
 مديــر گمــرك چهــارمحــال و بختـيــاري 
بر  تأثيري  اقتصادي  تحريم هاي  گفت: 
چرخه اقتصادي كشور نداشته است. موسي 
محمدي گنجه در كميته توسعه صادرات غير 
اقتصادي  تحريم  استان گفت: سياست  نفتي 
توجه با  ايران  عليه  متحـدانش  و   آمــريكا 
 بـه تــوانمنـــدي هـــــا و ظرفيــت هـــاي 

تجاري - بازرگاني نا كارآمد بوده است. 
وي اظهار داشت: 26 ميليارد دالر صادرات 
در 10 ماهه گذشته از كشور، مؤيد آن است 
كه تحريم اقتصادي عليه ايران ناكارآمد بود. 
غير  صادرات  اينكه  بيان  با  گنجه  محمدي 
ماهه   11 در  بختياري  و  چهارمحال  نفتي 
امسال از مرز 99 ميليون دالر گذشت، گفت: 
اين در حالي است كه برنامه هدف صادرات 
بوده  دالر  ميليون   82 سال جاري  در   استان 

است. 
نسبت  ميزان صادرات  اين  داشت:  بيان  وي 
به مدت مشابه قبل از نظر وزني 147 درصد 
داشته  رشد  درصد   41 ارزشي  نظر  از  و 
ابتداي  از  داشت:  اظهار  محمدي  است. 
دالر  هزار   700 و  ميليون   9 تاكنون  امسال 
استان صادر  از  فرد  به  منحصر  مامايي  بادام 
شد. وي با اشاره به اينكه كاالهاي صادراتي 
تصريح  است،  استان  توليدات  درصد   100 
كرد: 27 صادر كننده جديد به صادر كنندگان 
با  محمدي  است.  شده  افزوده  استان  قبلي 
بيان اينكه 31 قلم كاال از استان به 23 كشور 
صادر مي شود، گفت: بازارهاي جديدي در 
كشورهاي هنگ كنگ، قرقيزستان، گرجستان، 
آذربايجان، دانمارك، هندوستان و كشورهاي 
صادراتي  كاالهاي  براي  فارس  خليج  حوزه 

استان شناسايي شده است. 

مدير گمرك چهارمحال و بختياري:
تحريم هاي اقتصادي 

تأثيري بر چرخه اقتصادي 
كشور نداشته است  

امروز مرحله دوم   يارانه  هاي نقدي 
واريز مي شود

ــدا... گل  ــفر عب ــان با س همزم
رئيس جمهوری تركيه و هيأت 
ــادی بازرگانی  ــه اقتص بلند پاي
ــور به اصفهان، نشست  اين كش
ــی فرصت های تجاری و   بررس
ــذاری در اصفهان و  ــرمايه گ س

تركيه با هدف ايجاد تعامل ...

رؤسای  مجلس،  مصوبه  با 
دادگستری مراكز استان ها موظف 
مردم  انتظامی  شكايات  شدند 
و  دريافت  را  قضات  برابر  در 
به  هفته  يک  مدت  در  حداكثر 
 دادسرای انتظامی قضات ارسال 

كنند.  به گزارش ايلنا، نمايندگان در ادامه بررسی جزئيات اليحه نظارت 
بر رفتار قضات، مواد ديگري از ...

گرامــی بــاد هفتــه وحــدت، 
 كــه در آن ميثــاق هــا تحكيـم 
مــی شــود، پيمــان ها استوارتر 
 مــی گـردد، خــون ها در هــم 
می جوشد ، دست ها و بازوها 
ها  چهره  گيرد،  می  قرار  درهم 

بر يكديگر لبخند پيروزی و صفا می زند، قشرها همه با هم اند، امت، 
يكپارچه و منسجم است ...

جامعه/ صفحه3

امضاء تفاهم نامه همکاری 
اتاق های بازرگانی اصفهان- آنتالیا  

اصفهان- قونیه

مجلس، دادگستري مراكز استان ها را ملزم كرد؛
 دریافت شکایات مردمی از قضات 

هفته وحدت 
گرامی داشت تحکیم میثاق ها

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

احمدي نژاد در بوشهر:  
عزت ایران و خلیج  فارس، 
مدیون ایستادگي مردم بوشهر است 

رهبر معظم انقالب اسالمي: 
دشمنان از الگو سازي انقالب اسالمي 
در منطقه و جهان نگران هستند 
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گزارش/ صفحه5

سراسری/ صفحه2

نام كاال
قيمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفيف

قيمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چين چين

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزيم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

DIV/O#14/000!رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پرديس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قيمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفيف

قيمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشيني آمو

مايع ظرفشويي گلي
11/300710/500 1 ليتري

مايع ظرفشويي گلي
44/4001040/000  4 ليتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچين

8/200186/700خوراك لوبيا چيتي گلچين

5/000204/000نوداليت آماده 

7/000195/700سوپ اليت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پرديس

8/500226/600سس گوجه خرسي

اختصاص 600 مدرسه براي اسکان مسافران نوروزي در اصفهان 

گی
اهن

 ش
ده

شي
آر

س: 
عک
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سراسری
جهان نما ایران

به  كرزاي  حامد  دولت  مثبت  واكنش  با 
ايجــاد  طـرح  آمــريكا،   درخواســت 
در  واشنگتن  دائمي  نظامي  هاي  پايگاه 
افغانستان از قلمرو گمانه هاي تحليلي و 
رسانه اي خارج و به تدريج وارد مرحله 
اجرايي شده است.  هفته گذشته، حامد 
از  افغانستان(  جمهوري  )رئيس  كرزاي 
تمايل مقام هاي آمريكايي براي تأسيس 
كشور  اين  در  دائمي  نظامي  هاي  پايگاه 
خبر داد و دو روز بعد از وي نيز ژنرال 
عبدالرحيم وردك )وزير دفاع افغانستان( از 
چنين طرحي استقبال كرد و گفت كه اين 
اقدام مي تواند در دراز مدت به ثبات در اين 

كشور منجر شود. 
آمريكا  دائمي  هاي  پايگاه  ايجاد  طرح 
دوم  در  بار  نخستين  براي  افغانستان  در 
ژانويه 2011 )12 دي ماه 1389( از سوي 
جمهوري خواه  )سناتور  گراهام  ليندسي 
با  گفتگو  در  آمريكايي( مطرح شد. وي 
اين  آمريكا  ان.بي.سي  تلويزيوني  شبكه 
اقدام را براي هر دو كشور مفيد توصيف 
 كرد و گفت: ايجاد چند پايگاه در افغانستان 
مقابل  در  را  كشور  اين  ارتش  تواند  مي 
طالبان بيمه كند، همچنين مي تواند پيامي 
براي پاكستان باشد مبني بر اينكه طالبان 
باز  افغانستان  به  توانست  نخواهند  ديگر 
گردند و اين پيام رفتار پاكستان را عوض 

خواهد كرد. 
چنين اظهاراتي از سوي حكومت افغانستان 
و بعد از سوي فرستاده موقت آمريكا در 
امور افغانستان رد شد. فرانک روژيرو كه 
طور  به  هالبروك  ريچارد  مرگ  از  پس 
آمريكا  ويژه  نماينده  عنوان  به  موقت 
پاكستان منصوب شد،  افغانستان و  براي 
به  تصميمي  هيچ  آمريكا  كه  كرد  اعالم 
افغانستان  در  دائمي  هاي  پايگاه   ايجاد 

ندارد. 
وي در عين حال گفت كه همكاري دراز 
مدت ميان افغانستان و آمريكا ادامه خواهد 
ديگر  و  گراهام  ژنرال  اظهارات   داشت. 
با آن در حالي  موضع گيري هاي همسو 
مطرح مي  شود كه اياالت متحده آمريكا 
براي سه برابر كردن نيروهاي مرزي خود 
در افغانستان در سال 2011، در حال برنامه 
 ريزي است و پيش تر نيز چند مقام نظامي 
و سياسي اين كشور از تمايل امريكا براي 
برداشته  پرده  افغانستان  خاك  در  ماندن 
ديويد  ژنرال  مقام ها  اين  از جمله  بودند. 
پترائوس فرمانده نيروهاي نظامي آمريكايي 
مستقر در افغانستان است كه چندي پيش 
نسبت به ميزان توان و آمادگي دولت و 
نيروهاي امنيتي افغانستان براي در اختيار 
گرفتن اداره و كنترل اين كشور در سال 

2014 ابراز ترديد كرده بود. 
اين اظهارات مي توانند افشا كننده بخشي از 
تصميم هايي باشد كه در كاخ سفيد به عنوان 
يک استراتژي دراز مدت در افغانستان درنظر 
گرفته شده است. ژنرال ليندسي گراهام كه 
آبان ماه گذشته همراه با هيأتي به افغانستان 
سفر كرده بود، در مصاحبه اي اعالم كرد كه 
دولت افغانستان با واگذاري دو پايگاه هوايي 

دائمي به آمريكا موافقت كرده است. 
افغانستان،  مسائل  گران  تحليل  باور  به 
بگرام و شيندند از محتمل ترين پايگاه هاي 
آنها  دارد  آمريكا قصد  كه  هوايي هستند 
را به طور دائم در اختيار گيرد. ساخت و 

سازهاي عظيم در اطراف فرودگاه بگرام 
و موقعيت استراتژيک شيندند اين گمان 
را تقويت مي كند. براساس گزارش هاي 
رسمي، تالش هاي كاخ سفيد براي تأسيس 
پايگاه هاي نظامي دائمي در افغانستان در 
حالي صورت مي گيرد كه اين كشور در 
منطقه حساس و راهبردي خليج فارس، 
در كشورهاي عراق، كويت، امارات، عمان، 
قطر و بحرين داراي پايگاه نظامي است. 
در مناطق پيراموني ايران، افزون بر خليج 
فارس، آمريكا در منطقه آسياي ميانه نيز 
اكنون،  هم  دارد.  نظامي  گسترده  حضور 
تعداد 325 هزار نظامي آمريكا در خارج از 
آمريكا به سر مي برند. در اين ميان، تعداد 
120 هزارنظامي آمريكايي در كشورهاي 
  90 خاورميانه،  در  هزار   200 اروپايي، 
هزار سرباز در خاور دور و بقيه در ساير 
آفريقا  در  ويژه  به  و  جهان  كشورهاي 
حضور دارند. همچنين بودجه سال جاري 
 امريكا چيزي در حدود 700ميليارد دالر 
پيش بيني شده كه برابر است با 45 درصد 

كل بودجه هاي نظامي سراسر جهان. 
از هنگام ارايه طرح تأسيس پايگاه هاي نظامي 
دائمي آمريكا در افغانستان، مقام هاي ارشد 
افغان موضع گيري هاي متفاوتي ابراز كرده 
اند؛ البته در هيچ كدام از واكنش هاي رسمي 
به طرح مورد نظر آمريكا، مخالفتي به چشم 
نمي خورد. هنوز جزئيات دقيقي از طرح 
تأسيس پايگاه هاي نظامي دائمي آمريكا در 
افغانستان، زمان بندي و چگونگي اجراي آن 
از سوي منابع آمريكايي منتشر نشده است. 
حمايت آميزترين موضع گيري در قبال اين 
ايده از سوي وزير دفاع افغانستان ابراز شد. 
ژنرال عبدالرحيم وردك از ايجاد پايگاه هاي 
دائمي آمريكا در كشورش استقبال كرده و 
گفته كه اين اقدام مي تواند در دراز مدت 
به ثبات در افغانستان منجر شود. در مجموع 
به نظر مي رسد كه دولتمردان افغانستان نه 
تنها با اين طرح موافقت دارند بلكه گفته 
هاي وزير دفاع اين كشور در حمايت از 
طرح تأسيس پايگاه هاي دائمي آمريكا در 
افغانستان تأييدي بر اين گمانه است كه خود 
افغان ها نيز براي انجام اين مهم دست به 
كار شده اند. البته در ميان افغان ها، واكنش 
گروه طالبان به طور كامل متفاوت از نگرش 

هاي رسمي و حكومتي اين كشور است. 
اين نكته كه تالش هاي آمريكا در صحنه 
با  افغانستان  امنيتي  و  اقتصادي  سياسي، 
هدف بازگشت صلح و ثبات به اين كشور 
درگير با چند دهه بحران و نا امني صورت 
مي گيرد، بسيار نامعقول و خوش بينانه به 
نظر مي رسد. به باور كارشناسان و برخي 
مقام هاي سياسي افغانستان، تجربه 9 سال 
گذشته به خوبي نشان داده كه آمريكا در 
ادعاي مبارزه با تروريسم و مهار نا امني 
در افغانستان نه تنها ناموفق بوده كه خود 
و  ها  گرفتاري  و خلق  امني  نا  ايجاد   در 
بحران هاي تازه براي مردم اين كشور نقش 
تحليل گران  نگاه  از  داشته است.  زيادي 
مسائل افغانستان، مي توان اهداف آمريكا را 

در چند مقوله زير فهرست بندي كرد: 
 كنترل و استفاده از منابع و ثروت هاي 

سرشار طبيعي در افغانستان.
 تثبيت و گسترش سلطه نظامي در مناطق 

راهبردي جهان از جمله افغانستان.
 مهار ايران و مقابله با آن. 

با حضور معاون عمرانی استاندار تهران 
چند پروژه عمرانی شهرستان ری افتتاح 
استان  جنوب  از  فارس  گزارش  به  شد. 
شهرستان  عمرانی  پروژه  چند  تهران، 
ری توسط محمدرضا محمودی )معاون 
 امــور عمــرانی اســتانداری تهـران( به 

بهــره برداری رسيد. 
اين  حاشيه  در  ری  شهرستان  فرماندار 
در  طرح  چند  شدن  اجرايی  از  مراسم 
در  گفت:  و  داد  خبر  كشاورزی  بخش 
نيز طرح ساخت كانال  زمينه كشاورزی 
انتقال آب از تصفيه خانه جنوب تهران به 
زمين های كشاورزی شهرستان با اعتباری 
شده  تصويب  ريال  ميليارد   80 بر   بالغ 

است. 
جعفر فرحی تأكيد كرد: اجرای اين طرح 
در بودجه ملی قرار گرفته است تا براساس 
آن كانال تصفيه خانه جنوب ساخته شود 
و همچنين از سوی وزير جهاد كشاورزی 
احيای  و  مرمت  برای  ريال  ميليارد   7
داده  اختصاص  اين شهرستان  قنات هاي 
 شده كه اين طرح هم اكنون در حال اجر

است.
شهرستان  فرماندار  كه  آيين  اين  در   
مسئوالن  از  جمعی  و  بخشداران  ری، 
را  استاندار  معاون  اجرايی  دستگاه های 
همراهی می كردند چند پروژه نيز كلنگ 
زنی شد كه معرفی اين پروژه ها به شرح 

زير است:

 گلنــگ زنـــی احــداث درمـانگاه 
حسن آباد 

اين پروژه در زمينی به مساحت يک هزار 
و 400 متر و با پيش بينی اعتباری بالغ بر 
يک ميليارد ريال در 22 بهمن سال آينده به 

بهره برداری می رسد. 
كلنگ زنی اجرای عمليات گازرسانی 

به روستای كنارگرد 
جمعيت  نفر   350 با  كنارگرد  روستای 
از توابع بخش حسن آباد شهرستان ری 
است كه دو كيلومتر با جاده اصلی فاصله 
دارد. برای اجرای اين پروژه 4 هزار متر 
و  گيرد  می  گذاری صورت  لوله  شبكه 
براساس آن 100 انشعاب به ساكنان اين 
روستا واگذار می شود. اعتبار پيش بينی 
شده برای اين طرح بالغ بر 600 ميليون 

تومان است. 
زمين چمن مصنوعی  از  برداری  بهره 

مجموعه ورزشی قاسم آباد 
بخش  آباد  قاسم  ورزشی  مجموعه 
كهريزك از توابع شهرستان ری از سال 86 
در زمينی به وسعت 2 هكتار كلنگ زنی و 
توسط شهرداری كهريزك اجرايی شد. اين 
مجموعه ورزشی با 2 ميليارد و 500 ميليون 
تومان اعتبار برای تملک زمين و 2 ميليارد 
و 500 ميليون تومان با پيش بينی امكاناتی 
از قبيل سالن چند منظوره، زورخانه، زمين 
چمن مصنوعی و ساختمان اداری وارد فاز 

اجرايی شد. 

نصف النهار

نصف النهار

دیدار الوروف با كامرون
از  رسمي  ديداري  براي  كه  روسيه(  )وزيرخارجه  الوروف  سرگئي 
اين  وزير  نخست  كامرون  ديويد  با  برد،  مي  سر  به  لندن  در  انگليس 
كشور ديدار و گفتگو كرد. به گزارش ايرنا، هنوز جزئياتي از مذاكره هاي 
گفته  ولي  نشده  منتشر  انگليس  وزير  نخست  با  روسيه   وزيرخارجه 
مي شود كه اختالفات موجود ميان دوكشور و همچنين اوضاع خاورميانه 
از جمله مهمترين محورهاي مورد بحث در اين ديدار بوده است. كامرون 
دهد.  انجام  به مسكو  ميالدي سفري رسمي  در سال جاري  است  قرار 
الوروف در پاسخ به ديدار پاييز امسال ويليام هيگ وزيرخارجه انگليس 
از مسكو، به لندن سفر كرده است. روابط دو كشور طي سال هاي اخير با 
فراز و نشيب هاي زيادي همراه بوده و وزير خارجه انگليس نيز اعتراف 

كرد كه روابط دو كشور از عدم توافق هاي جدي برخوردار است. 
اختالف  ترين  تازه  در  ميالدي  گذشته  سال  اواخر  انگليس  و  روسيه 
از ديپلمات هاي طرف مقابل از  اقدام به اخراج يكي  ديپلماتيک خود، 
هفته  در  كردند. همچنين روسيه  اتهام جاسوسي  به  پايتخت هاي خود 
گذشته از ورود خبرنگار گاردين به مسكو جلوگيري كرد و باعث شد تا 
مقام هاي ارشد دولتي اين كشور از جمله ويليام هيگ براي حل مشكل 
اين خبرنگار كه به انجام اموري خارج از وظايف حرفه اي خود متهم 

شده بود، اقدام كند. 
گفته مي شود كه پس از صحبت مقام هاي دو كشور، مشكل اين خبرنگار 
حل شده و مقام هاي روسي اجازه داده اند كه براي ادامه كارش به مسكو 
و  ميالدي   2006 سال  اواخر  در  روسيه  و  انگليس  اختالفات  بازگردد. 
پس از كشته شدن يكي از افسران سابق سازمان اطالعات روسيه)كا گ 
ب( در لندن به شدت بحراني شد. انگليس سازمان اطالعات روسيه را 
از دولت روسيه خواسته است كه  اين قتل متهم كرده و  به دخالت در 
فردي به نام آندره لوگووي را براي تحقيق درباره قتل ليتويننكو به لندن 

تحويل دهد. 
روسيه بارها اين درخواست را رد كرده است. ويليام هيگ وزير خارجه 
انگليس در يک كنفرانس خبري مشترك با همتاي روس خود گفت: ما 
در روابط خود در سال هاي اخير با عدم توافق هاي جدي مواجه بوده ايم. 
در جاهايي كه ما اختالف نظر داشتيم توانسته ايم با هم مطرح كنيم. وي 
افزود: اين اختالف نظرها نبايد ما را از همكاري با يكديگر به ويژه در 
موضوع هايي كه به نفع دو كشور است، باز بدارد. وزير خارجه انگليس 
اظهار داشت: حضور آقاي الوروف در لندن پس از سفر چهار ماه پيش 
من به مسكو، نشان مي دهد كه دو كشور براي توسعه صبورانه و مداوم 
روابط خود تالش مي كنند. اين موضوعي زمانبر است و ما نمي توانيم 
با پرش هاي بزرگ پيش برويم بلكه بايد گام هاي حساب شده و عملي 
اين كنفرانس خبري گفت: روابط  نيز در  برداريم. وزير خارجه روسيه 
اقتصادي ميان انگليس و روسيه در سال هاي اخير رو به افزايش بوده 
است كه از جمله مي توان به موافقت نامه اخير شركت بريتيش پتروليوم 

و شركت روس نفت اشاره كرد. 
الوروف افزود: همچنين اقدام هايي براي تسهيل روند صدور ويزا براي 
اتباع دو كشور در جريان است. وزير خارجه روسيه همچنين مخالفت 
ايران  اسالمي  جمهوري  عليه  بيشتر  هاي  تحريم  اعمال  با  را  كشورش 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: تحريم هاي بيشتر به معناي ايجاد مشكالت 
اقتصادي و اجتماعي براي مردم خواهد بود و بنابراين ما نمي توانيم از 

اين گونه اقدام ها حمايت كنيم.
از  را  و روسيه همــچنين حمـــايت خود  انگليس    وزيران خارجــه 
تالش هاي دولت افغانستان براي رسيدن به يک راه حل جامع سياسي 
براي مشكالت آن كشور اعالم كردند و بر ضرورت ريشه كني كشت و 

قاچاق مواد مخدر و تروريسم در افغانستان نيز تأكيد نمودند. 

اخوان المسلمین مصر قصد دارد 
حزب سیاسي تشکیل دهد 

جنبش اخوان المسلمين مصر اعالم كرد كه پس از برقراري دموكراسي 
براي  نامزدي  اما  داد  خواهد  تشكيل  سياسي  يک حزب  كشور  اين  در 
رياست جمهوري معرفي نخواهد كرد.  بنا بر گزارش آسوشيتدپرس، اين 
در حالي است كه حاكمان نظامي جديد مصر با توجه به قيام مردم اين 
كشور كه حسني مبارك را مجبور به استعفا از رياست جمهوري كرد، 
اذعان كردند كه اخوان المسلمين را ديگر نمي توانند از صحنه سياسي 

دور نگه دارند. 
نيروهاي  عالي  از سوي شوراي  كه  اي  نفره   8 هيأت  اعضاي  از جمله 
اخوان  سابق عضو  وكيل  يک  اساسي شده،  قانون  اصالح  مأمور  مسلح 
المسلمين است. هدف اين هيأت ايجاد تغييراتي به منظور فراهم كردن 
زمينه فعاليت احزاب سياسي و رفع محدوديت هاي موجود براي نامزدي 

در انتخابات رياست جمهوري اعالم شده است.

سنگاپور؛ سومین شهر گران آسیا 

 براســاس آخرين گزارش هـــاي منتشـــر شده توسط مؤسسه مشاوره 
بين المللي اي.سي.اي، سنگاپور به لحاظ هزينه هاي زندگي در رتبه سوم 
آسيا قرار گرفت. به گزارش ايرنا به نقل از شبكه خبر آسيا، دو شهر توكيو 
و هنگ كنگ در رده هاي اول و دوم اين گزارش قرار دارند. براساس 
افزايش شمار  و  آســيا  اقتصادي در  بنيه  تقويت  دنبال  به   اين گزارش، 
خارجي هاي مقيم كشورهاي آسيايي، نرخ اجاره در شهرهاي مختلف 

اين قاره افزايش يافته است. 
 شــركت اي.سي.اي كه براي يـــافـتن مسكــن مناسـب براي كارمندان 
شركت هاي عظيم بين المللي خدمات مشاوره اي ارايه مي كند، در اين 
گزارش آورده است كه نرخ اجاره يک آپارتمان دو خوابه بدون اثاثيه در 
دوران ركود اقتصادي سال 2009 به ميزان 17 درصد كاهش يافت، اما اين 
الگو در سال 2010 معكوس شد، به طوري كه نرخ مذكور با 15 درصد 
گزارش  اين  رسيد.  ماه  در  آمريكا  دالر  و 810  هزار   2 رقم  به  افزايش 
مي افزايد، در مقايسه جهاني نيز سنگاپور در سال گذشته از رتبه ششم 

فهرست گران ترين شهرهاي جهان به رتبه پنجم صعود كرده است. 

ارتش تایلند بروز درگیري هاي 
جدید با كامبوج را تأیید كرد 

ارتش تايلند بروز درگيري هاي تازه ميان نيروهاي اين كشور و ارتش 
از  نقل  به  ايرنا  به گزارش  تأييد كرد.  را  كامبوج در مرزهاي دو كشور 
ارتش  سرباز  يک  ها  درگيري  اين  در  )تنا(،  تايلند  رسمي  خبرگزاري 
تايلند زخمي شد. درگيري ها كه با شليک گلوله هاي خمپاره از سوي 
نيروهاي كامبوج به سوي مواضع ارتش تايلند آغاز شد، به مدت كمتر 
از يک ساعت ادامه يافت. اين گزارش مي افزايد كه رسانه هاي داخلي 
تايلند پيش از اين شمار مجروحان اين درگيري را پنج تن اعالم كردند. 
دور جديد درگيري ميان نيروهاي كامبوج و تايلند بر سر مالكيت يک 
برگزاري يک  از  تنها چند ساعت پس  معبد قديمي در مرز دو كشور، 
نشست ويژه در شوراي امنيت سازمان ملل براي ميانجيگري در خصوص 

اختالفات اخير مرزي ميان دو كشور صورت گرفت. 

حضرت آيت ا... خامنه اي رهبر معظم انقالب 
آذربايجان  مردم  از  زيادي  جمع  در  اسالمي 
تبريز  مردم  تاريخي  قيام  سالگرد  آستانه  در 
كه  كردند  تأكيد   1356 سال  ماه  بهمن   29 در 
جمهوري  عليه  خارجي  فشارهاي  اصلي  علت 

اسالمي،  الگوسازي در منطقه و جهان است. 
اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  ايرنا،  گزارش  به 
اظهار داشتند: دشمنان تالش مي كنند تا نگذارند 
ايران اسالمي در مقابل چشم مسلمانان منطقه به 
عنوان الگو تجلي پيدا كند، چرا كه بدون الگو 

حركت هاي مردمي دشوار است. 
هاي  سال  طول  در  كردند:  تصريح  ايشان 
انواع  با  دشمنان  اسالمي،  انقالب  از   پس 
مطرح  ساله،  هشت  جنگ  تحميل  ها،  تحريم 
دانشمندان  ترور  و  بشري  مسائل حقوق  كردن 
و  نظام  تضعيف  در  سعي  همواره  اي  هسته 

اند  الگو كرده  به  آن  تبديل شدن  از  جلوگيري 
اما تالش ها و تبليغات آنها مؤثر نشد، انقالب 
پيشرفت  به  روز  به  روز  و  درخشيد  اسالمي 
خود ادامه مي دهد. حضرت آيت ا... خامنه اي 
تأكيد كردند: دشمنان هرچه بيشتر براي تضعيف 
اين نظام قوي تر  اقدام مي كنند،  نظام اسالمي 
شده و امروز پيشرفت هاي آن در عرصه هاي 
مختلف قابل مشاهده است. ولي امر مسلمين به 
اشاره  منطقه  ديگر كشورهاي  تحوالت مصر و 
دنياي اسالم،  امروز در  اظهار داشتند:  كردند و 
بيداري اسالمي شروع شده و اين نشأت گرفته 
از انقالب اسالمي است. رهبر معظم انقالب با 
اشاره به نقش مردم آذربايجان در تحوالت 150 
ميهن  از  اين خطه  كه  گفتند  اخير كشور،  سال 
اسالم در اين تحوالت مهم كشور گاهي پيشرو 

و گاهي تک بوده است. 

رهبر معظم انقالب اسالمي: 

دشمنان از الگو سازي انقالب اسالمي 
در منطقه و جهان نگران هستند 

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

احمدي نژاد در بوشهر:  

عزت ايران و خليج  فارس، مديون ايستادگي مردم بوشهر است 

مجلس، دادگستري مراكز استان ها را ملزم كرد؛

 دريافت شکايات مردمی از قضات 

تأسيس پايگاه هاي نظامي دائمي آمريکا 
در افغانستان؛ زمينه ها و هدف ها  

با حضور معاون عمرانی استاندار تهران؛ 
پروژه های عمرانی شهرستان ری افتتاح شد 

رئيس سازمان هدفمندكردن يارانه ها اعالم كرد: مرحله دوم يارانه 
حساب  به  كشور  سراسر  در  هم زمان  طور  به  امروز  از  نقدي 

سرپرستان خانوار واريز مي شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، بهروز مرادي مبلغ واريزي 
در اين مرحله را مشابه نوبت اول و به ازاي هر نفر 890 هزار 

ريال اعالم كرد. 
بيان  با  ها  يارانه  هدفمندكردن  ستاد  رساني  اطالع  كميته  رئيس 
سال جاري  اسفندماه  به  مربوط  واريز شده  نقدي  يارانه  كه  اين 
و فروردين سال آينده است، تأكيد كرد: يارانه نقدي واريز شده 
برداشت  قابل  ماه  اسفند  اول  از  خانوار  سرپرستان  حساب   به 

است.

رئيس اداره تعاون و امور رفاهي اداره كل آموزش و پرورش استان 
براي  هزار كالس  با شش  مدرسه  باب  اختصاص 600  از  اصفهان 
اسكان مسافران نوروزي در شهر اصفهان خبر داد. به گزارش روابط 
داوري  اصفهان، حسين  استان  پرورش  آموزش و  اداره كل   عمومي 
افزود: همچنين بيش از 140 باب مدرسه در شهرهاي بين راهي و حداقل 
دو باب مدرسه تجهيز شده در هر يک از شهرستان هاي استان، براي 

ميزباني از مسافران نورزي اختصاص يافته است. 
وي اظهار داشت: براي رفع دغدغه خاطر در مورد پذيرش به موقع و 
عدم تضييع حقوق همكاران فرهنگي سراسر كشور، امكان بهره برداري 
كامل و ثبت نام از طريق اينترنت براي استفاده از فضاهاي مزبور فراهم 

شده است.  

رئيس سازمان هدفمندكردن يارانه ها: 

امروز مرحله دوم   يارانه  هاي نقدي 
واريز مي شود 

رئيس امور رفاهي آموزش و پرورش اصفهان:

اختصاص 600 مدرسه براي اسکان 
مسافران نوروزي در اصفهان 

خليج  و  ايران  عزت  كرد:  تأكيد  رئيس جمهور 
مردم  هوشمندي  و  ايستادگي  مرهون  فارس 

بوشهر است. 
بدو  در  احمدي نژاد  محمود  ايلنا،  گزارش  به 
جمع  در  بوشهر  بين المللي  فرودگاه  به  ورود 
را  بوشهر  استان  زنان  و  مردان  خبرنگاران، 
وگفت:  كرد  عنوان  انقالبي  و  مؤمن  مردماني 
و  استعمارگران  مقابل  در  استان  اين  مردم 
متجاوزان در صف اول بودند و مبارزات علما و 
مجاهدان استان نيز همواره به  عنوان برگ زرين 

در تاريخ ايران خواهد بود. 
آسماني،  اراده  دريايي،  دل هاي  رئيس جمهور 

انديشه زالل، ايمان و شجاعت و پوشش تالش 
گفت:  و  كرد  عنوان  استان  ويژگي هاي  از  را 
همبستگي  تالش،  و  كار  همت،  با  استان  مردم 
در  همواره  بيت،  اهل  به  عشق  و  وحدت  و 
 خدمـت تعــالي پيشــرفت و سـازندگي ايران 

بوده اند. 
وي ادامه داد: اين استان دياري سرشار از نعمات 
و ثروت هاي خدادادي براي مردم بوشهر و ملت 
براي  بسياري  جانبازان  و  شهدا  و  است  ايران 
دفاع از خاك تقديم كردند تا قامت ايران استوار 

باقي بماند. 
احمدي نژاد عزت ايران و خليج فارس را مرهون 

ايستادگي و هوشمندي مردم بوشهر عنوان كرد 
و  وزرا  استاني،  دور سوم سفرهاي  در  وگفت: 
مختلف  شهرهاي  به  رئيس جمهور  معاونان 
 استــان سفـــر كــرده و از پــروژه هـا نيز بازديد 

مي كنند. 
و  فرهنگ  كارگروه  جلسه  اينكه  بيان  با  وي 
شد،  خواهد  برگزار  وي  حضور  با  استان  هنر 
و  كرد  اشاره  سفر  اين  در  دولت  برنامه هاي   به 
گفت: اميدواريــم در جلـــسه هيـأت دولـت 
مصوبه هاي  موانع  رفع  براي  الزم  تصميم هاي 
عمران  براي  جديدي  تصميم هاي  و  گذشته 

آباداني استان گرفته شود.

زاينده رود
دبيرخانه  افتتاحيه  خبري  نشست 
چهره  از  تجليل  و  ديني  تبليغات  مهندسي 
ماندگار تبليغي استان اصفهان، حجت االسالم 
تبليغات  دفتر  در  مظاهري  مهدي  شيخ  حاج 

اسالمي استان اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم دكتر حبيب رضا ارزاني در اين 
نشست گفت: سال گذشته در شوراي فرهنگ 
عمومي استان، مصوب شد كه تبليغات ديني 
در استان ساماندهي شود و متولي اين امر با 
دفتر  به  ديني  تبليغات  مهندسي  دبيرخانه  نام 
شعبه  قم،  علميه  حوزه  اسالمي  تبليغات 

اصفهان واگذار شد.
با  دبيرخانه  اين  ريزي  برنامه  افزود:  وي 
ارشاد اسالمي،  اداره كل فرهنگ و  همكاري 
ريزي  برنامه  اداره  اسالمي،  تبليغات  سازمان 
شده  انجام  هماهنگي  شوراي  و  استانداري 
برنامه هاي  خصوص  در  ارزاني  دكتر  است. 
مبلغان  رتبه بندي  داشت:  اظهار  دبيرخانه  اين 
با معادل سنجي  و طراحي سامانه آن، همراه 
تحصيالت از هدف هاي تأسيس اين دبيرخانه 
روحانيون  گفتار  اعتبار  سنجش  كه  است 

رسانه اي  و  تبليغي  عرصه هاي  در  فعاليت  و 
اين  دوم  فاز  در  همچنين  مي گيرد.  بر  در  را 
و  مي شود  شناخته  تبليغي  مكان هاي  طرح، 
مورد رتبه بندي قرار مي گيرد تا نوع تبليغات 
مكان هاي مختلف ساماندهي شود و هم نوايي 

و هماهنگي الزم به عمل آيد. 
وي ادامه داد: ايجاد استانداردها در عرصه تبليغ 
بسيار مهم است و در كل جهان اسالم متأسفانه 
برنامه اي براي اين امر تبيين و تعريف نشده 
اصفهان،  اسالمي  تبليغات  دفتر  رئيس  است. 
افتتاح دفتر مهندسي تبليغات ديني را به حكم 
نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان دانست 
و تأييد رئيس شوراي فرهنگي عمومي استان 
را ضميمه آن ذكر كرد كه در مراسم افتتاحيه 
محسن  االسالم  حجت  ماه(  بهمن   28( آن 

قرائتي حضور خواهند داشت.
ماندگار  چهره  شناسايي  خصوص  در  وي 
علما  مشورت  با  داشت:  بيان  استان  تبليغي 
و بزرگان ديني استان اصفهان و به پاس 60 
سال تبليغ پايدار، حجت االسالم شيخ مهدي 
مظاهري امسال به عنوان چهره ماندگار عرصه 
تبليغ معرفي مي شود. وي 53 سال در قرائت 

دعاي ابوحمزه ثمالي در هر شب ماه رمضان 
ممارست دارد. همچنين در عرصه هاي خيريه 
و اجتماعي، تأسيس مؤسسه ابابصير، تأسيس 
احداث  استان،   در  دارالقرآن   350 از  بيش 
سراي سالمندان صادقيه، انجمن MS، دانشگاه 
قرآن و ايجاد ستاد جهيزيه را در كارنامه خير 
خود به يادگار گذاشته است و به تعبيري به 
داشته  مفيد  فعاليت  خانه  وزارت  يک   اندازه 

است. 
فرهنگي  معاون  قطبي  محمد  االسالم  حجت 
اصفهان،  اسالمي  تبليغات  دفتر  تبليغي  و 
 سطح تحصيلي و سابقه تبليغي مبلغان را در 
در  گفت:  و  دانست  مؤثر  آنها  بندي   رتبه 
در  و  دكترا  تا  كارداني  از  تبليغي  رتبه   5 
5 محور، 12 رشته و 53 گرايش برنامه ريزي 
در  و  شناسايي شده  مبلغان  تمام  است.  شده 
محورهاي متناظر فعاليت مي كنند. وي افزود: 
اماكن تبليغي در 4 دسته اماكن مقدس، اماكن 
آموزشي، اماكن اداري كارگري و محيط هاي 
خاص طبقه بندي مي شود و سه متغير مكان، 
شرايط فرهنگي و برخورداري منطقه در اين 

رتبه بندي مؤثر است. 

براي نخستين بار در كشور توسط دفتر تبليغات اسالمي اصفهان؛

افتتاح دبيرخانه مهندسي تبليغات ديني در اصفهان 

مراكز  دادگستری  رؤسای  مجلس،  مصوبه  با 
مردم  انتظامی  شكايات  شدند  موظف  استان ها 
در برابر قضات را دريافت و حداكثر در مدت 
ارسال  قضات  انتظامی  دادسرای  به  هفته   يک 

كنند. 
بررسی  ادامه  در  نمايندگان  ايلنا،  گزارش  به 
مواد  قضات،  رفتار  بر  نظارت  اليحه  جزئيات 
ديگري از اين طرح را به تصويب رساندند. بر 
استان ها  مراكز  دادگستری  رؤسای  اساس  اين 
در  مردم  انتظامی  شكايات  تا  شدند  موظف 
برابر قضات را دريافت كرده و پس از ثبت در 
دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكی، ظرف 

قضات  انتظامی  دادسرای  به  هفته  يک  حداكثر 
برای  می تواند  شاكی  همچنين  كنند.  ارسال 
دادسرای  به  پرونده  روند  از  اطالع  يا  شكايت 

انتظامی قضات مراجعه كند. 
پرونده،  به  رسيدگی  حين  در  داديار  چنانچه 
موظف  كند  كشف  نيز  را  ديگری  تخلف 
اظهارنظر  و  رسيدگی  نيز  آن  به  نسبت   است 

كنند. 
جزائی  عنوان  قاضی  ارتكابی  عمل  چنانچه 
جهت  مربوط  مدارك  باشد،  داشته  نيز 
ارسال  قضائی  صالح  مرجع  برای   رسيدگی 

می شود.
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رو در روآژیر

زاينده رود
ــتاي اصالح نظام   دولت در راس
ــارات  ــور و جبران خس ــه اي كش  بيم
ــه  نام ــن  آيي ــات  تصادف از  ــي   ناش
ــالح  اص ــون  قان  27 ــاده  م ــراي   اج
ــي  مدن ــئوليت  مس ــاري  اجب ــه   بيم
دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني 
ــث را تصويب  ــخص ثال در مقابل ش

كرد.
ــت  ــاس بيمه گر موظف اس بر اين اس
ضمن نگهداري جداگانه ريز عمليات 
ــود آن  ــه اي خود، 20 درصد از س بيم
ــق جدول ماده 2 اين آيين نامه  را مطاب
ــه ماه يک بار برابر  ــبه و هر س محاس
ــال قبل  ــاي مالي مصوب س صورت ه
ــاب به حساب  به صورت علي الحس
خاصي كه از طرف بيمه مركزي تعيين 

مي شود واريز كند.
ــت با  ــر موظف اس ــويي بيمه گ از س
رعايت ماده 1 اين آيين نامه ظرف يک 
ــوع عمومي  ــكيل مجم ماه پس از تش
عادي ساالنه، مبلغ قطعي موضوع ماده 
27 قانون را محاسبه و با بيمه مركزي 

تسويه كند.
ــاني دولت  به نقل از پايگاه اطالع رس
ــت بيمه  ــن مصوبه، دول ــاس اي براس
ــت ميزان  ــرده اس ــزي موظف ك مرك
ــل از اجراي اين آيين نامه  منابع حاص
ــه وزارت راه و  ــه ماه يكبار ب را هر س
ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي 
 انتظامي جمهوري اسالمي ايران اعالم 

نمايد.
ــه  ك ــي  صورت در  ــت:  اس ــي   گفتن
ــر در ارقام  ــي بيمه گ ــاب ماليات حس
ــدول  ج ــبات  محاس از  ــل   حاص
ــري ايجاد كند  ــاده 2 تغيي ــوع م  موض
ــوب  چارچ در  ــان  التفاوتش ــه  ب ــا   م
ــال بعد قطعي خواهد  مبالغ واريزي س

شد.
ـــط  ــغ واريـزي توس ــن مبال  همـچني
ــاب موضوع ماده )1(  بيمه گر به حس
ــول مالياتي  ــاي قابل قب ــزء هزينه ه ج
ــازمان امور  ــود و س ــوب مي ش محس
ــور موظف است در تعيين  مالياتي كش

تعهدات مالياتي بيمه گر مربوط، مبالغ 
ــمول ماليات  واريزي را از درآمد مش

سال عملكرد كسر كند.
ــه بيم ــه،  مصوب ــن  اي ــاس   براس
ــق  از طري ــت  اس ــف  ــزي موظ  مرك
ــي  ــري، و راهنماي  وزارت راه و تراب
ــا منابع حاصل از اجراي اين آيين  ناج
ــوري كه موجب كاهش  نامه را در ام
ــارت هاي  ــي و خس ــوادث رانندگ ح
ــه  جمل از  ــود  مي ش آن  از  ــي  ناش
ــا  ــط ب ــي، مرتب ــاي آموزش فعاليت ه
ــاده اي،  ــات ج ــداد و نج ــت ام تقوي
ــت قوانين و  ــود رعاي ــه بهب ــک ب كم
ــه هزينه  ــايل نقلي ــررات راه و وس  مق

كند.
شايان ذكر است: دولت وظيفه نظارت 
ــن نامه را  ــراي اين  آيي ــن اج بر حس
ــته و بيمه  ــده بيمه مركزي گذاش برعه
ــت در صورت  ــف اس ــزي موظ مرك
ــراي مفاد اين  ــر از اج ــف بيمه گ تخل
ــون با  ــاده 28 قان ــه طبق م ــن نام آيي
ــي  ــورد قانون ــف برخ ــر متخل  بيمه گ

كند.
ــه اگر  ــوع ديگر بيم ــوص ن در خص
ــخص ثالث  ــم بدانيم بيمه ش بخواهي
ــناخته  ــن بيمه ش ــت. اي ــل اس اتومبي
ــان  ــا ايراني ــزد م ــه ن ــده ترين بيم  ش

مي باشد. 
ــث به  ــخص ثال ــون بيمه ش ــم اكن ه
ــودن آن بيش از چهل  دليل اجباري ب
ــاي دريافتي  ــق بيمه ه ــد كل ح درص
ــركت هاي بيمه را در ايران به خود  ش
ــت و هر كس كه  ــاص داده اس اختص
ــتفاده كننده از اتومبيلي در  مالک يا اس
ــت مي بايست اقدام به خريد  ايران اس
ــخص ثالث براي اتومبيل خود   بيمه ش

نمايد. 
ــث در حال  ــخص ثال بيمه نامه هاي ش
ــي و جاني  ــارت هاي مال حاضر خس
ــث و همچنين  ــخاص ثال وارده به اش
ــو و  ــص عض ــوت، نق ــاي ف هزينه ه
ــين  ــكي وارده به سرنش ــه پزش هزين
ــرار  ق ــش  پوش ــت  تح را  ــده(   )رانن

مي دهد.

بخاری های برقی: 
نكته قابل توجهی كه در مورد بخاری های 
ــت كه با توجه  برقی وجود دارد اين اس
به مصرف باالی بخاری های برقی و نيز 
نعمت وجود گاز طبيعی و امكان استفاده 
ــتر شهرهای  از بخاری های گازی در بيش
كشور ما، حتی االمكان بايستی از استفاده 
و بكارگيری اين وسيله اجتناب كرد. در 
مواردی كه ناچار به استفاده از بخاری های 
برقی هستيم حتی االمكان از بكارگيری 
ــاعت های اوج مصرف برق  ــا در س آنه

پرهيز نماييم. 
ــب  از بخاری های برقی كه دارای برچس

انرژی می باشند، استفاده كنيد. 
جارو برقی

انتخاب جاروبرقی بسيار پر قدرت، شايد 
بهترين انتخاب نيست. رعايت چند نكته 
ــن آوردن مصرف جارو برقی، كه  در پايي
ــاعت  ــتر از يک كيلو وات در س گاه بيش

است موثر می باشد: 
 در هنگام خريد، جارو برقی را انتخاب 
كنيد كه دارای برچسب انرژی با رتبه باال 

باشد 
ــه به طور كامل تميز   جارو بايد هميش
باشد و لوله های آن گرفتگی نداشته باشد 
تا فشاری به موتور آن وارد نيابد و مصرف 

برق بيهوده افزايش نيابد. 
 كيسه آشغال جارو برقی را بايد هميشه 
قبل از پر شدن كامل عوض كنيد و فيلتر 
آن را الاقل دوبار در سال شسته يا تعويض 

نماييد. 
ــه طور معمول  ــای برقی، ب  در جاروه
چندين درجه قدرت مكش وجود دارد، 

ــش از منزل، بايد از  برای نظافت هر بخ
ــتفاده  ــتر اس قدرت الزم و نه قدرت بيش

كنيد. 
اجاق برقی: 

 تا حد امكان سعی كنيد از مايكروويو به 
جای اجاق برقی استفاده كنيد. اين دستگاه 
امواجی با بسامد باالی راديويی را منتظر 
می نمايد. اين امواج از سطح مواد غذايی 
نفوذ می كنند و مولكول های آب داخل آن 
را به حركت در می آورند. مصرف انرژی 
ــان پخت كاهش می يابد از آنجا كه  و زم
گرمای كمتری در آشپزخانه توليد می شود 
در هزينه تهويه تابستان نيز صرفه جويی 

می شود. 
ــپزی )ماهيتابه،  ــدازه ظرف های آش   ان

قابلمه و ....( با اندازه المنت يكی باشد. 
 تا حد امكان از درجه های باالی اجاق 

استفاده نكنيد. 
ــپزی،  ــش از اتمام آش ــد دقيقه پي  چن
ــتگاه را خاموش نماييد تا از حرارت  دس
ــتفاده  ــت، حداكثر اس ــده در المن  باقيمان

بشود. 
 هنگام استفاده از دستگاه های ماكروويو 
سطح داخلی آن را هميشه تميز نگه داريد 
ــا را در همان  ــد غذاه ــب می تواني و اغل
ظروف پذيرايی بپزيد. اين امر سبب صرفه 
ــرم الزم برای  ــی در وقت و آب گ جوي

نشستن ظروف غذا می شود. 
 تميز كردن منظم اجاق و فر از مصرف 

آنها می كاهد و به عمر آنها می افزايد. 
ــای يخ زده را در   پيش از پختن، غذاه
ــود و  محلی قرار دهيد تا يخ آنها آب ش

مصرف انرژی كاهش يابد. 

ــاق ها تحكيم  ــه در آن ميث ــه وحدت، ك ــی باد هفت  گرام
ــتوارتر می گردد، خون ها در هم  ــود، پيمان ها اس  می ش
می جوشد ، دست ها و بازوها درهم قرار می گيرد، چهره 
ها بر يكديگر لبخند پيروزی و صفا می زند، قشرها همه 
ــجم است و شيعه و سنی،  با هم اند، امت، يكپارچه و منس
ــالروز ميالد رسول گرامی اسالم، با هم و در كنار  به ياد س
ــوی يک هدف سرود وحدت می  هم، در يک راه و به س
خوانند. قبله مشترك، رسول مشترك، كتاب واحد و رهبر 
واحد، وحدت بخش قشرهای اين امت شهيد است. گرامی 
ــالروز والدت پبامبر رحمت و مربی  باد هفته وحدت، س
ــفير گرانقدر الهی به سوی مردم. گرامی باد  ــان ها و س انس
هفته وحدت كه در بردارنده والدت ششمين پيشوای شيعه 
است. گرامی باد هفته وحدت، كه خنثی كننده توطئه های 
دشمنان، درمسير تفرقه افكنی است. هفته وحدت، ايام ميثاق 
با خون شهيدان است. هفته پيمان با راه اسالم و خط امام 
فقيدمان، حضرت روح اله )ره ( است. هفته درس آموزی 
از كالس معلم بشريت، حضرت ختمی مرتبت)ص( است 
ــرك  ــد، ش كه به بركت ميالدش چهره جهان دگرگون ش
ــدا جای اطاعت از  ــت، عبادت خ  ها به توحيد مبدل گش
ــی گرائيد و  ــا به يكرنگ ــا را گرفت، نفاق ه ــوت ه طاغ
ــاله، به اخوت  ــای چندين س ــمنی ه خصومت ها و دش
اسالمی تبديل شد، مهاجر و انصار، برادر شدند و عرب و 
عجم، يار هم گشتند و سفيد و سی اه برابر گرديدند. دراين 
هفته ، رسالتمدار بزرگ، حضرت محمد بن عبداله )ص( 
ديده به جهان گشود تا نعمت خدا، بر بندگان تكميل شود، 
ــايه نبوتش، از  ــناخته گردد و مردم در س راه از چاه باز ش
ضاللت به هدايت، از ظلمت به نور و از تفرقه به وحدت 
 برسند. اكنون نيز، كه هزار و چهارصد و اندی از آن تاريخ 
ــالد مقدس،  ــالگرد اين مي ــا، در س ــذرد، ملت م ــی گ  م
ــم، گرم ترين مجالس و باصفا ترين  ــكوه ترين مراس پرش
تجمعات را به پا می دارند تا روح اخوت اسالمی در پيكره 
ــود. اسالم به عنوان آخرين  اجتماع، بيش از پيش زنده ش
ــريت از گمراهي و  و كامل ترين دين الهي براي نجات بش

جهل، توسط پيامبر اكرم)ص( به بشريت عرضه شد. اما از 
ــنگري و آگاهي بخشي آن موجب مي شد تا  آنجا كه روش
مردمان از بردگي خالصي يابند، همواره دشمنان دين براي 
نابود كردن آن تالش كرده و با انواع ترفندها، از آغاز نبوت 
پيامبر تا امروز قصد داشتند با ايجاد تفرقه بين مسلمين از 
اشاعه و رشد اسالم جلوگيري نمايند. در اين ميان مهم ترين 
و بزرگ ترين دست آويز مخالفان حقيقت، بحث شيعه و 
ــلمانان است.  ــني و اختالف ميان اين دو مذهب از مس س
بنابراين لزوم حفظ وحدت ميان مسلمين از جمله اموري 
است كه همواره از سوي بزرگان و رهبران مذهبي مسلمان 
مورد توجه قرار گرفته است. حقيقت مفهوم »وحدت« و به 
عبارت صحيح تر »اتحاد« آن است كه با حفظ عقايد قطعي 
ــمن مشترك موضع واحدي  ــلم خود، در مقابل دش و مس
ــته و از او غافل نباشيم. شهيد مطهري)ره( قائل است  داش
ــالمي متوقف بر اين نيست كه فرق و مذاهب  وحدت اس

از ميان برود.
 با وقوع انقالب اسالمي در سال 1357، حساسيت دشمنان 
اسالم براي ايجاد اختالف و پراكندگي در ميان مسلمانان 
ــد. بنابراين حضرت امام خميني)ره( با درك اين  بيشتر ش
ــيع و تسنن كه از پيروان زيادي  موضوع كه دو مذهب تش
ــدازه بتوانند  ــتند، هر ان ــر جهان برخوردار هس در سراس
ــيار  ديدگاه هاي خود را به يكديگر نزديک كنند، تأثير بس
مهم و ارزشمندي در اعتال و عزت و سربلندي مسلمان در 
جهاني كنوني خواهند داشت و توطئه هاي هر روزه آن ها 
ــش بر آب خواهند كرد، روزهاي دوازدهم تا هفدهم  را نق
ربيع االول را تحت عنوان »هفته وحدت« نام گذاري كردند 
ــدت ميان جامعه  ــي از مهم ترين راه هاي ايجاد وح و يك
ــلمين را عرضه نمودند. در اين خصوص دكتر كريم  مس
راستگو مي گويد: » اين هفته از دو منظر قابل توجه است. 
اول اينكه نامگذاري آن در ايام تولد حضرت ختمي مرتبت 
كه ابتداي آن به نقل پيروان سني و پايان آن به عقيده شيعيان 
است و چون ايام شاد و مباركي است، از نظر روان شناسي 
ــلمين  ــز بهترين زمان براي بحث در مقوله وحدت مس  ني

ــور ايران  ــد و دوم هم توجه به بافت مذهبي كش می باش
است همان طور كه مي دانيم با اينكه مذهب رسمي كشور 
ما شيعه است و تعداد شيعيان در اينجا بيشتر است، اما اقوام 
ــياري نيز مذهب سني را انتخاب كرده و به آن  و مردم بس
معتقدند، بنابراين وجود اختالف ميان آن ها موجب مي شود 
ــده و حتي امنيت كشور  كه در ايران نيز اختالف ايجاد ش
ــدت و قرار دادن ايامي  ــه خطر افتد و بنابراين حفظ وح ب
ــوي امام )ره( عالوه بر جنبه مذهبي و شرعي از نظر  از س

اجتماعي و امنيتي نيز اقدامي به جا و قابل تأمل است«.
محمد)ص(؛ پيام آور صلح و دوستی

حضرت محمد)ص( پيام آور اسالم صلح و دوستی است، 
كامل ترين انسان و در واقع اشرف مخلوقات خداوند است. 
ــری قابليت  خداوند همه فضايل و كماالتی را كه مقام بش
ــته  ــالم)ص( ارزانی داش ــل بدان را دارد به پيامبر اس وص

است.
بنا به تعبير قرآن مجيد او مقام پيامبری را خود كسب نكرده 
بلكه خداوند او را به اين مقام برگزيده است. عالوه بر اين، 
ــت. از همين رو  همه فضايل در وجود او فعليت يافته اس
مسلمان ها او را نمونه كامل برای زندگی بشر می دانند كه 
بايد از آن تقليد كرد. او انسان كامل است و قرآن مجيد خود 
از او به عنوان نمونه ای ياد كرده است كه بايد سرمشق قرار 
گيرد. مسلمين در طول تاريخشان و با اخالص و عشق و 
عالقه به شخصی كه برگزيده خداوند برای بسط پيام او در 
ــتين شارح و مفسر كالم او، يعنی قرآن  روی زمين و نخس
مجيد بوده است پيوسته برای تشبه جستن به اعمال و افعال 
حضرت رسول )ص( و فهميدن اقوال او تالش كرده اند. 
بايد از درون منظر اسالمی نيز در آن حضرت نگريست و 
برای تشخيص جايگاه او در آگاهی دينی مسلمانان تالش 

كرد.
در هر يک از زبانهای اسالمی وقتی كسی لفظ پيامبر را بر 
زبان می آورد اين لفظ به معنای محمد )ص( است كه از 
ــود مگر آنكه در مقام  اين جهت هرگز نام او برده نمی ش
ــالم خداوند بر او  ــا به دنبال آن گويند يعنی درود و س دع
باد. برای فرد غير مسلمان فهم اهميت معنوی پيامبر اسالم 
)ص( و نقش آن حضرت به عنوان مثل اعالی حيات دينی 
ــت به خصوص اگر چنين فردی در  ــوار اس و معنوی دش
ــد. از اين بابت، در قياس  فضايی مسيحی رشد يافته باش
با مسيح و بودا، رسالت زمينی پيامبر)ص( آنقدر بشری و 
آنقدر مستغرق در تحوالت سياسی، اجتماعی و اقتصادی 
ــد كه نمی توان الگويی برای حيات معنوی  به نظر می رس

باشد.
ــروزه درباره  ــه اين افرادی كه ام ــت ك  به همين دليل اس
راهنمايان بزرگ معنوی بشريت قلم می زنند نمی توانند 
فهم و تفسيری همدالنه از پيامبر)ص( داشته باشند. دليل 
ــت كه ماهيت روحانی پيامبر)ص( در  ــكل آن اس اين مش
ماهيت بشری اش مخفی مانده و رسالت روحانی محض 
آن حضرت در وظايفش به عنوان راهنمای انسانها و رهبر 
اجتماع نهان شده است. رسالت پيامبر )ص( اين بود كه نه 
فقط راهنمايی معنوی بلكه سامان دهنده يک نظام اجتماعی 
نوين نيز باشد و به طور دقيق به دليل همين جنبه وجودی 
ــرت از نگاه  ــاحت معنوی محض آن حض ــت كه س اوس

بيگانگان مخفی مانده است.

جامعه

دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
ــل وجود تعداد زيادی از مهاجرين افغانی در  گفت: به دلي
اصفهان و همچنين مركزيت استان اصفهان به خاطر داشتن 
ــور، آمار ميانگين اعتياد در استان  ــاهراه های اصلی كش ش

اصفهان رو به باال است.   
در  ــی  كرم ــن  حس ــردار  س ــا،  ايمن ــزارش  گ ــه  ب
ــا  ب ــارزه  مب ــی  هماهنگ ــورای  ش ــری  خب ــت   نشس
ــانه اظهار  ــا اصحاب رس ــتان اصفهان ب ــدر اس ــواد مخ  م
ــتان اصفهان در زمينه دستگيری معتادين رتبه  ــت: اس داش
پنجم، در زمينه فعاليت سازمان های مردم نهاد رتبه چهارم، 
ــوم، در زمينه  ــه ورودی معتادين به زندان رتبه س در زمين
ــده معتادين رتبه چهارم و در زمينه  ــی ش باندهای متالش
كشفيات مواد مخدر رتبه نهم كشور را به خود اختصاص 

داده است.
ــی اعالم كرد: به دليل وجود تعداد زيادی از مهاجرين  كرم
ــتان اصفهان به  افغانی در اصفهان و هم چنين مركزيت اس
خاطر داشتن شاهراه های اصلی كشور، آمار ميانگين اعتياد 
در استان اصفهان رو به باال است. كرمی در خصوص ابعاد 
فعاليتی اين شورا عنوان كرد: چهار كميته درمان، فرهنگی 
و پيشگيری، مقابله و حقوقی به عنوان زير مجموعه های 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشغول به فعاليت 

هستند. 
ــوزه درمان و حمايت های اجتماعی  وی در خصوص ح
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و فعاليت های صورت 
ــط اين نهاد اظهار داشت: در استان اصفهان 25  گرفته توس
مركز درمان اعتياد دولتی، 185 مركز درمان خصوصی و 46 
ــغول می باشند.  كمپ مردم نهاد به امر درمان معتادين مش
دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، 
ضمن اعالم اين موضوع كه 98 هزار معتاد در سطح استان 
وجود دارد، گفت: از كل اين تعداد در طول 9 ماهه امسال، 
ــان دولتی تحت درمان  ــر در مراكز درم ــزار و 410 نف 6 ه
ــردار كرمی افزود: در طول اين مدت 43  قرار گرفته اند. س
ــزار و 183 نفر نيز در مراكز خصوصی وكمپ ها درمان   ه
شده اند. وی آمار معتادين تزريقی و پرخطر استان را نزديک 
به 10 هزار نفر عنوان كرد و اذعان داشت: با دادن سرنگ و 
وسايل مصرفی به اين گونه معتادين، سعی بر حفظ شرايط 

و جلوگيری از آلودگی توسط اين افراد می شود. 
سردار كرمی با بيان اين كه در حوزه فرهنگی و پيشگيری 
ــای اداری و  ــوزش در محيط ه ــر آم ــت اصلی ب محوري
 مدارس و دانشگاه ها متمركز شده است، گفت: تا كنون در 
محيط های آموزشی 148 هزار و 412 نفر، در محيط های 
ــر، در محالت 80 هزار و 469  ــری 4 هزار و 770 نف كارگ
نفر و در محيط های خانوادگی 87 هزار و 491 نفر تحت 
پوشش كالس های آموزشی و آگاه سازی قرار گرفته اند. 

دبير شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان:
ميانگين اعتياد در استان 

اصفهان رو به باال است

پنجرهزیر پوست شهر

نکته های قابل توجه در هنگام استفاده از
چند وسيله برقی

ساخت حسينيه ها نبايد بيش 
از مساجد باشد 

ثبت نام  2018زوج در سايت 
14سكه چهارمحال و بختياري

 راه اندازی77 نمايندگي توزيع آرد 
در چهارمحال و بختياري

سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سميرم 
گفت: ساخت و ساز حسينيه ها نبايد بيشتر از مساجد 
باشد.  حجت االسالم و المسلمين عباس نصيراالسالمي در 
گفتگو با ايرنا افزود: بهادادن بيش از حد به حسينيه موجب 
انحراف افكار عمومي و ايجاد سوال براي عموم خواهد شد. 
وي، تقدس و جايگاه مسجد را غير قابل قياس با هر مكان 
ــي و معنوي ديگر عنوان كرد و گفت: تقويت جايگاه  مذهب
ــاخت اين مكان مقدس براي مومنان يكي از  ــجد و س مس
بهترين خيرات و بركات جامعه اسالمي است. به گفته وي، 
ــازي امري خوب و قابل تقدير است ولي نبايد  حسينيه س
صرف بهانه هايي مانند مشكالت شرعي برخي عزاداران به 
ساخت حسينيه اولويت داده شود. وی اظهار داشت: تعداد 
مساجد بايد به مراتب از حسينيه ها و تكايا بيشتر و از نظر 

ظاهري زيباتر باشد. 

سرپرست سازمان ملي جوانان چهارمحال وبختياري 
گفت: با راه اندازي سايت 14 سكه دو هزار و 18 نفر 
ــايت ثبت نام كردند. مصطفي  از زوج هاي جوان دراين س
ــايت 14 سكه، متبرك به نام  بيات در گفتگوبا ايرنا افزود: س
ــوم براي ثبت اطالعات زوج هايي كه با مهريه كم  14 معص
زندگي خود را آغاز  كرده اند، نمادي از شروع ازدواج آسان و 
ــاده است. وي اضافه كرد: هر چند تعيين ميزان مهريه به  س
عهده خانواده هاست، اما سازمان ملي جوانان به دنبال اعمال 
سياست هاي تشويقي براي ترويج مهريه كم و شروع زندگي 
ساده و بي آاليش در كشور است. بيات از جمله سياستهاي 
ــهيل ازدواج هاي ساده را  اعزام  تشويقي اين سازمان در تس
زوج هاي جوان با مهريه كم به سفرهاي زيارتي و بازديد از 
ــرد. وي از  ــور عنوان ك ــگري كش اماكن تاريخي و گردش
پرداخت وام قرض الحسنه به زوج هاي جوان پس از گذشت 

سه يا چهار سال از آغاز زندگي مشترك خبر داد.

ــركت غله و خدمات بازرگاني چهارمحال و  مدير ش
بختياري گفت: به منظور آسان سازي در توزيع آرد در 
بين مردم استان، 77 نمايندگي توزيع در سطح اين استان داير 
ــده است . قاسم زمانيان درگفتگو با ايرنا افزود:با  و فعال ش
اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ، 900 تن آرد از طريق 
نمايندگي هاي ياد شده در اختيار ساكنان منطقه های شهري 
اين استان قرار گرفته است. وي، با اشاره به راهكارهاي موثر 
در راستاي ارتقاي كيفيت نان در اين استان، تاكيد كرد: ارائه 
بسته هاي حمايتي به صنف نانوايان، ايجاد رقابت بين نانوايان، 
ــاماندهي نانوايي هاي آزاد پز از  ارتقاي آموزش نانوايان و س
ــتان  جمله مهم ترين راهكارهاي افزايش كيفيت نان در اس

است. 

دث
حوا

زاينده رود
ــتاني را اغفال مي كرد توسط  فردي كه دختران جوان دبيرس
ــتان اصفهان شناسايي و دستگير  مأموران پليس امنيت عمومي اس
ــرهنگ ميرعباس صوفي وند رئيس پليس امنيت عمومي  شد. س
ــت: در پي كسب خبري مبني  ــتان با اعالم اين خبر اظهار داش اس
ــر اينكه فردي در يكي از منطقه هاي اصفهان براي دختران جوان  ب
و دبيرستاني ايجاد مزاحمت مي كند موضوع در دستور كار مأموران 
اداره عمليات اين پليس قرارگرفت. وي تصريح كرد: پس از انجام 
تحقيقات ميداني متهم به نام »اردشير- ك« شناسايي و مشخص شد 
كه نامبرده با دادن خط و گوشي تلفن همراه نسبت به اغفال دختران 
جوان اقدام مي كند. اين مقام مسئول در ادامه افزود: با هماهنگي مقام 
قضايي مأموران به محل موردنظر اعزام و متهم را در يک عمليات 
غافلگيرانه دستگير كردند. رئيس پليس امنيت عمومي استان گفت: 

در بازرسي از منزل متهم تعداد 4 حلقه سي دي، 2 دستگاه گوشي 
تلفن همراه، يک حلقه فيلم دوربين عكاسي و يک جلد دفترچه 
تلفن حاوي شماره تلفن هاي مربوط به دختران كشف و ضبط شد. 
ــرهنگ صوفي وند در پايان با بيان اينكه متهم به همراه پرونده  س
ــير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد به دختران  جهت س
جوان هشدار داد: افراد فرصت طلب و سودجو نظير متهم دستگير 
ــكلي براي رسيدن به اهداف و نيات  ــده از هر زمان و به هر ش ش
شومشان استفاده مي كنند بنابراين الزم است دختران نوجوان دقت 
كافي و هوشياري الزم را داشته باشند تا در دام چنين افرادي گرفتار 
نشوند چرا كه گاهي مشاهده شده كه اين افراد با ترفندهاي مختلفي 
ــتگاري، اشتغال، سرمايه گذاري و ... به دختران جوان  نظير خواس
نزديک شده و مشكالتي را براي آنان ايجاد كرده اند كه عواقب آن 

تا پايان زندگي همراه دختران بوده است. 

زاينده رود
در راستاي برخورد با مظاهر علني فساد مأموران اداره 
نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت عمومي استان اصفهان 
ــته پلمب  ــف را طي 10 ماه گذش ــد صنفي متخل 581 واح

كردند. 
ــاني  رس ــالع  اط ــز  مرك ــت  سرپرس ــان  ــي صادقي مصطف
ــگاه اظهار  ــگار اين پاي ــان در گفتگو با خبرن ــس اصفه پلي
ــاد  ــي فس ــر علن ــا مظاه ــورد ب ــتاي برخ ــت: در راس داش
ــر اماكن  ــارت ب ــوران اداره نظ ــته مأم ــاه گذش ــي 10 م ط
ــف بازديد  ــاي صنفي مختل ــن پليس از واحده ــي اي  عموم

كردند. 
وي افزود: در اين ارتباط واحدهاي صنفي عرضه محصوالت 

ــاالر پذيرايي و... مورد  ــاك، خرازي، ت فرهنگي، توليد پوش
بازديد قرار گرفتند. 

ــاط تعداد 581  ــئول تصريح كرد: در اين ارتب ــن مقام مس اي
ــي عرضه  ــامل 102 واحد صنف ــف ش ــد صنفي متخل واح
ــي، 92 واحد صنفي توليد و عرضه  محصوالت ضد فرهنگ
ــز پذيرايي اختالط زن  ــاك نامتعارف، 42 تاالر و مراك پوش
ــامل: خرازي، نصب و  ــرد و 345 واحد صنفي ديگر ش و م
ــودرو و... پلمب  ــتگاه هاي صوتي داخل خ ــدازي دس  راه ان

شد. 
ــدادي از متصديان  ــان كرد: تع ــان در پايان خاطرنش صادقي
ــوزش و آگاه  ــز در محل كار مورد آم ــاي صنفي ني واحده

سازي قرار گرفته و از آنان تعهد اخذ شد.

دولت تصويب كرد:
آیین نامه اجرایي ماده 27 قانون اصالح بیمه اجباري 

دارندگان وسایل نقلیه موتوري

ــته ای؟ درساتو خوندی؟ مگه فردا  چرا اينجا نشس
ــی كنی؟ چرا  ــدر فيلم نگاه م ــان نداری؟ چق امتح
ــتی؟ فقط برای  ظرف ميوه ای رو كه خوردی نشس
ــاتو  ــريال وقت داری؟ چند بار بگم كفش ديدن س
اينجا در نيار؟ چقدر وسايلت را جمع كنم! من هم 
آدمم، خسته شدم!با اين جمالت می توان در محيط 
خانه مداوم روی اعصاب ديگران راه رفت، قدم زد 
ــس عصبانيت، كم حوصلگی و  ــی دويد و ح و حت
لج بازی را تقويت كرد! تا جايی كه آرامش زندگی 
ــود!برخی افراد هميشه  البه الی اين جمله ها گم ش

ناله می كنند. 
ــوند، وقتی  وقتی با افزايش قيمت ها مواجه مي ش
كارهاي شان عقب می افتد، وقتی هوا آلوده است، 
ــنگين است، وقتی هوا گرم است،  وقتی ترافيک س
ــی گير نمی آيد،  ــی بارد، وقتی تاكس وقتی برف م
ــدر به خاطر  ــوزد و خالصه آنق ــذا می س وقتی غ
ــک عادت جديد مبتال  ــر چيزی می نالند كه به ي ه
ــدن ، هيچ فكر كرده ايد چرا  ــوند: عادت نالي می ش
ــراد می گيريم،  ــداوم از ديگران اي ــی اوقات م برخ
ــاكی می شويم و  ــاله ای ش يا خيلی زود از هر مس
ــان عقيده  ــه ناليدن ؟روان شناس ــروع می كنيم ب ش
ــت  ــخ به موقعيت هايی اس دارند ناليدن نوعی پاس
ــود و اگر اين ويژگی از  كه فرد دچار ناكامی می ش
ــد به عنوان يک  ــتمرار برخوردار باش فراوانی و اس
ــازگار مطرح می شود كه در  ــخصيتی ناس شيوه ش
ــراب، خود كم بينی،  ــردگی، اضط اين موارد با افس
بهداشت روانی پائين، مشكل سازگاری با ديگران، 
بدبينی، نااميدی، خشم و رضايت نداشتن از زندگی 

همراه است. 
ــه در آن  ــت ك ــار از لحظه هايی اس ــی سرش زندگ
ايستگاه نوجوانی و جوانی مان به دنبال يافتن پاسخ 
سوالهايی هستيم كه احاطه مان كرده است. در اين 
دوره احساس نگرانی از آينده و ترس از سرنوشت، 
ــته و احساس گناه به جوان هجوم  درگيری با گذش

ــه كند. كنترل نكردن  ــی آورد و او می ماند كه چ م
ــات در دوره جوانی و نوجوانی  عواطف و احساس
ــه منجر به  ــت ك ــی از مهم ترين چالش هايی اس يك

بروز بسياری از آسيبها می شود. 
برای كنترل عواطف و احساسات چه بايد كرد ؟

ــما را تحت تاثير  نگذاريد كه رويدادهای جهان ش
ــا تاثير گذار  ــيد خود بر آنه ــرار دهد، بلكه بكوش ق
ــر رويدادهای خارج از  ــويد. بايد بياموزيم كه ب ش

كنترل خود بی اعتنا باشيم. 
ما ناگزير نيستيم كه خود را تحت سلطه هر نيروی 
ــق و خرد  ــارج از وجود خويش قرار دهيم. عش خ
ــيانه دارد همه آنچه  الهی كه در قلب و ذهن ما آش
را برای شادی و خوشبخت زيستن بدان نياز داريم 

برای ما فراهم خواهد آورد. 
ــنجيده  هيچ وقت به خاطر رفتار ناگوار و اقدام نس
ديگران خود را به خشم، اندوه، آزردگی و نوميدی 

گرفتار نكنيد. 
ــيمانی دائم از اعمال ناروايی گذشته و  احساس پش
ــاس نگرانی از رويدادهای احتمالی  همچنين احس
ــان به  ــات منفی انس آينده از مخرب ترين احساس
ــته  ــمار می آيد. اگر بخواهيد اين گونه در گذش ش
ــكالت روحی و  ــد دچار مش ــده زندگی كني و آين
ــردگی، اضطراب، ياس و نااميدی  روانی مانند افس
ــاس  ــويد و از بودن در زمان حال هيچ احس می ش
ــما ديگر  ــت. در نتيجه ش ــد داش ــی نخواهي  خوش
ــب و مطابق با  ــزه ای برای ادامه زندگی مناس انگي
ــل خود نداريد و ديگران هم از بودن در كنارتان  مي

احساس خوشی نخواهند داشت. 
ــا ضربه ای  ــاند و ي ــر كس به ديگری زيان برس ه
ــد بيشترين زيان را  ــی وارد كند، مطمئن باش  به كس

خود ، از آن خواهد ديد. 
ــوان يک فرد بالغ  ــن كارهايی كه به عن از مهم تري
ــه گاه به دوران  ــت گاه ب می توان انجام داد بازگش
ــادمانه كودكی است. پس شما هم هر چند وقت  ش

به اين اقدام شادی بخش دست بزنيد. 
گاهی به نظر می رسد كه شما با خود تنهاييد، ولی 
تنهايی را حس نمی كنيد. آگاه باشيد هنگامی كه به 
خود عالقه ای نشان نمی دهيد در آن زمان است كه 

خود را بی كس و تنها احساس خواهيد كرد. 
ــته ها را گذرانده ايم و وعده آينده را به هيچ  گذش
ــا زمان حال را در  ــا نداده اند، پس ما تنه يک از م

اختيار داريم و بايد آن را دريابيم. 
ــد و  ــی، مجالی برای رش ــه ای از زندگ ــر صحن ه
ــا زدن و ركود و  ــا آغازی برای در ج ــی و ي بالندگ
ــت. پس اختيار با شماست. سعی كنيد  كسالت اس

مسير رشد و بالندگی خود را انتخاب كنيد. 
ــما نيست، از  و باالخره اين كه اگر كارها بر وفق ش
خود بپرسيد چه كرده ام كه با چنين ناگواری هايی 
ــی توانم خود را از اين  ــده ام، چگونه م روبه رو ش
ــم، چه عبرتی می توانم از اين رويداد  تنگنا رها كن
ــوال ها هميشه ذهن خود را  بگيرم؟ با طرح اين س
كنجكاو و خالق نگه داريد و برای به دست آوردن 

جواب منطقی تالش كنيد.  

پلمب 581 واحد صنفي متخلف دستگيري اغفالگر دختران جوان در اصفهان
در راستاي برخورد با مظاهر علني فساد در اصفهان

می نالم، پس هستم  

هفته وحدت، گرامی داشت تحکیم میثاق
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در سال  جاري:
337 مورد زمین براي ساخت مسکن 

مهر در اصفهان واگذار شد 
مدير اداره امالك سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان گفت: امسال  
337 مورد زمين به منظور ساخت مسكن مهر در استان از سوي اداره امالك 
سازمان مسكن و شهرسازي به دولت واگذار شد. حسين ساالري مقدم با 
بيان اينكه طرح مسكن مهر به عنوان بزرگ ترين پروژه براي تامين مسكن 
اقشار كم درآمد جامعه در اولويت سياست هاي دولت است، اظهار داشت: 
گام نخست در اين راستا، تامين زمين مناسب در نقاط مختلف استان به 

منظور اجرايي شدن اين طرح بوده است. 
وي ادامه داد: اولويت نخست تامين زمين، اراضي دولتي در اختيار سازمان 
ــي و در مرحله بعدي با تحويل  ــوده كه از محل موجودي اراضي ملك ب
اراضي ملي واقع در شهرها از اداره منابع طبيعي استان صورت مي پذيرد. 
مدير امالك سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان تصريح كرد: به 
ــذاري زمين ها در برخي منطقه ها با وجود  ــل وجود اين روند در واگ دلي
تالش فراوان، زمين دولتي فراهم نشده و سازمان به ناچار اقدام به خريد 
ــخاص اعم از حقيقي و حقوقي به بهاي كارشناسي روز كرده  اراضي اش
است. وي بيان داشت: مساحت زمين هاي واگذار شده در شش شهرستان 
استان در مجموع 818 هزار و 597 متر مربع بوده كه در اين بين چهار قطعه 
زمين ديگر هم در حال واگذاري به پروژه هاي مسكن مهر سميرم است. 
ــاالري مقدم با اشاره به اينكه اين زمين ها در شهرستان هاي قهدريجان،  س
سميرم، چادگان، دولت آباد، گز و شاهين شهر بوده است، خاطرنشان كرد: 
ــده از طريق اداره تعاون، بنياد مسكن و شركت  اطالعات افراد معرفي ش
عمران شهرهاي جديد در قالب هاي خاص رايانه اي تهيه و براي استفاده 
از تسهيالت دولتي، مورد بررسي قرار مي گيرد. وي با اشاره به فعاليت هاي 
اداره حقوقي زير مجموعه مديريتي خود، گفت: طرح و پيگيري شكايات 
ــط نيروهاي  ــه متصرفان اراضي دولتي پس از گزارش موضوع توس علي
حفاظت اراضي در ادارات شهرستان، شركت در تمامي جلسات رسيدگي 
دادگاه و تهيه لوايح دفاعيه و دعاوي اشخاص عليه اين سازمان و سازمان 

عليه اشخاص از جمله اقدام های اين بخش است. 

گردهمایی مدیران مدارس شبانه 
روزی قطب دو كشوری در اصفهان 

زاينده رود 
ــتان اصفهان،  به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش اس
به منظور بررسی راهكارهای كيفيت بخشی به دبيرستان های شبانه روزی 
ــه روزه مديران مدارس شبانه روزی قطب دو كشور شامل  گردهمايی س
استان های ايالم، اصفهان، قم، گلستان، مازندران، مركزی، البرز، شهرستان های 
ــهيد رجايی برگزار  تهران، زنجان، همدان در محل مركز تربيت معلم ش
ــينی معاون آموزش متوسط اداره  ــد. در اين جلسه سيد جواد پورحس ش
ــداف آموزش و پرورش در  ــاره به تحقق اه كل آموزش و پرورش با اش
مدارس شبانه روزی گفت: مدارس شبانه روزی نيازمند برنامه های ويژه 
ــد. همچنين الزم است جهت غنی سازی اوقات  و برنامه ساالنه می باش
فراغت دانش آموزان، برنامه ريزی مناسب صورت گيرد تا دانش آموزان با 

توانمندی های شغلی و حرفه ای الزم تحويل جامعه گردند. 

رشد 20 درصدی برداشت 
گیاهان دارویی از مزارع 

چهارمحال و بختیاری
ــال  ــال و بختياری گفت: در س ــاورزی چهارمح ــس جهاد كش رئي
ــتان  ــاورزی اس ــی جاری 18 تن گياهان دارويی از اراضی كش زراع
ــته 20 درصد رشد يافته  ــد  كه در مقايسه با سال گذش ــت ش  برداش

است.  
ــوالت گياهی  ــت محص ــطح زيركش ــدر نيازی با بيان اينكه س صف
ــت،  ــال جاری بيش از 15 هكتار بوده اس ــتان در س دارويی اين اس
اظهار داشت: از اين ميزان سطح زير كشت افزون بر 18 تن گياهان 
دارويی برداشت شده  كه در مقايسه با سطح زير كشت 12 هكتاری 
ــت 15/3 تن افزون بر 20 درصد رشد داشته  ــال گذشته با برداش  س

است.
ــتان  گفت:  ــت انواع گياهان دارويی در اين اس ــاره به كش وی با اش
ــه، بادرنج  ــن، بابون ــی، آويش ــاع فلفل ــذی، نعن ــت كاغ ــدو پوس ك
ــت  ــتان اس ــده در اين اس ــه گياهان دارويی توليد ش ــوی از جمل ب
ــور نيز صادر  ــتانهای كش ــاير اس  كه عالوه بر مصارف داخلی به س

می شود. 
ــتان های  نيازی با بيان اينكه گياهان دارويی كمياب از مزارع شهرس
شهركرد و فارسان توليد و برداشت می شوند، افزود: باتوجه به سطح 
ــتان شهركرد  ــت شده شهرس ــت و ميزان محصوالت برداش زيركش
ــترين ميزان كشت گياهان دارويی اين استان را در سال جاری به  بيش

خود اختصاص داده است. 
ــتين بار  ــه بهار برای نخس ــت گياه دارويی گل هميش وی از برداش
ــتان چهارمحال  ــال جاری خبر داد و افزود: اس ــتان در س در اين اس
ــور تقريبی  ــت و به ط ــی اس ــان داروي ــی از گياه ــاری غن و بختي
ــتان برخوردار  ــد در اين اس ــی از قابليت رش ــان داروي ــام گياه  تم

هستند. 
ــاری در ادامه  ــاورزی چهارمحال و بختي ــازمان جهاد كش رئيس س
ــه  ــتان از س ــال در اين اس ــای فع ــردن گلخانه ه ــنامه دار ك از شناس
ــت، گفت: تكميل اطالعات مربوط به  ــده اس ــال گذشته آغاز ش س
ــتور كار قرار گرفته  ــال جاری در دس ــتان تا پايان س  گلخانه های اس

است. 
وی با تاكيد بر اينكه استان از نظر تنوع گونه های گياهان دارويی يكی 
ــاخص در كشور به شمار می رود، افزود: اين استان  از استان های ش
 در كشت گياهان دارويی از جمله استان های منحصر به فرد به شمار 

می رود. 
ــتان را در راستای توليد  ــاورزان اين اس نيازی حمايت دولت از كش
ــت  ــان دارويی مطلوب ارزيابی كرد و گفت: اين در حالی اس گياه
ــته كشت و توليد گياهان دارويی اين استان مورد توجه  كه در گذش
قرار نمی گرفت. وی با اشاره به سياست های تشويقی سازمان جهاد 
ــهيالت و خدمات رسانی مطلوب  ــتای ارائه تس ــاورزی در راس كش
ــه بيش از 80 درصد  ــاره كرد: ارائ ــتان اش و بهينه به گلخانه های اس
ــد به صورت  ــش از 20 درص ــاص اعتباری بي ــهيالت و اختص تس
ــوخت  ــازی س ــاماندهی و بهينه س ــوض به منظور مديريت س بالع
گلخانه ها در دستور كار اين سازمان قرار گرفته  كه به زودی اجرايی 

و عملياتی خواهد شد. 

اخبار شهرکردروي ميز

اين روزها كه قيمت سوخت افزايش يافته شهرداري 
ــل عمومي جور دولت  ــان در بخش حمل ونق اصفه
ــردم و جلوگيري از  ــد و براي رفاه حال م را مي كش
ــرف هزينه اي  ــرخ كرايه  اتوبوس ها، با ص افزايش ن
ــارد تومان به يک هزار و  ــه نزديک به يک ميلي ماهان
300 اتوبوس سوخت ارائه مي دهد.     با اجراي قانون 
هدفمندكردن يارانه ها در اواخر آذر ، قيمت سوخت 
نيز افزايش يافت كه اين مساله موجب افزايش مسافر 
و قيمت سوخت در بخش حمل ونقل عمومي شد به 
ــوخت  نحوي كه هم اكنون براي اتوبوس ها قيمت س
ــده  ــوخت CNG 8 برابر ش گازوئيل 10 برابر و س
ــرايط در بخش حمل ونقل  ــن ش ــا ايجاد اي ــت. ب اس
عمومي انتظار مي رفت دولت عالوه بر پرداخت كامل 

ــه بليت حمل ونقل عمومي، براي جبران هزينه هاي  ياران
وارده به اين بخش سهم قانوني حمل ونقل عمومي را از 
درآمدهاي به دست آمده از اجراي قانون هدفمند كردن ها، 

پرداخت كند.
دريغ از ريالي

ــال حمل ونقل عمومي  ــه يارانه بليت امس ــا تاكنون ن  ام
پرداخت شده و نه سهم حمل  ونقل عمومي از درآمدهاي 
به دست آمده از اجراي قانون هدفمند كردن هاكه باتوجه به 
اين موضوع درحال حاضر اين سهل انگاري و بي توجهي 
،حمل ونقل عمومي را با مشكالت متعددي مواجه كرده 
است. بااين وجودمديريت شهری اصفهان  تصميم گرفته 
ــت با قبول هزينه ها تحميل شده به بخش حمل ونقل  اس
ــاه حال مردم قيمت كرايه اتوبوس هاي  عمومي براي رف

شهر را تا پايان سال افزايش ندهد.
سکوت، بي توجهي به حمل ونقل عمومی 

ــالمی شهر اصفهان در اين باره گفت:  رئيس شورای اس
ــورا تا پايان سال قيمت كرايه  ــاس  مصوبه اين ش بر اس
ــا در صورتی كه مابه التفاوت  اتوبوس ثابت می ماند ام
قيمت سوخت پرداخت نشود درسال آينده قيمت كرايه 
اتوبوس تا 250 تومان يعنی تا سقف 150 درصد افزايش 

خواهد يافت. 

مهندس عباس حاج رسوليها با تاكيد بر اين كه مديريت 
ــز افزايش كرايه  ــرايط فعلی چاره ای ج ــهری  در ش ش
ــاری فقط 70  ــال ج ــت:در س اتوبوس ندارد اذعان داش
ــهرداری اصفهان تحقق می يابد اين در  درصد بودجه ش
ــوخت بر بودجه اين  ــت كه افزايش قيمت س حالی اس
شهر تحميل شده و شاهد گران شدن اجرای طرح های 

شهری هستيم.
ــهرداری  وی با بيان اين كه تاكنون هيچ  يارانه ای به ش
ــت اذعان داشت:هنوز سهم  اصفهان پرداخت نشده اس
ــای حاصل از صرفه جويی  ــهرداری از محل درآمده ش

مشخص نشده  است . 
ــرای اين ارگان خدماتی  ــت اين مهم ب بنابراين  الزم اس
ــن گردد. رئيس شورای اسالمی  ــريع تر روش هرچه س
ــن نرخ كرايه اتوبوس به   ــهر  اصفهان اعالم كرد: تعيي ش
ــته  ــوخت  وابس ــت مابه التفاوت ها ی قيمت س  پرداخ
ــل و حداكثر  ــهری اصفهان حداق ــت و مديريت ش اس
كرايه تخمين زده را بين 50 تا 250 تومان در نظر گرفته 

است. 
ــهر اصفهان معتقداست: »اين  رئيس شورای اسالمی ش
ــت كه هزينه های سوخت  افزايش يابد و  منصفانه نيس
ــه همان ميزان بدون هيچ پرداخت  نرخ كرايه اتوبوس ب

سهم يارانه ای ثابت بماند..«

ــای  ه ــه  هزين ــی  تومان ــارد  ميلي  12 ــش  افزاي
اتوبوسرانی 

ــاره  ــهرداری اصفهان با اش ــاون اداری و مالی ش مع
ــازی يارانه ها  ــد س ــرای هدفمن ــا اج ــه اين كه ب ب
ــرانی  ــارد تومان هزينه های اتوبوس ــدود 12 ميلي ح
ــدود 11 ميليارد  ــت: ح ــش می يابد اذعان داش افزاي
ــه پرداخت  ــت ياران ــهرداری جه ــاالنه ش  تومان س
ــک ريال دولت با  ــت كه ي می كند اين در حالی اس
ــت  ــوم قيمت بليت را می بايس توجه به اين يک س
ــهری  ــرده و مديريت ش ــد پرداخت نك ــل نماي تقب
اصفهان جور دولت را می كشد.مهندس سيد مرتضی 
ــه تاكنون دولت هيچ ريالی  ــام نژاد با بيان اين ك حس
ــت يارانه بليت  ــهرداری اصفهان جهت پرداخ به ش
ــرانی پرداخت نكرده الزم است اين ــوخت اتوبوس  و س
 هزينه ها از طريق پشتوانه هايی تامين شود چرا شهرداری 

توان پرداخت اين همه هزينه ندارد.
بودجه شهرداري كفاف سهل انگاري ها را نمي دهد

ــاون حمل ونقل و ترافيک  ــدس مصطفی نوريان  مع مهن
ــهرداری  ــهرداری اصفهان در اين ارتباط اظهار كرد: ش ش
ــار قرار نگيرند  ــهروندان تحت فش اصفهان برای آنكه ش
ــت اتوبوس و همچنين  ــت تا قيمت بلي تالش كرده اس
ــه همين دليل  ــوس افزايش نيابد و ب ــفر با اتوب هزينه س
 اكنون مابه التفاوت قيمت سوخت را به سختی پرداخت 
ــت و اميدواريم  می كند اما اين روند قابل ادامه يافتن نيس
طبق قول های داده شده دولت ما به التفاوت قيمت سوخت 

برای بخش حمل و نقل عمومی را پرداخت كند. 
ــت  ــرانی مجبور اس ــح كرد: ناوگان اتوبوس وی  تصري
ــد و با كمبود ناوگان  ــافر را جابه جا كن حجم باالی مس
هم مواجه است، همين مساله سبب شده كه اتوبوس ها 
دچار استهالك زودرس شوند و ما با توجه به محدوديتی 
ــن منابع به خصوص در يارانه های بليت كه  كه در تامي
ــود  ــداری و تامين قطعات می ش ــرف تعمير و نگه ص
ــكالتی   برای تعمير و نگهداری ناوگان موجود نيز با مش

مواجه ايم.

شهرستان

افزايش 150 درصدی کرايه اتوبوس های شهر اصفهان 
در سال آينده 

مدير عامل شركت فوالد مباركه محمد سميعی نژاد اظهار 
ــت: ساالنه بالغ بر 10 ميليارد تومان هزينه نگهداری  داش
ــبز فوالدمباركه است.  يک هزار و 600 هكتار فضای س
محمد سميعی نژاد با اشاره به اينكه توليدات فوالد مباركه 
از پنج ميليون به 11 ميليون تن افزايش يافته، بيان داشت: 
اين مساله در راستای استفاده از سياست های توسعه ای 
ــت. وی با اشاره به اينكه از سال 1385 در زمينه  بوده اس
ــش از 220 ميليارد تومان  ــت محيطی بي طرح های زيس
پروژه زيست محيطی برنامه ريزی كرده ايم، تصريح كرد: 

در حال حاضر هزينه طرح های زيست محيطی انجام شده 
120 ميليارد تومان است. مديرعامل شركت فوالد مباركه 
با بيان اينكه 12 فروردين ماه سال آينده دو پروژه زيست 
محيطی ديگر به بهره برداری می رسد، بيان داشت: در حال 
حاضر يک هزار و 600 هكتار فضای سبز در اين شركت 
وجود دارد. وی ادامه داد: بايد توجه داشت كه ساالنه بالغ 
بر 10 ميليارد تومان هزينه نگهداری فضای سبز مجتمع 
ــاره به طرح های  ــت. سميعی نژاد با اش  فوالد مباركه اس
زيست محيطی در اين شركت اظهار داشت: 18 طرح در 

زمينه كاهش گازهای آالينده، 36 طرح خريد تجهيزات 
ــت، 41 طرح  برای اندازه گيری آالينده های محيط زيس
ــه طرح  در زمينه جلوگيری از آلودگی آب و خاك و س
ــت  ــد از جمله طرح های زيس ــات تولي ــی ضايع بازياب
ــاره به نتيجه  ــت.  وی با اش محيطی در فوالد مباركه اس
ــت محيطی فوالد مباركه گفت:  مطلوب طرح های زيس
ــت محيطی تهران و دانشگاه شريف به  ــگاه زيس با دانش
ــات توليد همكاری  ــری از دپوی ضايع ــور جلوگي  منظ

می كنيم. 

برگزاری پنجمین المپیاد فرش دست بافت 
ایران در اصفهان 

همایش ملی نمد 
در چهارمحال و بختیاری

به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان، مرحله استانی پنجمين المپياد 
فرش دست بافت ايران با حضور 23 نفر از هنرجويان برگزيده منطقه ای هنرستان های دخترانه 
كاردانش شهرستان های )اصفهان، خمينی شهر، شهرضا و كاشان( در محل هنرستان كاردانش 
شهدای شهرداری ناحيه چهار برگزار شد. در اين آزمون ابتدا شركت كنندگان به 40 سوال چهار 
گزينه ای به مدت 40 دقيقه پاسخ دادند سپس در رشته های رنگرزی مقدماتی فرش، طراحی 
و نقاشی نقشه فرش، بافت مقدماتی فرش به رقابت پرداختند. شايان ذكر است نفرات اول به 
مرحله كشوری اين مسابقات كه در تاريخ ششم اسفندماه سال جاری در شهر تهران برگزار 
خواهد شد به رقابت دوباره می پردازند. گفتنی است اين مسابقات به منظور سنجش سطح 
مهارت و دانش هنرمندان صنعت سراسر كشور برگزار و نفرات برتر مورد تشويق مسئوالن 
آموزش و پرورش قرار می گيرند. سال گذشته در مرحله كشوری چهارمين المپياد فرش دست 

بافت ايران هنرجويان استان اصفهان موفق به كسب دو رتبه سوم كشوری شدند. 

معاون صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی كشور با اشاره به اينكه نمد 
يكی ديگر از هنرهای اصيل ايران است كه در سفر پيشين هيات دولت به 
استان چهار محال و بختياری مصوبه احيای نمد به تصويب رسيد، افزود: 
ــتان برگزار می كنيم. وی  ــال آينده همايش ملی نمد را در اين اس در س
خاطر نشان كرد: همچنين در سفر رياست جمهور به اين استان، پيشنهاد 
استفاده از نمد در صندلی خودروهای توليدی در ايران مطرح و به دنبال 
آن جلسه هايی با شركت های ايران خودرو و سايپا برای رسيدن به تصميم 

نهايی گذاشته شد و نتيجه آن در آينده اعالم می شود.  
دانيالی يادآور شد: سازمان ميراث فرهنگی برای گرفتن هر گونه مصوبه در 
زمينه توسعه گردشگری و صنايع دستی در منطقه آماده هر گونه همكاری 

است.

مدير كل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياری گفت: همزمان با هفته وقف 18 
طرح عمرانی در بقاع متبركه، موقوفات و مساجد اين استان به بهره برداری می رسد. 
حجت االسالم شوذب شيری اظهار داشت: اين تعداد طرح عمرانی با اعتباری افزون 
بر چهار ميليارد و 190 ميليون ريال در بقاع متبركه، مساجد و موقوفات اين استان 
به بهره  برداری می رسد. وی با بيان اينكه وقف در جامعه اسالمی از جايگاه خاصی 
ــت، افزود: سنت وقف همبستگی اجتماعی بين گروه های مختلف  برخوردار اس
ــتر می كند و از تضادهای طبقاتی به ميزان قابل  جامعه از جمله اغنيا و فقرا را بيش
ــيری با اشاره به اهداف تبعی وقف، گفت: وقف به لحاظ  مالحظه ای می كاهد. ش
ــتفاده متنوع و گوناگون از جمله تعليم و تعلم  مصالح عمومی از ديرباز موارد اس
ــگان با احداث مدارس و تهيه امكانات تحصيل برای جويندگان علم و دانش،  راي
تهيه آب و آبياری اراضی كشاورزی، تاسيس كاروانسراها در مسير كاروانها و قافله ها 
و مواردی از قبيل معالجه و درمان بيماران، كمک به زوار و مسافران، همدردی با 
فقرا و مستمندان داشته است. مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياری بر 
ضرورت فرهنگ سازی برای احيای سنت وقف در كشور تأكيد كرد و اظهار داشت: 

اگر برای ترويج وقف در جامعه از قدرت رسانه ها در راستای فرهنگسازی اين سنت 
ــمند نبوی استفاده شود به طور قطع بسياری از مردم به وقف كردن ترغيب  ارزش
می شوند. شيری با بيان اينكه ايرانيان همواره در طول تاريخ به امر احيای موقوفات 
توجه ويژه ای داشته اند، افزود: بايد به نحوی در جامعه كار فرهنگی صورت پذيرد 
كه سنت وقف در كشور به تدريج به يک فرهنگ عمومی در بين همه مردم تبديل 
شود. وی تصريح كرد: با توجه به شرايط خاص جهان اسالم از برخی امور وقفی 
می توان برای كمک به مسلمانان مظلوم و نيازمند در سراسر جهان استفاده كرد و به 
همين خاطر ما از مردم می خواهيم كه در اين راستا نيز توجه خاصی به وقف داشته 
باشند. شيری با تأكيد بر اينكه اگر وقف به درستی زنده و احيا شود تمام انسانهای 
جامعه زنده و به سمت و سوی اسالم بيشتر گرويده می شوند، گفت: آنچه مشخص 
است اين كه بيشتر موقوفات موجود در كشور مربوط به ايام قديم است و بنابراين 
اين ضرورت به طور جدی احساس می شود كه در زمانه فعلی با يكسری كارهای 
فرهنگی و ترويجی مردم به وقف كردن اموال و دارايی های خود ترغيب و تشويق 

شوند. 

اصغر عنابستانی استاندار چهار محال و بختياری اظهار داشت: احيای صنايع دستی 
ضامن حيات تمدن، فرهنگ، اشتغال و رونق اقتصادی در استان است. 

علی اصغر عنابستانی در نشستی كه با معاون صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی 
كشور پيرامون مبحث ميراث فرهنگی و صنايع دستی داشت با بيان اينكه استان چهار 
محال و بختياری ظرفيت ها و قابليت های بااليی در حوزه ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری برخوردار است، تصريح كرد: ما بايد از اين ظرفيتها برای توسعه 
ــتان نهايت استفاده را ببريم و به موضوع گردشگری عالوه بر مباحث فرهنگی  اس

نگاهی اقتصادی داشته باشيم. 
ــاره به اينكه مديريت استان با مساعدت سازمان ميراث فرهنگی به دنبال  وی با اش
ايجاد نهضتی برای احيا صنايع دستی در چهار محال و بختياری است، خاطر نشان 
كرد: احيا صنايع دستی ضامن حيات تمدن، فرهنگ، اشتغال و رونق اقتصادی در 
استان می باشد. استاندار چهارمحال و بختياری تاكيد كرد: با توجه به وجود معضل 
ــغلی در چهار محال و بختياری، مديريت استان به  بيكاری و كمبود فرصتهای ش

گردشگری و صنايع دستی به منظور ايجاد فرصت های شغلی اميدوار است. وی 
تصريح كرد: مديريت استان طرح های خود در زمينه ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری را به جذب گردشگر و ايجاد بازار فروش صنايع دستی و اشتغال و درآمد 
زايی در قالب تفاهمنامه ای ارائه می كند. عنباستانی ادامه داد: 70 درصد از هنرمندان 
صنايع دستی اين استان را زنان تشكيل می دهند از اين رو توجه به مشاغل خانگی 

برای زنان با توجه به نقش مادری آنها بسيار با اهميت است.
 وی با اشاره به اينكه جمعيت روستايی استان چهارمحال و بختياری بيش از جمعيت 
شهری است و بسياری از افراد از طريق كشاورزی و باغ داری امرار معاش می كنند، 
تاكيد كرد: شرايط آب و هوايی منطقه و طوالنی بودن فصول سرما باعث بيكاری 
افراد در فصولی از سال است و صنايع دستی می تواند كمک شايانی را به وضعيت 
معيشتی كشاورزان داشته باشد. استاندار چهارمحال و بختياری بيان داشت: با توجه 
ــتان چهار محال به خوزستان،  به تردد روزانه 25 هزار خودرو در جاده ارتباطی اس

فرصت مناسبی برای فروش توليدات مردم منطقه در اين محور مواصالتی است.

عنابستانی : 18 طرح در بقاع متبركه چهارمحال و بختياری به بهره برداری می رسد 
احيای صنايع دستی ضامن رونق اقتصادی چهارمحال و بختياری است 

ساالنه 10 ميليارد تومان هزينه نگهداری فضای سبز فوالد مباركه است 

پس از زلزله احتمال وقوع پس لرزه ها و ريزش قسمتي از ساختمان وجود دارد بنابراين تا مدتي از 

رفتن به داخل ساختمان خودداري کنید.

مفاد آرا
ــعه  ــوي هيأت موجب بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توس ــعه. آگهي ابالغ مفاد آرا صادره از س ــماره: 16158 آگهي ماده 133 قانون برنامه چهارم توس 11/294 ش
مستقر در اداره ثبت اردستان نظر به اينكه طبق آرا صادره باستناد اسناد عادي تسليمي تصرفات مالكانه مفروزي افراد متقاضي زير در روستاي خنورنيسيان پالك 118 
اصلي دهستان برزاوند بخش 17 ثبت اصفهان احراز گرديده است لذا طبق بند )ز( ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 133 فوق الذكر مراتب براي يک نوبت آگهي مي گردد 
تا چنانچه كسي نسبت به آنها اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به اداره محترم ثبت اسناد و امالك اردستان تسليم نمايد 

تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي رأي صادره مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
رأي شماره: 1078 ششدانگ: مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي نيسيان احداثي بر روي عرصه مفروزي پالك 118 واقع در صحراكار روستاي خنور به مساحت 

2154/86 مترمربع بنام: دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي. 
تاريخ انتشار: 89/11/28                                                                                                    م الف/ 360 فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
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محمود اسالميان:
صنعتی ترين استان كشور با آغوش باز از سرمايه گذاران تركيه استقبال می كند

ــاری اصفهان  ــای تج ــی فرصت ه ــت بررس ــان در نشس ــتان اصفه ــادن اس ــع و مع ــی و صناي ــاق بازرگان ــس ات رئي
ــتقبال  ــی اس ــذاری خارج ــرمايه گ ــاز از س ــوش ب ــا آغ ــور ب ــتان كش ــن اس ــان صنعتی تري ــت: اصفه ــه گف  و تركي
ــدن در قلب  ــراوان و واقع ش ــع ف ــزرگ و صناي ــادن ب ــتن مع ــان با داش ــزود: اصفه ــالميان اف ــود اس ــد. محم می كن
ــوالد و مواد  ــن و توليد ف ــنگ آه ــادن س ــازده را دارد و در مع ــر ب ــذاری پ ــرمايه گ ــوع س ــه ن ــيل هم ــران پتانس اي
ــات  ــی، خدم ــع غذاي ــتی، صناي ــع دس ــنگ، صناي ــع س ــه داد: صناي ــت. وی ادام ــور اس ــر كش ــب برت ــی قط غذاي
ــا تركيه  ــارت ب ــل و تج ــكای تعام ــه ات ــد نقط ــان می توان ــوالد اصفه ــت ف ــرژی و صنع ــع ان ــی صناي ــی مهندس  فن
ــتان  ــراوان، عالقه مديريت اس ــگاه های ف ــزرگ اقتصادی و دانش ــه بنگاه های ب ــاره ب ــالميان با اش ــود اس ــد. محم باش
ــور تركيه  ــرمايه گذاران كش ــری  اصفهان را فرصت مغتنمی برای س ــرمايه پذي ــران اقتصادی به س ــئوالن و مدي  و مس
برشمرد. وی تصريح كرد: امكانات عالی زير بنايی و مركزيت ترددی و مواصالتی به همراه وجود انواع صنايع توليدی 

ــت. وی خاطر  ــرمايه گذاری خارجی قرار داده اس ــاری، اصفهان را قطبی ممتاز برای تجارت و س ــای تج و فرصت ه
نشان ساخت: با توجه به مشكالتی كه برای ايران توسط كشورهای استعمارگر پيش آمده تمايل ايران و اصفهان برای 

همكاری با كشور دوست و برادر خود تركيه دو چندان گرديده  است. 
نماينده اقتصاد دولتی تركيه: 

ايران و تركيه بايد جبهه اقتصادی مشترك تشکيل دهند 
ــيون همكاری های اقتصادی خارجی تركيه به نمايندگی از بخش دولتی اقتصاد اين كشور در  رئيس هيأت مديره كميس
نشست اقتصادی مشترك اصفهان و تركيه گفت: توليدات كشور تركيه به 195 كشور جهان صادر می شود و تركيه در 

بخش شركت های پيمان كار رتبه دوم جهان را دارد. 
حسين اوز ولمز افزود: در ساالنه 50 ميليارد دالر توليدات تركيه به اروپا صادر می شود و بخش توليدی لوازم خانگی 

تركيه بازار اروپا را در دست دارد. 
وی ادامه داد: عمده تجارت ايران و تركيه در صنعت نفت و گاز است كه بايد به تمام صنايع گسترش يابد و همكاری 
ــود. وی تصريح كرد: ايران و تركيه بايد به عنوان يک  ــويی اقتصادی حاصل ش تجاری ايران و تركيه باال بگيرد و همس
جبهه اقتصادی دست به دست هم دهند و در كنار هم قدرت اقتصادی همديگر را دو برابر كنند چرا كه رؤسای جمهور 
ــطح تجارت دو كشور كه در سال اخير رشد  ــترك دارند، حسين اوزولمز اظهار اميدواری كرد س ــور هدف مش دو كش

داشته است با انجام تفاهم نامه های اخير به افزايش 2/5 برابر برسد. 
وی همچنين سالروز پيروزی انقالب را به مردم ايران تبريک گفت و از زحمات مسئوالن استان برای ايجاد نشست های 

تجاری و تعامل بين اصفهان و تركيه قدردانی كرد. 

معاون استاندار اصفهان: 
معامالت تجاری ايران و تركيه 3 برابر می شود 

معاون استاندار اصفهان مناسبات سياسی، اقتصادی ايران و تركيه را خدشه ناپذير دانست و گفت: نقش آفرينی گفتمان 
ــهر و اقليم  ــتان اصفهان با بيش از صد ش ــور را گوياتر می كند. همدانيان افزود: اس دينی و فرهنگی، مذاكرات دو كش
ــانی كارآمد و ماهر می تواند  چهار فصل و حضور پيش از 8 هزار واحد صنعتی بزرگ و 300 معدن فعال و نيروی انس
ــد، معاون برنامه ريزی استانداری اصفهان  ــته باش ــرمايه گذاری و جذب تعامل تجاری خارجی داش نقش مهمی در س
تجميع صنايع بزرگی همچون پااليشگاه، پلی اكريل، صنايع فوالد، ذوب آهن، هواپيما سازی، داروسازی، صنايع سنگ، 

خودروسازی و سلول های بنيادين در استان را سبب رشد همه جانبه اقتصاد و صنعت اصفهان دانست. 
ــت خارجی و 500 هزار توريست داخلی  ــاالنه 100 هزار توريس وی تصريح كرد: وجود 1600 اثرتاريخی و جذب س

نشان از ظرفيت های باالی استان اصفهان دارد. 
ــت اظهار اميدواری كرد كه تا پايان سال اين  ــور 2 ميليارد دالر اس همدانيان با بيان اين كه اكنون حجم صادرات دو كش
ــان ساخت: تركيه در تبادل  ــال های آينده به 8 ميليارد دالر ارتقاء يابد. وی خاطر نش ــيده و تا س رقم به 2/5 ميليارد رس

دانشجو، هتل سازی، سد سازی و نفت و گاز می تواند به اصفهان خدمات رسانی كند. 
وی در پايان يادآور شد: استان اصفهان هم اكنون در اوج بالندگی اقتصاد و صنعت قرار دارد و در بهترين شرايط امنيت 

برای سرمايه گذاری خارجی می باشد. 
رئيس شورای مشترك تجاری ايران و تركيه: 

اصفهان پتانسيل پذيرش ساالنه يک ميليون نفر توريست خارجی دارد 
ــترك تجاری ايران و تركيه در نشست بررسی فرصت های تجاری اصفهان، تركيه در اتاق بازرگانی  ــورای مش رئيس ش
ــوی افزود: از  ــنگين جايگاه خوبی در منطقه خاورميانه دارد، علی عثمان اولوس اصفهان گفت: اصفهان از نظر صنايع س
سال 1975 اصفهان را می شناسم و بارها برای صنعت توريسم، حمل و نقل و انرژی به اصفهان آمده ام و در 11 سال 
اخير به دقت شرايط اقتصادی و تجاری صنعتی اصفهان و ايران را رصد كرده ام، وی اذعان داشت: رشد استان اصفهان 

در سال های اخير به عنوان صنعتی ترين قطب ايران بی نظير بوده است. 
ــتان ها را به هم متصل می كند و اصفهان ظرفيت پذيرش ساالنه يک ميليون توريست را دارد  ــم اس وی ادامه داد: توريس

و تجربه تاريخی مردم اصفهان لياقت و جايگاه بهتری را برای ايشان می طلبد. 
ــور آرامش برقرار  ــت تصريح كرد: در دو كش ــوی با بيان اينكه تاريخ ايران و تركيه به هم آميخته اس علی عثمان اولوس

است و ما دو كشور قدرتمند خاورميانه هستيم، چرا بايد سطح تجارت ما پائين باشد. 
ــورد تجديد نظر قرار دهد و تجارت بين دو  ــوری ايران تقاضا كرد حمل و نقل و ماليات آن را م ــت جمه وی از رياس

كشور با معافيت گمركی و مالياتی همراه شود. 
وی خاطر نشان كرد: تركيه در تبادل دانشجو، فناوری و هتلداری می تواند تعامل خوبی با اصفهان داشته باشد.

ــد پايه اقتصادی  ــه و هيات بلن ــدا... گل رئيس جمهوری تركي ــفر عب ــان با س همزم
ــاری و  ــی فرصت های تج ــت بررس ــان، نشس ــه اصفه ــور ب ــن كش ــی اي  بازرگان
ــرمايه گذاری در اصفهان و تركيه با هدف ايجاد تعامل دو جانبه در بهبود روابط  س
ــالن اجالس اتاق بازرگانی صنايع و  بازرگانی، تجاری و همكاری های صنعتی در س
ــت بيش از صد نفر از بازرگانان و فعاالن  ــد، در اين نشس معادن اصفهان برگزار ش
اقتصادی شاخص كشور تركيه به همراه صاحبان صنايع برتر توليدی اقتصادی استان 
ــخنان معاون استاندار اصفهان،  ــنيدن س ــتند، حاضران پس از ش اصفهان حضور داش
ــتان اصفهان و استماع سخنان رئيس شورای مشترك تجاری  رئيس اتاق بارگانی اس
ايران و تركيه و نيز رئيس اتحاديه اتاق ها و بورس های تركيه در قالب 20 ميز گفتگو 
ــان اصفهان و تركيه ــرمايه گذاری مي ــی فرصت های تجاری و س ــل به بررس  و تعام

پرداختند. 
ــار، بازرگانان و صاحبان صنايع اصفهان و تركيه در زمينه های تجهيزات صنعتی،  تج
ــين آالت، خودرو و لوازم يدكی،  ــی عمومی حمل و نقل، صنايع فلزی، ماش بازرگان
 ،IT ــک، مخابرات و ــيمی، برق و الكتروني ــيميايی، و پتروش ــت و گاز، صنايع ش نف
ــاوره ای، بانكداری، معدن، كشاورزی، صنايع  ــاجی و صنايع دستی، خدمات مش نس
ــای جداگانه به تبادل نظر و ارزيابی توانايی های  ــاختمان در كار گروه ه غذايی و س
ــد، در ميان بازرگانان و هيأت  ــر برای ايجاد روابط و تعامل تجاری پرداختن همديگ
ــای اتاق های  ــه اتاق ها و بورس های بازرگانی، روس ــادی تركيه، رئيس اتحادي اقتص
ــاف و صنعتگران  ــيون اصن ــس كنفدراس ــف تركيه، رئي ــهرهای مختل ــی ش بازرگان

ــورای  ــيون روابط اقتصادی و خارجی، رئيس ش ــه، رئيس هيات مديره كميس  تركي
ــدگان مديترانه، معاون  ــه صادر كنن ــگاه های تركيه، معاون اتحادي ــن المللی دانش  بي
ــدگان تركيه و تعداد  ــورای صادر كنن ــر عامل صنعتگران جوان تركيه، معاون ش مدي
ــور تركيه حضور   قابل توجهی از مدير عامالن صنايع و گروه های تجاری بزرگ كش
ــتند، بيشترين شركت های تركيه ای حاضر در نشست  را شركت های ساختمانی  داش
با 16 نماينده، شركت های مواد غذايی با 12 شركت، خدمات بانكداری با 9 نماينده 
ــيميايی و پتروشيمی با هر كدام  ــركت های حمل و نقل، نفت و گاز و ش بانكی و ش
ــكيل می دادند. هم اكنون ميزان صادرات ايران به تركيه در 9 ماهه اول  7 نماينده تش
سال 89 بيش از 567 ميليون دالر و ارزش واردات ايران از آن كشور 2 ميليارد دالر 
بوده است، كاالهای صادراتی عمده ايران پلی اتيلن، كاتد و روی غير ممزوج بوده و 
 كاالهای وارداتی از تركيه بيشتر طالی خام، شمش آهن و فوالد و تخته های فيبری بوده 

است. 
ــت  ــيده اس ــال به 5/7 ميليارد دالر در 2009 رس حجم مبادالت ايران و تركيه در س
ــه 3/4 ميليارد دالر  ــه 2/3 ميليارد دالر و صادرات به تركي ــران از تركي و واردات اي
ــت كه در هر دو شاخص نسبت به سال 2008 مبادالت كاهش داشته است  بوده اس
ــم 2 ميليارد دالر  ــد رق ــه با 40 درصد رش ــال 2010 در واردات از تركي ــا در س ام
ــت. هم  ــده اس ــد رقم 5/34 ميليارد دالر ثبت ش ــا 14 درصد رش ــادرات ب و در ص
ــان  ــور تركيه را نش ــور در صادرات و واردات زيان كش  اكنون تراز بازرگانی دو كش

می دهد. 

در سفر رئيس جمهوری و هيات بازرگانی تركيه به اصفهان صورت گرفت؛ 

امضاء تفاهم نامه همکاری اتاق های بازرگانی اصفهان- آنتالیا ، اصفهان- قونیه

منا
: اي

س
عک

امكانات عالی زير بنايی 
و مركزيت ترددی و 
مواصالتی به همراه 
وجود انواع صنايع 
توليدی و فرصت های 
تجاری، اصفهان را 
قطبی ممتاز برای 
تجارت و سرمايه 
گذاری خارجی قرار 
داده است.
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مخالفت 
باشگاه سپاهان 
با حضور 
قلعه نوعي 
در تیم ملي

پريرا: 
به خاطر 
كناره گیري 
رونالدو گریه 
كردم

ماهان، نماینده 
ایران در جام 
باشگاه هاي آسیا

باشگاه سپاهان اعالم كرد كه با حضور سرمربي خود در 
ــت. انصراف كارلوس  تيم ملي فوتبال ايران مخالف اس
كرش از حضور در ايران سبب شد بار ديگر نام مربيان ايراني 
ــود. در اين بين نام  ــراي حضور در رأس تيم ملي مطرح ش ب
ــي آيد و اين  ــم م ــايرين به چش ــر قلعه نوعي بيش از س امي
ــد اما  ــام او مطرح ش ــدي قبل هم ن ــت كه چن ــي اس درحال
ــپاهان به صراحت اعالم كرد با حضور  ــگاه س مديرعامل باش
ــت. در همين زمينه و با  ــي در تيم ملي مخالف اس ــه نوع قلع
ــام قلعه نوعي براي حضور در  ــدن دوباره ن توجه به مطرح ش
ــانه اي باشگاه سپاهان در  تيم ملي، مرتضي رمضاني مدير رس
ــگاه همچنان مخالف حضور قلعه  گفتگو با فارس گفت: باش

نوعي در تيم ملي است. 
ــد مطرح شدن نام ايشان براي تيم ملي بازي با  به نظر مي رس
ــم است و اگر فدراسيون چنين نظري روي اين مربي دارد  اس
بايد به صورت رسمي اين موضوع را با باشگاه مطرح كند. وي 
عنوان كرد: در شرايط حساس مسابقه ها ليگ هستيم و از چند 
روز آينده نيز ليگ قهرمانان آسيا را در پيش خواهيم داشت. 

سرمربي اسبق تيم ملي برزيل گفت: وقتي شنيدم رونالدو از 
ــو پريرا اظهار  ــتم.كارلوس آلبرت فوتبال كناره  گرفته، گريس
داشت: شنيدن خبر كناره گيري هر ورزشكاري در همه جا غم انگيز 
ــت چون يک دوره ورزشي به پايان مي رسد.  و ناراحت كننده اس
وقتي شنيدم رونالدو اعالم كناره گيري كرده، آنقدر ناراحت شدم 
ــتم. او كه با تلويزيون شهر ريودژانيرو مصاحبه مي كرد،  كه گريس
افزود: در مورد يک بازيكن گمنام صحبت نمي كنيم بلكه در مورد 
ــاي ورزش ظهور كرده،  ــي از بزرگ ترين بازيكناني كه در دني يك
ــت كه باعث ناراحتي  حرف مي زنيم، در نظر گرفتن اين نكته اس
ــود. از نظر من رونالدو يک ستاره هميشگي است. پريرا در  مي ش
ــي 2010 هدايت تيم ملي آفريقاي جنوبي را در اختيار  جام جهان
داشت. وي در سال هاي 1983 الي 1984، 1991 الي 1994، 2003 
ــته و در سال  ــورش را در اختيار داش الي 2006 زمام امور تيم كش
ــيد. در دو دوره  آخر، از وجود رونالدو  1994 به مقام قهرماني رس
ــداي هفته در  ــره گرفت. رونالدو ابت ــا در تركيب تيمش به باره
ــاي فوتبال  ــالگي از دني ــن 34 س ــي مطبوعاتي و در س كنفرانس

كناره گيري كرد. 

زاينده رود
ــگاه هاي فوتسال  ــي بازي هاي قهرماني باش   قرعه كش
ــهر دوحه پايتخت قطر برگزار خواهد  آسيا، 28 اسفند در ش
شد. دومين دوره بازي هاي قهرماني باشگاه هاي فوتسال آسيا 

از 5 الي10 تير ماه سال 90 برگزار مي شود. 
ــا نماينده قطر، قهرمان  ــگاه هاي حاضر در اين رقابت ه باش
ايران )قهرمان دوره قبل(، نمايندگان ژاپن، تايلند، لبنان، چين 

و ازبكستان هستند. 
ــتمين باشگاه اين رقابت ها، بين دو باشگاه از  براي تعيين هش
عراق و اندونزي، چهار روز قبل از شروع رقابت ها ديداري 
ــد. در اين بازي ها هشت تيم به دو  پلي آف برگزار خواهد ش
گروه چهار تيمي تقسيم مي شوند. در دوره قبلي اين بازي ها 
فوالد ماهان سپاهان با پيروزي 5 بر 2 برابر السد قطر، قهرمان 
شد. بيش از اين و به گفته ترابيان، قرار بود قهرمان اين دوره 
ــيايی اعزام شود كه گويا ای  ــابقه های آس از رقابت ها به مس
ــه  ماهان را به   ــت رفت ــی با رد اين نظر، حقوق از دس اف س

اين تيم بازگرداند.

ورزش

 به بهانه خداحافظي رونالدو از فوتبال
اش��ك هاي  و  كفش هاي آويخته 

ناتمام خرگوش چاق
 گريه رونالدو پس از خداحافظي از فوتبال، احساسات 
ــر كورينتيانس را  ــت خب ــه خبرنگاران در نشس هم
ــود اين اشک ها براي  ــاس  مي ش برانگيخت، اگر چه احس

خرگوش چاق، تمامي نخواهند داشت. 
ــو د ژانيرو برزيل  ــا متولد ري ــدو لوئيس نازاريا د ليم رونال
ــرو، آيندهوون،  ــل كروزي ــي بدي ــتاره ب ــال 1976، س س
ــلونا، اينترميالن، رئال مادريد، آ.ث ميالن و شايد هم  بارس
كورينتيانس)در حد نام و اعتبار( اواسط هفته جاري در يک 
كنفرانس خبري براي هميشه با دنياي فوتبال خداحافظي كرد 
و به همه گفت كه چاقي مفرطش از تنبلي و كم كاري نيست 
ــمي او را از تداوم درخشش محروم  و مشكالت متابوليس
ــت. نازاريا در حالي پشت تريبون مي گريست كه  كرده اس
ــي  خبرنگاران حاضر در محل هم با توجه به جو احساس
ــيدن سئوال را نداشتند و براي  حاكم بر كنفرانس توان پرس

دقايقي همه سكوت كرده  بودند. 
خرگوش چاق طوري گريه مي كرد كه گويي عزيزي را از 
ــت داده بود، اگر چه آن عزيز فوتبال نام داشت. عزيزي  دس
ــبز زندگي كرده و گل زده،  كه سال ها با آن در مستطيل س
در ورزشگاه هاي بزرگ جهان نامش بر زبان ها آورده شده،  
بين هياهوي هزاران عالقه مند به فوتبال لحظات خوش و 
ــه يادماني را تجربه كرده، پس با يک بازبيني كلي مي توان  ب
ــه گريه هاي رونالدو حق داد و با وي ابراز همدردي كرد.  ب
رونالدو سال ها از سد مدافعان و خط هاي دفاعي تيم هاي 
بزرگ دنيا عبور كرد و دروازه هاي بسياري را فتح كرد،  اما با 
بازگشت به سرزمين مادري دريبل زن قهار نتوانست از چاقي 
مفرطش عبور كند و سرانجام كفش ها را آويخت و در غم 

جدايي از فوتبال اشک ريخت. 
رونالدو در نشست خبري روز سيزدهم فوريه گريه مي كرد. 
ــايد به ياد روزهايي افتاده بود كه در سال هاي نه چندان  ش
دور و در شهرهاي مختلف كشورش هزاران عالقه مند به 
فوتبال، پيراهن شماره 9 را بر تن مي كردند و با الگوبرداري از 
حركات ديدني  خرگوش و با يک توپ دريبل هايش را در 

نيزارها تمرين مي كردند. 
حركات خيره كننده رونالدو فقط براي عالقه مندان برزيلي 
ــتداران به  جذاب نبود بلكه در دهه نود ميالدي حتي دوس
فوتبال در اروپا،  آسيا،  آفريقا و .. نيز از بازي اين ستاره برزيلي 
ــال اخير  ــذت مي بردند اگر چه اين هنرنمايي در چند س ل
فروكش كرد تا رونالدو به مرگي كه انتظارش را نمي كشيد 
ــود.  رونالدو در 21 سالگي و در روزهايي كه با  نزديک ش
پيراهن بارسلونا در كنار ستاره هاي بزرگي مانند گوآرديوال، 
باكرو، استكويچكوف،  آمونيكه، لوئيز فيگو، فرناندو كوتو و 
.... به ميدان مي رفت؛ با سرعت و تكنيک بااليش چشم ها 
ــه در دهه نود، فوتبال با  ــره مي كرد و بي دليل نبود ك را خي
دريبل هاي رونالدو جذاب تر و تماشايي تر به نظر مي رسيد. 
ــان در اوج قدرت و  ــان فوتبال برزيل و جه ــده آن زم پدي
ــال 1997 به عنوان مرد سال  محبوبيت و درحالي كه در س
فوتبال جهان انتخاب شده بود به يک باره نيوكمپ را ترك 
ــيرو  ــن س  كرد و براي ادامه فعاليت در اينترميالن راهي س
 . ــد  ش
ورود به جمع نراتزروي ها روزهاي ناخوش رونالدو را كليد 
زد چون پارگي رباط صليبي پا و مصدوميت تكان دهنده، از 
بهترين شماره 9 جهان فوتبال در لباس اينترميالن يک بازيكن 
تمام شده ساخت، هر چند بعد از چند سال اقامت نا اميد كننده 
در سن سيرو، اين دست معجزه گر فلورنتينو پرس به قدرت 
اسكناس و اعتبار بود كه از او يک نازارياي دوباره ساخت 
ــدان رونالدو را از نگراني خارج   و دنياي فوتبال و عالقه من

كرد. 
ــايد  ــه رونالدو رباط پاره را خريداري كرده بود ش پرس ك
بيش از هر فرد ديگري قدرت ساق هاي پسر برزيلي را باور 
ــت كمااينكه با ورود به سانتياگو برنابئو و در روزهاي  داش
كهكشاني رئال مادريد، اين خواسته و ايده مالک برآورده شد 
ــال 2002 تا 2007  ــفيد از س و رونالدو در جمع قوهاي س
ــيدن كرد. مادريد در سال 2002 با  دوباره شروع به درخش
داشتن رونالدو و ديگر ستاره هايي مانند فيگو، زيدان، رائول، 
كارلوس، بكام و غيره براي نهمين بار قهرمان ليگ قهرمانان 
 اروپا شد و از آن پس لقب كهكشاني ها را به خود اختصاص 

داد. 
داستان تولد دوباره رونالدو در مادريد ادامه داشت تا اينكه 
اين بازيكن دوباره از ميالن پيشنهاد جديدي را دريافت كرد 
ــد تا در سري آ  و اين بار برخالف اينتر راهي آث ميالن ش
به فعاليتش ادامه داد. وي در سال 2007 راهي ميالن شد و 
ــاند و از همان روزها بود كه  در 20 بازي 9 گل به ثمر رس
سايه سنگين خداحافظي روي شانه هاي رونالدو احساس 
ــپري كردن سال هاي  ــد چرا كه خرگوش چاق براي س ش
پايان دوران بازي خود به سرزمين مادري اش بازگشت و با 
پوشيدن پيراهن كورينتيانس غزل خداحافظي برايش خوانده 
شد. 247 گل زده در 343 بازي باشگاهي، 97 بازي ملي به 
ياد ماندني و كسب 3 جام قهرماني جام جهاني در سال هاي 
ــدني هستند  1998،  2002 و 2006، افتخارات فراموش نش
كه بعدها با تكرار خاطرات و با بازگشت به گذشته دوباره 
اشک رونالدو را جاري خواهد كرد و به نظر مي رسد كه اين 

بغض ها براي خرگوش چاق تمامي نخواهند داشت. 

یادداشت

مصاحبه

اسلحه روي شقيقه صدرنشين!

مصاف سرهنگ و ژنرال در هگمتانه

زاينده رود
كميته برگزاری و هماهنگی ديدار مهم دو تيم ملی فوتسال ايران و برزيل 
در باشگاه گيتی پسند تشكيل شد. پس از رايزنی كميته فوتسال فدراسيون 
فوتبال و قبول ميزبانی و حمايت مالی باشگاه گيتی پسند از ديدار مهم ايران 
ــگاه اصفهانی  و برزيل در اصفهان، كميته برگزاری اين ديدار نيز در اين باش
تشكيل شد تا پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی بتواند ميزبانی شايسته 
برای اين ديدار باشد. رياست اين كميته را كه به بخش های مختلف اسكان، 
تشريفات، روابط بين الملل و مالی تقسيم بندی شده است، علی طاهری )مدير 
عامل باشگاه گيتی پسند( بر عهده دارد. همچنين عليرضا جنتی )رئيس هيأت 
مديره باشگاه( و مديران گروه صنايع گيتی پسند نيز در جلسه ای به همين 
منظور بر ميزبانی شايسته از اين ديدار تأكيد ويژه داشتند. جلسات هماهنگی 
ــی گردد تا پيش  ــكيل م ــگاه تش  اين كميته به صورت روزانه در محل باش
ــد برای بر عهده گرفتن رقابت های مختلف بين المللی ديگر  زمينه ای باش

توسط باشگاه گيتی پسند كه در دستور كار اين باشگاه قرار دارد.

زاينده رود
ــور از روز جمعه  ــگاه هاي كش هفته نهم ليگ برتر واترپلوي باش
ــور آغاز و با برگزاري  ــهرهاي مختلف كش با برگزاري 5 ديدار در ش
ــت كه در  ــد. گفتني اس ــنبه به پايان مي رس ــن ديدار در روز ش آخري
ــاس ترين ديدار اين هفته تيم هاي فوالد ماهان سپاهان و دانشگاه  حس
ــران در اصفهان به مصاف يكديگر مي روند. فوالد ماهان هفته  آزاد ته
ــته پس از تساوي خانگي دانشگاه آزاد، از فرصت به دست آمده  گذش

نهايت بهره را برد و صدر جدول را از آن خود كرد.

زاينده رود
ليگ برتر هندبال بانوان، جمعه با برگزاري 4 ديدار آغاز مي شود كه تيم 
قعرنشين هما ميزبان فارس صدرنشين است. هفته ششم ليگ برتر هندبال 
بانوان جمعه در شهرهاي تهران، سنندج، هرمزگان و اصفهان پيگيري مي شود. 
در اين دوره از رقابت ها شاگردان كريميان كه با پيروزي هفته گذشته مقابل 
ذوب آهن، )قهرمان دوره قبل(، از انگيزه زيادي برخوردار هستند، به مصاف 
ــنه مي روند. پرسپوليس با تفاضل گل بيشتر نسبت به تيم   چيالن سازي س
سپاهان در جايگاه دوم قرار دارد. ذوب آهن، مدافع عنوان قهرماني در اصفهان 
پذيراي شهرداري كرمان است. از طرفي به نظر مي رسد كه سپاهان اين هفته 
بازي راحتي را پيش رو دارد؛ اين تيم به مصاف هرمزگاني مي رود كه بازي 
هفته پنجم را مقابل چيالن سازي شكست خورد. هما هم كه بدون امتياز در 
قعر جدول قرار دارد، در تهران با تيم صدرنشين هيأت هندبال فارس ديدار 
ــين است و تيم هاي  مي كند. در جدول رده بندي فارس با 10 امتياز صدرنش
پرسپوليس و سپاهان با 6 امتياز به ترتيب دوم و سوم هستند. تيم هاي هرمزگان 

و هما هم در انتهاي جدول قرار دارند. 

زاينده رود
كانكاسيس سرمربي تيم ملي كاراته ژاپن براي آموزش داوران اصفهاني 
ــيس سرمربي تيم ملي كاراته ژاپن و  ــفر مي كند. كانكاس به نصف جهان س
ــئول كميته داوران كنفدراسيون كاراته آسيا با سفر به ايران و حضور  ليم مس
ــهرهاي تهران و اصفهان اقدام به برگزاري كالس هاي آموزشي براي  در ش
ارتقاي سطح فني داوران خواهند كرد. طبق اعالم فدراسيون كاراته، سرمربي 
تيم ملي كاراته ژاپن و مسوالن كميته داوران كنفدراسيون آسيا يكشنبه آينده 
 در سفر به اصفهان كالس هاي تئوري و عملي ارتقاي داوري را براي داوران 
ــور برگزار مي كنند. اين دوره روزهاي 29 و  ــتان هاي نيمه جنوبي كش اس
ــتان هاي نيمه شمالي كشور برگزار مي  30 بهمن در تهران براي داوران اس
شود. گفتني است كه داوران بانويی كه در آزمون های كتبی اين دوره حضور 
پيدا كنند در مسابقه ها قهرمانی كشور كه در اسفند ماه برگزار می شود تست 
خواهند داد و آقايان در رقابت هاي قهرمانی كشور كه روزهای 11، 12 و 13 

در اصفهان برگزار خواهد شد، در آزمون عملی شركت مي كنند.

زاينده رود
در هفته هشتم ليگ برتر هندبال باشگاه های كشور، فوالد مباركه سپاهان 
ــنگ آهن بافق می رود و ذوب آهن در تهران با پارسيان ديدار  به مصاف س
می كند. ليگ برتر هندبال باشگاه های كشور با برگزاری ديدارهای هفته هشتم 
پيگيری می شود. سپاهان پس از سفری سخت به كرمان و شكست شهرداری 
زرند پس از دو هفته در خانه به ميدان می رود، سنگ آهن بافق يزد حريف 
هفته هشتم صدرنشين است. اما ذوب آهن اين هفته به تهران می رود تا با 
پارسيان ديدار كند. تيم جوان پارسيان در رده دهم جدول قرار دارد و پيروزی 
برابر آنها می تواند جايگاه ذوبی ها را در رده دوم حفظ كند. فوالد نوين هم 

در هفته هشتم ميهمان دانشگاه صنعتی اروميه است. 

كميته برگزاری ديدار ايران و برزيل 
در باشگاه گيتی پسند تشكيل شد 

جدال دشوار دانشگاه آزاد با ماهان

بازی راحت سپاهان 
در هفته ششم هندبال 

سفر سرمربي تيم ملي كاراته ژاپن و 
رئيس كميته داوران آسيا به اصفهان

هفته هشتم ليگ برتر هندبال
جدال آهن و فوالد، ذوب در تهران 

سرمربي تيم بسكتبال ذوب آهن پس 
ــش در هفته دوازدهم  از پيروزي تيم
ليگ برتر گفت: غيبت دو بازيكن اصلي تيم، 
ريتم بازي ما را بر هم مي زند. فرزاد كوهيان 

ــار كرد: خوب بازي نكرديم، حتي بايد  اظه
بگويم كه خيلي بد بازي كرديم و نتوانستيم 
ــويم. در بعضي از  آن طور كه بايد ظاهر ش
نقاط زمين اشتباه داشتيم و بازيكنانم تمركز 
ــت داده بودند. تنها اتفاقي كه  خود را از دس
ــط  ــرل بازي توس ــم كنت ــاهدش بودي  ش

ــود. تيم ما فقط بازي را كنترل  ذوب آهن ب
كرد و در مجموع در دقايق پاياني با زحمت 
بازيكنان توانستيم به پيروزي برسيم، البته بايد 
بگويم كه بانک سامان نيز نسبت به نيم فصل 

اول هماهنگ و آماده تر شده و خيلي خوب 
توانست امتياز بگيرد. اما در كل از اين ديدار 
راضي نيستم. وي ادامه داد: همانطور كه در 
گذشته گفته بودم، مجيد صالحي به خوبي از 
ــان را با هم  ــده و بازيكن ــس تيمش برآم پ
هماهنگ تر كرده است. شرايط اين تيم بسيار 

ــاي آينده نتايج  ــت و در هفته ه خوب اس
ــب خواهد كرد. كوهيان درباره  بهتري كس
ديدار دور برگشت تيمش برابر شانفيل نيز 
گفت: آفاق در اين هفته استراحت مي كند تا 
به ديدار در لبنان برسد اما بزرگ ترين مشكل 
ــت كه تا  ذوب آهن غيبت آرن داوودي اس
ــته ايم جاي  امروز با همت بازيكنان توانس
ــختي در لبنان  خالي او را پر كنيم. ديدار س
خواهيم داشت و با توجه به شرايط ميزباني 
ــالش كنيم تا با  ــيار ت تيم حريف، بايد بس
پيروزي در اين ديدار به مرحله نيمه نهايي 
ــم. تک تک بازيكنان تمام تالش  صعود كني

خود را خواهند كرد تا به موفقيت برسيم. 
سرمربي تيم ذوب آهن اصفهان در ارتباط با 
دو بازيكن خارجي تيمش نيز گفت: عثمان 
بارو شرايط خوبي دارد و پاول نيز نسبت به 
ــت اما در اين ديدار با  گذشته بهتر شده اس
توجه به اينكه در خدمت تيم بود نتوانست 

ــرآورده كند و بعضي از  انتظارهاي من را ب
ــن را به خوبي انجام نداد.  وظايفش در زمي
كوهيان در پايان با اشاره دوباره به مصدوميت 
دو بازيكن كليدي تيمش تأكيد كرد: حامد 
ــتند كه  آفاق و آرن داوودي بازيكناني نيس
ــوان جاي خالي آنها را پر كرد،  به راحتي بت
دو بازيكن اصلي تيم كه در زمين به خوبي 
بازيكنان را مديريت مي كنند و در لحظه هاي 
ــيار تأثيرگذار هستند. نبود اين  حساس بس
ــامان تأثيرگذار بود  ــدار با بانک س دو در دي
ــن ديدار هفته آينده برابر لبنان  اما نگراني م
است. با استراحتي كه آفاق داشت مي تواند 
ــرايط  در هفته آينده به تيم كمک كند اما ش
آرن خوب نيست و هنوز درباره مصدوميت 
ــی قطعي نگرفته ايم. تيم ذوب آهن  او جواب
اصفهان توانست در هفته دوازدهم ليگ برتر 
ــامان را با نتيجه 84 بر 78  ميزبانش بانک س

شكست دهد. 

ــكتبال  ــوش تيم بس ــن ملي پ بازيك
ــان، در مورد آخرين  ذوب آهن اصفه
وضعيت مصدوميت خود گفت: اين شرايط 
باعث شده در زمينه بازي و زندگي بالتكليف 
باشم اما در حال حاضر با فيزيوتراپي و آب 
درماني خود را براي جراحي آماده مي كنم. 
ــت دكتر  ــان اينكه تا زمان بازگش ــا بي وي ب
ــي در مورد  ــكا، تصميم ــان از آمري حيدري
جراحي نخواهم گرفت، اظهار كرد: نظرات 
ــورد پارگي رباط و جراحي  گوناگوني در م
ــان با انجام  ــا تا آن زم ــود دارد ام ــم وج پاي
فيزيوتراپي و آب درماني زير نظر پزشک تيم 

سعي مي كنم عضله خود را تقويت كنم تا 
ــام جراحي دوران نقاهت و  در صورت انج
بازتواني را سريع تر پشت سر بگذارم. وي با 
ــهود بودن خأل خود در تيم ذوب  تأييد مش
ــاس و  ــت حس آهن افزود: قبول كنيد پس
سختي را در تيم باشگاهي و ملي داشتم و به 
دليل سال ها بازي، به خوبي در اين پست جا 
افتاده ام. اما علي باهران با وجود تغيير پست 
ــان داده  ــا تالش و فداكاري كه از خود نش ب
توانسته نمايش خوبي داشته باشد. بازيكن 
تيم ملي بسكتبال ايران تصريح كرد: از ابتداي 
ــار زيادي از نظر مسابقه بر  ليگ تاكنون فش

ــم بوده و قهرماني نيم فصل روحيه  روي تي
خوبي به تيم داد. تالش تمامي كادر تيم در 
ــيا  ــابقه هاي غرب آس نيم فصل ليگ و مس
ستودني است و اميدوارم خستگي و فشار را 
ــيا از تن  با قهرماني در ليگ برتر و غرب آس
ــد. آرن داوودي گفت: طي مدت  بيرون كنن
ــواره در كنار تيم بودم  مصدوميت خود هم
چرا كه همه ما يک خانواده هستيم. در بازي 
رفت مقابل شانفيل به واقع استرس به گونه 
اي بود كه خود را در زمين حس مي كردم و 
آنها نشان دادند كه با حمايت تماشاگران در 
مواقع حساس، نمايش خوبي خواهند داشت. 

وي حضور تماشاگران لبناني را در جو حاكم 
بر بازي برگشت در بيروت بي تأثير خواند و 
ــيار  ــول دارم كه ايراني ها بس گفت: من قب
ــم  ــن تي ــا ذوب آه ــتند ام ــي هس  احساس

بي تجربه اي نيست. 
ــوريه در سالني مملو از تماشاگران  ما در س
ــت داديم و يا در  ــوري، تيم آنها را شكس س
ــا وجود اينكه همه منتظر برد مهرام  تهران ب
ــت هاي قبلي را گرفتيم.  بودند انتقام شكس
مطمئن باشيد با ارايه يک بازي خوب و در 
خور تحسين، شانفيل را از بازي سوم و رفتن 

به دور بعد محروم مي كنيم. 

خبر

پژمان سلطانی

ــوم ليگ برتر درحالی از  ــت و س هفته بيس
ــد كه همه تيم ها  روز جمعه آغاز خواهد ش
هدفی جز پيروزی ندارند. نزديكی امتيازها 
ــل دوم،  ــت در نيم فص ــيت رقاب و حساس
تيم های ليگ برتری را بر آن داشته تا به غير 
از پيروزی به دنبال چيزی ديگر از ايستگاه 

بيست و سوم نباشند.
ــتان  از اصفهان تا تهران و از انزلی تا خوزس
ــتند،  همه تيم ها به دنبال پيروزی و برد هس
البته با انگيزه های متفاوت و برای رسيدن به 
هدفی يكسان. برخی تيم ها برای قهرمانی، 
برخی برای بقا و دسته ای ديگر برای ثبات. 
اينها هفته بيست و سوم ليگ برتر را جذاب 
ــر جمعه با  ــه از عص ــد، هفته ای ك می كن
برگزاری هفت ديدار آغاز می شود و شنبه 
آينده با ديدار شاهين بوشهر و پرسپوليس به 

اتمام می رسد.
ــروزي بر برزيل به ليگ  ذوب آهن با پي

برمي گردد؟
صدرنشين ليگ برتر، استقالل و سپاهان را 
در يک قدمی خود می بيند. اين تيم كه پس 
از تحمل دو شكست پی در پی برابر سايپای 
البرز و سپاهان اصفهان، جايگاهش در صدر 
جدول به خطر افتاده، در هفته بيست و سوم 
ــه جبران مقابل صنعت نفت آبادان  با انديش
قرار می گيرد. اين تيم كه گويا با مشكالت 
حاشيه ای درگير است، عصر جمعه تيمی را 
ــت نبرده  ميزبانی می كند كه چهار هفته اس
ــه باخت و يک تساوی به رده  و متأثر از س
 نهم جدول سقوط كرده است. با اين شرايط 
ذوب آهن برای شكستن طلسم ناكامی هايش 
كار دشواری مقابل نفت آبادان پيش رو دارد 
ــم ناكامی های سپيدپوشان  ــايد طلس و ش

اصفهانی به راحتی شكسته نشود.
فاصله امتيازي اين تيم با استقالل )تيم دوم 
ــر در اين  ــيده و اگ ــدول( به عدد 2 رس ج
ديدار امتيازهاي كامل را كسب نكند با برد 
آبي پوشان پايتخت مقابل نفت تهران جايگاه 
ــينا  آن به خطر خواهد افتاد، در اين ديدار س
ــک دفاعي(  ــوري به جاي خود )هافب عش
بازمي گردد. چهار هافبک جلوي عشوري، 
قاسم حدادي فر، مهدي رجب زاده، محمد 
قاضي و اسماعيل فرهادي هستند كه پشت 

سر خلعتبري به ميدان مي روند و در اين بين 
حدادي فر و رجب زاده به خوبي محمدرضا 
خلعتبري را تغذيه مي كنند. صنعت نفت در 
ــاوي برابر شهرداري تبريز  هفته قبلي با تس
ــول  ــد. تک گل آباداني ها را رس متوقف ش

نويدكيا )بازيكن اصفهاني( به ثمر رساند.
 اين تيم اكنون با يک مسابقه كمتر در رتبه 
نهم جدول جاي دارد. روح اله عرب با 8 گل 
زده برترين گلزن نفت محسوب مي شود. در 
ديدار با شهرداري تبريز اميد شريفي نسب 
ــت  ــي را براي برزيل ايران از دس يک پنالت
ــه چندان مطلوب پاي  ــا با روحيه اي ن داد ت
ــهر بگذارند. شاگردان كاسيميرو  به فوالدش
ــابقه جهت كسب حداقل امتياز  در اين مس
پاي به ميدان مسابقه خواهند گذاشت و در 
ــوم خط دفاعي خود جمع مي شوند  يک س
ــم به ضد حمله هاي روح اله عرب  و چش
دارند كه اين مهاجم از پاس هاي توي عمق 
ــال از جناحين به خوبي بهره مي برد  و ارس
و ابراهيم زاده بايد يک مدافع را مأمور مهار 
ــن مهاجم گلزن كند. در تركيب احتمالي   اي
ــيد محمد  ــهاب گردان، س ــن ش ذوب آه
ــي احمدي،  ــيد طالبي، عل ــيني، فرش حس
حسين ماهيني، سينا عشوري، قاسم حدادي 
ــد قاضي،  ــادي، محم ــماعيل فره  فر، اس
ــب زاده و محمدرضا خلعتبري  مهدي رج
قرار خواهند گرفت و كاسيميرو در تركيب 
تيم خود از حسن هوري، هدايت شهرياري، 
ــكل پور،  ــجاد مش ــاد آل خميس، س  فره
ــب،   ــريفي نس ــي، اميد ش ــاس مرداس عب

ضياءالدين نيک نفس،  لئون پاچاچيان، علي 
ممبيني، روح اله عرب و رسول نويدكيا بهره 

خواهد بود.
مصاف سرهنگ و ژنرال در هگمتانه

پاس همدان عزم خود را برای سقوط به ليگ 
ــت! اين تيم كه به  ــته اول جزم كرده اس دس
باخت عادت كرده است، با آمدن ياوری هم 
ــرك عادت نكرده و می بازد. پاس همدان  ت
ــته و اين هفته  ــت كه برد نداش 13 هفته اس
 در ورزشگاه خانگی خود به ديدار سپاهان 
می رود كه جز مدعيان قهرمانی است و برای 

رسيدن به صدر جدول تالش می كند. 
ــپاهان به تيم ياوری اجازه می دهد كه  آيا س
طلسم ناكامی ها را شكسته و خود را از صف 
ــينان جدا كند يا اينكه بازهم دست  قعرنش
همدانی ها از امتياز كوتاه می ماند و يک گام 

ديگر به سقوط نزديک می شوند.
ــل از بازي با  ــاگردان امير قلعه نوعي قب ش
ذوب آهن برابر تيم هاي صباي قم و شاهين 
ــاوي دادند و با پيروزي  ــهر تن به تس بوش
ــم زاده، عزم خود را  ــاگردان ابراهي مقابل ش
ــيني جزم كرده اند. سپاهان با  براي صدرنش
ــه  ــت و س يک بازي كمتر، 39 امتيازي اس
امتياز كمتر از صدرنشين ليگ )ذوب آهن( 
اندوخته و با اين پيروزي گام بلندي را براي 

قهرماني برمي دارند. 
ــرهنگ ياوري كه از هفته نوزدهم سكان  س
ــده گرفته، از  ــاس را بر عه ــت تيم پ هداي
ــاز آن هم در  ــاز ممكن تنها دو امتي 12 امتي
بازي هاي خانگي كسب كرده كه آمار خوبي 

براي جناب سرهنگ پير كهن فوتبال ايران 
ــم اكنون در  ــد. پاس ه ــاب نمي آي به حس
ــانزدهم جدول رده بندي دست و پا   رده ش
مي زند. اين تيم 3 بازيكن باتجربه به نام هاي 
علي سامره، مقداد قباخلو و فرهاد خيرخواه 
ــث خط حمله دارد كه وجود اين  را در مثل
ــان  ــان مي تواند براي دفاع زردپوش مهاجم
اصفهاني دردسر ساز باشد. سپاهان در اين 
ــازي محرم نويدكيا و  فابيو جان واريو دو  ب
ــاز خود را به همراه   هافبک طراح و بازي س

ابراهيم توره در اختيار ندارد. 
ــهرآورد اصفهان دقيقه 80  جان واريو در ش
ــا كارت زرد دوم مواجه و از بازي اخراج  ب
شد كه پيش بيني مي شود قلعه نوعي از اميد 
ابراهيمي به جاي اين بازيكن استفاده كند. 
خط دفاعي سپاهان نيازي به تعريف ندارد. 
ــدودي دچار  ــم در خط حمله تا ح اين تي
مشكل است كه در جمع مهاجمان، يانوش 
از نظر آمادگي، برتري نسبي به ابراهيم توره 

و رضا عنايتي دارد. 
قلعه نوعي در اين مسابقه همانند ديدار قبلي، 
محسن بنگر را در سمت راست خط دفاعي 
قرار خواهد داد و خسرو حيدري يک خط 
ــازي مي كند تا از  ــر در ميانه ميدان ب جلوت
ارسال هاي اين بازيكن و احسان حاج صفي 
نهايت بهره را ببرد. در خط مياني نيز پاس هاي 
توي عمق و پشت دفاع مهدی كريميان،  رضا 
عنايتی و يانوش مي تواند شادي را به جمع 
شيرهاي زرد بياورد. ژنرال به احتمال زياد از 
سيد مهدي رحمتي، سيد هادي عقيلي، سيد 
جالل حسيني، محسن بنگر، احسان حاج 
صفي، خسرو حيدري، مهدی كريميان، اميد 
ابراهيمي، احمد جمشيديان، يانوش  و رضا 
ــتفاده خواهد كرد. ياوري نيز در  عنايتی اس
تركيب اصلي از سامان صفا، مجيد حيدري، 
همت عابدين نژاد، پويا سيف پناهي، محمد 
ابراهيم خسروي، وحيد علي آبادي، محسن 
ــواه، فرهاد خيرخواه، مقداد قباخلو،  ربيع خ
ــز محمدي  ــامره و مرتضي عزي ــي س عل
استفاده خواهد كرد. در ديگر ديدارها سايپا 
به مصاف راه آهن مي رود. ملوان بندر انزلي 
ــازي را پيش رو دارد. صباي قم  تراكتورس
ميهمان شهرداري تبريز است. استيل آذين از 
پيكان قزوين پذيرايي مي كند و سايپاي البرز 

ميهمان راه آهن شهرداري خواهد بود.
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امام حسين)ع(:
 كسی كه تو را دوست دارد، 
از تو انتقاد می كند و كسی 
كه با تو دشمنی دارد، از تو 
تعريف و تمجيد می كند.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

1- متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از روز پنج شنبه مورخ 89/11/28 لغايت 89/12/12 در ساعات اداري در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار 
ريال واريز شده به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شركت توزيع برق استان اصفهان واريز نمايند و مدارك مناقصه را از 
امور تداركات اين شركت واقع در اصفهان خيابان شريعتي دريافت و پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداكثر تا يك ساعت قبل از ساعت 

بازگشايي به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.
2- خريدار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

3- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه هاي نسل فردا و زاينده رود بعهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.
4- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي 270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

مي باشد.  دسترسي  قابل   www.tender.tavanir.org.ir آدرس  به  توانير  معامالت  اينترنتي  سايت  در  مناقصه  اين  كامل  مدارك  و  اسناد   -5
 همچنين آگهي اين مناقصه در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس www.ites.mporg.ir و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به 

آدرس www.epedc.ir قابل دسترسي مي باشد.
شركت توزیع نیروي برق استان اصفهان

امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را به شرح ذيل، از طريق 
مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ ضمانتنامه )ريال(ساعت برگزاريتاريخ برگزاري مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

مناقصه بازرسي قرائت و توزيع مشتركين عادي 1
شهرستان هاي شركت توزيع برق استان اصفهان 

8/3083/000/000 صبح972/8989/12/14

روزی بود...

ياد ياران ياد باد

ــد. فقط  ــما می تواند به زيبايی روياهايتان باش زندگی ش
بايد باور داشته باشيد كه می توانيد كارهای ساده ای انجام 
دهيد. در زير ليستی از كارهايی كه می توانيد برای داشتن 
زندگی شادتر انجام دهيد، آورده شده است. هر روز آنها 

را به كار بگيريد و از زندگی خود لذت ببريد.
 آب فراوان بنوشيد.

ــاهزاده  ــاه صبحانه بخوريد، مثل يک ش  مثل يک پادش
ناهار و مثل يک گدا شام بخوريد.

ــتفاده كنيد تا غذاهای فراوری   از سبزيجات بيشتر اس
شده.

 با اين 3 تا روش زندگی كنيد: انرژی، شور و اشتياق، 
دلسوزی و همدلی.

 از نماز و دعا كمک بگيريد.
 بيشتر بازی كنيد.

 بيشتر از سال گذشته كتاب بخوانيد.
 روزانه 10 دقيقه سكوت كنيد و به تفكر بپردازيد.

 7 ساعت بخوابيد.
ــاده روی كنيد و در حين  ــا 30 دقيقه پي ــر روز 10 ت  ه

پياده روی، لبخند بزنيد.
شخصيت

ــما  ــه نكنيد، ش ــی مقايس ــی خود را با هيچ كس  زندگ
نمی دانيد كه بين آنها چه می گذرد.

ــيد، در عوض انرژی خود را  ــته باش  افكار منفی نداش
صرف امور مثبت كنيد.

 بيش از حد توان خود كاری انجام ندهيد.
 خيلی خود را جدی نگيريد.

 انرژی خود را صرف فضولی در امور ديگران نكنيد.
 وقتی بيدار هستيد بيشتر خيال پردازی كنيد.

ــما هر چه را كه بايد  ــادت يعنی اتالف وقت، ش  حس
داشته باشيد، داريد.

ــتباهات گذشته شريک  ــته را فراموش كنيد. اش  گذش
ــادش نياوريد. اين كار آرامش زمان  زندگی خود را به ي

حال شما را از بين می برد.
ــه از ديگران متنفر  ــت ك ــی كوتاه تر از اين اس  زندگ

باشيد. نسبت به ديگران تنفر نداشته باشيد.
 با گذشته خود رفيق باشيد تا زمان حال خود را خراب 

نكنيد.
ــحال كردن شما نيست، مگر  ــئول خوش  هيچ كس مس

خود شما.
ــه ای می ماند كه بايد در آن   بدانيد كه زندگی به مدرس
ــمتی از برنامه درسی  ــكالت قس چيزهايی بياموزيد. مش

هستند و به مانند كالس جبر می باشند.
 بيشتر بخنديد و لبخند بزنيد.

ــويد. گاهی  ــتيد كه در هر بحثی برنده ش ــور نيس  مجب
مخالفت هم وجود دارد.

جامعه
 گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزنيد.
 هر روز يک چيز خوب به ديگران ببخشيد.

ــزی  ــر چي ه ــر  ــه خاط ب را  ــی  ــر كس ه ــای   خط
ببخشيد.

ــال  ــال و زير 6 س ــاالی 70 س ــراد ب ــا اف ــی را ب  زمان

بگذرانيد.
 سعی كنيد حداقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنيد.

 اينكه ديگران راجع به شما چه فكری می كنند، به شما 
مربوط نيست.

ــغل شما به كمک شما نمی آيد، بلكه   زمان بيماری، ش
دوستان شما به شما مدد می رسانند، پس با آنها در ارتباط 

باشيد.
زندگی

 كارهای مثبت انجام دهيد.
 از هر چيز غير مفيد و زشت دوری بجوييد.

 خداوند درمان گر هر چيزی است. 
 هر موقعيتی، خوب يا بد، گذراست.

ــد به پا  ــد، باي ــی داري ــه چه احساس ــت ك  مهم نيس
ــرده و در جامعه حضور  ــد، لباس خود را به تن ك خيزي

پيدا كنيد.
ــويد، بايد از  ــواب بيدار می ش ــه صبح از خ ــن ك  همي

خداوند تشكر كنيد.
 بخش عمده درون شما شاد است، بنابراين خوشحال 

باشيد.

ــت  و راه  افتاد. رفت  كه  دنبال  خدا بگردد؛ و گفت:  ــتي اش  را برداش كوله  پش
ــود برنخواهم  گشت. نهالي  رنجور و كوچک  كنار راه   تا كوله ام  از خدا پر نش
ــتاده  بود. مسافر با خنده اي  رو به  درخت گفت: چه  تلخ  است  كنار جاده   ايس
ــت  كه  بروي  و بي   بودن  و نرفتن و درخت  زير لب  گفت: ولي  تلخ  تر آن  اس
ــتي  آن چه  در جستجوي  آني، همين جاست.  رهاورد برگردي. كاش  مي دانس
ــافر رفت  و گفت: يک  درخت  از راه  چه  مي داند؟ پاهايش  در ِگل  است،  مس
ــتجو را نخواهد يافت و نشنيد كه  درخت  گفت: اما من   او هيچ گاه  لذت  جس
ــي  نخواهد ديد؛ جز آن  كه   ــفرم  را كس ــتجو را از خود آغاز كرده ام  و س جس

بايد!
مسافر رفت و كوله اش  سنگين  بود...

هزار سال  گذشت، هزار سالِ  پر خم  و پيچ، هزار سالِ  باال و پست...
مسافر بازگشت. رنجور و نا اميد. خدا را نيافته  بود، اما غرورش  را گم  كرده 
ــه  روزي  از آن  آغاز كرده  بود. درختي   ــيد، جاده اي  ك بود! به  ابتداي  جاده  رس
ــاله، باال بلند و سبز كنار جاده  بود. زير سايه اش  نشست  تا استراحت  هزار س
ــناخت. درخت   ــت  را به  ياد نياورد. اما درخت  او را مي ش ــافر درخ كند. مس
ــالم  مسافر، در كوله ات  چه  داري، مرا هم  ميهمان  كن. مسافر گفت:  گفت: س
ــت  و هيچ  چيز ندارم. درخت   ــرمنده ام، كوله ام  خالي  اس باال بلند! تنومندم، ش
ــز داري. اما آن  روز كه   ــچ  چيز نداري، همه  چي ــت: چه  خوب، وقتي  هي گف
مي رفتي، در كوله ات  همه  چيز داشتي، غرور كمترينش  بود، جاده  آن  را از تو 
گرفت وحاال در كوله ات  جا براي  خدا هست و قدري  از حقيقت  را در كوله  
ــراق  پر شد و چشم هايش  از حيرت   ــافر ريخت. دست هاي  مسافر از اش مس
درخشيد و گفت: هزار سال  رفتم  و پيدا نكردم  و تو نرفته اي، اين  همه  يافتي! 
درخت  گفت: زيرا تو در جاده  رفتي  و من  در خودم. و پيمودن  خود، دشوارتر 

از پيمودن  جاده هاست... 

 1-ابتدا كف دو دستتان را روبروی هم قرار دهيد و دو انگشت ميانی دست های 
چپ و راستتان را پشت به پشت هم بچسبانيد.

2-چهار انگشت باقی مانده را از نوك آنها به هم متصل كنيد.
ــت ديگر متصل  ــان در دس ــت به قرينه ش 3- به اين ترتيب تمامی پنج انگش

هستند.
ــصت را از هم جدا كنيد. انگشت شصت نمايانگر  ــعی كنيد انگشتان ش 4-س
والدين است. انگشت های شصت می توانند از هم جدا شوند زيرا تمام انسان ها 

روزی می ميرند. به اين صورت والدين ما روزی ما را ترك خواهند كرد.
ــصت را به هم متصل كنيد. سپس سعی كنيد  ــت های ش 5- لطفاً دوباره انگش
ــت های دوم را از هم جدا نمائيد. انگشت دوم )انگشت اشاره( نمايانگر  انگش
خواهران و برادران هستند. آنها هم برای خودشان همسر و فرزندانی دارند. اين 

هم دليلی است كه آنها ما را ترك كنند.
6 -اكنون انگشت های اشاره را روی هم بگذاريد و انگشت های كوچک را از 
هم جدا كنيد. انگشت كوچک نماد فرزندان شما است. دير يا زود آنها ما را ترك 

می كنند تا به دنبال زندگی خودشان بروند.
ــت های كوچک را هم به روی هم بگذاريد. سعی كنيد انگشت های  7-انگش
ــه ازدواج را قرار می دهيم( را از هم باز كنيد.  ــارم )همان ها كه در آن حلق چه
ــی توانيد آنها را از هم باز  ــد كه می بينيد به هيچ عنوان نم  متعجب خواهيد ش
ــوهری هستند كه برای تمام عمر به هم  كنيد. به اين دليل كه آنها نماد زن و ش

متصل باقی می مانند. 
عشق های واقعی هميشه و همه جا به هم متصل باقی می مانند. شصت نشانه 
والدين است انگشت دوم خواهر و برادر انگشت وسط خود شما انگشت چهارم 

همسر شما و انگشت آخر هم نماد فرزندان شما است.

چگونه از زندگی خود لذت ببريد

چرا حلقه ازدواج بايد در انگشت دوم كوله پشتی 
قرار گيرد؟ 

 موضوع مناقصه: رنگ  آميزی مبلمان شهری همچنين جداول سنگی و سيمانی 
و مدارك  اسناد  مندرج در  سطح شهر مطابق مشخصات و شرح خدمات 

مناقصه.
 مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 89/12/17  مهلت قبول پيشنهادات

حداكثر تا تاريخ 89/12/18  و بازگشايی پاكات در ساعت 10 صبح مورخ  
19/ 12/ 89 می باشد.

كليه هزينه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفاكس: 4465858)0361(

سعید مدرس زاده
شهردار كاشان

آگهي مناقصه عمومي شماره 89/82
نوبت اول

شركت توزيع برق استان اصفهان


