيز براي نخستين بار 
پس از سه سال ركود اقتصاد جهاني رخ داده است. 
طبق همين بررسي ها هر چند ميانگين قيمت كرايه 
هتل طي شش سال گذشته در پايين ترين نرخ خود 
بوده اس��ت، اما اكنون افزايش قيمت ها روند رونق 
و بهبود اقتصادي را آغاز كرده اس��ت.»ويكتور اونز« 
مدير س��ايت هتلز دات كام مي گويد: ما شاهد رشد 
رزرو جا در هتل هاي سراسر جهان هستيم. به طور 
كلي قيمت ها در حدود 2 درصد در چهارماهه دوم 
س��ال جاري نسبت به مدت مش��ابه در سال 2009 
رش��د كرده اس��ت. در ضمن اين اين ميزان رشد از 
سال 2007 تاكنون بي سابقه است و همزمان با آغاز 

روند رش��د مس��افرت ها و فعاليت هاي تجاري در 
سطح جهان بوده است. جدول افزايش قيمت ها كه 
اكنون هفت س��ال متوالي بر اساس نمونه قيمت ها 
در ح��دود 91/500 اقامتگاه توريس��تي در 15/750 
منطقه جغرافيايي جهان ارائه شده، نشان مي دهد كه 
در چه��ار ماه دوم س��ال 2010 نرخ كرايه اتاق ها در 
كشورهاي اروپايي يك درصد در منطقه كاراييب و 
آمريكاي التين 3 درصد و در كشورهاي آمريكايي و 
آسيايي ثبات داشته است. طبق همين گزارش در ژنو 
و كشور سوئيس به طور كلي ميانگين كرايه هتل ها با 
بيش از 8 درصد رشد به 254 دالر رسيده است، در 
حالي كه در نيويورک كه به عنوان گران ترين شهرهاي 
آمريكا شناخته شده، نرخ كرايه هتل ها تا 14 درصد 
رشد نسبت به سال 2009 افزايش يافته است. عالوه 
بر شهرهاي ياد ش��ده، ده مقصد مهم اروپايي ديگر 
)دوبرونيك، كرواسي، ونيز، ريو دو ژانيرو، پاريس، 
بالي، لندن و مسكو( در رديف هاي ديگر شهرهايي 
هس��تند كه اين افزايش بها در كرايه هتل ها را نشان 
داده اند. از ديگر سو بررسي هاي اعالم شده حكايت 
از آن دارد كه برخي از بيشترين افزايش ها در قيمت 
هتل ها در شهرهايي رخ داده كه ارتباط تنگاتنگي با 
مراسم و برنامه هاي مهم و بزرگ دارند. اين شهرها 
شامل كن در فرانسه است كه محل برگزاري مراسم 
ساالنه فستيوال فيلم هاي جهاني است و نيز در جزاير 
بالي اندونزي است. به عنوان مثال: نرخ كرايه هتل در 
بالي به ميزان 57 درصد رشد داشته كه به اين ترتيب 
بالي باالترين ميزان رش��د قيمت ها را در ميان تمام 
مقاصد گردشگري جهان داشته است. دومين مقصد 
برتر گردش��گري كه باالترين درصد رشد قيمت را 
داشته كيپ تاون محل برگزاري مسابقه های فوتبال 
2010 بود كه با 53 درصد جهش ناگهاني به ميانگين 
ش��بي 180 دالر رسيد. اوانز در عين حال تأكيد دارد 
كه نوعي روند احياي تدريجي در تجارت س��فر به 
ويژه توريسم داخلي در آمريكا مشاهده مي شود كه 
خود سبب روشن شدن موتور سفرهاي خارجي و 
افزايش قيمت ها مي شود، اما اين افزايش قيمت ها در 

تمام نقاط جه��ان فراگير 
نيس��ت. به گفت��ه وي در 
بين المللي  مقاصد  برخي 
جهان همانن��د ابوظبي و 
ويكاوي��ك هنوز ش��اهد 
س��قوط بس��يار بزرگ��ي 
قيم��ت هتل ه��ا طي  در 
نيمه نخس��ت سال 2010 
بوده ايم. نرخ قيمت هتل ها 
در ابوظبي به طور ميانگين 
46 درصد و در ويكاويك 
واقع در كشور ايسلند پس 
انتشار توده هاي  از حادثه 
آتشفشاني كه سبب قطع 
س��فرها ميان اين كشور با 
اروپاي ش��مالي شده بود، 
به مي��زان 18 درصد تنزل 
كرده است. قيمت هتل ها 
در ابوظبي درعين حال به 
دليل افتتاح هتل هاي جديد 
و تنزل مسافران تجاري به 
دليل بحران اقتصادي دو س��ال گذشته نيز به شدت 
كاه��ش يافته بود. اوانز مي گويد: اين ش��هر مؤثر و 
مهم تحت تأثير بحران اقتصاد جهاني با كاهش تعداد 
مسافران تجاري روبه رو شد. اين وضعيت البته در 
س��اير امارت نش��ين ها هم رخ داد و دوبي به عنوان 
مثال شاهد 10 درصد تنزل قيمت ها بود. در مسكو 
نيز قيمت هتل ها به ميزان 8 درصد و در بوداپس��ت 
به ميزان 7 درصد و در كپنهاگ، آتن، تايپه و دوبلين 
ايرلن��د نيز هريك به ميزان 6 درص��د تنزل رخ داده 

است.
رشد قيمت ها در آسيا و اقيانوسيه

طبق همين گزارش، كشورهاي واقع در منطقه آسيا 
و اقيانوسيه با توجه به قطب هاي بزرگ گردشگري 
و برگزاري مراس��م گوناگون جهان��ي و منطقه اي 
 نظير س��نگاپور و هنگ كنگ نيز شاهد افزايش نرخ 
هتل ها و بازگش��ت به شرايط رقابتي براثر افزايش 
بازار تقاضا هستند. به طور كلي وضعيت قيمت ها 
در كشورهاي شاخص توريستي آسيا با وجود اينكه 
ركود ساالنه ميانگين قيمت هتل ها در چهارماهه دوم 
س��ال 2010 به ميزان 17 درصد رش��د داشته است. 
اين رقم نشان دهنده نوعي تباين با ديگر منطقه های 
جهان اس��ت كه ميانگين قيمت هتل ها همچنان در 
سطح قيمت ها در سال 2004 نزديك و در واقع به 
حالت ركود باقي مانده بود. مسافران هندي به طور 
ميانگين 6/817 روپيه طي مدت ياد شده از آغاز سال 
جاري هزينه هتل ها كرده اند. دهلي نو به عنوان نمونه 
از 141 دالر آمريكا به 152 دالر آمريكا در مقايسه با 
نيمه دوم سال گذشته با هشت درصد افزايش قيمت 
مواجه شده اند. »جان اسوانستروم« مدير كل مؤسسه 
هتل هاي آسيا و اقيانوسيه در باره اين ارقام اعالم شده 
مي گويد: مشاهده نوعي ثبات در بازار جهاني هتل ها 
براي كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه به ويژه مايه 
دلگرمي و اميدواري است كه نشان از نوعي بهبود در 
وضعيت اقتصاد جهاني دارد و حاكي از آن است كه 

مشتريان دوباره به مسافرت مي روند.

افزايش جهاني نرخ هتل ها پس از شش سال ركود گران شدن سفر
 تهديدي جدي براي آينده گردشگري

 فروش 600 میلیون توماني 
نمايشگاه هاي صنايع دستي در كشور

كوله پشتي

پرداختن به موسیقي نواحي 
نیازمند حمايت دولتي است

»كارآوا« ها، ترانه هايی هس��تند كه به هنگام كار خوانده و ش��نيده می شوند. 
ترانه هايی كه با تغيير شرايط زندگی و مناسبت های اجتماعی، دستخوش 
تغيير قرار گرفته اند. ديگر كسی با داس، گندم درو نمی كند يا شتربانی باقی 
نمانده است. از اين روست كه اين كارآواها  به مرور كمرنگ می شوند و از بين 
می روند. به همين خاطر الزم است كه متوليان فرهنگی به ضبط و گردآوری 
اين ترانه ها بپردازند. نخستين جشنواره كارآواها كه مهرماه سال جاری، كار 
خود را در تاالر انديشه حوزه هنری آغاز كرد بر اين است تا به معرفی اين 
گونه از موس��يقی و جمع آوری آن بپردازد. محمدرضا درويشی، پژوهشگر 
موسيقی با اشاره به پيشينه توجه به موسيقی نواحی گفت: هفت يا هشت سال 
پيش از انقالب، به همت فوزيه مجد، بانوی موسيقی ايران، دفتری در راديو 
و تلويزيون وقت تأسيس شد. مجد به تازگی از لندن بازگشته بود و عالقه 
بسيار به جمع آوری موسيقی منطقه های مختلف ايران داشت. به  همين خاطر 
با اس��تادان وقت موسيقی نواحی ارتباط برقرار كرد و از آنها خواست تا در 
برنامه های جشن هنر شيراز، شركت كنند. موسيقی غالب در سال های پيش 
از انقالب يا موسيقی كالسيك غربی بود يا پاپ و موسيقی دستگاهی ايران 
از اين رو، جامعه فرهنگی، آن گونه كه بايد و شايد با موسيقی و فرهنگ مناطق 
مختلف ايران، آشنايی نداشت. پس از انقالب، واحد موسيقی نواحی در راديو 
و تلويزيون منحل و فوزيه مجد، خانه نشين شد. او به سابقه موسيقی نواحی 
در سال های پس از انقالب اشاره كرد و افزود: سال ها پس از پيروزی انقالب، 
بخشی در جشنواره فجر به موسيقی نواحی اختصاص پيدا كرد. 10 سال پيش 
بر آن شديم تا اين قسمت را از بدنه موسيقی فجر جدا و به كرمان منتقل كنيم 

تا به  دور از هياهو به موسيقی نواحی بپردازيم. 
جشنواره موسيقی كرمان، تنها شش دوره، مجال برگزاری يافت و پس از آن 
متوقف شد. سال 1376، آخرين  زمانی بود كه در قالب جشنواره به موسيقی 
نواحی ايران پرداخته ش��د. گويی در هر دوره كه س��ازمان ها و نهادها، روی 
اين موسيقی متمركز شده اند، جان گرفته و هر زمان كه حمايت خود را قطع 

كرده اند، متوقف شده است. 
درويشی، موسيقی كار را تنها بخشی از موسيقی نواحی دانست و با اشاره به 
ضرورت گردآوری اين گونه از موسيقی افزود: امروز، سه چهارم كسانی كه در 

جشنواره موسيقی نواحی 
»آينه و آواز« شركت كرده 
بودند، زنده نيس��تند. از 
سوی ديگر مناسبت های 
زندگی و كار تغيير  كرده 

است. 
به همين خاطر دولت های 
به گردآوری  هوش��مند 
و مس��تندكردن اين نوع 
موسيقی می پردازند. ما هم 
توانسته ايم، تنها بخشی از 
موسيقی نواحی خود را 

ثبت و ضبط كنيم. شاهين فرهت، موسيقيدان نيز، موسيقی را تجريدی ترين 
هنر دانست و گفت: موسيقی بر تمام هنرها تأثير می گذارد و بی نياز از كلمه 
و رنگ و فضاس��ت. او همچنين موسيقی كار را هماهنگ با آداب و رسوم 
مردم هر منطقه دانست. گونه ای از موسيقی كه خودجوش و ساده و قوام يافته 
اس��ت و احساس روستائيان را منتقل می كند. در نخستين شب از جشنواره 
كارآواها به موس��يقی گيالن)ديلمان، تالش و رودبار( و آيين بيل گردانی در 
 استان مركزی و موسيقی كار در خرم آباد و درگز در استان خراسان رضوی 

پرداخته شد.

كفه درآمدی توسعه روابط گردشگری
 به نفع ايران يا مصر؟

طی روزهای گذشته خط هوايی ميان ايران و مصر پس از 30 سال راه اندازی شد 
و در روزهای آينده اين پروازها شكل رسمی و منظمی به خود خواهد گرفت. 
منظم شدن اين پروازها، زمينه ساز توسعه روابط گردشگری ميان دو كشور را 
فراهم می آورد. برخی كارشناسان تنها مشكل موجود در توسعه تبادل گردشگر 
ميان دو كشور را عدم صدور رواديد می پندارند. با اين حال برخی ديگر بر اين 
عقيده اند كه اين مشكل ها به مرور زمان مرتفع خواهد شد. حال چنانچه تمام 
موانع بر سر راه تردد گردشگران مصری در ايران و بالعكس را مرتفع شده 
قلمداد كنيم، اين عالمت سئوال بزرگ به وجود خواهد آمد كه در صورت 
شكل گيری روابط گردشگری ميان دو كشور، ايران در جذب توريست مصری 
 موفق تر خواهد بود يا مصر حضور پرتعداد گردشگران ايرانی را در كشور خود 

خواهد ديد؟

 پذيرش 135 اثر صنايع دستی 
 در مرحله نخست داوری های 

نشان اصالت
زاينده رود

اكنون 135 اثر ش��اخص صنايع دستی از هنرمندان سراسر كشور در 
مرحله نخست داوری های نشان اصالت پذيرفته شده اند.

بنابر اعالم روابط عمومی معاونت صنايع دستی، مرحله نخست داوری آثار 
هنرمندان صنايع دستی برای دريافت نشان اصالت يونسكو، از سوم مهر آغاز 
ش��ده و در اين مدت هنرمندان 27 اس��تان يزد، قم، چهارمحال و بختياری، 
مركزی، لرستان، اردبيل، آذربايجان غربی، كرمانشاه، كردستان، ايالم، همدان، 
تهران، س��منان، قزوين، 
مازندران، گيالن، گلستان، 
خراسان رضوی، جنوبی 
و شمالی، كرمان، سيستان 
و بلوچستان، كهگيلويه و 
بويراحمد، فارس، زنجان 
و بوش��هر ب��ه اصفهان 
معاونت  استقرار  )محل 
آمده اند  دستی(  صنايع 
و نزدي��ك ب��ه 500 اثر 
مع��رض  در  را  خ��ود 
قضاوت اوليه كارشناسان 
 معاونت صنايع دستی و هنرمندان برجسته قرار داده اند. در تازه ترين مرحله 
 داوری ه��ا، 39 اثر از 91 اثر معرفی ش��ده هنرمندان اس��تان های بوش��هر، 
چهارمحال و بختياری، زنجان، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، اردبيل و كردستان 
 به تأييد داوران برای ش��ركت در ارزيابی های نهايی كارشناس��ان يونسكو 
رس��يدند. معاون صنايع دس��تی س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردش��گری، با بيان اينكه كارشناس��ان يونس��كو برای بررسی كيفيت آثار 
هنرمندان صنايع دستی و اعطای نشان اصالت، آبان به ايران می آيند گفت: 
امسال در سومين سال داوری ها، هنرمندان امكان دفاع مستقيم از آثار خود 
را يافته اند. تهمينه دانيالی يادآور شد: مرحله نخست داوری ها با بررسی آثار 

هنرمندان استان های اصفهان، هرمزگان و آذربايجان شرقی ادامه می يابد.

هفته گذشته با افزايش نرخ بليت هواپيما 
و قطار، س��فر گران ش��د. پيش از اين و 
با سهميه بندی بنزين گرانی سفر، گريبان 
گردشگری را گرفت و كمی از رونق آن 
كاس��ت و هرچند نبض اين اقتصاد پويا 
را كند كرد اما س��فر را متوقف نكرد. اما 
اين بار كارشناس��ان اين گرانی يك باره را 
كه به طور حتم در آينده بيش��تر می شود، 
تهديدی جدی برای گردشگری می دانند. 
پي��ش از اي��ن و ب��ا طرح س��هميه بندی 
بنزين، وضعيت بحرانی گردش��گری در 
داخل كش��ور، بارها مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت و اعالم ش��د كه صنعت 
گردش��گری در ش��رايط بحرانی است. 
ام��ا هنوز ضربان كم ش��تاب اين صنعت 
از س��هميه بندی بنزين ب��ه حالت عادی 
در نيامده بود كه گران ش��دن سفر هم به 
آن اضافه ش��د. كارشناس��ان معتقدند كه 
گران شدن يك باره امكانات سفر، تهديدی 
 ج��دی برای آينده گردش��گری كش��ور 

است. 
صنعت گردشگری امروز يكی از مهمترين 
منابع درآمدی كشورها محسوب می شود. 
ب��ه خص��وص كش��ورهايی ك��ه درآمد 
حاص��ل از نفت، گاز و ديگ��ر امكانات 
طبيعی ندارند، روی صنعت گردشگری 
س��رمايه گذاری های هنگفت��ی كردند و 
برخی از آن ها حتی از كشورهای دارای 
درآمد های كالن نفتی هم بيش��تر س��ود 
می كنند. ايران از جمله كشورهايی است 
ك��ه در كنار درآمده��ای حاصل از منابع 
طبيعی از جمله نفت و گاز، صاحب يكی 
از مهمترين و ارزشمندترين پتانسيل های 
جذب گردشگری دنيا است. پتانسيل هايی 
كه به دليل عدم توجه به زيرساخت های 
رشد و شكوفايی اين صنعت هنوز موفق 
به بروز توانمندی های خود نشده است. 
هرچند اي��ن زيرس��اخت های ناپخته و 
بی توجهی به نيازهای گردشگری، باعث 
ركود اين صنعت می شود اما پتانسيل های 
تاريخی و طبيعی اي��ران همواره پذيرای 
گردش��گران از نقاط مختلف كش��ور و 
جه��ان ب��وده و هس��ت؛ اما در اين س��و 
متوليان عرصه رش��د و گسترش صنعت 

گردشگری هنوز موفق به كاربردی كردن 
اين پتانس��يل ها و توانمندی ها نشده اند. 
با س��هميه بندی بنزين، رونق گردشگری 

دچار مشكل شد. 
گران ش��دن بنزين و كاهش  سهميه های 
س��وخت، باع��ث ش��د تا درص��د قابل 
توجهی به هزينه های گردشگری اضافه 
ش��ود. هرچند دولت برای جب��ران اين 
موضوع، سهميه های بيشتری برای حمل 
و نقل كش��ور در نظ��ر گرفت اما جبران 
ميزان گرانی س��فر كار دشواری بود. در 
حالی كه هنوز مشكل سهيمه بندی بنزين 
ضرب��ان اقتص��ادی و حركت��ی صنعت 
گردش��گری را كن��د كرده ب��ود كه طی 
هفته گذش��ته با گران ش��دن يك باره 30 
درصدی بليت هواپيما ه��ا و قطارها كه 
بی ربط با طرح هدفمند ش��دن يارانه ها 
نيست، موضوع گران ش��دن سفر دوباره 
اين ش��ريان اقتصادی كشور را به ورطه 

بحران های تازه كشاند.
»اردش��ير عروج��ی«، كارش��ناس حوزه 
گردش��گری و استاد دانشگاه در رابطه با 
اين مطلب اش��اره كرد: حدود 5 ماه قبل 
بود كه در يك مصاحب��ه ای اعالم كردم 
اگ��ر برای طرح هدفمند ك��ردن يارانه ها 
فكری برای صنعت گردش��گری نش��ود 

و ب��ه بدنه آن كم��ك نكنند، اين صنعت 
فرو می ري��زد.« وی در ادام��ه می گويد: 
البته تا امروز كه دوباره بحث گران شدن 
سفر مطرح شده توجهی به اين موضوع 
نش��د. هنوز متوليان متوجه آن نيس��تند 
ك��ه بايد ب��ه صنعت گردش��گری توجه 
بيش��تری كرده و كمك كنند اين صنعت 
روی پای خود بايستد. عروجی با اشاره 
به تفاوت چش��م گير توره��ای داخلی و 
خارجی گفت: چرا س��فرهای خروجی 
بيش��تر از ورودی اس��ت، و چرا مردم ما 
بيشتر به س��فرهای خارجی عالقه دارند 
تا داخل كش��ور؟ سال گذشته اعالم شد 
كه 5 ميليون س��فر خارجی انجام گرفته 
اما دو ميليون سفر ورودی داشته ايم. اگر 
از بحث كيفيت هتل  ها و زيرساخت های 
گردشگری كه در اين اتفاق بسيار سهيم 
هس��تند، بگذريم، به دلي��ل ثبات قيمت 
از  ارزان ت��ر  دالر، س��فرهای خارج��ی 
س��فرهای داخلی است و به همين دليل 
گرايش به س��فرهای خارجی هم بيشتر 
می شود. اين كارشناس حوزه گردشگری 
معتقد است كه در صورت عرضه دالر به 
قيمت واقعی از سفرهای خارجی كاسته 
می شود و كم كم هيجان اين قبيل سفرها 
را ه��م از بين می برد. اما از آن س��و ثبات 
قيمت ارز گردشگری داخلی را با مشكل 
مواجه می كند. عروجی می گويد: در حال 
حاضر با گران شدن برخی وسايل نقليه از 
جمله هواپيما و قطار، سفر هم در داخل 

كشور گران شده است. 
اي��ن گران��ی ب��ا هدفمند ش��دن كامل 
يارانه ها بيش��تر می شود و اگر دالر ثابت 
بماند گردش��گری داخل ايران به پرتگاه 
خطرناكی س��قوط می كند. اما از س��وی 
ديگر قيم��ت واقعی دالر مخارج زندگی 

در ايران را افزايش می دهد. 
عروجی دراين باره می گويد: اين موضوع 
درست اس��ت و به همين علت تا امروز 
تدبير درس��تی انديش��ه نش��ده است. به 
اعتقاد من مجل��س و دولت بايد فكری 
اساس��ی برای گردش��گری داخلی كنند. 
وی می افزايد: با رونق گرفتن گردشگری 
داخلی و باال رفتن ضريب اشغال هتل ها و 

مراكز اقامتی، با كاهش قيمت سفر مواجه 
می شويم. زمانی كه اين قبيل مراكز اقامتی 
ضريب اش��غالی معقولی داش��ته باشند، 
تخفيف ه��ای ويژه ای نيز داده می ش��ود. 
عروجی »س��فركارت« را يك��ی از ابزار 
كنترل قميت های س��فر دانست و گفت: 
انضباط سفر شرايط انجام ارزان تر آن را 

فراهم می كند. 
اگر سفركارت هايی در نظر گرفته شود و 
به آژانس ها بدهند، قيمت سفر هم در اين 
مراكز كاهش می يابد و بر همين اس��اس 
م��ردم نيز به طرف س��فرهای گروهی و 
تورهای گردشگری س��رازير می شوند. 
ب��ه اين ترتيب می توان س��فر را منضبط 
كرد. گران شدن س��فر پيامدهای بدتری 
هم دارد. برخی شهرها اقتصاد وابسته به 

گردشگری دارد. 
حضور گردشگری مانع  از مهاجرت های 
شهری  می ش��ود. برای مثال ساكن شهر 
يزد ب��ه دليل حضور گردش��گر و رونق 
بخش��ی به كس��ب و كار وابس��ته با اين 
صنع��ت، در ي��زد می ماند؛ ام��ا كاهش 
گردش��گری باعث می ش��ود ك��ه برخی 
از همين كاس��بان ش��هرهای تاريخی به 
 شهرهای ديگری از جمله تهران مهاجرت 

كنند.

زاينده رود
ب���ازديدكنندگان از  نمايش��گاه های 
صنايع دستی كشور، امسال حدود 600 
ميلي��ون تومان خريد كردن��د. مديركل 
ام��ور بازرگانی معاونت صنايع دس��تی 
س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشگری با اشاره به برپايی چندين 
نمايشگاه صنايع دستی در نيمه نخست 
امس��ال در اس��تان ها گف��ت: از اي��ن 
نمايشگاه ها كه طبق تقويم نمايشگاهی 
معاونت صنايع دس��تی برپا شد، حدود 
400 هزار نف��ر بازديد كردند و نزديك 
به 600 ميليون تومان محصوالت صنايع 

دستی خريداری شد.
احمد باالن با اشاره به عرضه محصوالت 
صناي��ع دس��تی در 778 غرف��ه اي��ن 

ايالم،  اس��تان های  نمايشگاه ها گفت: 
خراس��ان رضوی و جنوبی، لرس��تان، 
چهارمحال و بختياری، كرمانشاه، همدان 
 و اردبي��ل ميزبان��ان اين نمايش��گاه ها 
ب��وده ان��د. وی نمايش��گاه سراس��ری 
تخصص��ی س��فال، س��راميك، كاش��ی 
س��نتی، آبگينه، چاپ، لب��اس محلی و 
رودوزی های سنتی همدان را با 90 هزار 
بازديدكننده، مورد اقبال ترين نمايشگاه 
 امس��ال صنايع دس��تی معرف��ی كرد و 
گفت: از نمايش��گاه سراس��ری صنايع 
دستی كرمانش��اه هم 70 هزار نفر و از 
نمايشگاه سراسری تخصصی بازرگانی 
بافته ها و زيراندازهای س��نتی خراسان 
 جنوبی ني��ز 54 هزار و 500 نفر بازديد 

كردند.

خبر
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هادی جعفری: 
چرخابی كارش 
درست است، فقط 
همین!

عماد رضا: 
فقط براي مذاكره 
با  پرسپولیسي ها 
به ايران آمدم

پورغالمي: 
ملوان برابر تیم 
بین المللي ذوب آهن 
نا امید نیست

 گل دقيق��ه نود ه��ادی جعفری مقابل تيم اس��تقالل اهواز، 
حسن ختامی بود بر جشنواره گلی كه در ديدار تيم های فوالد 
نطنز و اس��تقالل اهواز به پا ش��د و 8 گل از خط دروازه ها عبور 
كرد. جعفری بازيكنی كه بازی در تيم چرخابی را به نيمكت نشينی 
در سپاهان ترجيح می دهد، از اين ديدار و شرايط تيم فوالد نطنز 
می گوي��د: بازی فوق العاده جذابی بود. وقتی 8 گل در يك ديدار 
فوتبال زده شود، به طور حتم آن مسابقه جذاب خواهد بود. ما ابتدا 
2 گل به ثمر رسانديم ولی در ابتدای نيمه دوم 3 گل دريافت كرديم 
و در ادامه دوباره 2 گل زديم تا حساب كار 4 بر 3 شود، در دقيقه 
90 هم من گل پنجم تيمم را زدم. وی راجع به كار كردن با حسين 
چرخابی در تيم فوالد نطنز نيز می گويد: حسين آقا كارش درسته، 
فقط همين! من از كار كردن با ايشان لذت می برم، ضمن اينكه به 
هر حال بازی كردن را به نيمكت نشينی در سپاهان ترجيح می دهم. 
جعفری در ارتباط با ديدار بعدی تيمش در جام حذفی می گويد: ما 
هفته آينده بايد به مصاف نفت تهران برويم و ديدار با اين تيم ليگ 
برتری سختی خاص خود را دارد. البته با داشتن يك تيم بومی و يك 
دست گذشتن از سد تيم نفت تهران هم نبايد كار غيرممكنی باشد. 

عم��اد محمد رضا در خصوص حض��ورش در ايران اظهار 
داش��ت: از حضورم در مصر پش��يمان ش��ده و به دنبال تيم 
ديگری بودم كه پيشنهادی از سوی باشگاه پرسپوليس به من شد. 
وی افزود: الزمالكی ها خيلی دوست دارند من در اين باشگاه بمانم 
اما شرايط برايم مهيا نيست، به همين دليل صحبت های اوليه برای 
جدايی را انجام دادم و امروز به ايران آمدم تا با باشگاه پرسپوليس بر 
سر ميز مذاكره بنشينم كه اميدوارم اين بار به توافق برسم. عماد رضا 
ادامه داد: من در هر تيمی كه هستم سعی می كنم بهترين عملكردم 
را به نمايش بگذارم. پرس��پوليس را دوس��ت دارم چون هواداران 
زيادی داشته و بازی كردن برای اين تيم ارزش زيادی دارد. وی در 
خصوص كادر فنی پرس��پوليس نيز گف��ت: دايی بازيكن و مربی 
بزرگ بوده و آرزو می كنم كه بتوانم اين افتخار را داشته باشم كه در 
تيمش بازی كنم. مطمئن باش��يد اگر با قرمزپوشان به توافق برسم 
 بهتري��ن عملك��ردم را در اين تي��م به نمايش خواهم گذاش��ت. 
عمادرضا در جواب سئوالی كه آيا از وضعيت پرسپوليس خبر دارد، 
گفت: در جريان وضعيت پرسپوليس نيس��تم اما احتمال دارد در 
تمرين های اين تيم حضور داشته باشم و فقط تمرين را نگاه كنم. 

 سرمربی تيم فوتبال ملوان انزلی گفت: برابر تيم بين المللی 
ذوب آهن اصفهان كار دشواری داريم؛ اما نا اميد نيستيم. 
فرهاد پورغالمی در مورد ديدار روز جمعه با ذوب آهن اظهار 
داشت: مسابقه بسيار سختی در اصفهان داريم. با يك تيم بين المللی 
بازی می كنيم كه بازيكنان با تجربه و مربی فهيم و با دانشی دارد. 
وی ادامه داد: در اين مسابقه هم نا اميد نيستيم و برای موفقيت 
تالش می كنيم. بازيكنان ملوان بايد با تمركز بااليی در ميدان حاضر 
شوند. اگرچه ذوب آهن تيم قدرتمندی است؛ اما ملوان هم تيم 
خوبی است. پژمان نوری را هم در اين ديدار به دليل سه اخطاره 
بودن در اختيار نداريم. سرمربی تيم ملوان در مورد اينكه ذوب آهن 
نقطه ضعفی دارد، گفت: هر تيمی نقاط ضعف و قوت دارد. اگر 
بازيكنان ملوان با تمركز زياد در اين مسابقه حاضر شوند، می توانيم 
نقاط قوت حريف را خنثی كنيم و از نقاط ضعفشان بهره ببريم. 
پورغالمی در مورد اينكه بازيكنان ملوان در ديدار با پرسپوليس 
انگيزه مضاعفی داشتند و آيا آن انگيزه را در ديدار جمعه هم 
خواهند داشت، گفت: مشكل اصلی استقالل و پرسپوليس اين 

است كه تمامی تيم ها در برابرشان انگيزه دوچندانی دارند.

خبرها

گفتگو مصاحبه

اين  كردن  اضافه  با  قلعه نوعی  كه  فصل  ابتدای 
هافبك دسته  يكی به تيم سپاهان، يك جوان اهل 
فوتبال حرفه ای كشور معرفی كرد، هيچ كس  به  را  نكا 
فكر نمی كرد در تيمی كه هر يك از مهره هايش برای 
خود صاحب نام و نشانی هستند، به اين بازيكن گمنام 

بازی برسد و اينگونه درخشش داشته باشد.  
آذين  استيل  برابر  تيمش  ديدار  از  پس  ابراهيمی   اميد 
گفت: بازيكنان تيم برای رسيدن به اين پيروزی تالش 
پرمهره  تيمی  استيل آذين  دادند؛  نشان  خود  از  بسياری 
و قوی بوده و بازيكنان بسياری را در خود جمع كرده 
است. وی با اشاره به نيمه نخست بازی و موقعيت های 
نخست  نيمه  در  كرد:  تصريح  نيمه  اين  در  سپاهان 
نتوانستيم از موقعيت های خود استفاده كنيم، اما رفته رفته 
در شرايط بهتری قرار گرفتيم و در نيمه دوم تالشمان را 
بيشتر كرديم تا اين پيروزی پرگل را از آن خود كنيم و 
جايگاه خود را در جدول رده بندی بهبود بخشيم. هافبك 
تيم فوتبال سپاهان در مورد حضور خود در سپاهان و 
شرايطش پيش از پيوستن به اين تيم اصفهانی بيان داشت: 
از زمانی كه به سپاهان اضافه شدم در صدد درخشش در 
اين تيم بودم، بنابراين از همه موقعيت های خود استفاده 
كرده و در تمرين ها تالش بسياری از خود نشان دادم 
تا نظر مربيان تيم را جلب كنم.وی در مورد بازی تيمش 
مقابل پيكان قزوين بيان داشت: همه تيم های ليگ برتر 
مقابل سپاهان با انگيزه ظاهر می شوند، زيرا اين تيم از نظر 
بازيكن و مربی در سطح بااليی قرار دارد؛ می خواهيم در 
اين بازی به پيروزی برسيم تا به صدر جدول نزديك تر 
شويم و بر ادعای خود برای قهرمانی جامه عمل بپوشانيم. 
هافبك- مدافع تيم سپاهان ادامه داد: همه تيم ها مقابل 
سپاهان تدافعی بازی می كنند و هيچ تيمی برای فوتبال به 
ميدان نمی آيد؛ از 10 بازی ليگ برتر تنها استيل آذين بوده 
كه فوتبال قابل قبولی از خود ارائه داده و تدافعی بازی 
نكرده كه شرايط اين تيم و پيروزی سپاهان در اين بازی 
نشان داد كه تيم اصفهانی مقابل تيم هايی كه فوتبال واقعی 

بازی می كنند، خوب عمل می كند. 
وی افزود: بازيكنان سپاهان نتيجه های فصل گذشته خود 
را فراموش كرده اند و در صدد هستند بار ديگر قهرمانی 
را از آن خود كنند؛ ذوب آهن، پرسپوليس و استقالل در 
اما  هستند،  برتر  ليگ  قهرمانی  اصلی  مدعی  فصل  اين 
اجازه نمی دهيم كه اين مدعيان راه ما را برای رسيدن به 
جام قهرمانی سد كنند. ابراهيمی در مورد تصوير نصب 
شده اش در ميدان اصلی شهر نكا)محل تولد( به همراه 
عكس تيم سپاهان به عنوان افتخار فوتبال اين شهراضافه 
كرد: از زمان حضور در اصفهان، هنوز وقت نكرده ام كه 
مرخصی بگيرم و به محل زندگی ام سر بزنم و اين تصوير 
را نديده ام، اما از مردم شهر نكا برای اين محبت بسيار 
تشكر می كنم و اميدوارم بتوانم برای آنها افتخارآفرينی 

كنم.

اميد ابراهيمی:
ضعف استيل آذین دليل برد 

سپاهان نبود

تيم  كاراته سپاهان به تركيه مي رود
قهرمان فصل گذش��ته ليگ برتر كاراته باشگاههای كشور، برای 
حضور در مس��ابقه های جام باش��گاه های جهان آب��ان ماه به 

تركيه می رود. 
فدراسيون جهانی كاراته برای اولين بار اقدام به برگزاری مسابقه های 
جام باشگاه های جهان كرده و از كشورهای عضو خواسته است تا 

تيم های برتر خود را اعزام كنند. 
نايب  و  قهرمانی  عنوان  كه  اهواز  نفت  و  سپاهان  اساس  همين  بر 
اند،  آورده  دست  به  گذشته  فصل  در  را  كاراته  سوپرليگ  قهرمانی 
آبان   27 مسابقه ها  اين  بود.   خواهند  ميدان  اين  در  ايران  نماينده 
ماه در تركيه و به طور تقريبی همزمان با بازی های آسيايی گوانجو 

برگزار می شود. 
الزم  آمادگی  كسب  برای  ليگ  تعطيلی  وجود  با  نفت  و  سپاهان 
آغاز  ق��بل  ه�فته ها  از  را  خ�ود  تمرين های  مس�ابقه ها  اي�ن   در 

كرده اند.

آیلين ملكيان:
هيچ گاه افسوس گذشته را نمي خوريم

 رئيس فدراس��يون بدمينتون، در جلس��ه سازمان ليگ بدمينتون، 
از ميزبانی ايران در مس��ابقه های باش��گاه های غرب آسيا خبر 
داد. جلسه سازمان ليگ بدمينتون، با حضور محمدرضا پوريا )رئيس 
فدراس��يون بدمينتون(، فريبا مددی )نايب رئي��س بانوان(، ابوالفضل 
مهاجر )دبير( و اعضای سازمان ليگ برگزار شد. پوريا در اين جلسه 
ضمن تأكيد بر بهتر برگزار ش��دن ليگ برتر 89، از اعضا اين سازمان 
خواست تا برای تقويت و ارتقای بيشتر سطح مسابقه ها تمام تالش 
خود را به كار گيرند. وی افزود: فدراس��يون بدمينتون ايران پيش��نهاد 
برگزاری مسابقه های باشگاه های غرب آسيا را به كنفدراسيون آسيا 
داده اس��ت ك��ه برگزاری اين مس��ابقه ها تأييد و اولي��ن دوره آن به 
 ميزبانی ايران برگزار خواهد ش��د. رئيس فدراسيون بدمينتون تصريح 
كرد: مس��ابقه های باشگاه های غرب آسيا به ميزبانی اصفهان، خرداد 
س��ال آينده برگزار می ش��ود كه س��ه تي��م برتر ليگ اي��ران در اين 
مس��ابقه ها ش��ركت می كنند، س��ازمان لي��گ نيز باي��د مقدمه های 
برگزاری مناسب اين مسابقه ها را مهيا كند. در ادامه اين جلسه مقرر 
ش��د تا ليگ برت��ر بدمينتون با حضور 8 تيم از 6 آبان ماه آغاز ش��ود. 
نماينده اصفهان، آجر ماش��ينی شيل كردس��تان، راه و ترابری زنجان، 
هيأت كرمانش��اه، ش��يرودی تهران، روغن گل بهار س��منان، نماينده 

خوزستان و پايتخت اصفهان، تيم های حاضر در اين دوره هستند.

پزش��ك تي��م فوتب��ال 
حال  در  گفت:  سپاهان 
حاض��ر نمی ت��وان در مورد 
مصدومي��ت ه��ادی عقيلی، 
مداف��ع ملی پوش اي��ن تيم با 

قاطعيت سخن گفت.  
پيرامون  رشادی  محمدجعفر 
هادی  مصدومي��ت  ش��رايط 
عقيل��ی اظه��ار داش��ت: اين 
بازيكن هنوز مصدوم اس��ت 
و در ح��ال حاضر فعاليت های درمان��ی را بر روی اين بازيكن انجام 
می دهيم تا موجب بهبودی هرچه س��ريعتر او ش��ويم. وی با اشاره به 
تمرين های عقيلی و رسيدن اين بازيكن به بازی فردا گفت: عقيلی در 
حال حاضر صبح و عصر در فيزيوتراپی و تمرين هاي سبك شركت 
می كند و كادر پزش��كی تيم در حال مداوای مصدوميت اين بازيكن 
هستند. پزش��ك تيم فوتبال سپاهان در مورد ش��رايط ساير بازيكنان 
س��پاهان تصريح كرد: همه بازيكنان در ش��رايط مناسبی از نظر بدنی 
قرار دارند و با برد روز يكش��نبه از نظر روحی نيز در شرايط ايده آلی 
 ق��رار گرفتند. وی با اش��اره به ل��زوم بهبودی هرچه س��ريعتر عقيلی 
اف��زود: تالش می كنيم كه اين بازيكن را به بازی های آينده س��پاهان 
برسانيم، اما در حال حاضر نمی توانيم در مورد مصدوميت وی اعالم 
نظر قطعی كنيم. هادی عقيلی، مدافع ملی پوش فوالد مباركه س��پاهان 
طی بازی های تيم ملی ايران در مسابقه های غرب آسيا با مصدوميت 

مواجه شد.

 كاپيت��ان تيم فوتبال ملوان انزلی به دليل محروميت، ديدار برابر 
ذوب آهن را از دس��ت داد. پژمان نوری به دليل دريافت كارت 
زرد در مس��ابقه با پرسپوليس، س��ه اخطاره شد و نمی تواند تيمش را 
در ديدار با ذوب آهن در هفته يازدهم ليگ برتر همراهی كند. ديدار 
دو تيم ذوب آهن و ملوان از س��ری رقابت ه��ای هفته يازدهم ليگ 
 برت��ر، روز جمع��ه هفت��ه ج��اری در اس��تاديوم فوالدش��هر برگزار 

می شود.

نوري در دیدار 
با ذوب آهن غایب است

ورزش

6 آبان، آغاز ليگ برتر بدمينتون
اصفهان ميزبان بدمينتون 

باشگاههاي غرب آسيا 

پزشك سپاهان: 
حضور عقيلي برابر پيكان 

قطعي نيست

پژمان سلطاني

پرونده هفته يازدهم ليگ برتر فوتبال 
كشور امروز با انجام سه ديدار آغاز و 
فردا با برگزاری شش ديدار ديگر پايان 
می يابد. در ورزشگاه شهيد دستگردی 
از ساعت 15:45 استيل آذين پذيرای 
سايپای البرز است. هر دو تيم در بازی 
قبلی خود هيچ امتيازی كسب نكردند و 
تيم بحران زده استيل آذين به امتيازهای 
اين بازی نياز مبرمی دارد. از س��اعت 
16 شهرداری تبريز با بردی كه مقابل 
سايپا كسب كرد با روحيه ای مضاعف 
به مصاف راه آهنی می رود كه با آمدن 
مهدی تارت��ار نتيجه های خوبی را به 
دس��ت آورده و خ��ود را از رده های 
پايين جدول جدا ك��رده و هم اكنون 
با 11 امتياز در مكان چهاردهم جدول 
رده بندی قرار دارد. آخرين بازی امروز 
كه از ساعت 16:30 در ورزشگاه شهيد 
باهنر كرمان شروع می شود مس كرمان 
رو در روی نفت آبادان قرار می گيرد. 
هر دو تيم در هفته گذش��ته به ترتيب 
مقابل پيكان قزوين و پاس همدان به 
برتری رس��يدند ولی به نظر می رسد 
آبادانی ها در مقابل شاگردان مرفاوی 
به مشكل برنخورند و امتيازها را تقديم 
مسی ها كنند. ديدارهای روز جمعه در 
س��اعت 15 با دربی سرخابی ها آغاز 
خواهد ش��د و بدون ش��ك حساس 
ترين مس��ابقه در هفت��ه يازدهم بازی 
استقالل و پيروزی است و اين دو تيم 
تاكنون 68 بار به مصاف هم رفتند كه 

آبی پوشان تهرانی 20 بار برنده شدند 
و سهم پرسپوليس 17 پيروزی بوده و 
31 ديدار نيز به تس��اوی كشيده شده 
است. در بازی شصت و نهم در خط 
دفاعی هر دو تي��م غايب وجود دارد. 
سپهر حيدری به علت 3 اخطاره شدن 
 نمی تواند پرسپوليس را همراهی كند و 
حنيف عم��ران زاده كه در بازی قبلی 
مقابل صبای قم با كارت قرمز داور مواجه 
ش��د نمی تواند رو به روی شاگردان 
 دايی از دروازه استقالل محافظت كند. 
علی دايی برای گلزنی چشم به ساق های 
 غالمرض��ا رضاي��ی و حركت ه��ای 
 رو ب��ه جل��وی محم���د ن��وری و 
مازي��ار زارع ك��ه از پش��ت محوطه 
جريمه اقدام به ش��وت زنی می كنند، 
دوخت��ه اس��ت و در مقابل اس��تقالل 
با وج��ود مثلث خطرن��اک مجيدی، 
مي��داودی و برهانی، قدرت تهاجمی 
اش از پرس��پوليس بيش��تر است. تيم 
 پاس همدان ك��ه در برابر برزيل ايران 
)نفت آبادان( مغلوب ش��د، در ش��هر 
هگمتانه، شاهين بوش��هر را پيش رو 
خواهد داشت. ش��اهين در هفته قبل 
دست به كار بزرگی زد و صدرنشين 
ليگ را با تساوی متوقف كرد و اين تيم 
می تواند برای ش��اگردان مدير روستا 
حريفی سرسخت باشد. در ورزشگاه 

شهيد رجايی قزوين تيم فوتبال سپاهان 
پس از طوفانی كه در نصف جهان به 
راه انداخ��ت و اس��تيل آذين را درهم 
كوبي��د ميهمان تيم قعرنش��ين پيكان 
است، پيكانی كه محمد احمدزاده به 
گفته خودش از اين تيم اس��تعفا داده 
و ش��ايد عدم وجود اين مربی شوک 

مثبت��ی ب��رای نماين��ده 
قزوين باشد، مثل زمانی 
س��كان  كربكندی  ك��ه 
هدايت تي��م راه آهن را 
ب��ه تارتار س��پرد و اين 
مربی توانس��ت راه آهن 
را از ته جدول جدا كند 
اما سپاهان با 5 گلی كه 
به ثم��ر رس��اند به نظر 
می رس��د كار دشواری 
 مقاب��ل پي��كان ن��دارد. 
امير قلعه نوعی دست به 
تغيير تيم برنده نخواهد 
زد و در اي��ن ديدار نيز 
از ابتدای مسابقه در خط 
حمل��ه رض��ا عنايتی و 
جواد كاظميان را به كار 
خواهد گرفت و بيش��تر 
عمقی  پاس ه��ای  ب��ه 

فابيو جان واريو و محرم نويدكيا برای 
مهاجمان س��پاهان روی خواهد آورد 

 و از كناره ه��ا هم روی ارس��ال های 
خس��رو حيدری از جناح راس��ت و 
هاشم بيگ زاده از سمت چپ حساب 
وي��ژه ای باز ك��رده اس��ت. نماينده 
قزوين يكی از تيم هايی اس��ت كه در 
خ��ط دفاعی با مش��كل های فراوانی 
دس��ت و پنجه نرم می كند، اما با اين 
حساب عباسفرد و صابر 
ميرقربان��ی دو مهاجم با 
تجربه اند كه خط دفاعی 
سپاهان بايد مراقب اين 
بازيكن��ان و حت��ی مير 
بزرگی باش��ند، زيرا آنها 
دارای شم گلزنی بااليی 
هس��تند و چارچ��وب 
خ����وب  را  دروازه 
می شناس��ند. ميرقربانی 
است  ريزنقشی  بازيكن 
كه اس��تاد فري��ب دادن 
داور برای گرفتن پنالتی 
است و مدافعان اصفهانی 
بايد بدون برخورد با او، 
وی را در داخل محوطه 
ج�ري�م��ه خنثی كن�ند. 
دو تي��م نفت ته��ران و 
صبای قم در ورزش��گاه 
اكباتان رو در روی هم قرار می گيرند. 
صبای قم در بازی قبلی مقابل استقالل 

تهران 10 نفره، نتوانست نتيجه ای بهتر 
از تساوی كسب كند شاگردان ياوری 
در صدد هس��تند كه در تهران امتيازی 
به نفت ندهند و جاي��گاه خود را در 
جدول رده بندی ارتقا بخش��ند. نفت 
ته��ران هم در تبريز با نتيجه 3 بر يك 
مغلوب تراكتورس��ازی شد تا فقط در 

اين ديدار به پيروزی فكر كنند. 
در ورزشگاه فوالدش��هر ساعت 17، 
ذوب آه��ن اصفه��ان مقاب��ل ملوان 
بندرانزلی ايستادگی می كند. شاگردان 
ابراهيم زاده به دليل خستگی و فشرده 
بودن ب��ازی هايش��ان در ليگ و جام 
باشگاه های آس��يا، در دو بازی اخير 
فقط 2 امتياز مقابل راه آهن و شاهين 

بوشهر كسب كردند. 
س��بزجامگان اصفهان ب��رای اينكه با 
روحيه ای مضاعف به مصاف الهالل 
عربستان در دور برگشت مرحله نيمه 
نهايی جام باش��گاه های آسيا بروند؛ 
چاره ای جز شكس��ت ملوان ندارند. 
هر دو تيم ملوان و ذوب آهن س��بك 
بازی شان به يك شكل است و بازی 
روی زمي��ن را در دس��تور كار ق��رار 
می دهند و اين سبك بازی برمی گردد 
به بازيكنانی ك��ه در اين تيم ها بازی 

می كنند. 
در تيم ميزبان وجود بازيكنانی همچون 

قاسم حدادی فر، كاسترو، مهدی رجب 
 زاده و خ�لعتبری و در تي�م ملوان ه�م 
مهرداد اوالدی، پژمان نوری، محس��ن 
مس��لمان و محمد نزهتی بازی روی 
زمي��ن را به خوبی انجام می دهند، اما 
ذوب آهن يك برتری ديگر نس��بت 
به ش��اگردان پور غالم��ی دارد و آن 
ارس��ال های س��يد محمد حسينی از 
جناح راست و سيد احمد محمدپور 
از س��مت چپ اس��ت ك��ه نبايد از 
ضربه های سر فرشيد طالبی و حسينی 
در زمانی كه ذوب آهن صاحب كرنر 

می شود به راحتی گذشت. 
ش��اگردان  ب��ه  را  اي��ن  باي��د   ام��ا 
ابراهي��م زاده تأكيد كرد كه توپ های 
سوم پشت محوطه جريمه خود را به 
خوبی جم��ع كرده و به حريف اجازه 
شوت زنی ندهند و اين وظيفه بيشتر 
بر عهده هافبك دفاعی تيم اس��ت كه 
هم بايد در ميان ميدان ضربه های اول 
را به خوب��ی بزند و همچنين بازی را 
كنت��رل و در مواقع خاص��ی به بازی 
سرعت دهد كه با بودن شاهين خيری 
يا سينا عش��وری اين نقيصه برطرف 
می ش��ود. ملوان برخالف اينكه خط 
حمله و هافبك های قدرتمندی دارد 
اما در پس��ت دفاعی با مش��كل های 
فراوانی رو به رو اس��ت. بازی كردن 
محسن مسلمان مقابل ذوب آهن )تيم 
سابقش( و همچنين حضور سيد جالل 
رافخايی )بازيكن فصل قبل ملوان( در 
اين ديدار، بر جذابيت مسابقه خواهد 

افزود. 

ایستگاه یازدهم در سایه داربي تهران

ذوب آهن مقابل ملوان، سپاهان در مصاف با پيكان

نجمه كرمي
تيم بسكتبال بانوان سپاهان از هفته دوم 
رقابت های س��وپرليگ باش��گاه های 
برتر كش��ور، امروز به مص��اف مهرام 

تهران می رود.
اين تي��م در ب��ازی اول خ��ود 68 بر 
72 مغلوب تيم گاز تهران يا ش��ركت 
 ن�فت س��اب�ق ش��د ك��ه مص�دوميت 
آزاده زمانپور، تأثير به س��زايی در اين 
باخت داش��ت. مصاف تيم های فوالد 
س��پاهان و مه��ران، دي��دار جذاب و 
تماشايی خواهد بود زيرا كه شاگردان 
ملكي��ان در نبود زمانپ��ور و به جهت 
شكست مقابل گاز، آن هم با اختالف 
اندک در پ��ی اثبات شايس��تگی های 
خويش اس��ت و در س��وی مقابل تيم 
مهرام در سه بازی گذشته رنگ برد به 
خ��ود نديده و قصد دارد در اين ديدار 

فرصتی برای عرض اندام پيدا كند.
تيم مهرام در اين فصل چندين بازيكن 

اصل��ی خ��ود را از دس��ت 
بازيكنان  به  و  داده 

خود  جديد 
چش��م 

دوخته است كه در هفته اول و در سه 
ديدار گذشته ناهماهنگی تيمش، او را 

از كسب حداقل نتيجه بازداشت.
آيلين ملكيان، س��رمربی جديد طاليی 
پوش��ان پيش از رويارويی تيمش برابر 
تيم ه��ای مهرام و صب��ا مهر قزوين با 
خبرنگار زاينده رود به گفتگو نشست 

كه در ادامه می خوانيد:
خانــم ملكيــان از وضعيــت تيم 
بــرای مــا بگویيد. تا چــه اندازه 
 بـــرای دیـــدار با مـهــرام آمـاده 

شده اید؟
هم��ه بازيكنان تمرين ه��ای خوب و 
منظمی را پشت س��ر گذاشتند و فقط 
آزاده زمانپ��ور  به دليل مصدوميت در 
اين ديدار ما را همراهی نخواهد كرد.

فصــل  بــه  آزاده  مصدوميــت 
پيــش بازمی گردد و فشــردگی 
مسابقه ها به تيم و این بازیكن 

آسيب رساند، اینطور نيست؟
بله. چ��را كه اين بازيكن 

هفت��ه 

پي��ش، 5 دقيقه ه��م برای تي��م بازی 
نكرد و به همان مصدوميت س��ال قبل 
برمی گردد. ولی ما نبايد افسوس سال 
گذش��ته را بخوريم. بقي��ه بازيكنان با 
انگيزه كار می كنند. آنها حدود هشت 
سال است كه در كنار هم كار كرده اند 
و به ط��ور كام��ل آم��اده و هماهنگ 
هس��تند و خانم ها اميری و اديب پور 
زحمت ه��ای زي��ادی ب��رای اين تيم 
كشيدند كه من فقط در طول اين دو ماه 
و نيم در بحث ارتقای آمادگی بدنی با 
آنها كار كرده ام و بچه ها تمرين های 
بدنسازی، تكنيكی و تاكتيكی خوبی را 

پشت سر گذاشته اند. 
داستان جذب بازیكن خارجی به 

كجا رسيد؟
درخواس��ت داديم ولی هن��وز خبری 
نشده. باشگاه س��پاهان برخالف ساير 
باش��گاه ها متك��ی ب��ه فرد نيس��ت و 
تصميم ها براساس يك پروسه توسط 
ي��ك كادر خ��اص پيگي��ری و گرفته 
می شود و ما اميدواريم شرايط به سود 

تيم ما دنبال شود.
بازی با گاز تهران چطور بود؟

تي��م گاز ب��رای اين فصل س��ه 
بازيك��ن خيلی خ��وب از 
بود  مهرام جذب كرده 
تيم  ثابت  پ��ای  كه 
ملی هم هس��تند 
و ب��ه جه��ت 
ميزبان��ی در 
هفت��ه اول 
و يكسری 
 ، مل ا عو
ما   تي��م 
در بازی 
اول خود 
آن هم با 

اختالف 
نزدي��ك 
شكست 

خورد. ولی 
ه���ر ب�ازی 
برای ما تجربه 
هيچگاه  و  است 
را  گذشته  افسوس 
برخی  خوري��م.  نمی 
هفته ه��ای  در  تيم ه��ا 

ابتداي��ی ب��ه جه��ت تغيي��ر و تحول، 
امتيازهايی را از دس��ت می دهند. تيم 
س��پاهان مهره های خيلی خوبی دارد 
اما س��اير تيم ها خيل��ی تغيير كرده و 
بازيكن های خوبی را جذب كرده اند 
به طور مث��ال دو بازيكن از 5 بازيكن 
اصلی همين تيم گاز، جديد هستند كه 
خيلی خ��وب كار می كنند. در تيم ما 
پطروس، زمانپور و اباذری و... س��ال 
هاست در كنار هم كار كردند و خيلی 
با ه��م هماهنگ هس��تند ولی س��اير 
تيم ها بيكار ننشسته اند و قدرتمندتر 

شده اند.
بازی با صبا مهر را چطور ارزیابی 

می كنيد؟
مهرام تيم ضعيفی نيس��ت هر چند كه 
هفته قبل هر س��ه بازی خود را واگذار 
كرد. ق��رار بود اي��ن تيم يك��ی دو تا 
بازيكن خارجی ب��ه خدمت بگيرد كه 
در جريان قطعی ش��دن آن نيستم، اما 
درحال حاضر س��ه بازيكن از گرگان، 
يك بازيكن از ارمنستان )هاسميك كه 
فصل پيش در پست پنج برای آرارات 
بازی می ك��رد( يك بازيكن از قزوين 
به خدمت گرفته و س��اير بازيكنان اين 
تيم ش��اگردان خانم نوروزيان از مهرام 

هستند.
در زمينــه جــذب بازیكن خارجی 
كه هنوز چيزی مشــخص نشده، 
اما آیــا بازیكــن داخلی بــه تيم 

سپاهان اضافه خواهد شد؟ 
جذب بازيكن داخلی بس��تگی به نظر 
مربی تيم دارد. اگ��ر اين بازيكن جزو 
پنج بازيكن اصلی تيم قرار می گرفت، 
به طور حتم جذب می شد اما سپاهان 
بازيكنان خ��وب و ارزش��مند زيادی 
دارد و ج��ذب بازيك��ن جدي��د فقط 
كميت سپاهان را سنگين می كرد. البته 
دو بازيكن مدنظر ما بود كه متأس��فانه 
امسال با تيم های خود قرارداد داشتند، 
بنابراي��ن ما هم خواه��ان بازيكنی كه 
در سرنوش��ت تيم اثرگذار نباشد و در 
جم��ع 5 بازيكن اصلی تيم قرار نگيرد 

نيستم.
تي��م فوالد مبارك��ه س��پاهان امروز از 
س��اعت 11:30 در ش��يراز به مصاف 
مهرام خواهد رف��ت و روز جمعه تيم 
صبا مه��ر قزوين را پي��ش رو خواهد 

داشت.

سبزجامگان اصفهان 
برای اینكه با 

روحيه ای مضاعف 
به مصاف الهالل 
عربستان در دور 
برگشت مرحله 
نيمه نهایی جام 

باشگاه های آسيا 
بروند؛ چاره ای جز 

شكست ملوان 
ندارند. 
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امام حسين )ع(:
حذر كن از مواردی كه باید 
عذرخواهی كنی، زیرا مؤمن نه كار 
 زشتی انجام می دهد نه
به عذر خواهی می پردازد، اما 
منافق، همه روزه بدی می كند 
و به عذرخواهی می پردازد.

 ي��ك تخته قال��ی منقوش ب��ه برخی از اش��عار خواجه 
شمس الدين محمد حافظ ش��يرازی مربوط به قرن 11 
هجری به مناسبت بزرگداشت روز حافظ در موزه فرش 
ايران به نمايش گذاش��ته ش��د. مدير موزه فرش ايران با 
اعالم اين خبر به ايرنا گفت: اين اثر ارزش��مند تاريخی 
متعلق به دوره صفويه، تا پايان آذرماه در نمايشگاهی كه 
به همين منظور درنظرگرفته ش��ده است در تاالر اصلی 
موزه ف��رش ايران در معرض دي��د بازديدكنندگان قرار 
می گيرد. پرويز اس��كندرپور خرمی اف��زود: زمينه اين 
قالی هش��ت ضلعی و پوشيده از گل های شاه عباسی و 
اسليمی های سياه است و در مركز قالی نقش نبرد اژدها 
به عنوان سمبل نفس و سيمرغ به عنوان سمبل سعادت و 

وارستگی به تصوير كشيده شده است. 

وی اظهار داش��ت: حاش��يه اين فرش دارای دو رديف 
اس��ت كه يكی از رديف ها با آيه ه��ای قرآنی و دعا و 
ديگری با اشعار حافظ مزين شده است؛ شكل هندسی 
هشت ضلعی اين فرش و بافت آيه های قرآنی بر روی 
رديف حاشيه، بيانگر اين موضوع است كه اين قالی برای 
مفروش كردن مكانی مقدس بافته ش��ده و بر روی آن پا 

گذاشته نمی شده است. 
خرمی گف��ت: اين ف��رش دارای ابع��اد 3/45 در 2/71 
مترمربع، رنگ زمينه كرم، رنگ حاشيه سرمه ای و جنس 

الياف آن از نخ و پشم است. 
ش��مس الدين محم��د حافظ ملقب ب��ه خواجه حافظ 
شيرازی و مشهور به لسان الغيب از مشهورترين شعرای 
تاريخ ايران زمين، در س��ال 726 هجری قمری در شهر 
ش��يراز به دنيا آمد. ش��مس الدين از دوران طفوليت به 
مكتب و مدرس��ه روی آورد و ب��ا آموختن علوم زمان 
خويش به محضر علما و فضالی زادگاه خود شتافت و 
از اين بزرگان به ويژه قوام الدين عبداله بهره ها گرفت و 
در دوران زندگی خود به شهرت عظيمی در سراسر ايران 
رسيد و اشعار او به منطقه های دور دست همچون هند 
نيز راه يافت. حافظ در س��ال 971 هجری قمری از دنيا 
رفت و در گلگشت مصلی در شيراز كه منطقه ای زيبا و 
با صفا بود و عالقه زيادی به آن داشت، به خاک سپرده 

شد و از آن پس آن محل به حافظيه مشهور شد. 
بيستم مهرماه هر سال روز بزرگداشت اين شاعر نامدار 
نام گرفته است كه برنامه های ويژه ای در سراسر كشور 

به همين منظور برگزار می شود. 

زاینده رود
دبير اين جش��نواره با اش��اره به اس��تقبال بی نظير 
از اين جش��نواره و نمايش��گاه گفت: بي��ش از 100 نفر 
از نخبگان برجس��ته با دارا بودن مدرک هاي معتبر بين 
المللی و كش��وری، در اين نمايشگاه حضور دارند. وی 
همچنين افزود: اين نخس��تين بار اس��ت كه نمايشگاه 
نخبگان مخترعان همراه با جشنواره برگزار می گردد كه 
اين امر نيز بسيار مورد استقبال قرار گرفته است. فرشيد 
نادري��ان تعداد خانم های مخترع پذيرفته ش��ده در اين 
جشنواره را بيش از 15 نفر اعالم كرد و گفت: مخترعان 
و مبتكران در اين جش��نواره، در 8 رش��ته: الكترونيك، 

عمران، پزشكی، بيوتكنولوژی، انرژی های نو، مكانيك و 
شيمی و بخش آزاد با هم رقابت می كنند. دبير جشنواره 
و نمايشگاه اختراعات، ابتكارها و ايده های برتر كشور، 
برپايی نمايش��گاه با بيش از 70 غرفه را از ويژگی های 
اين جش��نواره دانس��ت و افزود: در اين جشنواره برای 
اولين بار مدال طالی فدراس��يون مخترعان ايران و آسيا 
به برترين اختراع اهدا خواهد شد. يادآوری می شود كه 
نمايشگاه اختراعات، ابتكارها و ايده های برتر كشور، از 
تاريخ 21 لغايت 26 مهرماه س��ال جاری در بروجن )بام 
ايران( در محل سالن دبيرستان نمونه امام خمينی )ره( اين 

شهرستان برای بازديد عالقه مندان داير است.

استاد ادبيات دانش��گاه اصفهان گفت: اصالت حافظ 
بازيچ��ه دس��ت ناعالمان اس��ت كه ب��ا پرداختن به 
دعواه��ای بچه گان��ه، از موضوع ه��ای اصلی و مهم 
شعر حافظ جدا ش��دند. مهرداد چترايی در گفتگو با 
فارس در اصفهان، با اش��اره ب��ه اينكه اصالت حافظ 
نكته مبهمی است كه به تازگی بازيچه دست ناعالمان 
ش��ده است تا تكامل شعر حافظ را زير سئوال ببرند، 
اظه��ار داش��ت: بايد به نكت��ه مهمی توج��ه كرد كه 
 ش��خصيت و جايگاه حافظ در نزد ايرانيان و جهانيان 

واال ست . 
وی افزود: پيچيدگی زبان هر شاعر دارای شگردها و 
جنبه های مختلفی است كه مخاطب را جذب می كند، 
اما در شعر حافظ مخاطب گاه متوجه ايهام های شعر 
او نمی ش��ود البته بايد توجه داش��ت تناسب هايی كه 
در شعر حافظ موجود اس��ت، جذابيت شعر او را از 

بين نمی برد. 
استاد ادبيات دانشگاه اصفهان در ارتباط با مشكل های 
كنونی كه درباره ديوان وی وجود دارد، گفت: ديوان 
و متن نهايی از حافظ موجود نيس��ت و نمی توانيم به 
موضوع ه��ا و طرز فكر نهايی او پ��ی ببريم. وی در 
مورد ديگر ويژگی های شعر حافظ بيان داشت: حافظ 
بيش از آنكه س��وفی و صنعتگر باش��د شاعر است و 

تكنيك های موجود در اشعارش، نشان از توانايی های 
مضاعف وی در س��رودن ش��عر دارد. چترايی تأكيد 
كرد: ورود به انديش��ه هر شاعر نيازمند شناخت زبان 
آن ش��اعر است و بايد شخصيت شاعر را شناخت تا 

بتوان شعرش را مورد نقد قرار داد. 
وی در ارتباط به نقدهايی كه به اش��عار حافظ ش��ده 
اس��ت، افزود: حافظ در زمان خود بزرگ ترين منتقد 
اش��عار خود بوده اس��ت و نقدهای كنونی به ش��عر 
حافظ نقدهای اخالقی است نه معنايی و منتقدان گاه 
ش��خصيت حافظ را زير سئوال می برند. استاد ادبيات 
دانش��گاه اصفهان در مورد تدريس اش��عار حافظ در 
دانش��گاه ها گفت: مؤلفان اين اشعار را به سليقه خود 
انتخاب می كنند، اما بايد در نظر داش��ت اشعاری كه 
انتخاب ش��ده در كتاب های عمومی دانش��گاه ها قرار 

داده شده است. 
چترايی با اش��اره به اينكه بيش��تر اشعار حافظ توسط 
ش��اعران پيش از وی گفته ش��ده اس��ت، اضافه كرد: 
تنه��ا موردی كه حافظ را برجس��ته كرده، نوع بيان و 
موفقي��ت وی در برخورد قوی او با مخاطب اس��ت. 
وی ادام��ه داد: ش��عرای كنونی نيز به ج��ای تقليد از 
اشعار ساده و سطحی برخی شعرا، بايد از لسان الغيب 

شيرازی تقليد كنند. 

قالي منقوش به اشعار حافظ در موزه 
فرش ايران به نمايش گذاشته  شد 

استاد ادبيات دانشگاه اصفهان:

شيرازي يا اصفهاني بودن حافظ 
ب��ه تازگی نام و تصويرش را در رديف دعواهاي بچه گانه است 

سرداران شهيد اصفهان ديده ام. از هر كه 
می پرسم او را نمی شناسد از كجا آمده 
است؟ كجايی بود؟ از پس سال ها غبار 
گرفته، تازه آشنا شده ام با خاطره های 
برجای مانده از او و زندگی پوشيده ای 

كه خود دوست داشت.
او اه��ل اصفه��ان ب��ود و دانش��جوی 
دانش��گاه عل��م و صنعت ته��ران، اما... 
ردپ��ای او را بعد از پيروزی انقالب در 

سپاه همدان يافتيم.
او فرمانده باصفای س��پاه همدان بود و 
معلم نه��ج البالغه بچه های س��پاه آن 
ديار ك��ه امروز نه او در ميان ماس��ت، 

نه شاگردانش.
محمود خطبه بلند گمنامی را در صفحه 
اول زندگ��ی اش نوش��ته ب��ود. پدر و 
م��ادرش هم او را نمی ش��ناختند وقتی 
پس از زمان��ی به دي��دار او می روند، 
ش��يلنگ آب را برم��ی دارد و گل های 
سپاه همدان را آب می دهد و می گويد 

اينجا باغبان هستم.
در كوچه پ��س كوچه های تقويم دفاع 
مق��دس ب��ه جلوت��ر م��ی روم و حاج 
 محمود را دنبال می كنم از لشگر محمد 

رس��ول ا... تهران س��ر در م��ی آورم و 
ميثاق او با حاج احمد متوسليان و حاج 
ابراهيم همت كه به اتفاق، لشگر محمد 
رس��ول ا... تهران را بني��ان می گذارند. 
ح��اج احم��د فرمانده می ش��ود، حاج 
محم��ود جانش��ين او و ح��اج ابراهيم 
همت رئيس ستاد استعداد و توانايی او 
از همان روزها، مثل آينه زالل و روشن 
ب��ود. آقا محس��ن رضاي��ی می گويد: 
اگر محمود بمان��د می تواند به راحتی 

فرمانده نيروی زمينی سپاه شود.
و آق��ا رحي��م صف��وی می گوي��د: در 
مي��ان فرمانده��ان عالی جن��گ، او به 
دلي��ل مديري��ت و فرمانده��ی باال يك 
چيز اس��تثنايی اس��ت. می خواستم از 
او بيش��تر بدان��م آدرس نه��ج البالغه 
را ب��ه من دادند، انس او ب��ا اين كتاب 
زبانزد دوس��تان و همرزمانش بود. انس 
تنها نبود تس��لط هم داش��ت تا آنجا كه 
آيت ا... ن��وری همدانی بعضی اوقات 
او را به جای خود س��ر كالس تفس��ير 
می فرس��تاد. گشتم و او را در البه الی 
كلمه های علی شناختم. محمود در دوم 
خرداد 61 در آس��تانه فتح خرمشهر به 

وصال حق رسيد.

سرپرست معاونت صنايع دستی سازمان 
ميراث فرهنگی چهارمحال و بختياری، 
از هنرمن��دان درخواس��ت ك��رد تا آثار 
خود در زمينه نماز و صنايع دس��تی را 
به جشنواره استانی نماز و صنايع دستی 

ارسال كنند. 
به گزارش ايرنا، »فيروزه هيبتيان« اظهار 
داشت: جش��نواره نماز و صنايع دستی 
ب��ا موضوع تجل��ی مفاهي��م مذهبی با 
محوريت نماز در خلق صنايع دس��تی 
برگزار می شود. وی، هدف از برگزاری 
اي��ن جش��نواره را تلفيق هن��ر بومی و 

مذهب��ی هنرمن��دان در خل��ق هنرهای 
سنتی و صنايع دستی عنوان كرد. 

و  هنرمن��دان  ك��رد:  تأكي��د  هيبتي��ان 
بختي��اری  صنعتگ��ران چهارمح��ال و 
می توانن��د آث��ار خ��ود را ت��ا 20 آبان 
ماه س��ال جاری ب��ه معاون��ت صنايع 
فرهنگ��ی  مي��راث  س��ازمان   دس��تی 

چهارمحال و بختياری ارسال كنند. 
نمايش��گاه آثار برتر هنرمن��دان صنايع 
دس��تی از26 آبان همزمان با عيد سعيد 
قربان تا 4 آذرماه )عي��د غدير( برگزار 

می شود.

سردار شهید حاج محمود شهبازي

هنرمندان براي ارسال آثار خود به 
جشنواره صنايع دستي و نماز اقدام كنند 

روزی بود...

اولين جشنواره شهرستانی اختراعات، ابتکارها و ايده های 
برتر كشور در بروجن گشايش يافت

 زاینده رود
سمينار يك روزه آموزشی - ترويجی توسعه 
 مولدهای مقي��اس كوچك، با همكاری س��ازمان 
به��ره وری ان��رژی ايران )س��ابا( و ش��ركت برق 
منطقه ای اصفهان در سالن اجتماعات شركت برق 

منطقه ای اصفهان برگزار شد.
در اين س��مينار، مديرعامل شركت برق منطقه ای 

اصفهان گفت: در برنامه ای كه دولت برای سه سال 
آينده پيش بينی كرده، مقرر اس��ت 3000 مگاوات 
ظرفيت نيروگاهی از بين مولدهای مقياس كوچك 

در سطح كشور ايجاد شود.
»فالحتيان« ضمن اشاره به اينكه ساالنه بايد 4000 
مگاوات ظرفيت نيروگاهی ايجاد كنيم تا جوابگو 
باش��د تصريح كرد: ش��ركت برق اصفهان كه 11 
درصد برق كشور را توليد می كند، به عنوان يكی از 

شركت های بزرگ كشور محسوب می شود.
وی افزود: در سال های گذشته مانند سال 85 رتبه 
س��وم برق كشور را دارا بوديم. اين در حالی است 
ك��ه ظرفيت منصوبه حدود 7/4 درصد در اس��تان 
بوده اس��ت. بعد از بحران خوزستان در سال 86 
ب��ا وجود اينكه ظرفيت توليد 7/6 بوده 
11/5 درص��د توليد داش��ته ايم كه 
سبب شده رتبه دوم كشوری را كسب 
نماييم. در سال های 87 و 88 اين توليد 
را ب��ه 12/5 درصد رس��انديم و به رتبه 
اول كشوری ارتقا پيدا كرديم. مديرعامل 
شركت برق منطقه ای اصفهان، ضمن بيان 
اينكه همه س��اله 11 الی 12 درصد رش��د 
مصرف انرژی داريم گفت: با تالش هايی 
كه انج��ام داده ايم در اصفهان اين رقم 
9/2 درصد بوده است. از طرفی بايد 
هر س��اله يك بار تأسيسات برق 

كشور را دو برابر كنيم.
فالحتيان در خاتمه خاطرنش��ان ك��رد: با توجه به 
پتانسيل صنعتی، فنی و كارشناسی بااليی كه داريم 
ب��ا فراخوان دادن راجع به ايجاد نيروگاه های مولد 
كوچك، استقبال فوق العاده ای از اين كار به عمل 
 آمده و مش��تركان نيز با س��رمايه گ��ذاران قرارداد 

بسته اند.

 در ادام��ه اي��ن س��مينار، مدي��ر دفتر آم��وزش و 
اطالع رس��انی س��ابا، حول موضوع نقش سابا در 
 )DG( ارتباط با توسعه مولدهای مقياس كوچك
سخنرانی كرد و گفت: در حال حاضر ميكروتوربين 
هايی وج��ود دارد كه در بخ��ش توليد و حرارت 
مفيد است و در كشورهای صنعتی كاربرد دارند و 

شناخته شده اند.
زربخش��ی افزود: در صنعت سيمان ظرفيت توليد 
يك كارخانه 3300 تن است و قادر به توليد 6500 

كيلو وات برق می باشد.
وی خاطرنش��ان كرد: در اين برنامه نوع بار منطقه، 
رشد بار در سال های آتی، وضعيت توزيع در استان 
در سال آينده، وضعيت موجود، نوع پست، دوری 
خاستگاه از شبكه استان و بارگذاری خط ها در نظر 

گرفته شده است.
راندمان و كاهش، تلفات همچنان از دغدغه های 

مسئوالن به شمار می رود
كارشناس كارگروه توسعه توليد پراكنده - توانير، 
در ادام��ه درباره نقش مولدهای مقياس كوچك در 
 توليد برق گفت: با وجود جغرافيای پهناور كشور، 
برق رسانی به بيشتر نقاط انجام شده، اما همچنان 
افزايش راندم��ان و كاهش تلفات، از دغدغه های 

مسئوالن به شمار می رود.
»مريم يداله پور« ضمن اشاره به اينكه ايران از لحاظ 
رشد مصرف، جزو سومين كشورها است تصريح 

كرد: حتی در برخی منطقه ها اين رقم به 25 درصد 
حجم هم می رسد. البته راندمان حرارتی ما به طور 
متوس��ط 36/4 درصد است و اين رقم بدی نيست 
ولی در برنامه پنجم تعهد كرده ايم كه اين رقم را به 

متوسط 42 درصد برسانيم.
وی با بيان اينكه اگر آمارهای نياز با رش��د مصرف 
همخوان نشوند، با مشكل مواجه می شويم افزود: 
اين همخوانی ب��ا ورود بخش خصوصی برآورده 

خواهد شد.
كارشناس كارگروه توسعه توليد پراكنده - توانير، 
درباره افزايش راندمان و توليد گفت: س��ناريوهای 

هدف بدين شرح است:
 س��ناريوی كاهش تلفات + توسعه سريع توليد 

همزمان
 سناريوی كاهش تلفات + توسعه تدريجی توليد 

همزمان
 سناريوی كاهش توليد، انتقال و توزيع

كه البته مورد اول جزو بهترين سناريوها محسوب 
می شود.

مريم يداله پور وضعيت ايران در توليد همزمان را در 
حال حاضر صفر عنوان و خاطرنشان كرد: توسعه 
واقعی در بخش خصوصی در صنعت برق به دليل 
كوچك بودن واحدها و نيز بهبود 5 برابری پدافند 
غير عامل و امنيت صنعت برق در مقابل خرابكاری، 
از برخ��ی مزاي��ای مولد پراكنده اس��ت. همچنين 
مزيت های استقرار توليد پراكنده نيز شامل: صنايع، 
ساختمان، كشاورزی و مزرعه های بادی می شود.

وی اهم اقدام های انجام شده توسط شركت برق 
منطقه ای و شركت های توزيع را اينگونه تشريح 

كرد:
 هماهنگی و تعامل بين واحدهای مس��ئول در 
توسعه طرح در وزارت نيرو، توانير و سازمان های 

وابسته مستقر در تهران
 تدوي��ن رويه ها و روش های مورد نياز جهت 

اجرای دستورالعمل
 اطالع رسانی به واحدهای صنفی جهت ايجاد 

آمادگی شروع طرح
 تعامل با سرمايه گذاران و شناسايی انگيزه ها

 شناسايی سازندگان مولدهای مقياس كوچك و 
چگونگی سرويس دهی و خدمات پس از فروش

 شناسايی مسيرهای مختلف تأمين مالی سرمايه 
گذاران و ارائه پيشنهادهای الزم به معاونت برق و 

انرژی و مديرعامل توانير
 پيگيری جهت تشكيل واحدهای جلب مشاركت 

در شركت های برق منطقه ای
 تهيه فهرست ساختگاه های پيشنهادی به سرمايه 

گذاران و ارائه در سايت توانير
 برگزاری جسله های متعدد

كارشناس كارگروه توسعه توليد پراكنده - توانير، 

ص��دور موافق��ت نامه، ص��دور پروان��ه احداث، 
قراردادهای مبادله ش��ده و قرارداد نهايی شده و در 
دست بررسی را به ترتيب 555، 184، 67 و 43 مورد 
عنوان كرد و افزود: ظرفيت اين بخش ها به ترتيب 
8934/21، 1874/87، 905/9 و 500 مگاوات بوده 
است. اين در حالی است كه پيش پرداختی دريافتی 
197100900000 ري��ال ب��رای 27 فقره قرارداد به 

ظرفيت 263/621 مگاوات می باشد.
مريم يدال��ه پور در خاتمه چالش های پيش رو را 

اينگونه عنوان كرد:
 بخشی نگری برخی كارشناسان در سازمان ها، 
از جلمه شركت های صنعتی، شركت گاز، سيستم 

بانكی و...
 مشكل های س��رمايه گذاران جهت استفاده از 

تسهيالت بانكی
 ناكافی بودن نقدينگی صنعت برق جهت كمك 

به سرمايه گذاران از منابع داخلی 
 عدم وجود ساختار مناسب جهت مديريت بهتر 

و فعاليت ها در شركت های زيرمجموعه
 نامش��خص بودن قيمت حامل ه��ای انرژی با 

توجه به اليحه هدفمند بودن يارانه ها
 عدم وجود اعتماد كافی در س��رمايه گذاران در 

رابطه با ثبات نسبی قانون ها و ضوابط
 ع��دم وجود نرم افزار و فرآيند مناس��ب جهت 
پرداخت بهای توليد به صورت ماهيانه به سرمايه 

گذاران
در ادام��ه مدير پروژه گس��ترش مولدهای پراكنده 
وزارت صناي��ع، ضمن اش��اره ب��ه حمايت های 
وزارتخان��ه در خصوص CHP گفت: طرح خط 
اعتباری هزينه انرژی اولين طرحی اس��ت كه اجرا 
شده و به عقد قرارداد به بانك معرفی می شود. به 
موجب اين طرح، واحدهای صنعتی كه در دس��ته 
تأثير پذير قرار دارند می توانند در س��ايت وزارت 
صنايع ثبت نام كنند و بعد از بررسی نهايی كه توسط 
اداره صنايع استان انجام خواهد شد به بانك معرفی 
می ش��وند و وام قرض الحس��نه دريافت خواهند 

كرد.
گفتنی است: در تالش هستيم كه قبل از پايان مهرماه 
اين طرح برای عقد قرارداد به بانك معرفی ش��ود. 
ساالريه ضمن اشاره به اينكه در وزارت صنايع به 
دنبال توليد برق نيستيم، بلكه افزايش بهره وری در 
صنعت كشور هدف ما است افزود: حوزه مأموريت 
ما بحث صنايع است و نقطه صفر ما توليد برق به 
عالوه حرارتی است كه از سيستم بازيافت می شود 
و هر طرح��ی كه خارج از اين باش��د مورد قبول 

نيست.
وی ضمن اش��اره به اينكه ثبت ن��ام بايد از طريق 
سايت به نش��انی www.stsm.ir توسط سرمايه 
گذاران و واحدهای صنعتی انجام شود، شرايط اين 

كار را اينگونه عنوان كرد:
 كارخانه مصرف كننده حرارت بايد فعال شود.

 واحده��ای توليدی جزو رش��ته های صنعتی 
تأثيرپذير باشد.

 موافق��ت نامه احداث و پروانه احداث دريافت 
شده باشد.

 تأييديه فنی مولد ارائه گردد.
 پيش فاكت��ور و تأييديه آن، از وزارت نيرو ارائه 

گردد.
مدير پروژه گس��ترش مولدهای پراكن��ده وزارت 
صناي��ع بر تس��هيالت وام كوتاه م��دت، از اولين 
پرداخت با نرخ 12 درصد و وام بلند مدت با نرخ 
14 درص��دی بانك صنعت و معدن در اين بخش 
اشاره كرد و گفت: اكنون بانك های ملی و صادرات 
 هم به اي��ن بانك اضافه ش��ده و وام 11 درصدی

5 ساله از تسهيالت اين بانك ها است.
س��االريه برنامه ها و اقدام های انجام شده توسط 

وزارت صنايع را اينگونه تشريح كرد:
 احداث 100 مگاوات در سال 88

 اح��داث 200 م��گاوات ك��ه اقدام ب��رای 300 
مگاوات آن به بانك شروع شده است

 فراهم نمودن س��اخت داخ��ل مولدهای برق 
مقياس كوچك

وی درباره فراهم نمودن س��اخت داخل مولدهای 
برق مقياس كوچ��ك گفت: وزارت صنايع متولی 
س��اخت برخی از كاالهی صنعتی است. از طرفی 
در موضوع CHP بايد اقدام جديدتری انجام پذيرد 
و از اول امس��ال پيگيری ها بيشتر شده است. سال 
گذشته دستگاه های ديگر همكاری خوبی نداشتند، 
اما امس��ال وزارت صنايع وارد قضيه شده و كار به 
صورت عملياتی پيش م��ی رود. از طرفی برخی 
شركت ها شناسايی و مشخص شده است كه از آن 
جمله می توان به شركت های دسا، اوتك، جمكو، 

نصب نيرو، ماه نيرو و بهمن زاگرس اشاره 
كرد. بنابراين سرمايه گذاران بايد يكی از اين 

پيمانكاران را انتخاب كنند تا از اين طريق 
روند مد نظر تعيين شود. در واقع هدف 
ما بر اين است كه دانش توليدی پخش 
نشود، بلكه استفاده و برای موردهای 

بعدی ذخيره شود.
س��االريه در خاتمه ضمن اشاره به اينكه 

صنعت سيمان به جهت اينكه از بازيافت آن توليد 
برق حرارتی ص��ورت می گيرد دارای اهميت 
 است، درباره شركت های صنعتی نيز خاطرنشان 
كرد: براس��اس تفاه��م نام��ه، 2000 متر زمين 
رايگان در ش��هرک های صنعتی ب��ه متقاضيان 
داده می ش��ود كه به پس��ت برق و پس��ت گاز 

نزديك باشد.
حاشيه سمينار:

كارشناس��ان حاضر در س��مينار معتق��د بودند كه 
توليد ب��رق از طريق مولده��ای مقياس كوچك، 
يك��ی از مصاديق مش��اركت بخش خصوصی در 
جهت اجرای سياس��ت های كلی اصل 44 است. 
 اين ام��ر منافع كاهش در س��رمايه گذاری جهت 
توسعه بخش��ی و عرضه برق و كاهش تلفات در 
ش��بكه توزيع و انتقال را ب��رای وزارت نيرو در بر 

خواهد داشت.
به نظر اين كارشناسان برخی از انگيزه های مهم در 

واحدهای CHP عبارتند از:
 بهب��ود به��ره وری انرژی و كاهش در انتش��ار 

آالينده های زيست محيطی
 افزايش امنيت تأمين انرژی برای مصرف كننده 

نهايی
 توليد برق با كيفيت باال و امكان استفاده از گرمای 

حاصله
 احداث و بهره برداری آسان و سريع

سمينار توسعه »مولدهاي مقياس كوچك« برگزار شد


