
 كارش���ناس مس���ئول مدي�ري��ت بح����ران 
چهارمحال و بختياري گف��ت: با اختصاص 9 
هزار ميلي��ارد ريال اعتبار، طرح جامع مديريت 

بحران اين استان تدوين مي شود.
 خسرو كياني در گفتگو با فارس در شهركرد، با 
اعالم اين مطلب اظهار داشت: بر همين اساس 
تدوي��ن طرح پنج س��اله مديريت بح��ران اين 
استان براس��اس طرح جامع مديريت 30 ساله 
اولويت بندي و با ابالغ اعتبارات هزينه خواهد 
شد. وي افزود: همچنين امكان سنجي نيازهاي 
اين اس��تان با توجه به حوادث غيرمترقبه، براي 
30 س��ال آينده در تمام شهرهاي اين استان نيز 
اولويت بندي ش��ده اس��ت. كياني ادامه داد: از 
سوي ديگر طرح مجتمع مديريت پديده سيل، 
خشكسالي، پهنه بندي لرزه اي اين استان و طرح 
ريز پهنه اي لرزه اي اين استان نيز تهيه و تدوين 
شده اس��ت. كارشناس مسئول مديريت بحران 
چهارمح��ال و بختياري در ادام��ه از احداث و 
راه اندازي دو ايس��تگاه آتش نش��اني در منطقه 
 غ��رب ش��هركرد و مناطق الحاقي خب��ر داد و 
گفت: اولويت نخس��ت طرح مجتمع مديريت 
بحران، خدمات رساني بهينه و مطلوب به مناطق 
كمتر توسعه يافته است. وي با بيان اينكه ايران 
جزو10 كش��ور حادثه خيز جهان و از س��وي 
ديگر اين اس��تان جز شش اس��تان حادثه خيز 
كشور محسوب مي شود، افزود: برهمين اساس 
مديريت بحران اين استان اقدام هاي ويژه اي را در 
راستاي مقابله با بحران هاي موجود در اولويت 
برنامه هاي خود قرار داده اس��ت. كياني تصريح 
كرد: مديريت و كنترل سه پديده سيل، زلزله و 
سرمازدگي در اولويت نخست ستاد بحران استان 
ق��رار دارد. به همين منظور در راس��تاي كنترل 
اين س��ه پديده مديريت بحران استان اقدام هاي 

مطلوبي را در دستور كار خود دارد. 

با 9 هزار ميليارد ريال اعتبار؛
تدوين طرح جامع مديريت 

بحران چهارمحال و بختياري 

ششمين جشنواره ملي انتشارات 
روابط عمومي كش��ور به همت 
رواب��ط  متخصص��ان  انجم��ن 
عموم��ي در تاالر ش��هيد قندي 
ته��ران بر گزار ش��د . در بخش 
رقابتي اين جشنواره تعداد 105 

روابط عمومي از سراس��ر كشور شركت نمودند كه براساس رأي هيأت 
داوران، نشريه آتشكار  ...

ش��ب  مايحت��اج  تأمي����ن 
از  شه����رون��دان   ع�ي����د 
دغدغه هاي هميشگي مسئوالن 
سال  به  نزديك  ايام  در  شهر 
امسال  رو  اين  از  و  است  نو 
و  شهروندان  بيشتر  رفاه   براي 

دست يابي آسان و مطلوب آن ها به كاالهاي خوراكي مورد نياز، سازمان 
ميادين ميوه و تره بار بازارهاي جديدي ...

مشكل  گفت:  اصفهان  استاندار 
كشور  مركزي  منطقه  در  آب 
ملي  موضوع  يك  آن،  حل  و 
نگاه قومي  آن  به  نبايد  است و 
ايرنا،  گزارش  به  كرد.  محلي  و 
عليرضا ذاكر اصفهاني در مراسم 

 روز درختكاري در اصفهان افزود: همه ما متعلق به يك كشور و نظام 
مي باشيم و مي توانيم با تدبير بر اين مشكل فائق شويم. وي با بيان اينكه 

تاكنون مديريت استان اصفهان ...

در جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي ها؛
هفته نامه آتشكار نشريه برتر شد

براي رفاه شهروندان اصفهاني در آستانه نوروز؛
ارايه اقالم مورد نیاز در 13 مرکز

استاندار اصفهان: 
آب موضوعي ملي است 
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توسط رئیس جمهور؛
افتتاح بزرگ ترين کارخانه فرآورده هاي 
محلول دارويي در خاورمیانه

معاون استاندار اصفهان:
دولت نهم فضا را براي مديران خالق 
باز کرده است 
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وداع مردم اصفهان با آيت ا... فقیه امامی

بسم ا... الرحمن الرحیم 

اناهلل و اناالیه راجعون

اناهلل و اناالیه راجعون

رحلت عالم پارسا استوانه بزرگ فقاهت، مدافع حریم اهل البیت و متاله قرآنی حضرت آیت ا... حاج سید حسن فقیه امامی 
را به پیشگاه قطب دایره امکان حضرت بقیه اله االعظم )عج(، مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه و شاگردان آن عالم ربانی، 

عموم مردم والیت مدار اصفهان و بیت معظم له تسلیت می گوییم. 
این فقیه اخالقی و مردمی که در سیر و سلوک قرآنی و حقًا در مراقبت نفس بسیار قوی و دارای رتبه واالیی نزد حضرت 
حق جال و عال بوده اند )فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر( »سوره قمر/ آیه  55« در طول حیات زرین و پربرکت خود برای 
حوزه های علمیه و ارتقاء جایگاه و شان علمی پایگاه های فقه پویای مذهب جعفری و اشاعه معارف ناب محمدی در داخل و 
خارج از کشور، پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و نیز تاسیس خیریه های بزرگ و ماندگار، حمایت از محرومان 

و مستضعفان و گره گشایی از مشکالت آحاد مردم نقش به سزا و ارزنده ای داشتند. 
همچنین بیان و بنان آن موحد عظیم الشان در تفسیر آیات کریمه قرآن و توسعه تفسیر قرآن کریم، کم نظیر و ستودنی است. 
از دیگر خصائص و ویژگی های حضرت آیت ا... امامی رحمت اله علیه مردمی بودن ایشان بود که با نصب العین قرار دادن »و 

ارخص نفسک و اجلس مجلسک فی الدهلیز« خود را وقفه خدمت به مردم کرده بودند. 
نسل جوان و بالنده حوزه علمیه به این عالم ربانی مدیون اند و همه باید قدرشناس راهگشایان جبهه علم و معارف آل اله 

باشیم. 
رحمت و رضوان واسعه الهی را برای آن عارف فرزانه مسألت می نمایم. عاش سعیدا و مات حمیدا

فقدان الگوي کم نظیر تقوي و پرهیزکاري و علم 
و دینداري حضرت آيت اله حاج سيد حسن 
فقيه امامي را به محضر حوزه هاي علمیه و مردم 
شهیدپرور و والیت مدار اصفهان تسلیت عرض 

مي نماییم.

مهندس عباس حاج رسولیها -  رئیس شورای اسالمی شهر 
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد -  شهردار اصفهان

روابط عمومي اداره کل تربیت بدني استان اصفهان

استاندار چهارمحال و بختياري:

افق توسعه استان درخشان است

با سابقه اي درخشان در صنعت و معدن  نژاد متولد سال 1344 و  دکتر محمد مسعود سمیعي 
ایران از جمله معاون امور معادن و صنایع معدني وزارت صنایع و معادن ایران و مدیر عامل فعلي 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان داراي مدارک تحصیلي دکتراي معدن و استاد دانشگاه، کاندیداي 

عضویت در اتاق بازرگاني و صنایع و معادن استان مي باشد.
سوابق و اهداف ایشان به شرح ذیل است:

1- معاون امور معادن و صنایع معدني وزارت صنایع و معادن که منجر به شکوفایي و توسعه 
صنعت معدن کشور در زمان تصدي ایشان.
2- مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان.

3- رئیس ستاد هماهنگي صنایع و معادن استان اصفهان.
4- عضو هیأت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان.

5- رئیس ستاد ویژه راه اندازي طرح ها و رفع موانع تولید فوالد.
6- عضو هیأت علمي دانشگاه.

7- عضو هیأت مدیره سنگ آهن گل گهر.
8- عضو هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران.

9- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاري بانک ملي ایران.
10- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاري بانک سپه ایران.

11- رئیس هیأت مدیره شرکت مس ایران.
12- مدیرعامل شرکت گل گهر.

13- مدیرعامل شرکت چوب الموت )بانک صنعت و معدن(.
14- مدیرعامل سیمان ارومیه.

ایران،  نساجي  بروجرد،  نساجي  نخ،  یاس  البرز،  نخ  مدیره شرکت هاي  هیأت  در  15- عضویت 
 بویلین، شرکت سنگ آهن گهر زمین، مؤسسه آموزش و پژوهش وزارت صنایع و معادن، سیمان 
بین  البرز غربي، شرکت مهندسي  ارومیه، احداث صنعت و همچنین زغال سنگ  آبیک، سیمان 

المللي ایریتک و شرکت معدني SBDT گینه.
16- مسئول بازنگري قانون معادن در راستاي بخش خصوصي و اصل 44 که در مجلس شوراي 

اسالمي تصویب شد.
اهداف و برنامه هاي ایشان:

1- ارایه برنامه مدون و تالش به منظور ترغیب ایرانیان مقیم خارج از کشور براي سرمایه گذاري 
در عرصه هاي داخلي به خصوص در صنایع مادر.

2- تالش براي توسعه اقتصادي برنامه پنجم و تعامل بین صنعتگران و دولت.
3- ایجاد نشاط و انگیزه مضاعف در بخش خصوصي و حمایت هاي الزم از بخش خصوصي.

4- تعامل و کار علمي و پژوهشي در راستاي تحقق برنامه پنجم توسعه کشور.
5- تالش به منظور توسعه مناسبات و روابط تجاري کشور.

6- تأمین و تعمیق فرهنگ تشکل گرایي و کارگروهي و تعامل با بخش خصوصي.
.WTO 7- اقدام جهت زیرساخت هاي الزم ایران اسالمي و پیوستن به تجارت جهاني
8- پیوند نخبگان- دانشگاهیان و انجمن تخصصي با بدنه عملیاتي صنعتي )صنعتگران(.

كانديد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان
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سراسری
جهان نما ایران

معاون توس��عه و مديريت منابع اس��تاني 
اس��تانداري تهران گفت: رضايت مردم و 
ارباب رجوع م��الك رتبه بندي و ارزيابي 
دستگاه هاي اجرايي اس��تان تهران است. 
نعمت اله تركي در گفتگو با ايرنا، با اشاره 
به ابالغيه استاندار تهران در شوراي اداري 
اس��تان خطاب به مديران كل و رؤس��اي 
س��ازمان ها و دس��تگاه هاي اجرايي براي 
انج��ام منظ��م ديدارهاي چه��ره به چهره 
ب��ا مردم اف��زود: ارتباط دو س��ويه مردم و 
دول��ت از رويكرده��اي اصلي دولت نهم 

و دهم اس��ت. وي با بيان اينكه مس��ئوالن 
بايد به طور ش��فاف و به صورت مستقيم 
با مردم در ارتباط باش��ند، خاطرنشان كرد: 
ارزيابي ميزان رضايت مردم از دستگاه هاي 
 اجرايي به طور منظم از طريق نظرسنجي و 
گزارش هاي ش��هروندان انجام مي گيرد. 
تركي اظهار داش��ت: ديدارهاي مس��تقيم 
مس��ئوالن با مردم موجب نزديك تر شدن 
آنان با آحاد و اقشار مختلف جامعه شده و 
اينگونه مسئوالن مي توانند مسايل را به طور 

ملموس تر و واقعي تر درك كنند.

مع��اون ام��ور عمراني اس��تاندار تهران 
از اب��الغ مرحل��ه دوم پرداخ��ت ماب��ه 
تف��اوت قيمت س��وخت حم��ل و نقل 
عموم��ي به اين اس��تانداري خبر داد و 
گفت:  اي��ن مبلغ به زودي به حس��اب 
شهرداري هاي اس��تان واريز مي شود. 
محمدرض��ا محمودي در گفتگو با ايرنا 
افزود: مابه تفاوت قيمت سوخت حمل 
و نق��ل عمومي در ي��ك مرحله پس از 
اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها به 
شهرداري هاي اس��تان تهران پرداخت 

شد. وي گفت: وعده مسئوالن به مردم 
مبني ب��ر پرداخت مابه تف��اوت قيمت 
سوخت بخش حمل و نقل عمومي در 
چارچوب بسته حمايتي وزارت كشور 
در دو مرحل��ه عملي ش��د و ت��ا پايان 
امس��ال در بخش حم��ل و نقل عمومي 
ش��امل اتوبوس، قطار و مت��رو افزايش 
نرخ اعمال نمي ش��ود. معاون استاندار 
ته��ران اعتبار مرحل��ه دوم مابه تفاوت 
سوخت ش��هرداري ها را مشابه مرحله 

نخست و 51 ميليارد ريال اعالم كرد.

نصف النهار

نصف النهار

ناگفته هايي از ارتباطات قذافي 
با رژيم صهیونیستي 

از  اشغالي  هاي  سرزمين  در  ليبي  يهوديان  جامعه  مسئول  كحلون  مائير 
 ديدارهاي خود با نمايندگان معمر قذافی پرده برداشت. به گزارش ايرنا، مركز 
اطالع  رساني فلسطين به نقل از روزنامه اورشليم پست افزود: مائير كحلون 
كه از سال 1950 به فلسطين اشغالي مهاجرت كرده و هم اكنون ساكن تل آويو 
است، مطالبي را در اين باره فاش كرده است. اين منبع به نقل از كحلون 
اضافه كرد: از سال 2005 تا 2007 با چند تن از معاونان خود به امان پايتخت 
اردن سفر كردم تا با فرستادگان ليبي به بهانه بررسي مسأله پرداخت غرامت 
ليبي به خاطر ضبط دارايي هايشان در اين كشور، ديدار   به جامعه يهودي 

كنم. 
نمايندگان قذافي مبالغ هنگفتي را به ما پيشنهاد كردند، به شرط اين كه حزبي 
سياسي در فلسطين اشغالي براي جامعه يهوديان ليبي تشكيل دهيم. كحلون 
ضمن خودداري از ذكر اسامي نمايندگان قذافي گفت كه در سال 2005 به 
واسطه يك حقوقدان عرب ساكن فلسطين اشغالي، با وزير امور خارجه ليبي 

ديدار كردم كه اولين ديدار از نوع خود بود. 
طي سال هاي 2006 و 2007 نيز دوبار با اين مقام ليبيايي در امان ديدار كردم. 
مسئول جامعه يهوديان ليبي در فلسطين اشغالي افزود: به من اطالع  دادند 
شخصي كه با او ديدار كردم، سيف االسالم قذافي است، كه عاشق ترانه هاي 
خواننده زن صهيونيست به نام زهاوا بين است. به همين خاطر در دومين ديدار، 
ترانه هاي اين خواننده را به او هديه كردم. كحلون در ادامه مي افزايد: در سال 
2007 يكي از نزديكان قذافي به من پيشنهاد تأسيس يك حزب صهيونيستي 
براي جامعه يهوديان ليبي را داد، اما با اين پيشنهاد مخالفت كردم. اين پيشنهاد 
قذافي در چارچوب طرح او براي تأسيس كشور اسراطين يعني كشوري 
مشترك براي يهوديان و عرب ها بود. به گفته كحلون، اين ديدارها پس از آشتي 
سرهنگ قذافي با آمريكا در سال 2007 و پرداخت غرامت به خانواده هاي 
قربانيان هواپيمايي الكربي متوقف شد. گفتني است كه جمعيت يهوديان ليبيايي 

در فلسطين اشغالي حدود 200 هزار نفر برآورد مي شود.  
  

وزيــر خارجــه فرانسـه از تغیـیرات 
حكومتي در مصـر حمايت کرد 

آلن ژوپه وزير امورخارجه فرانسه كه براي نخستين بار پس از به دست گرفتن 
اين پست در هفته گذشته، به مصر سفر كرده است در قاهره اعالم كرد كه 
پاريس از تغيير نظام و رژيم در مصر حمايت مي كند. به گزارش ايرنا به نقل 
از فرانس 24، وي تصريح كرد كه دولت فرانسه از تغيير حكومت در مصر و 
كنار رفتن حسني مبارك و حكومت بعداز وي حمايت مي كند و به تعهدات 

كشورش در قبال تحوالت فوق العاده جهان عرب پايبند است. 
ژوپه گفت: اينكه گفته مي شود فرانسه در قبال تحوالت كشورهاي جهان 
عرب واكنش كندي از خود نشان داده درست نيست و پاريس خيلي سريع 
مواضع خود در قبال اين تحوالت را اعالم داشت و ما از اين تحوالت حمايت 
مي كنيم. وزير امورخارجه فرانسه از مصر به عنوان كشوری كليدي در منطقه 
ياد كرد و افزود: مصر به دليل برخورداري از امكانات بالقوه و نيروي انساني 

باال نقش كليدي در آينده جهان عرب دارد. 
 

محبوبیت حزب حاکم آلمان
 باز هم کاهش يافت 

براساس تازه ترين نظر سنجي انجام شده در آلمان، سرقت ادبي كارل تئودور 
زو گوتنبرگ، وزير دفاع اين كشور كه به استعفاي وي انجاميد، باعث كاهش 
محبوبيت حزب آنگال مركل )صدر اعظم( آلمان و حزب وي ش��ده اس��ت. 
به گزارش ايرنا، پايگاه خبري لوكال نوش��ت: نظر سنجي جديد حاكي است 
كه ميزان محبوبيت ائتالف دموكرات مس��يحي )مركل( و سوس��يال مسيحي 
)گوتنبرگ( به 33 درصد رس��يده اس��ت. اين ميزان، نسبت به هفته پيش دو 
درصد كاهش نش��ان مي دهد. در همين حال، 74 درصد از پرسش شوندگان 
در اين نظرسنجي گفته اند كه مسايل پيش آمده براي گوتنبرگ وضعيت حزب 

مركل را دشوارتر از گذشته كرده است. 
61 درصد از شركت كنندگان نيز معتقدند كه كناره گيري گوتنبرگ به ائتالف 
حاكم در انتخابات آينده ضربه خواهد زد. نظر سنجي جديد توسط روزنامه 

بيلد آم زونتاگ انجام شده است. 

آمريكا مجبور به استفاده 
از ذخاير نفتي خود شد 

ويليام ديلي رئيس دفتر ويژه اوباما اعتراف كرد كه به علت نا آرامي ها در مناطق 
 نفت خيز خاورميانه، دولت آمريكا ناگزير اس��ت ب��راي جلوگيري از افزايش 
بي رويه بهاي حامل هاي انرژي، از ذخاير نفتي خود استفاده كند. آمريكا داراي 
727 ميليون بشكه ذخاير نفتي است و تنها در مواقع اضطراري از آن استفاده مي 
كند. به گزارش ايرنا، ديلي در س��خناني كه در برنامه ديدار با مطبوعات شبكه 
خبري ان بي س��ي سخن مي گفت، اظهار داشت كه آمريكا به طور معمول در 
مواقع اضطراري از اين سياست راهبردي استفاده مي كند. رئيس دفتر اوباما با بيان 
اينكه دولت به شدت نگران تأثيرات اين افزايش ها بر اقتصاد شكننده و آسيب 
پذير آمريكا است، اظهار داشت: اين فقط يكي از گزينه هايي است كه دولت براي 

مقابله با افزايش نفت به كار مي گيرد. 
وي هيچ اش��اره اي به ساير تدابيري كه دولت اوباما براي برون رفت از شرايط 
كنوني در نظر دارد، نكرد. براساس آخرين آمار ها، بهاي نفت از مرز يكصد دالر 
در هر بشكه گذشت و همين افزايش موجب شد تا ميانگين سراسري بهاي بنزين 
در پمپ بنزين هاي اين كش��ور به بيش از 3 دالر و 50 سنت برسد. برخالف 
حرف هاي سياس��ي س��ران كاخ س��فيد كه مدام وانمود مي كنند كه تحوالت 
خاورميانه به نفع آنان است، شاخص ها و آمار ها حكايت از آن دارد كه عالوه بر 
مسايل سياسي و استراتژيك در مسايل اقتصادي نيز تحوالت به ضرر واشنگتن و 

شريكش رژيم صهيونيستي است. 

بزرگ ترين پايگاه سـاخت راکت هاي 
پرتاب ماهواره جهان در چین 

بزرگ ترين مركز طراحي، توليد و آزمايش راكت هاي پرتاب ماهواره و فضاپيما 
در جهان در چين ساخته مي شود. به گزارش ايرنا، ليانگ شيائو هونگ معاون 
آكادمي فن آوري فضايي چين به خبرگزاري شين هوا گفت: اين پايگاه در شهر 
تيان جين واقع در 120 كيلومتري شمال پايتخت چين ساخته خواهد شد. وي 
افزود: نخستين مرحله از ساخت اين پايگاه كه بزرگ ترين در جهان است تا يك 

سال ديگر تكميل خواهد شد. 
به گفته اين مقام امور فضايي چين، برخي از محل هاي طراحي و توليد در اين 
پايگاه آماده شده است. وي گفت: اين مركز با توجه به توسعه امور تحقيقاتي 
فضايي چين در سال هاي آينده ايجاد مي شود. ليانگ تأكيد كرد: اين پايگاه پس 
از تكميل قادر به توليد انواع راكت ها به اندازه هاي مختلف از جمله در تطابق با 

طرح كاوش ماه و ايجاد ايستگاه فضايي است. 
يك��ي از محل ه��اي در نظر گرفته ش��ده در اين پايگاه مخصوص س��اخت 
راكت هاي مدل النگ مارچ چين اس��ت كه بيشترين پرتاب هاي فضايي با آن 
 صورت مي گيرد. چين اميدوار است تا سال 2030 ميالدي انسان را به كره ماه

 بفرستد. 
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دست برتر آمريكا در قرارداد همكاري 
استراتژيك با افغانستان 

معاون استاندار تهران: 
رضايت مردم و ارباب رجوع مالك رتبه بندي 

دستگاه هاي اجرايي تهران است 

معاون استاندار تهران از پرداخت 51 میلیارد 
ريال ديگر به شهرداري هاي استان خبر داد

سراسری
جهان نما ایران

رؤساي  بين  استراتژيك  قرارداد  امضاي 
جمهوري آمريكا و افغانستان، كفه ترازوي 
منافع آمريكايي ها را از هر زمان ديگري 

سنگين تر مي كند.
حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان و باراك 
اوباما، پنجشنبه گذشته )1389/12/12( از 
طريق ويدئو كنفرانس، ابعاد مختلف روابط 
دو كشور را بررسي كردند. هر دو رئيس 
جمهور بر تقويت گفتگوها ميان هيأت هاي 
كاري دو كشور براي تدوين هر چه سريع تر 
سند همكاري استراتژيك تأكيد كردند. پس 
از آن كه اعالميه استراتژيك ميان آمريكا و 
افغانستان براي اولين بار در زمان رياست 
جمهوري جرج بوش به امضاء رسيد، اكنون 
مقام هاي اين دو كشور بر آن هستند تا اين 
اعالميه را به سطح توافقنامه ارتقاء دهند. به 
منظور نيل به اين هدف، آنها از چند سال 
پيش تالش گسترده اي را آغاز كرده اند تا 
اين توافقنامه هر چه زودتر تدوين شود و 

به امضاء برسد.
كشورها به طور معمول تالش مي كنند 
واحدهاي  ساير  با  خود  روابط  در  تا 
سياسي نوعي از اولويت بندي را رعايت 
نمايند. در حقيقت براي هر كشور، ساير 
واحدهاي سياسي در سه سطح خرد، مياني، 
 كالن و يا قابل توجه، مهم و بسيار مهم 
تقسيم بندي مي شوند. گرچه نگاه كشورها 
صفر  از  طيف  يك  براساس  تواند  مي 
با  كشوري  هيچ  امروزه  اما  باشد  تا صد 
 توجه به وابستگي متقابل، بي اهميت تلقي 
نمي شود. اين تقسيم بندي و تعيين سطوح 
اقتصادي،  هاي  مؤلفه  براساس  تواند  مي 
امنيتي صورت  يا  و  استراتژيك  سياسي، 
از  يك  هر  براساس  روابط  پذيرد. حجم 
مؤلفه هاي ذكر شده )و يا مجموعه اين 
مؤلفه ها( سبب مي شود تا هر كشور يكي 
از سطوح را به خود اختصاص دهد. به 
طور معمول قرارداد استراتژيك كه به معناي 
با  روابط همه جانبه و حساس  برقراري 
مايه هاي امنيتي غليظ است با كشورهايي 
امضاء مي شود كه در سطح كالن و يا بسيار 
مهم تعريف مي شوند.  قرارداد استراتژيك 
اياالت متحده آمريكا و افغانستان نيز در اين 
عبارتي  به  است،  تحليل  قابل  چارچوب 
براي هر دو كشور ، دو سطح معنايي و غير 
معنايي در اهميت كشور مقابل، قابل تعريف 
است. به لحاظ معنايي از نظر دولتمردان 
آن  كابل  براي  آمريكا  اهميت  افغانستان، 
است كه اياالت متحده به عنوان كشوري 
كه در تمام ابعاد قدرت حرفي براي گفتن 
گذشته  به  نسبت  توان  اين  )گرچه  دارد 
پشتوانه  تواند  مي  است(  شده  تضعيف 
اي براي ارتقاي چهره افغانستان باشد، به 
عبارتي تصورات ديگر كشورها نسبت به 
براي  آمريكايي  زمينه  پشت  با  افغانستان 
كابل مزيت است. گرچه اين تصوير گاهي 
استقالل اين كشور را خدشه دار مي كند، 
اما به نظر مي رسد براساس اظهارات برخي 
از مقام هاي افغانستان، بعد از سامان گرفتن 
اين كشور، پيشرفت و رشد آن با همكاري 
آمريكا سرعت مي يابد. بعد معنايي براي 
افغان ها ايجاد نوعي از اعتماد به نفس و تا 

حدي اميد به آينده بهتر است. 
اما ابعاد معنايي براي اياالت متحده در دو 
بعد جنگ و مقطع پس از جنگ افغانستان 
هر  افغانستان  نتيجه جنگ  است.  مدنظر 
چه باشد، مفهومي كه از آن به ساير مردم 

و كشورهاي جهان منتقل مي شود، براي 
در  پيروزي  هرچند  دارد.  اهميت  آمريكا 
جنگ افغانستان نهايت آرزوي آمريكايي 
است، اما مهم تر از آن نكته ظريفي است 
خواهد  نمي  واشنگتن  آن  براساس  كه 
پايان جنگ را ناشي از ناتواني خود جلوه 
براي  جنگ  از  پس  معنايي  جنبه  دهد. 
آمريكا آن است كه فارغ از نتايج واقعي و 
 ذهني جنگ براي سايرين، اياالت متحده 
و  آسيايي  هاي  قدرت  خواهد  نمي 
در  كه  مهمي  كشورهاي  خصوص  به 
همسايگي منطقه آسياي جنوبي هستند سايه 
سنگين، خطرناك و كنترل كننده آمريكا را 
رفع شده قلمداد كنند. در اينجا معناي توليد 
شده با معناي قبلي در حالت موازي قرار 
مي گيرد يعني معناي حضور و سايه سنگين 
ادامه  آسيايي،  هاي  قدرت  براي  آمريكا 
معناي پيروزي در افغانستان است زيرا ادامه 

حضور در بستر پيروزي تحقق مي يابد. 
يا مادي در همكاري  معنايي و  بعد غير 
استراتژيك در ابتدا براي افغانستان آن است 
كه آمريكا در ادامه ايجاد اعتماد به نفس 
توسعه  مادي  ابزارهاي  افغانستان،  براي 
مقام هاي  گفته  به  كند.  مي  فراهم  هم  را 
ورود  اقتصادي،  توسعه  بازسازي،  افغان، 
تكنولوژي بدون واسطه و تمام بايسته هاي 
يك جهش توسط آمريكا تضمين مي شود 
زيرا پيش درآمد توسعه و امنيتي كه آمريكا 
براي افغانستان نويد داده است معلول تغيير 

اوضاع اقتصادي و توسعه است. 
يا مادي در همكاري  معنايي و  بعد غير 
استراتژيك براي آمريكا آن است كه ابتدا 
جهش  مادي  هاي  بايسته  كردن  فراهم 
اين  توسعه  صرف  به  تنها  را  افغانستان 
كشور نمي خواهد به عبارتي تأمين منافع 
آمريكايي اليه پنهان و گسترده كمك به 
افغانستان است. دوم آن كه از ديدگاه برخي 
كارشناسان، آمريكا با قرارداد استراتژيك و 
ادامه حضور مي تواند از يك طرف براي 
ايران تهديداتي ايجاد كند و از طرفي منابع 
آسياي مركزي و حضور در اين منطقه براي 
بر  عالوه  است.  اهميت  حائز  واشنگتن 
اهميت نفت آسياي مركزي، كنترل چين و 
ايجاد موازنه محسوس در برابر اقدامات اين 
كشور، مادي سازي فشار بر روسيه نيز براي 

آمريكايي ها مهم است. 
به عنوان نتيجه مي توان گفت كه اعالميه 
آمريكا  افغانستان و  استراتژيك  همكاري 
مملو از جنبه هاي آرماني است و بدون 
بومي،  بافت  و  جاري  شرايط  به  توجه 
اهدافي را طراحي كرده كه جامعه افغانستان 
آن را در ميان مدت پس خواهد زد. گرچه 
همكاري استراتژيك ناشي از اراده طرفين 
از خود  اعالميه  اين  در  آمريكا  اما  است 
 رفع اتهام كرده و تمايل افغانستان را عامل 
كه  داند  مي  همكاري  اين  گيري  شكل 
در اين صورت همكاري استراتژيك بي 
معنا بوده و نوعي از درخواست كمك به 

واقعيت نزديكتر است. 
هر قرارداد استراتژيكي مبتني بر وظايف، 
اما  است،  جانبه  دو  تعهدات  و  تكاليف 
آنچه در اين اعالميه برجسته شده، تعهدات 
يك طرفه آمريكايي است كه منافع آمريكا 
به  را  افغانستان  نقش  و  نموده  لحاظ  را 
را  بازي  زمين  تنها  كه  منفعل  بازيگري 
داده  تقليل  آورد،  فراهم مي  آمريكا   براي 

است. 
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زاینده رود
آيت  مرحوم  رباني  عالم  پيكر 
ا... حاج سيدحسن فقيه امامي ديروز 
بر روي دستان انبوه جمعيت عزادار 
اصفهان تشييع شد. به گزارش ايرنا، 
پيكر عالم رباني و فقيه وارسته،آيت 
از  امامي  فقيه  حسن  سيد  حاج  ا... 
مسجد حاج محمد جعفر آباده اي در 
طرف  به  اصفهان  عبدالرزاق  خيابان 
امامزاده ابوالعباس خوراسگان تشييع 
شد. در مراسم تشييع و تدفين اين فقيه 
وارسته، رئيس حوزه عليمه اصفهان، 
نماينده ولي فقيه در استان، استاندار 
اصفهان، علما و طالب حوزه علميه، 
مردم  از  كثيري  جمع  مكرم،  بيت 
دين دار و متعهد استان اصفهان، كسبه 

و اصناف، نيروهاي نظامي و انتظامي و مسئوالن 
دستگاه هاي اجرايي استان و شهرستان اصفهان 
حضور داشتند. نماز ميت اين عالم رباني توسط 
آيت ا... سيدمحمدباقر موحدابطحي از تالشگران 
موفق علوم قرآني و حديث اقامه شد. عالوه بر 
از  انبوهي  جمعيت  اصفهان،  علماي  و  طالب 
رسانده  اصفهان  شهر  به  را  خود  نيز  قم  استان 
بودند تا تسليت خود را به پيشگاه وليعصر)عج( و 
رهبر معظم انقالب اسالمي ابراز دارند. عزاداران 
را  القدر  جليل  عالم  اين  پيكر  سياهپوشان،  و 
عزاست  امروز،روز  عزاست  عزا  سردادن  با 
امروز،  خداست  پيش  ما  تقليد  مرجع  امروز، 
امروز،  عزاست  صاحب  زمان  صاحب   مهدي 
تشييع  امروز،  عزاست  رهبر صاحب  اي  خامنه 
كردند. تمام بازارهاي اصفهان به مناسبت تشييع 
يكپارچه  و  تعطيل  القدر  جليل  عالم  اين  پيكر 
ا...  آيت  از  بزرگي  بنرهاي  و  شد  سياهپوش 
نصب  عبدالرزاق  خيابان  اطراف  در  امامي  فقيه 
مناسبت  همين  به  اصفهان  استاندار  است.  شده 
سه روز عزاي عمومي در شهر اصفهان و يك 
آيت ا...  است.  كرده  اعالم  استان  در سطح  روز 
سيدحسن امامي در سال 1313 هجري شمسي 
متولد شد و صبح  امام اصفهان  در محله درب 
عارضه  اثر  بر  سالگي   76 در سن  يكشنبه  روز 
از  پس  ايشان  گفت.  وداع  را  دارفاني  قلبي 
علميه  حوزه  به  ورود  و  دبيرستان  تحصيالت 
بزرگي  استادان  نزد  متمادي  سال هاي  اصفهان، 
مانند مرحوم حاج سيدعلي بهبهاني، سيدحسين 
خادمي، حاج شيخ علي مشكات، مرحوم معلم 
حبيب آبادي و مولي محمدعلي عالم حبيب آبادي 

قانون،  فلسفه،  فقه،  ادبيات،  منطق،  زمينه  در 
اصول و هيئت به تحصيل پرداخت. آيت ا... فقيه 
امامي در حوزه علميه اصفهان به تدريس اشتغال 
داشت و افزون بر اين، منشأ خدمات شايسته اي 
اندازي، بازسازي و اداره مدارس علميه  در راه  
انجمن هاي  فعاليت هاي  نيز  و  اصفهان  حوزه 
سالم  اي  ماهواره  شبكه  بود.  شهر  اين  خيريه 
فقيه  آيت ا...  شد.  مي  اداره  ايشان  نظر  زير  نيز 
امامي از سلسله سادات امامي است كه نسبشان 
در  مدفون  زين العابدين  ابوالحسن  امامزاده  به 
فرزند  بن جعفر  علي  به  و همچنين  امام  درب 
امام صادق )ع( مي  رسد. شايان ذكر است كه به 
 همين مناسبت در پي ارتحال عالم رباني حضرت 
ذاكر  عليرضا  امامي،  حسن  سيد  حاج  ا...  آيت 
سيد  اله  آيت  اصفهان(،  )استاندار  اصفهاني 
يوسف طباطبايي نژاد )نماينده ولي فقيه و امام 
جمعه اصفهان(، مهندس عباس حاج رسولي ها و 
سيد مرتضي سقائيان نژاد )رئيس شوراي اسالمي 
شهر و شهردار اصفهان( پيام هاي تسليتي صادر 
نموده و فقدان اين عالم جليل القدر را تسليت 
گفتند. در پيام تسليت استاندار ذاكر اصفهاني به 
مناسبت اين واقعه جانگداز آمده است: اين عالم 
وارسته كه عمر گرانقدر خود را در راه علم و 
عمل سپري نمود، اسوه تقوا و اخالق عملي بود 
كه خدمت به خلق و حسن خلقش زبانزد عام و 
خاص بوده و تربيت شاگردان بسيار در مكتب 
امام صادق )ع( و دفاع از حريم واليت و نقش 
مؤثر در پيروزي انقالب اسالمي و پس از آن در 
اين ضايعه جانگداز  ايشان مي درخشد.  كارنامه 
مقام  فداه،  ارواحنا  وليعصر  حضرت  محضر  را 
معظم رهبري، علما،  فضال و طالب حوزه هاي 

واليت  و  شهيدپرور  مردم  و  علميه 
نموده  عرض  تسليت  اصفهان  مدار 
برادر  و  پدر  و  مرحوم  آن  براي  و 
علماي  از  جملگي  كه  بزرگوارشان 
رباني بوده اند، علو درجات و براي 
بازماندگان صبر جميل از درگاه الهي 
مسئلت مي دارم و به همين مناسبت 
اصفهان  شهر  در  روز  سه  مدت  به 
و يك روز در استان عزاي عمومي 

اعالم مي گردد.
نماينده  و  جمعه  امام  همچنين 
ا...  آيت  اصفهان،   در  فقيه  ولي 
پيام  در  نژاد  طباطبايي  يوسف  سيد 
كه  رباني  عالم  اين  فقدان  تسليتي، 
سال ها با تالش بي وقفه در خدمت 
به اسالم و مسلمانان انقالب اسالمي 
و حوزه هاي علميه عمر شريف خود را مصروف 
داشته را به محضر حضرت بقيه ا... االعظم مقام 
علميه  حوزه هاي  تقليد،  مراجع  رهبري،  معظم 
شريف  مردم  و  مذهبي  هيأت هاي  اصفهان، 
استان اصفهان تسليت عرض كرده و رضوان و 
غفران الهي را براي اين عالم و صبر و اجر براي 
بازماندگان به ويژه بيت معظم له را از خداوند 

منان خواستاريم.
سيد  و  رسولي ها  حاج  عباس  اين  بر  عالوه 
مرتضي سقائيان نژاد، در پيام مشتركي درگذشت 
آيت ا... فقيه امامي را تسليت گفتند. در متن اين 

پيام آمده است:
اين فقيه اخالقي و مردمي در طول حيات زرين 
و پربركت خود براي حوزه هاي علميه و ارتقاي 
پوياي  فقه  پايگاه هاي  علمي  شأن  و  جايگاه 
مذهب جعفري و اشاعه معارف ناب محمدي در 
داخل و خارج از كشور، پشتيباني از نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران و نيز تأسيس خيريه هاي 
و  محرومان  از  حمايت  ماندگار،   و  بزرگ 
مستضعفان و گره گشايي از مشكالت آحاد مردم 

نقش به سزا و ارزنده اي داشتند.
الشأن  عظيم  موحد  آن  بنان  و  بيان  همچنين 
تفسير  توسعه  و  قرآن  كريمه  آيات  تفسير  در 
قرآن كريم، كم نظير و ستودني است. از ديگر 
خصائص و ويژگي هاي حضرت آيت ا... امامي 
رحمت اله عليه، مردمي بودن ايشان بود كه خود 

را وقف خدمت به مردم كرده بودند.
عالم  اين  به  علميه  حوزه  بالنده  و  جوان  نسل 
رباني مديونند و همه بايد قدرشناس راهگشايان 

جبهه علم و معارف آل اهلل باشيم.

وداع مردم اصفهان با آيت ا... فقیه امامی

توليد  كارخانه  پيشرفته ترين  و  بزرگ ترين 
خاورميانه  در  دارويي  محلول  فرآورده هاي 
افتتاح شد.  در شيراز  نژاد  احمدي  با حضور 
احمدي نژاد صبح  محمود  فارس،  گزارش  به 
ديروز كه به منظور افتتاح 170طرح صنعتي و 
معدني و شركت در دومين جشنواره صنعت 
و معدن در فارس وارد شيراز شده است، به 
همراه علي اكبر محرابيان وزير صنايع، مرضيه 
و  درمان  بهداشت،  وزير  دستجردي  وحيد 
فارس  استاندار  احمدزاده  پزشكي،  آموزش 
و  بزرگ ترين  محلي،  مسئوالن  از  جمعي  و 
فرآورده هاي  توليد  كارخانه  پيشرفته ترين 
محلول دارويي در خاورميانه متعلق به شركت 
افتتاح  را  خاص(  )سهام  سرم  شيراز  دارويي 

شيراز  كارخانه  گزارش،  اين  براساس  كرد. 
متر  هزار   24 مساحت  به  زميني  در  سرم 
مربع با زيربناي 18 هزار و 500 متر مربع و 
با رعايت كليه استانداردها و مقررات ملي و 
مقاوم به 8 ريشتر زلزله طراحي و احداث شده 
است. الزم به يادآوري است كه اين كارخانه 
براي جلوگيري از عفونت هاي بيمارستاني و 
جلوگيري از انتقال باكتري كه از طريق سرم 
و غيره ايجاد مي شوند، راهكارهايي انديشيده 
است كه عبارتند از: سرم هاي فيزيولوژيك در 
روش  به  توليدشده  جمع شونده  بطري هاي 
SBFS و به صورت پيوسته براي اولين بار در 
دنيا و جانشين هاي پالسما در كيسه هاي سه اليه 
PP با 2 پورت ورودي و خروجي )يوروكپ( 

تك دوز  قطره هاي  ايران،  در  بار  اولين  براي 
دارويي بدون استفاده از مواد نگهدارنده براي 
 10 و   5  ،2 آمپول هاي  و  ايران  در  بار  اولين 
ميلي ليتري در ظروف PP با تكنولوژي انتقال 
براي  نيدل  از  استفاده  بدون  سرنگ  به  مايع 
اولين بار در ايران. براساس اين گزارش رئيس 
جمهور پس از بازديد از اين كارخانه از طريق 
ويدئوكنفرانس در دومين جشنواره صنعت و 
استان  معدن 170 طرح صنعتي و معدني در 
فارس را افتتاح كرد. همچنين افتتاح و بازديد 
و  توليد  ظرفيت  با  خودرو  ايران  كارخانه  از 
از  مونتاژ 30 هزار دستگاه خودروي سواري 
سفر  اين  در  جمهور  رئيس  برنامه هاي  ديگر 

يك روزه بود.

توسط رئيس جمهور؛

افتتاح بزرگ ترين كارخانه فرآورده هاي محلول دارويي در خاورميانه

استاندار اصفهان گفت: مشكل آب در منطقه مركزي 
كشور و حل آن، يك موضوع ملي است و نبايد به 
آن نگاه قومي و محلي كرد. به گزارش ايرنا، عليرضا 
ذاكر اصفهاني در مراسم روز درختكاري در اصفهان 
افزود: همه ما متعلق به يك كشور و نظام مي باشيم 
و مي توانيم با تدبير بر اين مشكل فائق شويم. وي 
با بيان اينكه تاكنون مديريت استان اصفهان تالش 
هاي زيادي براي كاهش التهابات به وجود آمده در 
بخش آب انجام داده است، تصريح كرد: درصدد 
 كاهش مسايل اجتماعي آب در استان مي باشيم. وي 
گفت: در ستاد بحران استانداري اصفهان اتاق فكري 
براي مقابله با حوادث با همكاري دانشگاه صنعتي 
اصفهان تشكيل شده و اولين بار در كشور طرح 
جامع خطر پذيري و مديريت بحران استان اصفهان 

با همكاري 80 استاد دانشگاه تهيه و بحران ها توسط 
اين افراد شناسايي مي شود. ذاكر اصفهاني ميزان هدر 
رفت آب در استان اصفهان را زياد دانست و گفت: 
مديريت استان درصدد اعمال مديريت درست آب 
 مي باشد تا آب به مناطق شرق اصفهان هم برسد. 
وي با بيان اينكه خشكسالي چالش اصلي استان است، 
افزود: كشاورزان شرق استان با مشكل خشكسالي و 
كمبود آب مواجه اند و مديريت استان، ستاد بحران 
استانداري، سازمان جهاد كشاورزي، اداره كل منابع 
طبيعي استان و ساير بخش ها براي حل اين مشكل 
تالش مي كنند. وي تقويت شبكه هاي آبرساني را از 
جمله راه هاي كاهش حل مشكل آب بيان و اضافه 
كرد: استانداري اصفهان از طرح هايي كه بتواند در 
حل مشكل آب تأثير به سزا داشته باشد حمايت و 

پشتيباني مي كند. وي با بيان اينكه حجم بيماري هاي 
ناشي از محيط زيست در حال افزايش مي باشد، 
گفت: اگر منابع طبيعي حفظ شود هزينه درمان براي 

بيماري ها كاهش پيدا مي كند.
استاندار اصفهان در پاسخ به سئوال يكي از مدعوين 
آثار تاريخي  كه متروي اصفهان را تهديدي براي 
اصفهان دانست، اظهار داشت: اگر نظر من را براي 
عبور مترو از مسير سي و سه پل مي پرسيدند هيچ 
وقت اجازه نمي دادم، زيرا آثار تاريخي بيانگر هويت 
گذشته ما ايرانيان است. وي با بيان اينكه براي ايجاد 
مقاومت  استان  مديريت  اصفهان  مترو  دوم   خط 
مي كند، تصريح كرد: براساس طرح اوليه، خط دوم 
مترو از زير ميدان امام مي گذرد كه خطرات زيادي 

براي آثار تاريخي ايجاد مي كند.

براي رفاه بيشتر شهروندان اصفهاني در آستانه نوروز؛

ارايه اقالم مورد نياز در 13 مركز

استاندار اصفهان: 

آب موضوعي ملي است 

 تأمي��ن مايحت��اج شب عي��د شه��روندان از 
ايام  دغدغه هاي هميشگي مسئوالن شهر در 
امسال  رو  اين  از  و  است  نو  به سال  نزديك 
براي رفاه بيشتر شهروندان و دست يابي آسان 
مورد  خوراكي  كاالهاي  به  ها  آن  مطلوب  و 
نياز، سازمان ميادين ميوه و تره بار بازارهاي 
احداث  محصوالت  اين  ارايه  براي  جديدي 
كرده و عالوه بر آن بازارهاي موجود نيز اقدام 
به ارايه اقالم ويژه به شهروندان مي نمايد. به 
گزارش ايمنا، مسئول بازارهاي سازمان ميادين 

شهري  مشاغل  ساماندهي  و  بار  تره  و  ميوه 
شهرداري با اشاره به اين مطلب گفت: همانند 
سال هاي قبل از سوي سازمان، 13 مركز براي 
توزيع ميوه، گوشت و مرغ دولتي و خوار و 

بار در نظر گرفته شده است. 
وي با بيان اين كه كيفيت اين اقالم مطلوب و 
قيمت آنان 20 درصد كمتر از ديگر واحدهاي 
در  افزود:  رسد،  مي  فروش  به  شهر  سطح 
هميشگي  ناظران  بر  عالوه  مركز  اين13 
اي  ويژه  نظارتي  گروه  بازرگاني،  سازمان 

بازارهاي  در  ماه  اسفند   15 از  بازرسي  براي 
با  خدمات  مطلوب  ارايه  شيوه  شهرداري 
قيمت مناسب را كنترل مي كنند. خاكي اظهار 
دو  مرغ،  گوشت،  نظير  محصوالتي  داشت: 
بازارهاي ولي عصر،  پرتقال و سيب در  نوع 
حجت، سروش، صمديه، تمدن، حرك واقع 
خيابان  در  واقع  همدانيان  زينبيه،  خيابان  در 
جي و ميدان الله جنب بازار گياهان دارويي 

عرضه مي شود.
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رو در روآژیر

انسان در هر مقطعی از زندگی می تواند 
كنترل بخش هاي��ی از زندگی خود كه 
در گذش��ته فراموش كرده است را احيا 
كند. اگر شما در زندگی حرفه ای، مسير 
خود را گ��م كرده ايد، نه تنها به تحليل 
شخصی، بلكه به تجزيه و تحليل شغلی 
نيز نياز داريد. تجزيه و تحليل ش��غلی 
و يافتن راهكارهای مناس��ب، چيزی به 
غير از مش��خص كردن اهداف نيست. 
در لغ��ت نامه وبس��تر ه��دف را چنين 
معن��ا كرده اند: پايان مس��يری كه در آن 
به كوش��ش پرداخته اي��م، مقصد. كليد 
موفقيت مش��خص كردن اهداف قابل 
دسترس��ی اس��ت. ممكن است رسيدن 
به اين اهداف كوشش زيادی بطلبد، اما 
ش��ما در نهايت می توانيد به آن دست 
يابيد. در اينجا به چند روش موفقيت در 

اين راه اشاره می كنيم: 
مهارت های خود را افزایش دهید

در ي��ك كالس ثب��ت نام كني��د يا در 
سميناری شركت كنيد. مهم اين است كه 
هدف آموزشی خود را در سطحی عادی 
و قابل دسترس تعيين كنيد و همواره اين 
مثل را به ياد داش��ته باشيد: اگر ميوه ای 
كال و در حال رشد نباشيد، يعنی رسيده 

ايد و در شرف گنديدن هستيد! 
درباره فن آوری جدید بیشتر بدانید 

فن آوری روز، چيزی نيست كه دوره اش 
بگذرد و تمام شود، اگر در استفاده از آن 
هنوز مبتدی هستيد، مشكل جدی است. 
برق��راری ارتباط مطابق ب��ا تكنولوژی، 
ب��رای موفقيت در كار ضروری اس��ت. 
نقاط ضعف خود را مشخص كنيد و در 

تقويت آنها بكوشيد. 
رزومه خود را به روز درآورید

عده بسياری با اين نظر مخالفند و عقيده 
دارند با توجه ب��ه زمان زيادی كه برای 
تهيه رزومه صرف می شود، بهتر است 
تهي��ه آنرا به زمانی موك��ول كنيم كه به 
 طور واقعی قصد تغيير ش��غل يا شكار 
فرصت های تازه شغلی داريم. اما در اين 
دوره و زمانه، تغييرات بسيار ناگهانی رخ 

می دهند و بايد برای آن آماده باشيم. 
 e mail ،فایل های کامپیوتری قدیمی
ــه پرونده های خود را تمیز  ها و قفس

کنید
تميز كردن كمد پرونده ها و فايل های 

كامپيوتری روش��ی عالی برای بررسی 
مجدد اولويت ها و به دست آوردن يك 
نمای كلی از آنچه اهميت دارد، به شمار 

می آيد. 
اي��ن كار نه تنها ش��روع ت��ازه ای برای 
انجام وظايفتان به ش��مار می رود، بلكه 
ب��ا توجه به آنچه حفظ می كنيد و آنچه 
دور می اندازيد، می توانيد حجم كارتان 
را منظم تر از س��ابق سر و سامان دهيد 
و به انجام برسانيد. برای نظم بخشيدن 
به كارهايتان، تسليم تبليغات رنگارنگ 
شركت های كامپيوتری و نرم افزارهای 
بسيار پيچيده برنامه ريزی نشويد. بلكه 
بايد با شناخت كافی از خودتان، ابزاری 
را به كار ببريد كه بيشتر با آن آشناييد و 

با روحيه شما سازگار تر است. 
با افراد آگاه در تماس باشید

بد نيست برای به دست آوردن تجربيات 
بيش��تر و ش��ناخت بهتری از ش��ركت، 
 تولي��دی يا حرف��ه خاص خ��ود، ديد 
وس��يع تری پيدا كنيد. شما با شناسايی 
بهتر عرصه های مختلف ش��غلی خود، 
می توانيد با اشخاصی ارتباط برقرار كنيد 
كه می توانند دانسته های خود را به شما 
انتقال داده و در پيش��رفت كارتان بسيار 

مؤثر باشند. 
ــود و خانواده وقت  ــر هفته برای خ ه

بیشتری بگذارید
بس��ياری از مديران موفق و تأثيرگذار، 
مخلوط��ی از ارتب��اط كار و خانواده را 
ب��ه برقرار ك��ردن تعادلی بي��ن اين دو 
ترجيح می دهند. ب��ه روش هايی برای 
يكپارچه كردن اين دو جنبه زندگی خود 

بينديشيد. 
پس انداز کنید

پ��س انداز ب��رای دوران بازنشس��تگی 
بسيار مهم است، با دريافت هر حقوق، 
بالفاصله و قبل از خرج كردن آن، مبلغی 
هر چند اندك از آنرا در بانك بگذاريد. 
اين كار به شما آرامش فكری داده و شما 

را از آينده مطمئن نگه خواهد داشت. 
خود را سالمت نگه دارید

راه هاي��ی برای ورزش ب��ا خانواده پيدا 
كني��د و به آنچه می خوريد توجه كنيد. 
ببينيد كه چه فعاليت هايی به شادابی و 
نيرومندی شما كمك می كنند و تا حد 

امكان بيشتر به آنها بپردازيد.  

اگر تا حاال مش��غول خانه تكانی نشده ايد، اين راهنمای 
جمع و جور به شما كمك خواهد كرد در كمترين وقت، 

تميزترين خانه را داشته باشيد 
سنت تمیزی نوروزی 

خان��ه تكان��ی يك��ی از دردس��رهای بزرگ اس��فندماه 
 به خص��وص ب��رای خانم ها اس��ت. اين رس��م ديرينه 
هيچ بهانه ای نمی شناس��د. درهر وضعيتی كه باشيد بايد 
روز تحويل سال خانه ای تميز داشته باشيد. تفاوت خانه 
تكانی با تميز كردن معمولی خانه در اين است كه به طور 
معم��ول در خانه تكانی جاهايی از خانه تميز می ش��وند 
كه در تميزكاری های عادی ناديده گرفته می شوند. شما 
فرشتان را هر ماه نمی شوييد و ديوارها را چند هفته يك 
بار تميز نمی كنيد. اين اساس��ی ترين بخش نظافت خانه 
اس��ت و بايد با اصول آن آش��نا باشيد تا درست انجامش 
دهيد. اينها بخش هايی از خانه هستند كه بايد قبل از عيد 

تميز شوند در مورد آنها بايد نكاتی را بدانيد. 
فرش تکانی

تصوي��ر غالب ذهن��ی اكثر ما از خانه تكانی شستش��وی 
 فرش ها اس��ت. فرش های قرمزی كه در حياط شس��ته 
می ش��وند و روی ديوار بام پهن می ش��وند تا خش��ك 
ش��وند. اما حاال ديگر كس��ی اينطوری فرش نمی شويد. 
ه��ر چند كه نزديك عيد روی پش��ت بام های خانه های 
 قديمی جنوب شهر فرش می بينيد اما در شمال شهر و در 
خانه های نوس��از جنوبی به خاطر حياط نداشتن خانه ها 
شس��تن فرش ها با اين راه ميسر نيست. راحت ترين راه 
برای شستش��وی فرش ها، به خص��وص قالی های گران 
قيمت و ابريش��می كه شستش��وی آنها با دس��ت ممكن 
اس��ت باعث خرابی شان بشود، س��پردن آنها به شركت 
های قاليش��ويی است. اين شركت ها خودشان قالی را از 
 شما تحويل می گيرند و بعد از شستشو در منزل تحويل 
م��ی دهند. قيمت شستش��وی فرش به مت��راژ آن، جنس 
فرش و ش��ركتی كه قالی شما را می شويد بستگی دارد. 
اگ��ر قالی های گران قيمت داريد پيش��نهاد می كنيم آنها 
را ب��رای شستش��و به يك ش��ركت معتبر بس��پاريد. آنها 
هنگام تحويل گرفتن فرش يك كارشناس می فرستند و 
قالی ش��ما را بررس��ی می كنند. اگر هنگام شستشو برای 
 فرش مش��كلی پيش بيايد مسئوليت آن را می پذيرند. اما 
شركت های نه چندان معمولی اين كار را نمی كنند. االن 
كه دم عيد اس��ت سر شركت های قاليشويی خيلی شلوغ 
اس��ت و قيمتی كه تعيين می كنند باالتر است. در حالت 
عادی فرش را يك هفته ای می شويند اما حاال امكان دارد 
برای شستشوی فرش به وقت بيشتری نياز داشته باشند. 

 ش��ماره تلفن اين ش��ركت ه��ا را می تواني��د از صفحه 
نيازمندی های روزنامه ها پيدا كنيد و بعضی از آنها خدمات 
رفو و تعميرات فرش هم انجام می دهند. اگر ديديد برای 
سپردن فرش هايتان به ش��ركت های قاليشويی به اندازه 
كافی وقت نداريد مجبوريد خودتان در خانه فرش را تميز 
كني��د. اگر حياط داريد ف��رش را در حياط بتكانيد، تمام 
س��طح آن را خيس كنيد و كمی پودر لباسشويی روی آن 
بريزيد. با دس��ت كمی پودر را روی پرزها بماليد و مدتی 
صبر كنيد. در آخر می توانيد فرش را آبكشی كنيد. دقت 
كنيد كه كف البه الی پرزها نمانده باشد. بعد آن را جايی 

پهن كنيد تا خش��ك ش��ود. اگر در آپارتمان فرش را می 
شوييد بهتر است از شامپو فرش استفاده كنيد. 

شستشوی پرده ها 
اگر در تهران يا س��اير ش��هرهای بزرگ زندگی می كنيد 
به خاطر وجود دوده شس��تن پرده ها هر چند ماه يك بار 
اجتناب ناپذير اس��ت. پرده ها درس��ت جلوی پنجره در 
معرض دوده هس��تند و به خصوص اگر روش��ن باشند 
خيل��ی زود كثيف خواهند ش��د. خيلی ه��ا ترجيح می 
 دهند پرده ها را به خش��ك شويی بدهند. خشك شويی 
پرده ها را تحويل می گيرد و شس��ته ش��ده و اتو كشيده 
به ش��ما تحويل می دهد. اگر پرده منزل شما مخمل يا از 
جنس و مدل خاصی اس��ت كه شس��تن آن سخت است 
يا به اتوی خاصی نياز دارد بهتر اس��ت آن را به خش��ك 
ش��ويی بدهيد. در غيراين صورت می توانيد خودتان در 
خانه پرده ها را بشوييد. قبل از شستن پرده را بتكانيد يا با 
برس مخصوص جاروبرقی گرد و خاكش را بگيريد. برای 
شستن پرده در ماشين لباسشويی بايد به تناسب اندازه پرده 

با حجم ماشين لباسشويی دقت كنيد. 
مبل های تمیز 

اگ��ر مبل های ش��ما روكش دارند، م��ی توانيد به راحتی 
آنها را در ماشين لباسشويی بش��وييد. اما اگر پارچه مبل 
خيلی كثيف اس��ت بايد برای نظاف��ت آن فكر كنيد. اگر 
می خواهيد هزينه كنيد و تغييری در مبلمانتان بدهيد، می 
تواني��د پارچه مبل ها را عوض كني��د. البته برای اين كار 
باي��د از كمی قب��ل اقدام می كرديد. چ��ون اين كار زمان 
 بر اس��ت و بعيد اس��ت تا عيد تمام ش��ود. ب��ه جای آن
 می توانيد پارچه مبل ها را بش��وييد. برای اين كار شامپو 

فرش مناسب ترين گزينه است. قبل از شروع شستشو لكه 
های روی مبلمان را برطرف كنيد و بعد شستشو را شروع 
كنيد. درست مثل شستشوی فرش بايد شامپو فرش را با 
مقدار گفته ش��ده آب مخلوط كني��د و با يك تكه پارچه 
يا اب��ر كف را روی پارچه مبل بماليد و با يك دس��تمال 
خشك آن را خشك كنيد. قبل از اينكه تمام پارچه را كفی 
كنيد كف را روی بخش كوچكی از پارچه كه مش��خص 
 نيست استفاده كنيد تا مطمئن شويد پارچه مبل شما رنگ 

نمی دهد.
دیوارها را اسکاچی کنید 

 ديواره��ا هم در ه��وای تهران دوده م��ی گيرند و كثيف 
می ش��وند. اگر كثيفی ديوار زياد اس��ت بهتر است آن را 
رنگ كنيد. اما اگر وقت نداريد و ديوار زياد كثيف نيست، 
می توانيد آن را بش��وييد. شس��تن ديوارهايی كه با رنگ 
روغن رنگ ش��ده اند كار س��ختی نيست. در يك سطل، 
آب و مايع ظرفشويی يا پودر لباسشويی را مخلوط كنيد 
و با اس��كاچ به ديوار بكشيد. بعد بالفاصله كف را با يك 

دستمال خشك و تميز پاك كنيد. 
کف خانه 

قب��ل از تميز كردن ك��ف خانه بايد آن را جارو بكش��يد 
 تا آش��غال ها و گرد و خاك از روی آن پاك ش��ود. بعد 
می توانيد اقدام به شستش��و كنيد. شستش��وی كف خانه 
بس��تگی به چيزی دارد كه كف منزل ش��ما با آن پوشيده 
شده. تميز كردن پاركت با سنگ و با لمينيت فرق می كند. 
شستشوی زمين سنگ يا سراميك كار خيلی راحتی است. 
با هر شوينده ای بدون اينكه نگران خراب شدن آن باشيد، 

می توانيد سنگ يا سراميك را بشوييد. 

جامعه

هفته ها و روزهاي پاياني سال به ويژه شب چهارشنبه آخر 
آن، در س��ال هاي اخير با هش��دارهاي مختلف مسئوالن و 
كارشناسان نسبت به اتفاقاتي كه نبايد بيفتد، همراه بوده كه 
 البته دود كم توجهي به اين هش��دارها، به چش��م مقصر و 
بي تقصير رفته اس��ت. مقصر، در گوش��ه اي پنهان شده و 
دستانش را آماده پرتاب شي كرده است؛ رهگذري بي تقصير 
نيز كه غرق افكار روزمره است، ناگهان جسمي كوچك را 
مقابل پايش مي بيند و بالفاصله صدايي رعب آور او را در 
جايش ميخكوب مي س��ازد. لحظاتي گيج مي شود و پس 
از آنكه به خود مي آيد، دنبال مقصر، س��ري به اطراف مي 
گردان��د، نجوايي مي كند و ناگاه، كمي دورتر دود انفجاري 
ديگر فضاي خيابان را فرا مي گي��رد. دود كه كنار مي رود، 
اين بار مقصر و بي تقصير هر دو گيج شده اند؛ مقصر حين 
پرتاب، مواد محترقه در دستش منفجر شده و بي تقصير نيز، 
شن هاي ريز نارنجك دستي، چشمانش را كاسه خون كرده 
است. هر ساله با نزديك شدن به چهارشنبه آخر سال ، هول 
وهراس مس��ن ترها از افتادن در دام ب��ازي هاي خطرناك 
جواناني كه در گوشه و كنار به كمين نشسته اند، بيشتر مي 
ش��ود. همين رفتارهاي خطرناك سبب مي شود تا هر ساله 
در شب چهارشنبه سوري، مغازه داران چند ساعت مانده به 
غروب آفتاب، كركره ها را پايين كش��يده و به خانه هايشان 
بروند تا از آسيب هاي احتمالي ناشي از آتش بازي و پرتاب 
مواد منفجره در امان باشند. مروری بر روزنامه هاي آخر سال 
حكايت از آن دارد كه بسياري از نوجوانان و جوانان براثر بي 
 احتياطي و بازي با مواد محترقه يا در كام مرگ فرو مي روند يا 

آسيب هاي جدي مي بينند 
ــنبه آخر سال  60 درصد از مجروحان حوادث چهارش

رهگذران هستند 
يكي از هشدارهايي كه مسئوالن در روزهاي پاياني سال 89 
، در خصوص اتفاقات چهارشنبه آخر سال داده اند، حوادثي 
اس��ت كه دامن رهگذران پياده را مي گيرد. معاون اجتماعي 
فرمانده��ي انتظامي تهران بزرگ در اين باره مي گويد: طبق 
بررس��ي ها 60درصد از مجروحان حوادث شب چهارشنبه 
آخر س��ال رهگذران هستند. س��رهنگ رضا غني لو تأكيد 
مي كند: حوادث تلخ س��ال هاي گذشته درس عبرتي براي 
متخلفان است. وي اضافه مي كند: در مراسم چهارشنبه پايان 
سال، شاهد آسيب هاي جسمي و روحي بر اثر انفجار مواد 
محترقه هستيم كه موجب قطع عضو و آسيب هاي چشمي 
مي شود. غني لو مي افزايد: بر اساس قانون مجازات اسالمي 
هرگونه قاچاق، خريد، ف��روش، نگهداري، حمل و نقل و 
مخفي كردن يا ساختن مواد منفجره و محترقه ممنوع است. 
وی گفت: ماده 618 قانون مجازات اس��المي تأكيد مي كند 
هرك��س با هياهو و حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد، 
مخل نظم و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب و كار 
باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شالق 

محكوم خواهد شد. 

هشداري از جنس آخر سال
)قسمت اول( 

زیر پوست شهر

50درصد بخش مركزي شهرستان 
كوهرنگ گازرساني شده است 

10 هزار اصله نهال در مشكات 
كاشان غرس شد 

توسعه پوشش شبكه فاضالب 
دربرنامه شركت آبفاي شهري است 

بخش��دار مركزي شهرس��تان كوهرن��گ گفت: تا 
كنون 50 درصد بخش مركزي شهرستان كوهرنگ 
گاز رس��اني شده است. ستار فرهادنيا در گفتگو با ايرنا 
افزود: باش��روع كار دولت عدالت محور گازرساني به 
شهرستان كوهرنگ آغاز شد و تا كنون 65ميليارد ريال 
اعتب��ار هزينه ش��ده اس��ت. وي گفت: تا كنون ش��هر 
چلگ��رد، روس��تاي ملك آباد، كوي ش��هيد بهش��تي ، 
ش��هرك امام حس��ين )ع(، دهن��و عليا و دهنو س��فلي 
تاكنون گاز رس��اني ش��ده اس��ت. وي به گاز رساني به 
90درصد شهرها و روستاهاي بخش مركزي شهرستان 
كوهرنگ به جز دهس��تان ميانكوه موگويي تا پايان سال 
90 خب��ر دادو گفت: براي اجراي گازرس��اني به مابقي 
ش��هر ها و روس��تاها 30 ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز 

است.

 به مناس��بت روز درختكاري و هفته منابع طبيعي 
10 ه��زار اصله نه��ال با حضور مع��اون عمراني 
اس��تانداري اصفهان در شهر مشكات كاشان غرس شد. 
سرپرست شهرداري مشكات گفت: اين نهال ها از نوع 
س��رو، زيتون تلخ و كاج در مس��احت هشت هكتار از 
عرصه هاي بياباني اين شهرس��تان كاش��ته شد. عباس 
ش��افعي در گفتگو با ايرنا اظهار داش��ت: با كاشت اين 
نهال ها كل مس��احت فضاي س��بز شهر مشكات به 28 

هكتار رسيده است. 
وي خاطر نش��ان كرد: س��رانه متوس��ط فضاي سبز هر 
ش��هروند مش��كاتي 46 متر مربع اس��ت. وي با اشاره 
ب��ه اينكه گس��ترش فض��اي س��بز از جمل��ه وظايف 
شهردارهاس��ت افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمند 
س��ازي يارانه ها و لزوم كاهش مصرف انرژي، بيش از 
90 درصد فضاي سبز اين شهر با اجراي سيستم تحت 

فشار آبياري مي شود. 

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب چهارمحال و 
بختياري گفت: ش��ركت آب و فاضالب استان در 
تالش اس��ت در صورت تامين اعتبار الزم كليه شهرها 
را تحت پوشش خدمات فاضالب قرار دهد.  حشمت 
اله هاش��مي در گفتگ��و با ايرنا ، س��اخت تصفيه خانه 
فاضالب لردگان،شهر هفش��جان فرادنبه ، بن ،بلداجي 
را از اقدام��ات اي��ن اداره در اين راس��تا عن��وان كرد و 
افزود: عمليات اجرايي اح��داث تصفيه خانه فاضالب 
ش��هر بن امسال آغاز شده و تاكنون 20درصد پيشرفت 

فيزيكي داشته است. 

بهبود وضعيت شغلی

 آيا ش��ما ه��م س��بك و ط��رز زندگيت��ان را به 
گونه ای س��ازمان داده ايد ك��ه حاصلش روابط 
زناش��ويی ناموفق اس��ت؟ اگرچه ش��ما با كسی 
پيمان ازدواج بس��ته ايد كه به لحاظ جس��مانی، 
احساس��ی، عاطف��ی و اجتماعی با ش��ما تفاوت 
دارد و هي��چ كتاب��ی، هي��چ روان درمانگ��ری و 
هيچ مش��اور امور زناشويی نيست كه بتواند اين 
اختالف��ات طبيعی را از مي��ان بردارد اما در عمل 
ش��ما می توانيد به گونه ای س��بك زندگيتان را 
 تغيي��ر دهيد و مديريت كنيد كه به نتيجه مطلوب 
برس��يد. و البته در اين راس��تا به طور قطع قصد 
و نيت به تنهايی كافی نيس��ت چراكه 90 درصد 
كسانی كه از وزن بدنشان می كاهند دوباره چاق 
 می ش��وند و 85 درصد كس��انی كه ترك اعتياد 
می كنند در مدت يك سال عادت ديرنه را از سر 
می گيرند، علتش اين است كه آن ها سبك و طرز 
 زندگی كه س��بب اين عادت ها می شود را تغيير 
ن��داده ان��د.  بايد بداني��د كه برای تغيير س��بك 
زندگيتان و سالم نگه داشتن رابطه زناشويی تان 

به داشتن برنامه ای منظم نيازمنديد. 
توجه به اولویت ها 

يكی از كارهای مهمی كه بايد انجام دهيد توجه 
ك��ردن ب��ه اولويت هاس��ت، كه البت��ه الزمه آن 
ش��ناخت اولويت هايتان می باشد. در اين زمان 
بايد از خود س��ئواالتی بپرس��يد، ب��رای مثال آيا 
اين انديشه، احس��اس يا رفتار اولويت مرا برای 
حفظ اي��ن رابطه تضمين می كن��د؟ اگر جواب 
منفی اس��ت شما كاری می كنيد كه اولويت شما 
 در زندگی نيس��ت، بنابراين به مش��كل و دردسر 
می افتيد. در هر لحظه اگر احساس كرديد كاری 
كه انجام می دهيد اولويت مهم زندگی شما را در 

نظر نمی گيرد و يا به طور كامل در جهت خالف 
اولويت زندگی شماست دست از آن كار بكشيد 
و كاری كنيد كه با اولويت ش��ما س��ازگار باشد. 
بايد در جهتی قدم برداريد كه ارتباط زناش��ويی 
خ��ود را معنی دار كنيد، اين اولويت شماس��ت. 
نمی توانيد يك روز داغ و روز ديگر سرد باشيد، 
نبايد به اميد و انتظار بنشينيد تا ببينيد چه اتفاقی 
خواه��د افتاد. ب��ی حالی، رخوت، دس��ت روی 
دست گذاشتن و به انتظار نشستن كاری صورت 
نم��ی دهد مهم اين اس��ت متعهد ش��ويد كاری 

صورت دهيد تا به خواسته خود برسيد. 
مدیریت بر رفتار 

كار دوم��ی ك��ه بايد ص��ورت دهيد اين اس��ت 
كه راه تان را به س��وی س��عادت و خوش��بختی 
هموار كني��د و البته تنه��ا در صورتی می توانيد 
در جهت س��عادت و خوش��بختی ق��دم برداريد 
كه برايتان مش��خص باش��د كه شادی و سعادت 
 برای شما چه معنا و مفهومی باشد. به طور كلی 
افس��رده ها ديگران را افس��رده می س��ازند. اگر 

افس��رده ها با زندگی شاداب تری برخورد داشته 
باشند، شاداب می ش��وند. واقعيت اين است كه 
نمی توانيد احس��اس س��عادت كني��د مگر آنكه 
دس��ت به عمل بزنيد. اگر احس��اس می كنيد كه 
از تبس��م و خنده همسرتان لذت می بريد كاری 
كني��د كه او را به تبس��م وادار كن��د. كاری را كه 
خواس��ته ش��ما را برآورده می كن��د انجام دهيد. 
در زندگی بايد روحيه عمل گرا داش��ته باشيد و 
آنچه را كه آموخته ايد به عمل در آوريد. مطمئن 
باش��يد همسرتان هم متوجه اين موضوع خواهد 
شد. برای اينكه احساس عشق كنيد و برای اينكه 
احس��اس كنيد تحسين می شويد بايد به بيان آن 
بپردازيد. اگر همس��رتان مجب��ور به ذهن خوانی 
باش��د تا با احساس شما آش��نا شود بدانيد كه از 
روی تنبلی كاری را انجام داده ايد كه به احتمال 

زياد به نتيجه دلخواه هم نمی رسيد.
 برای مثال نش��ان دادن تعهد اقدامی است كه به 
همس��رتان می گويد و به او اطمينان می دهد با 
بروز نخس��تين اختالف زندگی زناش��ويی شما 
متالش��ی نمی ش��ود. رفتارتان نشان می دهد كه 
تعهد ش��ما بی قيد و ش��رط است. شما رفتارتان 
 به گونه ای اس��ت كه به همسرتان می گوييد كه 

نمی خواهيد جز او با كسی همسفر شويد. 
 م��ی گويي��د س��عادت خ��ود و همس��رتان را 
م��ی خواهيد و قص��د نداريد كه ب��ه عمد به او 
لطمه بزنيد و س��رانجام اينكه اين نكته را هميشه 
به خاطر داش��ته باشيد: بهترين نشانه رفتار آينده 
 رفتار گذش��ته اس��ت چرا كه روزه��ا تبديل به 
هفت��ه ها و هفته ه��ا تبديل به ماه ها می ش��ود، 
بگذاريد از ش��ما س��ابقه خوب، مثبت و مفيدی 

بر جای بماند.

راه و رسم های خانه تكانی  

 در ستايش خانه هايی كه سالی يکبار برق می افتند  

پنجره

دث
حوا

زاينده رود
با تالش مأم��وران يگان امداد فرمانده 
انتظامی شهرستان فريدن يك پاتوق فروش 
هرويين و شيشه متالشی و سه نفر از توزيع 
كنندگان اين مواد دس��تگير شدند. سرهنگ 
حس��ين دش��تی فرمانده انتظامی شهرستان 
فريدن با بيان اين مطلب اظهار داشت: در پی 
كس��ب خبری مبنی بر وجود پاتوق فروش 
مواد مخدر از نوع هرويين و شيشه در يكی از 
محله های شهر داران اين شهرستان موضوع 
در دس��تور كار مأموران يگان امداد و پليس 
 مبارزه با م��واد مخدر اي��ن فرماندهی قرار 
گرفت. وی افزود« مأموران پس از بررسی و 

كسب اطمينان از درستی موضوع با هماهنگی 
با مقام قضايی طی يك عمليات غافلگيرانه در 
پاتوق مذكور حضور يافته و 2 نفر از توزيع 
كنندگان مواد مخدر صنعتی به نام های »محمود 
 و مهدی - ن« و »احس��ان - ه« را دس��تگير 
عن��وان  مس��ئول  مق��ام  اي��ن   كردن��د. 
داش��ت: در بازرس��ی از اين پات��وق مقدار 
50 گ��رم م��واد مخ��در از ن��وع هرويين و 
مقدار 17 گرم شيش��ه كش��ف و ضبط شد. 
س��رهنگ دش��تی در پايان گف��ت: متهمان 
دستگير ش��ده به همراه پرونده جهت سير 
 مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده 

شدند.

زاينده رود
مأموران انتظامي شهرستان هاي فريدن و 
شاهين ش��هر در بازرسي از سه واحد صنفي 
متخلف بيش از 41 هزار نخ سيگار خارجي 
قاچاق را كش��ف و ضب��ط كردند. مصطفي 
صادقيان سرپرست مركز اطالع رساني پليس 
اصفهان اظهار داش��ت: در راستاي مبارزه با 
كااله��اي دخاني قاچاق در شهرس��تان هاي 
فريدن و شاهين شهر اصفهان واحدهاي صنفي 
تهيه و توزيع كاالهاي دخاني مورد بازديد قرار 
گرفتند. وي افزود: مأموران فرماندهي انتظامي 
شهرستان فريدن در بازرس��ي از يك واحد 
صنفي متخلف تع��داد 30 هزار و 460 نخ و 

مأموران انتظامي شاهين شهر نيز در بازرسي 
از دو واحد صنفي متخلف تعداد 11 هزار و 
400 نخ س��يگار خارجي قاچاق را كشف و 
ضبط كردند. اين مقام مس��ئول تصريح كرد: 
در مجموع تعداد 41 هزار و 860 نخ سيگار 
خارجي قاچاق از سه واحد صنفي متخلف 
كش��ف و ضبط شد. سرپرست مركز اطالع 
رساني پليس استان گفت: طبق نظر كارشناسان 
گمرك ارزش كاالهاي كش��ف شده بيش از 
100 ميليون ريال برآورد شده است. صادقيان 
خاطرنشان كرد: متصديان واحدهاي صنفي 
متخلف به همراه پرونده جهت سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

زاينده رود
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان اصفهان در بازرسی از يك منزل 
 مسكونی بيش از 2 هزار حلقه سی دی و دی وی دی غير مجاز را كشف و ضبط 
كردند. سرهنگ علی فروغ نيا فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان استان اصفهان 
اظهار داشت: در پی كسب خبری مبنی بر تهيه و توزيع محصوالت ضد فرهنگی 
در يك منزل مسكونی موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران كالنتری 
12 اين فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: پس از انجام تحقيقات الزم و كسب 
اطمينان از درستی موضوع با هماهنگی مقام قضايی مأموران به محل مورد نظر 
اعزام شدند. اين مقام مسئول تصريح كرد: در بازرسی از اين منزل تعداد 2 هزار 
و 192 حلقه س��ی دی و دی وی دی غير مجاز كشف و ضبط شد. سرهنگ 
فروغ نيا با بيان اينكه در اين رابطه يك نفر دس��تگير ش��ده است خاطرنشان 
 كرد: متهم به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی 

شد.

انهدام پاتوق توزيع مواد مخدر صنعتی 
در فريدن  اصفهان

كشف بيش از 41 هزار نخ سيگار 
خارجي قاچاق

كشف بيش از 2000 حلقه سی دی 
غير مجاز در لنجان اصفهان 

گه��گاه خودت��ان را در ارتب��اط ب��ا 
 ش��خص يا اش��خاصی م��ی بينيد كه 
 ديوانه تان می كنند و سرتان را به جوش 
می آورند. ش��ايد به هزار دليل نتوانيد 
 در اين لحظه، از اين ش��خص دوری 

جوئيد.
ش��ايد نيز دوری جس��ته باش��يد. اما 
گه��گاه به آنه��ا برخورد م��ی كنيد و 
 آنه��ا نيز نيرويتان را می ربايند. چندی 
نمی گذرد كه می بينيد بيش��تر وقتتان 
صرف غرولند با خودتان می شود كه 
چرا آنها كارهايی می كنند كه ش��ما را 

به جوش و خروش می آورد.
ش��ايد هم ديگر هرگز آنه��ا را نبينيد، 
ولی وقت زيادی را صرف انديش��يدن 
به آنها كنيد، يا از بالئی كه در گذشته 
بر س��رتان آوردن��د به فغ��ان آييد. به 
ط��ور معم��ول اين ش��خص، كس��ی 
 اس��ت كه زمانی ب��ا او ارتباط نزديك 

داشته ايد.
مبتدي��ان باي��د بنش��ينند و چندی به 
اين نكته بينديش��ند كه اين ش��خص 
چه می كند كه تا اين اندازه برايش��ان 
آزارنده است. از خصايص و عادات و 
الگوهای رفتاری كه شما را می آزارند 

فهرستی تهيه كنيد. 
آن��گاه ب��ه ط��ور عينی به ش��خصيت 
خودتان بنگريد. شايد خودتان صاحب 
بعضی از اين خصايص باش��يد. و در 
 يكی از س��طوح بخواهيد ك��ه از آنها 

برهيد.

ش��ايد نيز پيش��اپيش در اين زمينه ها 
تغييراتی به وجود آورده باش��يد و اين 
تفكر كه زمانی آن چنان بوديد، ش��ما 

را می آزارد. 
اغلب اوقات، وقتی به روشنی می دانيد 
چه چيز شما را می آزارد، رهاكردنش 

آسان تر می نمايد.
احتمال دارد كه اين ش��خص عمدی 
 ش��ما را آزرده باش��د. اگر م��ی بينيد 
نم��ی توانيد صادقانه اين ش��خص را 
ببخشيد و عفو كنيد، ديگر بار خودتان 
را مجبور كنيد كه بنش��ينيد و فهرستی 
از همه اشخاصی تهيه كنيد كه تصادفی 

يا عمدی آنها را آزارده ايد.
حت��ی ام��كان دارد كه خودت��ان هم 
 اي��ن ش��خص را ب��ه طريق��ی آزرده 

باشيد. 
به فض��ای تاريكی بنگري��د كه وقتی 
اين وقاي��ع رخ م��ی داد، خودتان در 
آن جايگاه بوديد و دريابيد كه اگرچه 
خودت��ان از آن فض��ای تاريك بيرون 
آمده ايد، شايد ش��خصی كه با او سر 
و كار داريد هنوز از آن جايگاه تاريك 

عمل می كند.
ش��ايد آن چه اين شخص بايد به شما 
بياموزد اين است كه چه راه درازی را 
پيموده ايد، و برای پيشرفت بيشتر بايد 
اندكی ش��فقت نسبت به او و خودتان 
را پرورش بدهي��د. وقتی به اين نقطه 
می رس��يم، می بينيم همگ��ی در اين 

نقاط ضعف و قدرت مشتركيم.

درسی را كه ديگران بايد به شما 
بياموزند ياد بگيريد 

 برگ برنده در زندگی مشترک 
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شهرستان

مدیرکل منابع طبیعي اصفهان:
تمام پروژه هاي آالينده كشور 
به اصفهان سرازير شده است 

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان گفت: تمامي پروژه هاي 
آالينده كشور براي اجرا به استان اصفهان سرازير شده است.

به گزارش فارس از اصفهان، فيض اله رهنما در مراسم آغاز به كار عمليات 
اجرايي طرح مس��كن مهر شهر جديد بهارستان كه هم زمان با اين طرح 
فضاي سبز مورد نياز واحدها نيز ايجاد مي شود، اظهار داشت: با همكاري 
س��ازمان منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان و شركت عمران شهر 
جديد بهارستان، پروژه فضاي سبز طرح مسكن مهر اين شهر نيز هم زمان 
با كلنگ زني مراسم طرح 3 هزار مسكن مهر شهر بهارستان اجرايي خواهد 

شد. 
مديركل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان با اشاره به اينكه در 
حال حاضر به دليل دخالت هاي بي رويه و دور زدن قانون از سوي برخي 
مسئوالن حفاظت از منابع طبيعي به خطر افتاده است، گفت: اين شرايط در 
حالي اتفاق افتاده است كه به نسبت سال هاي گذشته هم افراد متخصص در 
اين زمينه افزايش يافته است و هم تكنولوژي با سرعت بيشتري پيش رفته 
است. وي تصريح كرد: در صورتي كه منابع طبيعي كشور با همين روند 
تخريب شود در آينده آسيب جدي به فالت ايران وارد خواهد شد كه قابل 
جبران نخواهد بود. رهنما ادامه داد: ساالنه 600 ميليون تن گاز گلخانه اي در 
كشور توليد مي شود كه از اين نظر كشور ايران رتبه چهارم را در خاورميانه 
دارد. وي با اشاره به اينكه آاليندگي كالن شهرهايي مانند اصفهان و تهران، 
 بيش از اس��تاندارد جهاني اس��ت، گفت: روزانه 22 ميليون دالر و ساالنه
8 ميليارد دالر خسارت ناشي از آاليندگي است كه اضافه شدن خسارت 
160 ميليارد توماني ناش��ي از مرگ و مير بر اثر آالينده ها توجه بيش��تر 

مسئوالن به حفظ منابع طبيعي را مي طلبد. 
مديركل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان افزود: هر اصفهاني 
در روز 600 گرم مواد آالينده استنشاق مي كند كه يكي از داليل بروز اين 
وضعيت استفاده بيش از ظرفيت از طبيعت در استان اصفهان بوده است. 

کلیه ثبت نام کنندگان مسكن مهر 
به اداره هاي پست مراجعه کنند

براس��اس اين گ��زارش محمود محمودزاده رئيس س��ازمان مس��كن و 
شهرسازي استان اصفهان در گفتگويي ويژه گفت: كليه افرادي كه در سطح 
استان اصفهان و در شهرهاي باالي 25 هزار نفر از طريق سايت مسكن و 
شهرسازي يا اداره تعاون اقدام به ثبت نام نموده اند، مي بايست با در دست 
داش��تن كد رهگيري به اداره هاي پست استان اصفهان مراجعه و پرونده 

خود را تكميل نمايند.
محمودزاده افزود: در شهر اصفهان اداره هاي منتخب پست و در شهرستان ها 
پست هاي مركزي هر شهرستان آماده سرويس دهي به متقاضيان مسكن 

مهر مي باشند.
رئيس س��ازمان مسكن و شهرس��ازي همچنين در خصوص افرادي كه 
 تاكنون ثبت نام نكرده اند و متقاضي ثبت نام هس��تند نيز اش��اره نمود و 
گفت: كليه واجدين شرايط مي توانند از طريق ادارات پست ثبت نام جديد 

نموده و وارد سامانه ثبت نام شدگان شوند.

در رزمایش پیامبر اعظم؛
تیپ 44 قمر بني هاشم 

عالي ترين يگان معرفي شد 
 فرمان��ده س��پاه قم��ر بني هاش��م از كس��ب امتي��از تيپ 44 س��پاه 
چهارمح��ال و بختي��اري به عن��وان عالي ترين يگان رزم از س��وي 

بازرسان نيروهاي مسلح در رزمايش پيامبر اعظم 6 خبر داد.
به گ��زارش خبرگزاري فارس از ش��هركرد، رضا محمدس��ليماني 
 ب��ا حض��ور در منطق��ه رزماي��ش پيامبر اعظ��م 6 تيپ 44 س��پاه 
 قمر بني هاش��م ب��ا تقدير و تش��كر از تالش رزمن��دگان اين يگان 
گف��ت: تيپ 44 س��پاه قمر بني هاش��م در س��ال هاي دف��اع مقدس 
افتخارات بزرگي را از خود برجا گذاش��ته اس��ت. وي افزود: جاي 
ج��اي جبهه هاي حق عليه باطل در غرب و جنوب كش��ور ش��اهد 
رزم بي امان دالور مردان سلحش��ور تيپ سرافراز 44 قمر بني هاشم 
اس��ت. محمدس��ليماني ادامه داد: اخالص و دلس��وزي فرماندهان 
و رزمن��دگان اين يگان در برگزاري موفقي��ت آميز رزمايش پيامبر 
اعظم 6 يادآور حماس��ه هاي عظيم اين تيپ سرافراز در دوران دفاع 
مقدس است. فرمانده سپاه قمر بني هاشم به كسب امتياز عالي ترين 
يگان رزم از سوي بازرسان نيروهاي مسلح اشاره كرد و افزود: اين 
موفقيت ها عزم و اراده رزمندگان تيپ سرافراز 44 آقا قمر بني هاشم 
را در دفاع از آرمان هاي واالي اس��الم و انقالب اسالمي تا رسيدن 
به پيروزي نهايي راس��خ تر مي كند. وي در ادامه با بيان اينكه آگاهي 
بخش��ي عمومي امروزه يكي از نيازهاي اصلي دنياس��ت، گفت: راه 
مقابل��ه با فتنه افزايش بصيرت، روش��نگري و تبليغ صحيح بوده كه 

رسالت خواص در اين امر ويژه و مهم است. 

ناکامی در جنگ سخت، دشمن را 
وادار به جنگ نرم کرد

جانشين نمايندگی ولی فقيه در سپاه قمر بنی هاشم در جمع رزمندگان 
يگان رزم اس��تان گفت: دشمنان كه در جنگ سخت شكست خوردند 

امروز با جنگ نرم به ميدان آمدند.
به گزارش بسيج اس��تان چهارمحال و بختياری، حجت االسالم كريم 
سرافراز در جمع رزمندگان تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم شركت كننده 
در رزمايش پيامبر اعظم 6، گفت: دشمنان ايران مي دانند با حمله نظامي 
موفق نمي شوند با انقالب اسالمی مقابله كنند و به همين خاطر با عناوين 
مختلف درصدد ضربه زدن به جمهوري اسالمي هستند كه با هوشياري 
رهبر فرزانه انقالب و تبعيت آحاد مردم فهيم و انقالبی ايران اسالمی از 

واليت فقيه توطئه ها يكی پس از ديگری خنثي مي شود. 
وي به اهميت جايگاه واليت اش��اره ك��رد و افزود: يكي از عواملی كه 
دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اس��المی را در اهداف شوم خود 
ناكام ساخت، نعمت با ارزش واليت فقيه است. نمايندگی ولی فقيه در 
تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم ادامه داد: دشمنان چون از واليت فقيه سيلی 
خورده اند مي خواهند كه ملت ايران دنباله روي واليت فقيه نباشند ولی 
ملت بزرگ ايران اس��المی در عرصه های مختلف خالف اين خواسته 
 را ب��ه نمايش گذاش��تند و در همه مراحل از والي��ت فقيه دفاع جانانه 

كردند. 

تجهیز و نوسازي اراضي 
شالیزاري روستاي قره لردگان

 زاينده رود
مدير امور آب و خاك س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان در 
خصوص تجهيز و نوس��ازي اراضي شاليزاري روستاي قره از توابع 
بخش مال خليفه شهرس��تان ل��ردگان اظهار داش��ت: اين طرح در 
 220 هكتار اجرا مي ش��ود و 419 بهره بردار از اين طرح بهره مند 

مي شوند.
احم��د داوودي با بيان اينكه در س��ال جاري عملي��ات اجراي اين 
طرح آغاز ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: از اعتبارات سال 88 و 89 
در مجم��وع مبل��غ 300 ميليون تومان هزينه ش��ده اس��ت و جهت 
 تكميل عمليات خاكي طرح مبلغ 200 ميليون تومان ديگر مورد نياز 

است.
 وي ب��ا بي��ان اينك��ه در س��طح 220 هكت��ار عمليات تس��طيح و 
 قطع��ه بن��دي انجام ش��ده اس��ت، اف��زود: 210 هزار مت��ر مكعب 
 حج��م عمليات خاكي، اح��داث 20 كيلومتر جاده بين مزارع داخل 
 ش��بكه، احداث 20 كيلومت��ر كانال هاي فرع��ي و اصلي و احداث

 14 كيلومتر زهكش اصلي و فرعي از عمليات صورت گرفته در اين وسعت 
مي باشد. 

وي حف��ظ، احياء و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي آب و خاك، 
 افزاي��ش تولي��د محصوالت كش��اورزي در واحد س��طح و كاهش 
هزين��ه هاي توليد را از نتايج كيفي مس��تقيم و مرتب��ط با عمليات 
دانس��ت و ادام��ه داد: صرفه جوي��ي در مصرف آب، ايجاد بس��تر 
مناس��ب جه��ت كش��ت و كار مكاني��زه، افزايش كاراي��ي و بهينه 
س��ازي مصرف ساير نهاده هاي كش��اورزي از قبيل بذر، كود، سم 
 و ني��روي كار از ديگ��ر نتايج كيفي مس��تقيم و مرتب��ط با عمليات 

مي باشد. 

 اخبار شهرکردروي ميز

مديركل تبليغات اس��المي چهارمح��ال و بختياري 
گفت: تا پايان س��ال جاري كتابخانه تخصصي فرق 
و مذاهب در ش��هركرد تأسيس مي شود. به گزارش 
فارس از ش��هركرد، حجت االسالم جعفر مرتضوي 
در ديدار با كارشناس��ان فرهنگ��ي ادارات تبليغات 
 اس��المي اي��ن اس��تان با اع��الم اين مطل��ب اظهار 
داش��ت: باتوجه به برنامه ريزي ه��اي صورت گرفته 
اف��زون بر يك هزار جل��د كتاب در اي��ن دو حوزه 
خريداري و در اين كتابخانه قرار گرفته است .وي با 
 اشاره به برخي از عناوين كتاب هاي خريداري شده 

گف��ت: وهابي��ت، تاريخچه آن، بررس��ي زندگي و 
شخصيت پايه گذار وهابيت، نقد و بررسي اعتقادي 
وهابيت، پاس��خ به ش��بهات، شيطان پرس��تي، علل 
گرايش جوانان به شيطان پرستي، فرقه هاي انحرافي، 
بررس��ي وضعيت موجود شيطان پرستي از مهم ترين 
اي��ن عناوي��ن به ش��مار مي رود.مرتض��وي ارتقاي 
توانمندي معلم��ان و مربيان امور ديني و تربيتي در 
پاسخ گويي به ش��بهات دانش آموزان، ارتقاي سطح 
آگاهي هاي ديني و مذهبي مخاطبان، برنامه در حوزه 
فرق و مذاهب و توجه آنان نسبت به تهاجم وهابيت 

و القاي ش��بهات را از مهم ترين داليل تأس��يس اين 
كتابخانه عنوان كرد. وي افزود: هم زمان با تأس��يس 
اين كتابخانه دوره هاي آموزشي عرفان هاي نوظهور 
و نحله ه��اي انحرافي وي��ژه روحاني��ون و معلمان 
پرورش��ي، جلس��ات ويژه دانش آموزان در مدارس 
و براي عموم جلس��اتي در مساجد برگزار مي شود. 
مديركل تبليغات اس��المي چهارمح��ال و بختياري 
خاطرنشان كرد: اين كتابخانه تخصصي در كتابخانه 
اداره كل تبليغات اس��المي تعبيه شده است و براي 

استفاده عالقمندان آزاد است. 

 زاينده رود
قرار است تخم مرغ با قيمت 1950 تومان توزيع 
ش��ود.صدراله دولت )مديرعامل ش��ركت پش��تيباني 
امور دام( گفت: بيش از 200 هزار تن مرغ و گوش��ت 
ذخيره س��ازي شدند كه اين گوشت ها براي تنظيم بازار 
از 20 اس��فندماه تا 20 فروردين توزيع مي ش��ود. وي 
با بيان اينكه قيمت گوش��ت قرمز در 6 ماه دوم س��ال 
ارزان تر از 6 ماه اول س��ال است خاطرنشان كرد: يكي 
از استثنايي ترين ذخيره سازي در سال هاي اخير مختص 

امس��ال بوده، چون ذخيره س��ازي ها براي اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها آغاز شد كه بدون مصرف باقي مانده 
است. مديرعامل شركت پشتيباني امور دام افزود: بازار 
گوشت قرمز و مرغ در وضع مناسبي است البته به علت 
شيوع بيماري،  در عرضه تخم مرغ با مشكالتي مواجه 
بوديم اما با قراردادي كه با توليدكنندگان داخلي منعقد 
ش��ده به زودي بازار تخم مرغ نيز آرام مي شود. صدراله 
دولت افزود: قرار است تخم مرغ با قيمت 1950 تومان 
به صورت مستقيم در مراكزي كه سازمان هاي بازرگاني 

استان ها مشخص مي كنند عرضه شود.
به نقل از پايگاه اطالع رس��اني دولت، وي اوج تقاضاي 
 تخ��م م��رغ را حداكث��ر ت��ا 15 فروردين دانس��ت و 
گفت: بيش��تر اين تقاضا در شيريني فروشي ها و مراكز 

تهيه شيريني است.
مديرعامل شركت پشتيباني همچنين تصريح كرد: ذخيره 
گوشت قرمز و مرغ به اندازه كافي براي ايام عيد وجود 
دارد و مقداري از اين ذخيره سازي بيشتر براي ماه مبارك 

رمضان باقي خواهد ماند. 

 زاينده رود
ششمين جش��نواره ملي انتشارات روابط عمومي 
كش��ور به همت انجمن متخصصان روابط عمومي در 

تاالر شهيد قندي تهران بر گزار شد .
در بخ��ش رقابت��ي اين جش��نواره تع��داد 105 روابط 
عمومي از سراسر كشور ش��ركت نمودند كه براساس 
 رأي هيأت داوران، نش��ريه آتش��كار )هفته نامه داخلي 
ذوب آه��ن اصفهان( از بين 150 اثر رس��يده در بخش 
صفحه خوانندگان و ارتباط با مخاطبان به عنوان نشريه 
برتر درون سازماني حائز رتبه برتر شد وتنديس ويژه و 

لوح سپاس دريافت نمود.
همچنين در مراس��م اختتاميه اين جشنواره لوح سپاس 
ويژه نيز به حس��ن آمهدي مدي��ر روابط عمومي ذوب 

آهن اصفهان اهدا گرديد اين لوح به خاطر فعاليت هاي 
ثمر بخش در عرصه روابط عمومي كشور و مشاركت 
و همراهي در توس��عه دانش روابط عمومي در ايران و 
حمايت از اين جش��نواره به مدير روابط عمومي ذوب 

آهن اهدا گرديد.
در بيانيه هيأت داوران اين جش��نواره نس��بت به توجه 
روابط عمومي هاي كشور به صفحه خوانندگان تأكيد 
شدكه خوشبختانه نشريه آتشكار عالوه بر توجه خاص 
به خبر، گزارش، مصاحبه و صفحه آرايي مناس��ب در 
روند خود به اين مهم نيز توجه كافي را داش��ته است. 
هفته نامه آتشكار به عنوان نشريه داخلي ذوب آهن از 
س��ال 1373 تاكنون با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمي و بدون هيچ وقفه اي براساس اهداف 

موردنظر سازمان، چاپ و منتشر شده است.
نام اين هفته نامه برگرفته از سخت ترين شغل در ذوب 

آهن اصفهان مي باشد.

افزايش امتیازات درجه بندي 
دانشگاه آزاد خمیني شهر

در چهارمحال و بختیاري: 
مبارزه کشاورزان با علف هاي هرز 

مزارع گندم و جو 

در سال جاري؛
پرداخت 28 میلیارد ريال تسهیالت به 

کارجويان بروجني 

از 29 اسفند تا 5 فروردین ماه؛
طرح ترافیك زوج و فرد شهر اصفهان 

اجرا نمي شود  خليفه س��لطاني رئي��س دانش��گاه آزاداس��المي واحد خميني ش��هر در 
مصاحب��ه با خبرنگار آنا گفت: در چند س��ال گذش��ته اقدامات خوبي در 
جهت افزايش رش��ته هاي تحصيلي و به خص��وص تحصيالت تكميلي 
و جذب بيش��تر دانش��جو در مقاطع مختلف تحصيلي، استخدام اعضاي 
هيأت علمي در مقطع دكتري، توس��عه كارگاه ها و آزمايشگاه ها، توسعه 
فضاهاي آموزش��ي، افزايش مقاالت ISI در مجامع مختلف علمي، ايجاد 
مركز رش��د واحدهاي فن آوري و توسعه فضاهاي آموزشي سما صورت 
 گرفته، اين امر باعث ش��ده اس��ت امتيازات دانش��گاه ب��ه دو برابر ارتقاء 

يابد.
 وي تصري��ح ك��رد: ب��ا ج��ذب چن��د عض��و هي��أت علم��ي در مقطع 
 دكت��ري امتي��ازات دانش��گاه ب��راي تبدي��ل ب��ه جام��ع ش��دن تكمي��ل 

مي گردد.
خليفه س��لطاني اب��راز اميدواري كرد ب��ا توجه به ظرفي��ت هاي موجود 
و توانمندي ه��اي علم��ي، پژوهش��ي و آموزش��ي در آين��ده اي نزديك 
 جش��ن جامع شدن دانش��گاه آزاد اسالمي واحد خميني ش��هر را برگزار 

كنيم. 
وی خاطرنشان ساخت: دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر با 10/000 
نفر دانشجو از دانشگاه هاي بسيار بزرگ استان اصفهان محسوب مي گردد 
 و تاكن��ون چندي��ن همايش بين الملل��ي، ملي و منطق��ه اي برگزار نموده 

است.

 زاينده رود
مدير حفظ نباتات استان گفت: با توجه به نزديك شدن مبارزه كشاورزان 
گندم و جو كار اس��تان با علف هاي هرز مزارع گندم و جو الزم اس��ت از سموم 
توصيه شده اس��تفاده نمايند. به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي 
استان، مهندس شهناز ايزدي نژاد اظهار داشت: براي مبارزه با علف هاي هرز پهن 
برگ از سموم نظير توفوردي به همراه MCPA به ميزان 1-1/5 ليتر در هكتار 
هنگام پنجه زني گندم تا تشكيل ساقه گندم، بروميسيد به ميزان 1/5 ليتر در هكتار 
در زمان 4-2 برگي علف هاي هرز، بروموكسينيل به ميزان 2/5 ليتر در هكتار در 
مرحله 4-2 برگي علف هاي هرز و گرانستار به ميزان 20-10 گرم در هكتار در 
4-2 برگي يا از ابتدا تا پايان پنجه زني گندم استفاده كنند. وي در خصوص مبارزه 
با علف هاي هرز باريك برگ بيان داشت: مي توان از سمومي نظير تاپيك به ميزان 
0/8-0/6 ليتر در هكتار از ابتدا تا پايان پنجه زني گندم، پوماسوپر به ميزان 1-0/8 
ليتر در هكتار بعد از رويش در مرحله پنجه زني علف هاي هرز، سافيكس به ميزان 
4-3 ليتر در هكتار در مرحله سه برگي شدن تا ساقه رفتن گندم و جو و آونج به 
ميزان 4 ليتر در هكتار در مرحله سه برگي شدن تا اواسط پنجه زني گندم و جو 
استفاده كرد. وي تأكيد كرد: كشاورزان از مصرف سم تاپيك در مزارع جو به دليل 
گياه س��وزي به طور جدي خودداري نمايند.  مدير حفظ نباتات استان در ادامه 
گفت: سمومي مانند آسرت، آپيروس، شواليه و توتال كه سموم دومنظوره هستند 

نيز مي توان استفاده كرد.

مدي��ر صندوق مه��ر امام رضا )ع( بروجن گفت: از ابتداي امس��ال  تاكنون 
افزون بر 28 ميليارد ريال تس��هيالت خود اشتغالي از سوي اين صندوق به 
متقاضيان بروجني پرداخت شده است. اسماعيل مهدوي امروز در گفتگو با 
فارس در شهركرد با اعالم اين مطلب اظهار داشت: اين ميزان تسهيالت در 
چهارچوب دستورالعمل صندوق در بخش خانگي در قالب خويش فرمايي 

و كارفرمايي به متقاضيان واجدالشرايط پرداخت شده است. 
وي اف��زود: با پرداخت اين ميزان تس��هيالت 400 فرصت ش��غلي در اين 
شهرس��تان ايجاد شده اس��ت. مهدوي با اشاره به مش��كالت فراروي اين 
صندوق در راس��تاي ارايه تس��هيالت به هنگام به متقاضيان خوداش��تغالي، 
گف��ت: باتوج��ه به ضرورت پايبندي مس��ئوالن به تعه��دات خود در قبال 
پرداخت تسهيالت خوداش��تغالي به متقاضيان بستر اشتغال زايي بيشتر در 

اين شهرستان فراهم خواهد شد. 
مدي��ر صندوق مهر ام��ام رضا )ع( شهرس��تان بروجن با ي��ادآوري اينكه 
در س��ال  هاي اخير بي��ش از صدها نفر از متقاضيان واقعي اش��تغال از اين 
تسهيالت بهره مند شده اند، گفت: ثبت نام پرداخت اين تسهيالت به صورت 
رايان��ه اي اتفاق مي افتد كه متقاضيان با مراجعه به س��ايت اين صندوق در 
بخش اشتغال ثبت نام كرده و بعد از تشكيل پرونده و مستحق بودن دريافت 

تسهيالت وام هاي خوداشتغالي را اخذ مي كنند. 

مدير ترافيك ش��هري ش��هرداري اصفهان گفت: با هماهنگي شوراي ترافيك 
اس��تان اصفهان، طرح ت��ردد زوج و فرد خودروها، از 29 اس��فند 89 تا پنجم 

فروردين 90 اجرا نمي شود. 
مسعود بنده خدا در گفتگو با فارس در اصفهان با بيان اينكه اين طرح تا روزهاي 
آخر سال به منظور كاهش بار ترافيك در شهر اصفهان با جديت دنبال مي شود، 
افزود: با توجه به افزايش تردد شهروندان در روزهاي پاياني سال در خيابان ها 
تا اوايل سال جديد هيچ گونه محدوده جديد طرح زوج و فرد و يا يك طرفه 
شدن خيابان در نقاط اصلي شهر همانند سال گذشته نخواهيم داشت.  بنده خدا 
تصريح كرد: از تمهيدات ويژه اي كه در روزهاي پاياني سال در نظر گرفته شده، 
پاكسازي ظرفيت شبكه معابر و گلوگاه هاي شهري است. وي با بيان اينكه در 
مراكز پرترافيك و مركزي ش��هر تابلوهاي هشدار دهنده و حمل با جرثقيل با 
مديريت پارك حاش��يه اي با همكاري پليس راهور در نظر گرفته شده است، 
اضافه كرد: به دنبال آن هس��تيم كه افزايش ظرفيت تردد را به سمت خيابان ها 
هدايت كنيم و توقف در حاش��يه هاي خيابان و دوبله پارك كردن كه يكي از 
عوامل ترافيك اس��ت را كاهش دهيم. مدير ترافيك شهري شهرداري اصفهان 
تأكيد كرد: اطالع رس��اني طرح زوج و فرد و محدوديت هاي ترافيكي شهر در 
ورودي و خروجي هاي شهر اصفهان در تابلوهاي استاندارد شناخته شده براي 
اطالع مسافران در روزهاي پاياني سال و مسافرت هاي نوروزي نصب خواهد 

شد. 

تا پایان سال جاري؛
كتابخانه تخصصي فرق و مذاهب در شهركرد تأسيس مي شود

مدیرعامل شرکت پشتیباني امور دام:
مرغ و گوشت ذخيره شده از بيستم اسفندماه توزيع مي شود

در ششمین جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي کشور
هفته نامه آتشكار نشريه برتر شد

معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان گفت: دولت نهم 
فضا را براي مديران خالق باز كرده اس��ت تا به سرعت 

مشكالت مردم را حل و فصل كنند.
به گزارش فارس از اصفهان، محمدمهدي اسماعيلي در 
شوراي معاونان منابع انساني دستگاه هاي اداري و اجرايي 
استان اصفهان اظهار داشت: امروزه بايد تدابيري انديشيده 
شود تا مشكالت اجتماعي و رواني مردم برطرف شود. 

وي با اشاره به اينكه نظام ديوان ساالري ما همچون ساير 
موارد به صورت بيمار وارد كشور شد، افزود: نظام اداري 
وارد ش��ده به كش��ور به اين دليل كه با نظام هاي موجود 
ارتباط برقرار نكرد، معضلي براي كش��ور ش��د. معاون 
سياسي امنيتي استاندار اصفهان تصريح كرد: هرچند نظام 
ديوان ساالري در غرب نحوه مطالعات را بهبود بخشيد، اما 

در ايران به صورت ناقص اجرا شد.
اسماعيلي با بيان اينكه اميركبير در تاريخ ايران مصلحي واقعي 
است، ادامه داد: اين وزير با درايت، براي نظارت بر نحوه 
عملكرد كارگزاران خود از روش هاي بديع و جديد استفاده 

 كرد و نتيجه آن برقراري عدالت در زمان كوتاه صدارت او 
بود. وي با اش��اره به اينكه جهت گيري دولت نهم بر اين 
استوار شده كه مردم مشكالت كمتري داشته باشند، اضافه 
كرد: مأموريت مهم دستگاه هاي اداري اين است كه مردم 

براي انجام كارهاي روزمره خود دچار سختي نشوند. 
 مع��اون سياس��ي امنيت��ي اس��تاندار اصفه��ان تأكي��د 

ك��رد: حذف س��ازمان برنامه ريزي و بودجه و تش��كيل 
معاون��ت برنامه ري��زي و نظ��ارت راهب��ردي، نقطه اي 
كش��ور  بودج��ه  تخصي��ص  و  اقتص��اد  در   آرمان��ي 

بود. 
وي با اشاره به اينكه بايد امكانات را به منطقه هاي محروم 
ببريم، افزود: با اتفاقات جديدي كه در حوزه تكنولوژي 
رخ داده و دفاتر پيشخوان خدمت شكل گرفته، در مناطق 
محروم مي توان به راحتي خدمات مختلف را ارايه كرد. 
اس��ماعيلي بيان داش��ت: با وجود تبليغات گسترده عليه 
رئيس جمهور، وي مورد اعتماد بي نظير مردم قرار گرفته 
اس��ت، چرا كه عموم جامعه متوجه شده اند احمدي نژاد 

براي خدمت و تسهيل خدمات آمده است.
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه فراهم ك��ردن زندگ��ي بدون 
تن��ش از وظايف حاكميت اس��ت، اضافه ك��رد: دولت 
نهم فض��ا را ب��راي مديران خ��الق و دونده ب��از كرده 
 ت��ا ب��ه س��رعت مش��كالت م��ردم را ح��ل و فص��ل 

كنند. 

معاون استاندار اصفهان:

دولت نهم فضا را براي مديران خالق باز كرده است 

نشست خبري با مسئول
اداره منابع طبیعي شهرضا

 زاينده رود
شعار هفته منابع طبيعي در سال جاري مديريت جامع آبخيزها، 
ضامن امنيت حياتي اس��ت. اين مطلب را س��ليم كيقبادي رئيس اداره 
منابع طبيعي و آبخيزداري شهرس��تان شهرضا در نشست خبري خود 
با اصحاب رس��انه اعالم و افزود: سال 2011 از سوي مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد به عنوان سال جهاني و بين المللي جنگل به منظور 
ارتقاي سطح آگاهي اقشار جامعه، تقويت تالش ها در راستاي ارتقاي 
س��طح مديريت پايدار، حفاظت و توس��عه جنگل ه��ا و اقدام جهاني 
براي حفاظت، توسعه و تضمين براي نسل حاضر و آينده اعالم شده 

است. 
كيقبادي وسعت اراضي ملي اين شهرستان را افزون بر300 هزار هكتار 
وسعت اراضي ملي و دولتي اعالم كرد و گفت: مقدار 200 هزار هكتار 
به عنوان مرتع، مميزي و شناس��ايي شده اس��ت و دامدارهاي واقعي 
شناس��ايي و پروانه تحليف احش��ام به دامداران داده شده است. وي 
همچنين از شناسايي و رويش گاه هاي جنگلي خبر داد و گفت: مقدار 8 
هكتار پارك جنگلي امين آباد جزو جنگل هاي دست كاشت مي باشد. 
كيقب��ادي آموزش به بهره برداران مراتع را يكي ديگر از برنامه هاي اين 
اداره دانست و افزود: هر ساله براي عشاير اهميت مراتع و نقش توليد 
علوفه و حفاظت از آب و خاك و توليد محصوالت به آنها گوشزد و 

بهره برداران با فايده هاي منابع طبيعي آشنا مي شوند. 
كيقبادی در همين زمينه بيان داشت: در طي هفته منابع طبيعي بيش از 
11 هزار اصله نهال غيرمثمر از گونه هاي جنگلي  ش��امل: افرا، اقاقيا، 
سرو و كاج و غيره با توزيع در بين مردم طبيعت دوست و عالقه مندان 
به درخت و درختكاري و همچنين 1500 اصله نهال كاج به صورت 
گلداني با بروشورهاي راهنماي درختكاري پس از اقامه نماز جمعه در 

بين نمازگزاران توزيع مي گردد.

مدي��ركل تعاون چهارمحال و بختياري گفت: با ايجاد 
825 تعاون��ي زنان افزون بر 5 ه��زار و 620 فرصت 

شغلي براي زنان اين استان فراهم شده است.
داود شيوندي در گفتگو با فارس در شهركرد با اعالم 
 اين مطلب اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر افزون بر
39 هزار و 730 نفر از بانوان اين استان در تعاوني هاي 
تش��كيل ش��ده عضويت دارند.  وي افزود: همچنين 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون نيز افزون بر 42 تعاوني 
زن��ان ب��ا عضويت بي��ش از 294 نفر در اين اس��تان 
تش��كيل و راه اندازي شده است. شيوندي خاطرنشان 
كرد: اين تعداد تعاوني زنان در بخش هاي كشاورزي، 

صنعت��ي، فرش دس��تبافت در حال فعاليت هس��تند. 
مديركل تعاون چهارمح��ال و بختياري كار جمعي و 
هدف مشترك و س��ود يكسان را از مهم ترين مزاياي 
اقتص��ادي ايجاد تعاوني برش��مرد و گف��ت: تعاوني 
عالوه بر برخ��ورداري از مزيت هاي متعدد در قياس 
ب��ا اقتصادهاي منس��وب به مكاتب ش��رقي، غربي از 

تفاوت هاي بسيار برخوردار است. 
وي نقش زنان را در بهبود شرايط اقتصادي تأثيرگذار 
دانس��ت و افزود: زنان در تجميع س��رمايه هاي اندك 
و اس��تفاده از خرد جمعي به منظور توس��عه اقتصادي 
در عرصه هاي مختلف بس��يار موفق عمل كرده است. 

ش��يوندي با تأكي��د بر اينكه يكي از ابزارهاي بس��يار 
مهم گسترش تعاوني ها در جامعه كار فرهنگي است، 
گفت: اگر زمينه هاي فكري و مباني اخالقي تعاون در 
جامعه گسترش و منش مردم ويژگي تعاون گرايي يابد 
در آن صورت تأسيس و گسترش تعاوني ها با اهداف 
 انس��اني و عدال��ت خواهان��ه كار دش��واري نخواهد 

بود. 
وي با بيان اينكه ايجاد اش��تغال يكي از اهداف قانون 
بخش تع��اون اس��ت، گف��ت: برهمين اس��اس بايد 
نوآوري، خالقيت و ش��كوفايي س��رلوحه برنامه هاي 

بخش تعاون قرار بگيرد. 

با ایجاد 825 تعاوني زنان صورت گرفته است؛
وجود 5 هزار فرصت شغلي براي بانوان چهارمحال و بختياري
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تحدید حدود اختصاصي
12/134 ش��ماره: 14740 چون تحديد حدود شش��دانگ يك درب باغ معروف ده زيره شماره 
پالك 311 فرعي از 76 اصلي واقع در ريسه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام محمد 
س��توده در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد 
اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 90/2/11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين 
آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در 
اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/12/17

م الف/ 673                                                     شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

مزایده مال غیرمنقول
12/194 براس��اس پرونده اجرايي كالسه 79/2215/ش87 الف: ششدانگ قسمتي از يكبابخانه 
پالك ثبتي ش��ماره 32/351 باقيمانده واقع در دس��ت قمشه بخش يك ثبتي شهرضا مورد ثبت 
صفح��ه 40 دفتر 358 با حدود اربعه: ش��ماالً به طول 15/40 متر درب و ديواريس��ت به كوچه 
عمومي و ش��رقاً به طول 30 صدم م تر خط مس��تقيم مفروضي است به حريم جوي متروكه و 
جنوباً به طول 15/40 متر خط مس��تقيم مفروضي اس��ت به پالك 32/144 باقي مانده متصرفي 
متقاضي وغرباً به طول يك متر ديواريست به پالك 32/1512 باقي مانده بمساحت ده متر مربع 
كه به انضمام شش��دانگ پالك 32/144 باقيمانده و قس��متي از جوي متروكه جمعًا  تشكيل يك 
بابخانه را داده است حقوق ارتفاقي ندارد. ب: ششدانگ قسمتي از يكبابخانه پالك ثبتي شماره 
32/144 باقي مانده واقع در دست قمشه بخش يك ثبتي شهرضا مورد ثبت صفحه 43 دفتر 358 
با حدود اربعه ذيل: ش��ماالً به طول 15/40 متر خط مس��تقيم مفروضي اس��ت به پالك 32/351 
ملكي متقاضيان شرقاً به طول 10/20 خط مستقيم مفروضي است به حريم جوي متروكه جنوبًا 
به طول 15/90 متر ديواريس��ت به ديوار پالك 32/483 غرباً به طول 10/40 متر ديواريس��ت به 
پ��الك 32/1511 به مس��احت 167/20 مترمربع حقوق ارتفاقي ندارد كه به انضمام شش��دانگ 
پالك 32/351 و قسمتي از جوي متروكه جمعاً تشكيل يكبابخانه را داده است مي باشد كه به نام 
حميدرضا شهرام ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهني شماره 85/7/8-168244 
دفتر 3 ش��هرضا از طرف نامبرده در رهن بانك ملي ش��عبه مركزي ش��هرضا قرار گرفته كه به 
علت عدم پرداخت بدهي بس��تانكار تقاضاي صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه بنا به 
درخواس��ت بستانكار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحي قانون ثبت و آئين نامه اصالحي 
مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابي قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمي توسط مأمور اجرا 
و برگ ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري بدين شرح توصيف و ارزيابي گرديد. ملك فوق با 
عرصه 177/2 مترمربع و اعياني 144 مترمربع شامل طبقه همكف و نيم طبقه به صورت مسكوني 
با ديوارهاي آجري و س��قف تيرآهن و نماي خارجي س��يمان زني و سطوح داخلي سفيدكاري 
و درب هاي خارجي پروفيل فلزي و داخلي چوبي و داراي س��رويس بهداش��تي تمام كاش��ي و 
داراي آش��پزخانه تمام كاشي و داراي كابينت فلزي و كف موزائيك است. داراي اشتركات آب 
و برق و گاز است. به مبلغ پانصد و ده ميليون ريال )510/000/000( ارزيابي گرديده است. در 
جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح الي 12 روز يكشنبه مورخ 90/2/4 در شعبه اجراي ثبت اسناد 
ش��هرضا تشكيل مي گردد از طريق مزايده به فروش مي رسد. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش 
بيني نشده اي مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل مي گردد. مزايده از مبلغ كارشناسي 
مذكور پانصد و ده ميليون ريال )510/000/000( ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي و به 
هر كس كه خريدار باشد فروخته مي شود. طالبين مي توانند قبل از تشكيل جلسه از مورد مزايده 
به آدرس: شهرضا خيابان شهيد بهشتي فرعي 11 پالك 3 بازديد به عمل آورند. الزم به ذكر است 
كه كليه هزينه هاي قانوني اعم از هزينه هاي انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رسمي و ماليات دارايي 
و عوارض ش��هرداري و بدهي هاي مربوطه به حق انش��عاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ساير 
هزينه هاي متعلقه برعهده برنده مزايده مي باشد. اين آگهي يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 

اصفهان در تاريخ 89/12/17 درج و منتشر مي شود.
م الف/ 686                                     ميرمحمدي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

ابالغ وقت رسیدگي
12/218 در خصوص پرونده كالسه 975/89 خواهان صندوق قرض الحسنه ياوران مهدي )عج( 
دادخواستي مبني بر مطالبه وجه به طرفيت علي شيراني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
مورخ 90/1/20 س��اعت 3/45 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع 
در خيابان محتش��م كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
 دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده تلقي و

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15884                                         شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
12/247 آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 31490-2/847 بدينوسيله به وراث مرحوم محمدعلي 
ذوالفقاري س��يچاني كه عبارتند از: كورش ذوالفقاري و اردش��ير ذوالفق��اري و فريبا ذوالفقاري 
و زيبا ذوالفقاري و عصمت امين س��يچاني همگي س��اكنين: اصفهان خيابان عالمه اميني مقابل 
مجتم��ع اداري اميركبير مجتمع نقش جهان طبقه هش��تم پالك 8/1 بده��كاران پرونده كه برابر 
گزارش مأمور مربوطه امكان ابالغ واقعي ميسر نگرديده ابالغ مي گردد كه برابر سند رهني شماره 
86/12/8/148067 تنظيمي در دفترخانه شماره 15 اصفهان، بستانكار به نشاني فوق مبادرت به 
صدور اجرائيه كالسه فوق را نموده كه برابر آن مبلغ يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال 
بابت اصل طلب و مبلغ پانصد و هفتاد و چهار ميليون و پانصد و نوزده هزار و چهل و ش��ش 
ريال بابت اجور عقب افتاده تا تاريخ 89/3/18 و از آن تاريخ روزانه مبلغ يك ميليون و سيصد و 
هشتاد هزار و چهل و نه ريال بابت خسارت تأخير تأديه به انضمام حق بيمه و حق الوكاله و ساير 
هزينه هاي قانوني بدهكار مي باشيد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مراتب 
فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتشر و پس از 
انتشار آگهي در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب مي گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر 
در م��اده 34 اصالحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نس��بت به پرداخت 
بدهي خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضاي بس��تانكار پس از ارزيابي تمامي مورد وثيقه )شش دانگ 
اعياني يك دستگاه  آپارتمان واقع در طبقه هشتم پالك شماره 15194/5180 به انضمام شش دانگ 
انباري پالك شماره 5240 فرعي و شش دانگ پاركينگ پالك شماره 5300 فرعي واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان( و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي و با برگزاري 
مزايده نس��بت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد ش��د و جز آگهي مزايده 

آگهي ديگري منتشر نخواهد شد. 
م الف/ 16912                                   اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

فقدان پرونده ثبتي
12/251 ش��ماره: 15075 برابر سوابق موجود تمامي شش��دانگ قطعه زمين معروف به باغ مير 
ش��انزده قفيزي بش��ماره پالك 171 فرعي از 52- اصلي واقع در وشوش��اد جزء بخش 9 حوزه 
ثبتي شهرس��تان نطنز از طرف ابوالقاسم پسر ابراهيم )آقاولي( نسبت به 14 سهم و فاطمه دختر 
تقي )آقاولي( نسبت به 2 سهم مشاع قبول درخواست ثبت گرديده آگهي هاي نوبتي آن درج و 
منتشر گرديده و برابر سوابق موجود سوابقي از اعتراض ندارد و اسناد مالكيت آنها صادر و تسليم 
گرديده كه تمامي 2 سهم فاطمه آقاولي به موجب سند قطعي 39852-1336/12/3 دفتر 7 نطنز 
به آقاي حاج ابراهيم آقاولي وشوشادي و به موجب اسناد قطعي 79378-1386/3/20 دفترخانه 
اس��ناد رسمي 7 نطنز تمامي شانزده سهم ششدانگ باالس��ويه از طرف ورثه نامبردگان به آقايان 
جالل،  امير و ابراهيم همگي ميرعبداله فرزندان رضا انتقال قطعي و سابقه اي از نقل و انتقال بعدي 
تا اين تاريخ ندارد حال چون پرونده ثبتي پالك مذكور مفقود گرديده و با تجسس و تفحص الزم 
و كافي سابقه اي از آن پيدا نشد مقرر شده با تنظيم اظهارنامه ثبتي المثني مراتب فقدان در روزنامه 
محترم زاينده رود چاپ و منتش��ر مي گردد تا چنانچه نس��بت به ششدانگ پالك مرقوم از طرف 
كسي به موقع واخواهي شده يا به نفع كسي بازداشت مي باشد و يا اين كه نقل و انتقاالت اعم از 
قطعي و رهني و شرطي و... نسبت به آن انجام گرديده كه در اين اداره سابقه اي به دست نيامده، 
لذا به اشخاص ذينفع از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت سه ماه مراتب واخواهي و ادعاي خود 
را ضمن تسليم مدارك الزم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نطنز تسليم و رسيد دريافت 
نماين��د و اال بعد از انقضاي مدت مزبور و ع��دم وصول واخواهي با اجازه مقامات ثبتي پرونده 

المثني تشكيل و اقدامات قانوني بعدي بعمل خواهد آمد.
م الف/ 682                                                                 شادمان- كفيل ثبت اسناد نطنز

فقدان پرونده ثبتي
12/252 ش��ماره: 15073 برابر سوابق موجود تمامي ششدانگ يكباب حصار و بوم كند بشماره 
پالك 1997 فرعي از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز از طرف 
محمد ماهرخي طامه قبول درخواست ثبت گرديده آگهي هاي نوبتي آن درج و منتشر گرديده و 
برابر سوابق موجود سوابقي از اعتراض ندارد بموجب سند قطعي 34215-1351/6/2 دفترخانه 
اسناد رسمي 7 نطنز به آقاي عليرضا ماهرخي طامه فرزند محمد و بانو ماهرخ باقري طامه فرزند 
عباس انتقال قطعي يافته )باالمناصفه( و س��ابقه اي از نقل و انتقال بعدي تا اين تاريخ ندارد حال 
چون پرونده ثبتي پالك مذكور مفقود گرديده و با تجسس و تفحص الزم و كافي سابقه اي از آن 
پيدا نشد مقرر شده با تنظيم اظهارنامه ثبتي المثني مراتب فقدان در روزنامه محترم زاينده رود چاپ 
و منتش��ر مي گردد تا چنانچه نسبت به ششدانگ پالك مرقوم از طرف كسي به موقع واخواهي 

شده يا به نفع كسي بازداشت مي باشد و يا اين كه نقل و انتقاالت اعم از قطعي و رهني و شرطي 
و... نسبت به آن انجام گرديده كه در اين اداره سابقه اي به دست نيامده، لذا به اشخاص ذينفع از 
تاريخ انتش��ار اين آگهي به مدت سه ماه مراتب واخواهي و ادعاي خود را ضمن تسليم مدارك 
الزم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نطنز تسليم و رسيد دريافت نمايند و اال بعد از انقضاي 
مدت مزبور و عدم وصول واخواهي با اجازه مقامات ثبتي پرونده المثني تشكيل و اقدامات قانوني 

بعدي بعمل خواهد آمد.
م الف/ 681                                                                 شادمان- كفيل ثبت اسناد نطنز

مزایده
12/257 اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرايي كالسه 890296 ج ح/9 له خانم زهرا شهيدي و عليه خانمها و آقايان سمن گل، محسن،  
حسن، تاج گل، اسماعيل، پري گل همگي شياسي و حسين،  حبيب اله، محمد، سميه، عين اله، 
معصومه،  زهرا همگي صادقي به منظور فروش ششدانگ يكباب منزل با اوصاف و مشخصات 
ذيل فاقد سند رسمي جلسه مزايده اي در روز دوشنبه 1390/1/15 ساعت 9 الي 10 صبح در محل 
اين اجرا )خ شهيد نيكبخت دادگستري كل استان اصفهان طبقه اول اتاق 133( برگزار نمايد. ملك 
موردنظر واقع است در خيابان هفتون چهار راه فجر خيابان فجر 2 بن بست احمدي پالك بين 
پالك هاي 72 و 68 كه طبق گزارش واصله در راستاي اعمال ماده 111 قانون اجراي احكام مدني 
ملك مورد نظر مزايده در تصرف مستأجر مي باشد. طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزايده به نشاني ملك مراجعه و از آن بازديد نمايند. مزايده از مبلغ ارزيابي شده )388/000/000 
ريال( شروع و برنده كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد و در زمان مزايده 10 درصد 
مبلغ را نقدي همراه داشته باشد. بهاي ملك پس از كسر هزينه هاي قانوني به نسبت سهم مالكين 

بين آنان تقسيم مي شود.
اوصاف ملك طبق نظريه كارشناسي

محل متنازع فيه عبارتس��ت از يكباب منزل مس��كوني 1 طبقه بانضمام زيرزمين، داراي قولنامه 
عادي و 144 مترمربع عرصه و حدود 140 مترمربع اعياني شامل 4 اطاق و آشپرخانه و سرويس 
بهداش��تي كه در 2 طرف ساخته ش��ده )طبق كروكي( و با مشخصات ديوارهاي باربر آجري و 
س��قف ها تيرآهن و طاق ضربي، سطوح بدنه ها اندود سفيدكاري و نقاشي، كف ها سيمان،  بدنه 
آشپزخانه اندود و سفيدكاري و كف آن سيمان، بدنه حمام و دستشويي سيمان و كف سراميك ها،  
درب ها و پنجره هاي داخلي و خارجي پروفيل، بدنه حياط آستر سيمان سياه و كف آن موزاييك 
مي باشد. مضافاً به اينكه داراي سيستم گرمايش بخاري و آبگرمكن و سرمايش كولر و همچنين 
داراي انشعابات آب- برق و گاز مي باشد. با عنايت به موارد فوق االشاره و با عنايت به موقعيت 
محل، متراژ، قدمت ساختمان، )حدود 30 سال( نوع مصالح و نحوه ساخت،  عرف روز، شرايط 
عرضه و تقاضا و جميع عوامل مؤثر در قضيه،  ارزش شش��دانگ محل مورد بحث شامل عرصه 
و اعيان و حياط سازي و انشعابات منصوبه مبلغ 388/000/000 ريال )سيصد و هشتاد و هشت 
ميلي��ون ريال( و ارزش 1/5 دانگ از شش��دانگ مبل��غ 97/000/000 ريال )نود و هفت ميليون( 

برآورد و اعالم مي گردد.
م الف/ 16993                                     مدير اجراي احكام شعبه 9 دادگاه حقوقي اصفهان

تغییرات
12/260 ش��ماره: 1866/ث 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت پيمان گستران پارتاك با مسئوليت 
محدود به ش��ماره ثبت 37005 و شناس��ه ملي 10260545516 به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عمومي ش��ركا مورخ 1389/11/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- شركت مذكور در تاريخ فوق 
منحل اعالم گرديد و آقاي عبدالرضا نعمتي به س��مت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشاني محل 
تصفيه خيابان مش��تاق دوم- خيابان مهر- خيابان مهران- مجتمع عس��ل- واحد 63- كدپستي 
8158975317 مي باشد. در تاريخ 1389/12/08 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري 

ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 16976/2               آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

پرداخت
12/259 شماره: 17530/ث-1389/12/8 آگهي پرداخت سهام تعهدي شركت نرم پودر سپاهان 
سهامي خاص، ثبت شده بشماره 16043 و شناسه ملي 10260369822 برابر صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1389/12/3 س��رمايه تعهدي ش��ركت برابر گواهي شماره 53/6040 
مورخ 1389/12/1 بانك تجارت ش��عبه س��ي و س��ه پل پرداخت و ماده 5 اساسنامه بدين نحو 
اصالح ش��د. ماده 5 اصالحي: سرمايه شركت مبلغ شصت ميليون ريال نقدي كه به 1000 سهم 
شصت هزار ريالي با نام منقسم گرديده و تماماً پرداخت شده است. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 

1389/12/8 تكميل گرديد.
م الف: 16976/1              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
12/261 ش��ماره: 1868/ت 89/103 آگه��ي تغييرات ش��ركت توليدي گ��چ هخامنش پارس با 
مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثبت 36670 و شناسه ملي 10260542264 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي ش��ركا م��ورخ 1389/12/07 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- آقاي ميثم كيوانپور 
بموجب سند صلح شماره 147033 مورخ 1389/12/07 دفترخانه اسناد رسمي شماره 64 حوزه 
ثبتي اصفهان، مبلغ 900/000 ريال از سهم الشركه خود را به آقاي ميالد كيوانپور فرزند محمود 
به ش��ماره شناسنامه 4198 صادره از اصفهان واگذار نمود و از شركت خارج و ديگر هيچگونه 
س��همي ندارد. در تاريخ 1389/12/08 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و 

مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 16976/3               آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
12/262 ش��ماره: 17657/ث-1389/12/9 آگهي تغييرات ش��ركت بهپ��رور ريزدانه صفاهان با 
مس��ئوليت محدود، ثبت شده بش��ماره 16303 و شناسه ملي 10260372417 برابر صورتجلسه 
مورخ 1389/12/7 موارد زير به موضوع شركت اضافه گرديد: در بر گيرنده كليه امور مربوط به 
توليد و توزيع انواع خوراك دام و طيور. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/9 تكميل گرديد. 
م الف: 16960/1               آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تأسیس
12/263 ش��ماره: 4559/ث89/103 آگهي تأسيس مؤسس��ه بهارآفرينان ظهور. مؤسسه فوق در 
تاريخ 1389/12/09 تحت شماره 2892 و شناسه ملي 10260611285 در اين اداره به ثبت رسيده 
و در تاريخ 1389/12/09 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه آن به ش��رح زير 
جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع مؤسسه: انجام كليه خدمات 
حسابداري و كامپيوتر صرفاً سخت افزار و به طور كلي هر گونه اموري كه به نحوي با موضوع 
مؤسسه مرتبط باشد. 2- مدت مؤسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي مؤسسه: 
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خيابان كاوه- خيابان گلستان- 20 متر بعد از تقاطع دوم- 
كدپس��تي 8166900000، 4- سرمايه مؤسسه: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران 
مؤسسه: 1-5- خانم سيما نبي به سمت رئيس هيأت مديره، 2-5- آقاي محمدعلي محمدي به 
سمت عضو هيأت مديره، 3-5- آقاي محمدعلي محمدي به سمت مديرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات مؤسسه با امضاي 

مديرعامل و با مهر مؤسسه معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 16960/2               آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
12/264 شماره: 17461/ث-89/12/9 آگهي تغييرات در شركت سرمايه گذاري ژئوآشكوب پارس 
با مسئوليت محدود، ثبت شده بشماره 36123 و شناسه ملي 10980120406 برابر صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده شركاء مورخ 1389/12/3 تغييرات زير در شركت نامبرده بعمل آمده 
است: موضوع شركت ماده 2 اساسنامه به شرح ذيل اصالح و جايگزين گرديد: سرمايه گذاري در 
كليه پروژه هاي عمراني- ساخت شهرك هاي فرهنگي، تفريحي، ورزشي، مسكوني و گردشگري 
و امور پيمانكاري مربوط به ان- امور پيمانكاري مرتبط با احداث انواع س��اختمان ها و ابنيه اعم 
از چوبي، آجري، سنگي، بتني، فلزي و نظاير آن- همچنين مشاوره و اجراي راهسازي و معابر، 
تأسيسات و فضاي سبز، تأسيس و ايجاد كارخانجات و راه اندازي و بهره برداري و انجام هرگونه 
معامله و فعاليت قانوني به منظور ايجاد و بهره برداري از وسايل، تجهيزات، ماشين آالت، تدارك 
و تهيه مواد اوليه از منابع داخلي و خارجي- سرمايه گذاري در مؤسسات، شركت ها و پروژه هاي 
دولتي و غيردولتي و همچنين انجام مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور انجام سرمايه 
گذاري داخلي و خارجي- اخذ و اعطاي ش��عبه و نمايندگي از اش��خاص و شركت هاي داخلي 
و خارجي- گشايش اعتبارات اسنادي و اخذ تسهيالت مالي و اعتباري اعم از بخش خصوصي 
و دولتي، داخلي و خارجي جهت تحقق اهداف ش��ركت با رعايت مقررات مربوطه و س��رمايه 
گ��ذاري ان��واع پروژه ها و انجام كلي��ه امور مجاز بازرگاني اعم از ص��ادرات وواردات كاالهاي 
بازرگاني- عرضه و توزيع و فروش محصوالت شركت هاي داخلي و خارجي و مبادرت به هر 
گونه فعاليت مجاز براي توسعه فروش يا توزيع محصوالت كارخانجات و شركت هاي داخلي 
و خارج��ي- مبادرت به انجام كليه امور و فعاليت هاي مجاز اقتصادي كه به طور مس��تقيم و يا 
غيرمستقيم براي تحقق اهداف شركت ضرورت يا مناسبت داشته باشد. شركت در كليه مناقصات 
و مزايدات بخش خصوصي و دولتي، داخلي يا خارجي- شركت در نمايشگاه هاي بين المللي 
داخلي و خارجي- در صورت لزوم كس��ب مجوزات از مراجع ذيصالح الزم مي باش��د؛ امضاي 

ذيل ثبت در تاريخ 89/12/9 تكميل گرديد.
م الف: 16960/3               آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

زاينده رود
مدي��ركل منابع طبيعي و آبخي��زداري چهارمح��ال و بختياري گفت: 
چهارمحال و بختياري حوضه آبخيز 4 س��د بزرگ ش��هيد عباسپور، زاينده 

رود، دز و كارون است.
به گ��زارش فارس از ش��هركرد،  عطاءاله ابراهيمي در جم��ع خبرنگاران با 
اش��اره به فرا رس��يدن هفته منابع طبيعي و ضرورت صيانت از منابع ملي و 
حوزه هاي آبخيز در اين اس��تان اظهار داشت: منابع طبيعي هر جامعه ثروت 
آن جامعه اس��ت كه فقط به نس��ل حاضر تعلق نداشته بلكه ميراثي است كه 

بايد براي نسل هاي آينده باقي بماند.
وي با بيان اينكه منابع طبيعي عالوه بر اهميت حياتي، داراي ارزش اقتصادي 
نيز است،  گفت: جنگل ها و مراتع در توليد هزاران فرآورده چوبي، دارويي، 
صنعتي و شيميايي نقش عمده و به سزايي دارند، به طوري كه بدون اقتصاد 

دچار تزلزل خواهد شد.
ابراهيمي از اين اس��تان به عنوان قلب زاگرس ن��ام برد و گفت: از مجموع 
ي��ك ميليون و 653 هزار و 300 هكتار عرصه، قريب به يك ميليارد و 400 
ه��زار هكتار مع��ادل 84/6 درصد آن را عرصه هاي ملي ش��امل جنگل ها و 
مراتع تشكيل مي دهد كه از اين ميزان جنگل ها با وسعتي افزون بر 30 هزار 
و 700 هكت��ار و مراتع يك ميليون و 93 هزار به ترتيب 22 و 78 درصد از 

سطح عرصه هاي ملي را به خود اختصاص مي دهد.
18/5 درصد از مساحت چهارمحال و بختیاري جنگل است

مدي��ركل منابع طبيع��ي و آبخي��زداري چهارمحال و بختياري با اش��اره به 
مس��احت جنگل هاي اين اس��تان گفت: در حال حاضر جنگل ها با وسعتي 
مع��ادل 307 هزار هكتار، 18/5 درصد مس��احت اين اس��تان و 2/5 درصد 

مساحت جنگل هاي كشور را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: پراكنش اين جنگل ها از ش��مال غربي استان در منطقه بازفت به 
ص��ورت نواري به س��مت جنوب غربي و جنوب به ط��ول 212 كيلومتر و 
عرض س��ه تا 45 كيلومتر در حوزه اس��تحفاظي چهار شهرستان كوهرنگ، 
اردل، ل��ردگان و بروجن و در پنج حوزه آبخيز رودخانه هاي بازفت، ونك، 

منج، خرسان و كارون گسترش دارد.
ابراهيمي ادامه داد: همچنين در حدود 19 جامعه جنگلي با 63 گونه درخت 
و درختچه اي در اين جنگل ها شناسايي شده اند كه بلوط غرب، اصلي ترين 
گون��ه و همراه ب��ا گونه هاي بنه، ارس، بادام، ارزن،  ن��ارون، افرا، داغداغان، 
زالزالك، گالبي وحش��ي، زبان گنجش��ك، مورد و ساير جوامع جنگل هاي 
موجود اين استان را تش��كيل مي دهند. وي خاطرنشان كرد: ميانگين حجم 
رويش س��االنه جنگل ها بين پنج درصد ت��ا 25 مترمكعب و ميانگين حجم 
س��رپا بين 15 تا 25 مترمكعب است و سهم س��رانه جنگل در استان چهار 
درصد، در كش��ور دو درصد و در دنيا هش��ت درصد هكتار برآورد ش��ده 

است.
گسترش شهرها عامل اصلي نابودي جنگل ها است

ابراهيمي با اشاره به علل تخريب جنگل ها در اين استان گفت: حضور مردم 
در عرصه ه��اي جنگلي و رش��د فزاينده جمعيت و وابس��تگي كامل جنگل 
نشينان به جنگل، حضور دام مازاد بر ظرفيت در جنگل هاي استان، زراعت 
در زير آشكوب جنگل و تبديل اراضي جنگلي به زراعت و كمبود سوخت 

فسيلي از ديگر داليل نابودي جنگل هاي اين استان است.
وي ادامه داد: نبودن ش��رايط كار و امكان اش��تغال جنگل نش��ينان در ساير 
بخش ها مانند صنعت و گس��ترش ش��هرها و روستاها و تأسيسات خدمات 

بين شهري داخل جنگل از ديگر اين داليل است.
35 تیپ گیاهي در چهارمحال و بختیاري شناسایي شده است

مدي��ركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري با بيان اينكه 66 
درصد مس��احت اين اس��تان را مراتع تشكيل داده اس��ت، گفت: اين مراتع 
بيشتر ييالقي بوده و از جنبه هاي حفاظت از منابع آب، خاك، توليد، علوفه، 
اش��تغال و حفظ تعادل محيط زيست از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار 

است.
وي خاطرنش��ان كرد: مراتع اين استان به طور متوسط داراي توليدي معادل 
85/7 كيلوگرم علوفه خش��ك قابل استفاده هس��تند كه ساالنه معادل 51/5 

ميليون كيلومتر T.D.N است.
مشارکت نهادینه آحاد جامعه، الزمه صیانت از منابع طبیعي است

 وي الزمه احيا و توس��عه منابع طبيعي را مش��اركت مردم��ي عنوان كرد و 
گفت: مش��اركت مردم و بهره برداران در امر حفاظت از منابع طبيعي بس��يار 
حياتي اس��ت و بدون مش��اركت مردم،  تمام فعاليت ه��اي دولتي و صدور 

بخشنامه ها عقيم و بي نتيجه است.
ابراهيمي منابع طبيعي را يكي از اركان اصلي توس��عه پايدار از جمله توليد 
چوب براي مصارف صنعتي، توليد علوفه براي تغذيه دام ها و وسيله ايجاد 
اش��تغال برش��مرد و افزود: بايد حفظ و صيانت از منابع طبيعي به فرهنگ 
تبديل ش��ود و مردم بايد مزيت هاي حف��ظ مراتع، منابع و مضرات تخريب 

را بشناسند.
وي با بيان اينكه اساس��ي ترين هدف سازمان مراتع و جنگل ها جلوگيري از 
هدر رفت آب است، افزود: با هماهنگي مردم و مسئوالن مي توان در حوزه 
آبخيزداري از طريق احداث س��د و هم از طريق احياي جنگل ها و حفاظت 

از منابع طبيعي كمك زيادي به حفظ محيط زيست كرد.
ابراهيم��ي به قدرت نفوذپذيري آب در خاك اراضي جنگلي اش��اره كرد و 
افزود: ارزش ذخيره آب در جنگل، توليد علوفه، ممانعت از وقوع سيالب، 
حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش، ايجاد اشتغال، ارزش تفرجگاهي و 

حفظ محيط زيست از اثرات غيرمستقيم منابع طبيعي است.

گزارش

مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري:

چهارمحال و بختیاري حوضه آبخیز 4 سد بزرگ كشور است

مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري چهارمحال و 
بختياري با بيان اينكه 66 
درصد مساحت اين استان 
را مراتع تشكيل داده 
است، گفت: اين مراتع 
بيشتر ييالقي بوده و از 
جنبه هاي حفاظت از منابع 
آب، خاك، توليد، علوفه، 
اشتغال و حفظ تعادل محيط 
زيست از اهميت و جايگاه 
ويژه اي برخوردار است.
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مصاحبه

ــیل بالقوه استان، بالفعل شود هیچ بیکاري در استان  اگر هر پتانس
وجود نخواهد داشت

علي اصغر عنابستاني، چهارمحال و بختياري را استاني مستعد توصيف كرد 
كه تا پيش از پيروزي انقالب اسالمي تك محصولي و تنها متكي به دامپروري 
بوده است. وي با اشاره به اينكه استان در حال حاضر از اين وضعيت خارج 
شده و در حوزه هاي كشاورزي، باغداري، صنعت، دامپروري و... رشد قابل 
مالحظه اي داش��ته و در كش��ور تأثيرگذار است،  عنوان كرد: هم اكنون هزار 
واحد صنعتي فعال در چهارمحال و بختياري وجود دارد و سقف صادرات 
اس��تان به 85 ميليون دالر رس��يده اس��ت. وي با ابراز خرسندي از حضور 
و تردد 6 ميليون گردش��گر در س��ال جاري در استان، اين رقم را نسبت به 
جمعيت حدود يك ميليون نفري استان مطلوب ارزيابي كرد اما در عين حال، 
عدم بهره برداري مطلوب از اين پتانسيل را نامطلوب دانست. عنابستاني كه 
معتقد اس��ت چهارمحال و بختياري در حوزه گردشگري و صنايع وابسته 
به آن مي تواند وضعيت مطلوبي داشته باش��د، درآمد سرانه فعلي استان در 
اين حوزه را پايين اعالم و اضافه كرد: بايد در زمينه اكوتوريس��م در استان، 
س��رمايه گذاري ويژه صورت گيرد. استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره 
به پتانس��يل هاي متعدد اس��تان از جمل��ه توليد ماهيان س��ردابي، باغداري، 
جنگل ها، وجود چهارميليون واحد دامي و... اين استان را داراي ظرفيت هاي 
بالقوه فراوان معرفي و تصريح كرد: اگر هر پتانسيل بالقوه اين استان، بالفعل 
ش��ود، هيچ بيكاري در استان چهارمحال و بختياري وجود نخواهد داشت. 
 عنابس��تاني با يادآوري سرعت باالي س��رمايه گذاري در استان، بهره مندي 
چهارمحال و بختياري از صنعت در قبل از انقالب اسالمي را تنها يك كارخانه 
قند و چند كوره آجرپزي اعالم و اضافه كرد: در ابتداي دولت نهم در سال 
1384 تقاضاي سرمايه گذاري در چهارمحال و بختياري 45 ميليارد تومان بود 
كه اين ميزان در دولت دهم و در س��ال جاري به 900 ميليارد تومان رس��يد. 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري با ابراز خرسندي از اينكه استان راه رشد و 
توسعه خود را يافته و در اين مسير قرار گرفته است،  تأكيد كرد: تمامي مديران 
استان بايد از اين ظرفيت ها و فرصت هاي به وجود آمده استفاده كنند. نماينده 
عالي دولت در اس��تان چهارمحال و بختياري يك��ي از عوامل تأثيرگذار در 
توسعه استان را درآمدهاي مالياتي،  عوارض و... دانست و اعالم كرد: در سال 
1379 و در شروع برنامه سوم توسعه، درآمد استان از اين محل 8 ميليارد و 
500 ميليون تومان بود كه اين ميزان در سال 1384 و در شروع برنامه چهارم 
به 30 ميليارد تومان رسيد. وي اين درآمدها را در پايان سال 1388 به ميزان 
59 ميليارد و 500 ميليون تومان اعالم و اضافه كرد: هدف گيري استان براي 
سال جاري در اين زمينه 69 ميليارد تومان است كه اميد تحقق آن را داريم. 
 عنابس��تاني در عين حال از كس��ب اين ميزان درآمد اظهار نارضايتي كرد و 
گفت: استان در آغاز راه توسعه قرار دارد و بسياري از سرمايه گذاري ها يا هنوز 
به بهره برداري نرسيده يا سرمايه گذاران در مرحله معافيت مالياتي قرار دارند. 
وي با اشاره به اينكه قصد اخذ ماليات از مؤديان خرد را نداريم، اعالم كرد: با 
بهره برداري از پروژه هاي سرمايه گذاري بزرگ تا دو سال آينده شاهد جهشي 

درآمدي در استان خواهيم بود.
نماينده ارشد دولت در چهارمحال و بختياري متوسط ميزان اعتبارات هزينه اي 
استان در برنامه سوم توسعه را 333 ميليارد تومان اعالم و اضافه كرد: متوسط 
اين ميزان در برنامه چهارم با رشد 78 درصدي به 593 ميليارد تومان رسيده 
است. وي با ابراز ناخرسندي از افزايش اين اعتبارات،  عنوان كرد: اين موضوع 
نشان دهنده اضافه شدن هزينه ها و تحميل بار مالي بر دولت است. استاندار 
چهارمحال و بختياري در عين حال از رشد 56/5 درصدي اعتبارات عمراني 
استان خبر داد و گفت: متوسط ميزان اعتبارات عمراني چهارمحال و بختياري 
در برنامه سوم توسعه 134 ميليارد تومان بود كه اين ميزان در برنامه چهارم 
 به 210 ميليارد تومان رسيد. وي با ابراز خرسندي از اين ميزان رشد، عنوان 

كرد: رشد اعتبارات در حوزه عمراني مفيد و به نفع مردم است.
تمامي مدیران استان، خود را وقف سرمایه گذاران کرده اند

عل��ي  اصغر عنابس��تاني همچنين به توس��عه بخش خصوص��ي و اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 اشاره كرد و گفت: به طور كلي مبناي فعاليت 
دولت، توسعه بر محور سرمايه گذاري بخش خصوصي است. وي با اشاره 
به اقدام شجاعانه دولت در اجراي طرح بنگاه هاي زود بازده اقتصادي، اظهار 
داش��ت: اين طرح در مقاطعي، قرباني بازي هاي سياسي شد و بازدهي خود 
را از دست داد. استاندار چهارمحال و بختياري در عين حال از تشكيل ستاد 
س��رمايه گذاري استان در راس��تاي حمايت از بنگاه هاي زودبازده خبر داد و 
اعالم كرد: براي تسهيل و تس��ريع سرمايه گذاري و تشويق سرمايه گذاران، 
پنجره واحد سرمايه گذاري در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل 
ش��ده است. وي مزيت اين طرح را عدم مراجعه س��رمايه گذار به ادارات و 
دستگاه هاي مختلف و انجام تمامي استعالم ها و امور اداري مربوطه توسعه 

اداره مذكور براي سرمايه گذار عنوان كرد.
استاندار چهارمحال و بختياري تصريح كرد: استاندار و تمامي مديران استان 

چهارمحال و بختياري، خود را وقف سرمايه گذاران كرده اند. وي با يادآوري 
اينكه نتيجه اين اقدامات، مفيد و سازنده است، تأكيد كرد: الزمه كسب نتيجه 
بهتر، فرهنگ س��ازي در جهت پذيرش س��رمايه گذار در تمامي سطوح اعم 
از مديران، كارشناس��ان و مردم است. استاندار چهارمحال و بختياري ميزان 
تس��هيالت اعطايي به بنگاه هاي كوچك زود بازده را 3900 ميليارد ريال در 
قالب 14 هزار طرح اشتغالزايي و تثبيت اشتغال اعالم و اضافه كرد: با اعطاي 
اين تس��هيالت 34456 نفر اش��تغال جديد و تثبت شده به نتيجه رسيد و با 
بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام فعلي 23 هزار فرصت شغلي ديگر نيز ايجاد 

خواهد شد.
عنابس��تاني همچنين از ايجاد 17 هزار فرصت ش��غلي تا پايان دي ماه سال 
جاري خبر داد و افزود: براي اطمينان از صحت ايجاد اين فرصت هاي شغلي، 
اين موارد با درج نام، نام خانوادگي و كد ملي افراد در سيستم هاي مربوط به 
ثبت رسيده اس��ت. به گفته وي از اين 17 هزار فرصت شغلي 8417 شغل 
ثابت در بخش مسكن )2250 شغل ثابت در بخش مسكن روستايي و 6176 
شغال ثابت در بخش مسكن مهر و مسكن شهري(، 790 فرصت شغلي در 
بخش كشاورزي، 1824 فرصت در بخش مسكن و 5969 فرصت در ساير 
بخش ها اعم از بازرگاني، خدمات و ... بوده است. عنابستاني با اشاره به اينكه 
هدف گذاري س��ال جاري ايجاد 14 هزار فرصت شغلي بوده، عنوان كرد: با 
روند رو به رشد فعلي، تا پايان سال جاري تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد 

شده به 24 هزار شغل خواهد رسيد.
تولید محصوالت کشاورزي و دامي استان رضایت بخش است

استاندار چهارمحال و بختياري اين استان را در توليد محصوالت كشاورزي و 
دامي نيز توانمند توصيف كرد و گفت: در حوزه  توليد محصوالت كشاورزي 
از سرانه متوسط كشور و همچنين سهم يك درصدي استان،  جلوتر هستيم. 
وي همچنين با اش��اره به وجود 4 ميليون واحد دامي مستقر در استان كه 4 
درصد واحدهاي دامي كش��ور را شامل مي شود ميزان توليد شير و گوشت 
قرمز استان را مطلوب ارزيابي كرد. به گفته وي ميزان توليد شير استان 250 
هزار تن و س��رانه آن در استان 254 كيلوگرم است كه نسبت به سرانه 120 
كيلوگرمي كشور 2/2 برابر بيشتر است. عنابستاني همچنين به توليد گوشت 
قرمز در اس��تان اشاره و اضافه كرد: براس��اس برنامه، مقرر بود تا پايان سال 
جاري، ميزان توليد گوشت قرمز به 29 هزار تن برسد كه در حال حاضر اين 
ميزان 35 هزار تن يعني 6 هزار تن جلوتر از برنامه اس��ت و براساس سرانه 
توليد گوشت قرمز استان، 2/3 برابر بيشتر از سرانه كشوري مي باشد. نماينده 
عالي دولت در چهارمحال و بختياري، يكي از پتانسيل هاي ويژه اين استان 
را توليد ماهيان س��ردابي اعالم و اضافه كرد: چهارمحال و بختياري در حال 
حاضر با توليد 20 درصد ماهيان سردابي كشور، رتبه اول را در اين زمينه دارا 
است. وي در عين حال با اشاره به بهره مندي استان از سه هزار كيلومتر ساحل، 
اظهار داشت: چهارمحال و بختياري توانمندي توليد 50 هزار تن ماهي سردابي 
را داراست و در همين راستا »ستاد ساماندهي توسعه شيالت« تأسيس شده 
است. عنابستاني يكي ديگر از توانمندي هاي استان را توليد عسل عنوان و 
اظهار داشت: با وجود 120 هزار كندوي عسل، توليد اين محصول در استان 
در ش��رايط عادي 1200 تن مي باشد كه در سال جاري، وقوع پديده گرد و 
غبار و همچنين خشكسالي منجر به كاهش توليد و توليد تنها 700 تن شد اما 
اين ميزان نيز از سرانه 0/5 كيلوگرمي استان 1/4 برابر بيشتر و 0/8 كيلوگرم 
مي باشد. استاندار چهارمحال و بختياري همچنين به پتانسيل هاي دامپروري 
استان اش��اره كرد و گفت: در حال حاضر 18 مجتمع دامپروري فعال و 32 
مجتمع در حال طراحي در استان جود دارد كه براي تكميل زيرساخت هاي 
آنها 38 ميليارد تومان اعتبار نياز است. علي اصغر عنابستاني با يادآوري اينكه 
اعتبار مجتمع هاي مذكور، س��االنه يك ميليارد تومان است بر لزوم سرعت 
بخشي فعاليت ها براي اصالح زيرساخت هاي اين مجتمع ها تأكيد كرد. وي 
همچنين از توليد 35 درصد محصوالت دامي اس��تان اعم از شير و گوشت 
در اي��ن مجتمع ها خبر داد و عنوان كرد: در حال حاضر 65 درصد توليدات 
دامي اس��تان از محل خانگي و روستايي تأمين مي شود و بر اين اساس بايد 
نگاهي ويژه به اين موضوع داشته باشيم. عنابستاني تأكيد كرد: خارج كردن 
دام از روستا با عنوان حفظ بهداشت انسان و دام، صحيح نيست زيرا قرن هاي 
متمادي است كه انسان در كنار دام زيسته و از آن بهره برداري كرده است. وي 
تصريح كرد: براي حفظ بهداشت و سالمت انسان، دام و محيط بايد ساز و 
كارهاي مناس��ب را يافته و اجرا كنيم. وي با اش��اره به اينكه اگر به هر خانه 
روستايي يك رأس گاو اضافه شود توليدات دامي استان دو برابر خواهد شد، 
اظهار داشت: اقتصاد هر خانوار روستايي با داشتن دو رأس دام تأمين مي شود 

حتي اگر شغل ديگري نداشته باشد.
علي اصغرعنابستاني،  وضعيت توليد محصوالت باغي و زراعي استان را نيز 
مطلوب ارزيابي كرد و گفت: استان چهارمحال و بختياري با توليد 9 هزار تن 
بادام و 35 هزار تن هلو، رتبه اول را در كشور در زمينه توليد اين دو محصول 
داراست. وي همچنين با مقايسه توليد 108 هزار تني غالت در استان در سال 
1357 و توليد فعلي 240 هزار تني، اين ميزان را 2/5 برابر بيشتر از نياز استان 

ارزيابي كرد.
چهارمحال و بختیاري یک استان صنعتي شده است

اس��تاندار چهارمحال و بختياري از رش��د صنعتي استان نيز ابراز خرسندي 
ك��رد و گفت: تا پيش از پيروزي انقالب اس��المي، ب��ا وجود يك كارخانه 
 قن��د و چند كوره آجرپزي در عمل چيزي تحت عنوان صنعت در اس��تان 
چهارمحال و بختياري وجود نداشت اما تا ابتداي بهمن ماه سال جاري هزار 
واحد صنعتي فعال در اس��تان با اش��تغال زايي 20 هزار نفر در چرخه توليد 
قرار داشتند. وي با اشاره به صدور 1436 مجوز تأسيس واحد صنعتي، ابراز 
اميدواري كرد كه اين مجتمع ها به زودي به بهره برداري برس��ند. عنابستاني 
چش��م انداز اشتغال زايي اين واحدها را ايجاد 39 هزار فرصت شغلي جديد 
اع��الم و اضافه كرد: 27 طرح از طرح هاي مذك��ور جزو طرح هاي آمايش 

صنعت هستند كه 20 هزار فرصت شغلي را تأمين خواهند كرد. 
نماينده عالي دولت در اس��تان چهارمحال و بختي��اري به برخي پروژه هاي 
منحصر به فرد و خاص اس��تان از جمله كارخانه توليد چادر مشكي، پودر 

مالت، المپ خودرو، شير خش��ك و ورق خودرو اشاره كرد و از صادرات 
محصوالت برخي كارخانه هاي استان نظير سيمان، آب معدني، خمير مايه، 
موكت، يخچال، فريزر، كولر، سراميك و.. به كشورهاي اروپايي، امريكايي، 
استراليا، آسياي ميانه و عراق خبر داد و افزود: اين روند نشان دهنده آن است 

كه استان چهارمحال و بختياري به يك استان صنعتي تبديل شده است.
از 2 معدن تا 113 معدن

استاندار چهارمحال و بختياري همچنين توانمندي هاي معدني اين استان را 
يادآور شد و گفت: تا پيش از پيروزي انقالب اسالمي، تنها يك معدن خاك 
نس��وز و يك معدن سنگ مرمر چالش��تر در استان فعاليت مي كردند اما در 
حال حاضر با وجود 113 معدن فعال كه زمينه اش��تغال 1042 نفر را فراهم 
كرده اند؛ انواع مواد معدني نظير مرمريت،  بوكسيت، سنگ الشه، سنگ گچ و... 
استخراج مي شود. عنابستاني از وجود 40 فقره پروژه اكتشاف معدن در استان 
نيز خبر داد و افزود: يكي از اش��كاالت موجود در اين زمينه،  نبود مطالعات 
جامع معدن در اس��تان مي باشد كه مانع بزرگي بر سر راه سرمايه گذاران اين 
حوزه اس��ت. وي عنوان كرد: اين مشكل باعث مي شود سرمايه گذاراني كه 
امكان و توان مطالعات معدني ندارند انگيزه  كافي براي س��رمايه گذاري در 
بخش هاي معدني استان را از دست بدهند. عنابستاني از انجام مذاكره هايي 
با وزارت صنايع و معادن و مجاب كردن مس��ئوالن مربوط به منظور انجام 

مطالعات جامع معدن در استان خبر داد.
رشد کم نظیر سرمایه گذاري در استان

نماينده ارش��د دولت در اس��تان چهارمحال و بختياري همچنين با مقايسه 
ميزان سرمايه گذاري هاي انجام گرفته در حوزه صنعت و معدن، قبل و بعد 
از پيروزي انقالب اس��المي، عنوان كرد: تا پيش از پيروزي انقالب اسالمي، 
مجموع سرمايه گذاري ها در اين حوزه در استان 200 ميليون تومان بود كه اين 
ميزان تا س��ال 1384، به 160 ميليارد تومان و تا س��ال جاري به 895 ميليارد 
تومان رسيد. وي همچنين ميزان اشتغال زايي بخش صنعت و معدن در استان 
را پيش از پيروزي انقالب اسالمي 173 نفر اعالم و اضافه كرد: تا سال 1384، 
اشتغال زايي بخش معدن استان 15239 نفر بود كه در 5 سال اخير 9283 نفر 

نيز به اين تعداد اضافه شد. 
عنابستاني گفت: ميزان اشتغال زايي در بخش صنعت و معدن استان چشمگير 
و قابل توجه است اما استان ظرفيت اشتغال زايي بيشتري در اين زمينه دارد 
كه با بهره برداري از طرح هاي آمايش صنعتي رشد چشمگيري در اين زمينه 

اتفاق خواهد افتاد.
پروژه هاي بزرگ صنعتي، سند توسعه استان

عنابستاني وجود پروژه هاي بزرگ صنعتي نظير كارخانه ورق خودرو، سيمان،  
فوالد و پتروشيمي را در استان چهارمحال و بختياري مطلوب توصيف و ابراز 
اميدواري كرد: كارخانه توليد ورق گالوانيزه خودرو با سرعت به حد توليد 
ظرفيت اس��مي خود و اشتغال زايي مستقيم 400 نفر برسد. وي همچنين با 
اشاره به اينكه كارخانه سيمان تا پيش از دولت نهم تنها 10 درصد پيشرفت 
فيزيكي داش��ته،  تأثير بهره برداري از اين طرح را در 2/5 سال اخير در حوزه 

توليد سيمان و اشتغال زايي، ارزشمند و مطلوب عنوان كرد.
 عنابس��تاني همچنين با اش��اره به پيش��رفت 60 درص��دي كارخانه فوالد 
چهارمحال و بختياري ابراز اميدواري كرد تا در نيمه اول س��ال آينده شاهد 
افتتاح واحد احياي مس��تقيم در اين كارخانه باش��يم. وي كارخانه س��يمان 
 ل��ردگان را يك��ي ديگر از طرح هاي مهم صنعتي اس��تان دانس��ت و عنوان 
كرد: اعتبارات اين كارخانه از محل اعتبارات سفرهاي رياست جمهوري و 
همچنين طرح هاي آمايش صنعت تأمين شده و اميدواريم در سه ماهه اول 

سال آينده مورد بهره برداري قرار گيرد.
عنابستاني وجود 2 طرح بزرگ پتروشيمي را از ديگر طرح هاي مهم صنعتي 
استان برشمرد و گفت: پروژه هاي پتروشيمي لردگان يكي از پروژه هاي موفق 
 پتروش��يمي كش��ور اس��ت كه 80 درصد تجهيزات آن خريداري شده و با

14 درصد پيشرفت فيزيكي داراي بيشترين ميزان پيشرفت در ميان پروژه هاي 
مش��ابه و هم زمان خود در كشور اس��ت. عنابستانی پروژه هاي پتروشيمي 
بروجن را متوقف و در مرحله طراحي اعالم و اضافه كرد: اين پروژه در انتظار 
خط اتيلن غرب است و به علت ريسك نكردن سرمايه گذار در اين زمينه، 
به احتمال زياد پروژه پتروشيمي ديگري كه به پلي اتيلن وابسته نباشد در آن 

طراحي خواهيم كرد.
ایجاد مجتمع پرتوافکني هسته اي در چهارمحال و بختیاري

استاندار چهارمحال و بختياري اعالم كرد: يك مجتمع پرتوافكني هسته اي در 
استان ايجاد خواهد شد. عنابستاني افزود: مذاكرات و تفاهم نامه هاي مربوط 
به اين مجتمع با سازمان انرژي اتمي كشور انجام گرفته و اميدواريم تا پيش 
از پايان س��ال جاري عمليات اجرايي آن آغاز ش��ود. وي با اشاره به اينكه با 
راه اندازي اين مجتمع پرتوافكني هسته اي، استان تبديل به مركز پرتوافكني 
گاما در كش��ور مي ش��ود عنوان كرد: با بهره برداري از اين مجتمع عالوه بر 
استان چهارمحال و بختياري، استان هاي همجوار نيز از امكانات آن بهره  مند 

خواهند شد.
وي به توليد محصوالت كش��اورزي و باغ��ي در چهارمحال و بختياري و 
استان هاي همجوار اشاره كرد و گفت: با پرتوافكني محصوالت كشاورزي 
و باغي مي توان ماندگاري آنها را از چند روز به چند ماه افزايش داد. به گفته 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري در حال حاضر تنها يك مجتمع مشابه در 
يزد وجود دارد كه به علت قديمي بودن تجهيزات، در عمل غيرقابل استفاده 
است و يك مجتمع نيز به صورت آزمايشگاهي در پژوهشگاه هسته اي تهران 
فعالي��ت مي كند و راه اندازي اين مجتمع در چهارمحال و بختياري حركت 
مثبتي در اين زمينه است. عنابستاني اظهار داشت: پرتوافكني گاما در زمينه هاي 
بهداشتي، پزشكي، كش��اورزي و... كارايي داشته و سبب دوام و ماندگاري 

بيشتر كاالها و بالتبع افزايش درآمد توليدكنندگان مي شود.
ورود صنعت خودروسازي به چهارمحال و بختیاري

نماينده ارشد دولت در استان چهارمحال و بختياري از راه اندازي يك كارخانه 
بزرگ خودروسازي در استان خبر داد و گفت: وجود تنها دو كارخانه بزرگ 
خودروسازي در كشور باعث انحصاري شدن اين صنعت دركشور شده بود. 

وي اظهار داش��ت: با پيگيري هاي فراوان و اخذ موافقت اصولي از وزارت 
صنايع و معادن مقرر ش��د يك كارخانه بزرگ خودرو س��ازي براي توليد 
خودروهاي ارزان قيمت در استان احداث شود. عنابستاني با اشاره به مذاكرات 
صورت گرفته با مجموعه خودروسازي تاتا در هندوستان، زيرساخت هاي 
صنعتي استان از جمله وجود كارخانه توليد ورق خودرو را يكي از مزيت هاي 
 چهارمح��ال و بختي��اري براي اجراي اي��ن طرح بزرگ دانس��ت و عنوان 
كرد: با احداث يك كارخانه خودروسازي در كنار كارخانه توليد ورق خودرو، 
بس��ياري از هزينه هاي اوليه توليد خودرو كاهش مي يابد. به گفته اس��تاندار 
چهارمحال و بختياري، عمليات اجرايي طرح بزرگ كارخانه خودروسازي در 
استان چهارمحال و بختياري، اوايل فروردين ماه سال آينده آغاز خواهد شد.

لزوم اتصال استان به آزادراه هاي کشور
استاندار چهارمحال و بختياري يكي از زيرساخت هاي الزم براي توسعه را 
وجود راه ها و جاده هاي مناسب عنوان كرد و گفت: طول راه هاي ساخته شده 
در استان مطلوب و 2/2 برابر متوسط كشوري است اما كيفيت آنها هنوز به 
حد مطلوب نرسيده است. عنابستاني برخي از مهم ترين پروژه هاي راهسازي 

در استان چهارمحال و بختياري را به اين شرح برشمرد:
 باند دوم شهركرد- اصفهان

 باند دوم شهركرد- بروجن- گندم
 پروژه هاي چالشتر- سامان- تيران

 پروژه هاي فارسان- دشتك
 پروژه هاي كوهرنگ- فارسان

 پروژه هاي گندمان- لردگان
 4 خطه كردن محورهاي مذكور.

عنابستاني با اش��اره به اينكه س��رعت اين پروژه ها در طول سال هاي اخير 
 پايين بوده اند از افزايش س��رعت  آنها در سال جاري ابراز خرسندي كرد و 
افزود: ميزان اعتبارات اس��تان در حوزه راه و ترابري در س��ال جاري معادل 
 نيمي از كل اعتبارات استان و به ميزان 78 ميليارد تومان بوده است. وي عنوان 
كرد: عالوه بر 53 ميليارد تومان اعتبارات تخصيصي به اين حوزه، 15 ميليارد 
تومان هم از محل اعتبارات استاني و 10 ميليارد تومان هم عالوه بر پروژه هاي 

ملي و استاني به اين حوزه تخصيص داده شد. 
عنابستاني طول راه هاي روستايي استان تا سال 1383 را 2135 كيلومتر اعالم 
و اضافه كرد: اين ميزان در پايان شهريور 1389 به 2898 كيلومتر رسيد. وي 
توس��عه 700 كيلومتري راه هاي روستايي استان در طول 5 سال را مطلوب 
ارزيابي كرد. استاندار چهارمحال و بختياري طول راه هاي اصلي استان در سال 
1383 را 992 كيلومتر اعالم و اضافه كرد: طول اين راه ها در حال حاضر به 
1193 كيلومتر رسيده كه 22 كيلومتر از اين راه هاي اصلي تبديل به بزرگراه 
شده است. وي همچنين طول بزرگراه هاي استان را تا سال 1383، 37 كيلومتر 
عنوان و اضافه كرد: تا پايان شهريور ماه سال جاري، طول بزرگراه هاي استان 
به 112 كيلومتر رسيده است. عنابستاني با تأكيد بر اينكه بايد به سمت ارتقاي 
كيفيت راه ها حركت كنيم، متصل نبودن استان به آزاد راه هاي كشور را يكي 
از نقاط ضعف استان برشمرد و عنوان كرد: در صورتي كه شهركرد به آزادراه 
كنار گذر غربي اصفهان متصل شود،  تحول بزرگي در اين زمينه اتفاق خواهد 

افتاد.
استیضاح وزیر راه براي چهارمحال و بختیاري ناخوشایند بود

عنابستاني با اشاره به استيضاح وزير راه و ترابري گفت: استيضاح و عدم رأي 
اعتماد به مهندس بهبهاني، براي استان چهارمحال و بختياري دو ضرر عمده 
به دنبال داشت؛ نخست آنكه براساس آخرين توافقات انجام شده با مهندس 
بهبهاني مقرر شده بود طرح اتصال شهركرد به آزادراه كنار گذر غربي اصفهان 
اجرايي ش��ود و ديگر آنكه براي اجراي عمليات  راه آهن استان 6/3 ميليارد 
تومان از سوي مهندس بهبهاني تخصيص داده شده بود كه اكنون با بركناري 

وي سرنوشت اين دو طرح نامعلوم است.
سال 1391 پایان بیسوادي در استان

 اس��تاندار چهارمحال و بختياري با اش��اره به روند توس��عه استان يكي از 
برنامه هاي توسعه اي در اين زمينه را پايان بي سوادي اعالم و اضافه كرد: پايان 
 سال 1391 پايان بي سوادي در استان چهارمحال و بختياري است. عنابستاني 
گفت: جمعيت باس��واد در ميانگين سني 10 تا 49 س��ال ارزيابي مي شود 
و رس��يدن به آمار 97 درصد باس��وادي، پايان بي سوادي اعالم مي شود. زيرا 

همواره 3 درصد جمعيت به علل مختلف غيرقابل آموزش هستند.
در حوزه بهداشت و درمان به اعداد دلخوش نیستم

نماينده عالي دولت در اس��تان چهارمحال و بختياري همچنين با اش��اره به 
اقدام هاي انجام شده در حوزه بهداشت و درمان در استان در اين زمينه اظهار 
داشت: اگر چه روند اين اقدام ها خوب بود اما نمي توان در اين زمينه به اعداد 
دلخوش بود زيرا آنچه باعث مطلوب ارزيابي كردن اقدام هاي بهداش��تي و 
درماني مي شود، افزايش رضايتمندي مردم است و اگر اقدامات باعث رضايت 

مردم نشود كار به درستي انجام نشده است.
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به افزايش تعداد پايگاه هاي اورژانس 
جاده اي از 8 پايگاه به 30 پايگاه،  استان را در اين زمينه جلوتر از استانداردها 
ارزيابي كرد. وي همچنين از افزايش تعداد پزشكان متخصص از 136 پزشك 
به 161 پزشك ابراز خرسندي كرد و گفت: تعداد پزشكان متخصص استان 
تا پايان س��ال جاري به 177 پزشك خواهد رسيد. عنابستاني يكي ديگر از 
اقدام هاي مثبت در حوزه بهداش��ت و درمان اس��تان را اجراي طرح پزشك 
خانواده دانست و گفت: با اجراي اين طرح كه در ابتدا در دو شهر فرخشهر 
و هفش��جان و سپس در ش��هرهاي لردگان، بروجن و فارسان اجرا مي شود 

هزينه هاي درماني مردم كاهش چشمگيري خواهد يافت.
ضعف فرهنگ مشارکت عمومي در استان

نماينده ارشد دولت در استان چهارمحال و بختياري يكي از نقاط ضعف استان 
را نبود مشاركت عمومي در مسائل استان دانست و گفت: تا زماني كه اين 
موضوع به صورت فرهنگ عمومي درنيايد، روند توسعه، سرعت مطلوب را 
نخواهد داشت. وي افزايش مشاركت و همبستگي اجتماعي را در اين زمينه 

راهگشا  دانست.

استاندار چهارمحال و بختياري:

افق توسعه استان درخشان است
 زاينده رود

اس��تان كوچك اما مستعد و پرتوان چهارمحال و بختياري در 
حالي س��ي و سومين بهار انقالبي خود را جشن گرفت كه مي رود 
تا پسوند ناخوشايند »محروم« را از عنوان پرافتخارش حذف كرده 
و خود را به عنوان يك اس��تان در حال توس��عه صنعتي در كشور 
مطرح نمايد. علي اصغر عنابستاني استاندار چهارمحال و بختياري 
با اش��اره به س��ي و سومين س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي، اين 
مقطع را بس��يار مهم توصيف كرد و گفت: انقالب اسالمي با عزت 
و افتخار، يك ثلث از يك قرن را پش��ت سر گذاشت. وي با اشاره 
ب��ه اينكه يكي از خصوصيات مهم هر انقالب ايجاد تحوالت ويژه 
در س��اختار مديريتي هر كشوري است، اين تحوالت را در انقالب 
اس��المي ايران به جهت ماهيت اسالمي بودن آن، بسيار حساس تر 
ارزيابي كرد و گفت: اين تحوالت در انقالب اس��المي ايران در دو 

جنبه شخصيتي و س��اختاري اتفاق افتاد. عنابستاني تشكيل نهادها 
و دس��تگاه هاي جديد از جمله بنياد مسكن انقالب اسالمي، كميته 
امداد ام��ام خميني )ره(، نهضت س��وادآموزي و... براي اداره بهتر 
امور كش��ور را از جمله دس��تاوردهاي انقالب اسالمي برشمرد كه 
تأثير به خصوصي در حركت رو به جلو و انجام فعاليت هاي مربوط 

به دوران پس از پيروزي انقالب اسالمي داشته اند.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اري با اش��اره به اينك��ه دولت نهم 
جمه��وري اس��المي ايران، انديش��ه هاي ابتدايي انقالب اس��المي 
 را ب��دون اينك��ه رن��گ و بوي رجعت بگي��رد دوب��اره احيا كرده، 

گفت: دولت نهم، انقالبي در سيستم مديريت كشور ايجاد كرد. 
عنابس��تاني معتقد اس��ت كه مديريت نبايد حلقه بس��ته اي باش��د 
ك��ه در دس��ت عده اي مح��دود چرخيده و ديگران ح��ق ورود به 
آن را نداش��ته باش��ند. وي مديريت موفق را سيس��تمي مي داند كه 

دره��اي آن به روي همگان باز اس��ت و هر ك��س در حد توان و 
 اس��تعداد خود مي تواند در آن وارد ش��ده و پيشرفت كند. استاندار 
چهارمح��ال و بختياري تصريح كرد: با تش��كيل دولت نهم،  تحول 
مثبت��ي در حوزه مديريت در كش��ور اتفاق افتاد و افراد براس��اس 
توانمندي هاي خود و نه بر اس��اس س��اليق ش��خصي به سيس��تم 
مديريت كش��ور وارد شدند. وي با اش��اره به اينكه اگر تغييرات و 
تحوالت براس��اس ساختارهاي صحيح و اصولي انجام پذيرد هيچ 
منافات��ي با ثبات مديريت ن��دارد،  عنوان ك��رد: در حال حاضر در 
چرخه مديريت كش��ور، پويايي و نشاط خاصي مشاهده مي شود. 
وي به 43 مورد تغييرات مديريتي در دوران مديريت خود بر استان 
چهارمحال و بختياري در همين راس��تا اشاره و اضافه كرد: تمامي 
اين تغييرات براس��اس اصول صحي��ح و در فضايي توأم با آرامش 

صورت گرفت.
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ماسكرانو:
 مسي مي تواند 
آرسنال را نابود 
کند

تشديد
 البي هاي فوتبالي 
در آسیا

پرس: 
افتخار مي کنم که 
مديرم نه مالك

هافبك تيم فوتبال بارس��لونا معتقد است كه مسي مي تواند 
آرسنال را نابود كند.

خاوير ماس��كرانو اخطار تندي به آرسنال، حريف خود در ليگ 
قهرمانان اروپا داد. 

ليونل مسي كه نتوانسته در 7 مسابقه اي كه در انگليس براي تيمش 
به ميدان رفته، به گل دست يابد، هر 4 گل فصل گذشته را در ديدار 

آرسنال و بارسا به ثمر رساند. 
ماسكرانو با اشاره به اين موضوع اظهار داشت: هم تيمي آرژانتيني 

من مي تواند اين كار را دوباره تكرار كند. 
هافبك س��ابق ليورپول كه به نظر مي رس��د پ��س از آماده نبودن 
كارل��وس پويول به جاي وي به ميدان رود، ادامه داد: هيچ يك از 
كارهاي ليونل مرا شگفت زده نمي كند. وي گفت: مسي مي تواند 
كاري را كه س��ال گذش��ته انجام داد يا حتي بهتر از آن را تكرار 
كند. هيچ كس نمي تواند براي س��طحي ك��ه او مي خواهد به آن 
برس��د، مرزي را تعريف كند. مسابقه بارس��لونا و آرسنال از دور 
 برگش��ت مرحله يك هشتم نهايي امش��ب در نيوكمپ برگزار 

مي شود.

لب��اس آس��يايي در نظر گرفته ش��ده به قام��ت فيفا در 
نشست بن همام و رؤساي فوتبال عربستان اندازه گيري 

و طراحي شد. 
رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا خيز آشكاري براي تصاحب 
كرس��ي رياس��ت فيفا برداش��ته و البي س��عودي او نشان از 
برنامه ريزي بلند مدت و حس��اب شده براي رساندن قطر به 

اوج قله موفقيت ها تا قبل از جام جهاني 2022 دارد. 
بن همام با سفر به عربستان سعودي با نواف بن فيصل رئيس 
فدراس��يون فوتبال عربس��تان ديدار و گفتگو كرد. بن فيصل 
با اس��تقبال گ��رم از بن هم��ام از تالش وي براي پيش��رفت 
 فوتبال آس��يا و توس��عه و ارتقاء س��طح آن تقدير و تش��كر 

كرد. 
در اين ديدار راهكاره��اي تحكيم ارتباطات و همكاري هاي 
فوتبال عربس��تان و كنفدارس��يون فوتبال آس��يا بررسي شد. 
برخ��ي منابع خب��ري در اروپا بر اين باورند ك��ه بن همام به 
دنبال راهي مطمئن و بدون ريسك براي تصاحب كرسي فيفا 

قبل از جام جهاني 2022 قطر است.

مديرعامل باش��گاه رئال مادريد اس��پانيا پ��س از بازي 
تيمش برابر راس��ينگ سانتاندر گفت: افتخار مي كنم كه 
مدي��رم نه مالك. به گ��زارش ماركا اس��پانيا، فلورنتينو پرس 
مديرعامل باشگاه رئال مادريد كه از هم نشيني در كنار مالك 
هندي راسينگ سانتاندر دل خوشي نداشت گفت: علي سيد 
يك فرد ثروتمند و ميلياردر اس��ت و احترام خودش را دارد 
ام��ا براي من مالكيت بر يك باش��گاه به طور واضح، مردمي 
بودن آن باش��گاه را از بين مي برد. چطور ممكن اس��ت يك 
باش��گاه مردمي باش��د اما به يك فرد تعلق داشته باشد و آن 
فرد هر كاري كه دلش مي خواهد در آن باش��گاه انجام دهد. 
پ��رس ادامه داد: مالكيت با دموكراس��ي در فوتبال همخواني 
ن��دارد و وقتي با رأي هواداران فردي براي 4 س��ال انتخاب 
ش��ود مي داند كه هميشه زير ذره بين است و اگر كار اشتباهي 
كند بازخواست خواهد شد. پرس افزود: فروش باشگاه هاي 
ك��م بضاع��ت الليگا ب��ه مالكان ع��رب، هن��دي، تايلندي و 
آمريكاي��ي، ما را به داش��تن سرنوش��ت ليگ برت��ر و كالچو 

محكوم مي كند.

ورزش

امي��دواري تني��س اي��ران براي 
ماندن در دسته 2 جام ديويس 

طاهري با اي��ن توضيح كه ايران چهار س��ال پيش 
جزاير پاسفيك را شكست داده، به پيروزي اميدوار 
اس��ت. كشاورز هرچند انتظار بازي راحتي را ندارد، اما او 

هم از پيروزي حرف مي زند. 
با وجود شكست تيم تنيس ايران در برابر تيم اندونزی و 
احتمال سقوط دوباره به گروه سه منطقه آسيا و اقيانوسيه 
جام ديويس، مس��ئوالن از نتايج راضی هستند و به آينده 

اميدوار. 
به گزارش ايلنا، ديدار ايران و اندونزي در مرحله مقدماتي 
گروه دو، از روز جمعه آغاز ش��د. ايراني كه از دس��ته سه 
صعود كرده بود،  در مقابل اندونزي كه از دسته يك سقوط 
كرده بود، ش��روع و پايان خوبي داشت، اما در مجموع 5 
بازی، سه بازی را وا گذار كرد و حتی قبل از انجام آخرين 
بازی، مشخص شده بود كه تيم اندونزی است كه به دور 
بعد صعود كرده اس��ت. ايران ميزبان، مجموعه انقالب و 
زمين هاي روباز را براي برگزاري مسابقه ها انتخاب كرده 
بود. اما با بارش برف و س��رماي هوا، بازی ها در س��الن 
سر پوشيده شهيد جواد اسكويی مجموعه ورزشی شهيد 
ش��يرودی برگزار ش��د. دو تيم روز اول در مس��ابقه هاي 
انفرادي به تس��اوي يك  بر يك رس��يدند. اين نتيجه پس 
از پيروزی انوش��ا ش��اهقلی از ايران در برابر سونو واهيو 
تريجات از اندونزی و شكست ديگر بازيكن ايران شاهين 
خالدان مقابل بازيكن اندونزيايی كريستوفر رانجكات به 
دست آمد. در روز دوم دوبل انوشا شاهقلی و اميد سوری 
در برابر دوبل تريجات و رانجكات از اندونزی قرار گرفتند. 
اين ديدار 3 بر صفر به نفع تيم اندونزي به پايان رس��يد تا 

نتايج مسابقه هاي انفرادي  روز سوم تعيين كننده باشد. 
اولين بازی روز سوم برای دو تيم مهم بود، اما برای ايران 
اهميت بيش��تری داش��ت، چرا كه شكست ايران به معنی 
پايان رقابت برای دو تيم بود. باخت محسن حسين زاده در 
سه ست و در مقابل رانجكات، بازی آخر را به يك بازی 
تشريفاتی تبديل كرد. تيم اندونزی با كسب آخرين پيروزی 
خود در اولين بازی روز سوم، در مجموع 3 بر يك پيشی 

گرفت تا جواز ورود به دور بعد را به دست آورد. 
در آخرين بازی ش��اهين خالدان بار ديگر به ميدان رفت 
و اين بار در برابر اديتياهاري ساس��ونگ كو قرار گرفت و 
بازی اي را كه در س��ه س��ت برگزار شد دو بر يك به نفع 
خود تمام كرد. ايران با اين شكست شانس صعود به گروه 
يك را از دست داد و در پلي آف كه تيرماه سال 90 برگزار 
مي شود، بايد با ميزبانی حريف، به مصاف جزاير پاسفيك 
برود. پيروزی در اين مرحله، جواز ماندن در گروه دو برای 
تي��م برنده را دارد. اندونزي هم كه در جمع چهار تيم اول 
قرار گرفته است ، براي حضور دوباره در دسته يك بايد با 

تايلند بازي كند. 
اكبر طاهری كه پيش از اين حكم سرمربيگري تيم ملي را 
داشت و در اين مسابقه ها به عنوان كاپيتان معرفي شده بود، 
ش��انس تيمش را براي مان��دن در گروه دو بيش از جزايز 
پاس��فيك مي داند. او كه معتقد است پاسفيك در مقايسه 
 ب��ا اندونزی تيم ضعيف تري اس��ت، مي گويد: هم زمان با 
ب��ازی ه��ای ما و اندون��زی، تيم جزاير پاس��فيك نيز در 
برابر تايلند بازی كرد.   آنها س��ه بازی را 3 بر صفر واگذار 
كرده اند. هر چند ميزبانی جزاير پاس��فيك كار را برای تيم 
ايران س��خت می كند، اما پيروزي مقابل آنها، راحت تر از 
شكست دادن اندونزی است. ما حدود 4 سال پيش نيز اين 
تيم را برديم. طاهري درباره برنامه هاي تيم تا تيرماه توضيح 
مي دهد: چند روزی به بازيكنان استراحت می دهيم و بعد 
تدارك برای پلی آف را با برگزاری اردو آغاز می كنيم. در 
نظر داريم در چند تورنمنت بين المللي هم شركت كنيم. 
برخالف طاهري، ش��اهرخ كشاورز دبير فدراسيون تنيس 
كار ايران را در پلي آف، مشكل مي داند: با توجه به ميزبانی 
حريف شكس��ت آنها كار آسانی نيست. درست است كه 
م��ا پيروزی بر اين تيم را در كارنامه خود داريم، اما تيم ها 
تغيير كرده اند. تيم آنها نيز رشد كرده است. دبير فدراسيون 
معتقد است كه دليل شكست تيم ايران در بازي با اندونزي 
سطح اختالف دو تيم است: هميشه تيمی كه از دسته باالتر 
به دس��ته پايين س��قوط می كند، بهتر از تيمی است كه از 
دسته پايين تر آمده است. در اين مسابقه ها نه فدراسيون كم 
كاری كرد و نه بازيكنان. قبل از مسابقه ها هم می دانستيم 
بازيكن��ان اندون��زی قوی هس��تند، برای همي��ن تدارك 
 خوبی ديده بوديم. كش��اورز درباره اين تداركات توضيح 
مي دهد: بازيكنان را در مسابقه هاي رسمي انتخاب كرديم. 
تي��م بع��د از اردوی ته��ران، به تايلند رف��ت و در كمپ 
فدراسيون تنيس آسيا در تايلند اردو زد. جام ديويس برای 
بازيكنان ايران پيش از اين ش��بيه س��ازی شده بود. چند 
بازيكن رده ميانی جهان از اروپا برای بازی با آنها دعوت 
ش��ده بود و در يك هفته ش��رايط مش��ابه جام ديويس را 
تجربه كرده بودند. با اين حال بيشتر از اين از بازيكنان تيم 
ايران انتظار نمی رفت و با توجه به بازی هايی كه شاهد آن 
بوديم نتيجه های قابل قبولی به دست آمده است. كشاورز 
اميدوار اس��ت كه ايران در جزاير پاسفيك نتيجه بگيرد: با 
توجه به اين كه تنيس ورزش��ی است كه به ممارست نياز 
دارد، اگر همين روند ادامه داش��ته باشد خوب است و در 
 مقابل جزاير پاس��فيك در تير ماه نتيجه بهتری را كس��ب 

مي كنيم.

توپ و تور خبر

  پويان قوي بيان

بع��د از خداحافظ��ي احمد باغبانباش��ي در 
بين دو نيمه بازي تيم هاي فوتس��ال منتخب 
اصفه��ان و برزيل از دنياي بازيگري، به دفتر 
روزنام��ه زاينده رود آمد ت��ا چند كالمي با او 

صحبت كنيم كه در ذيل خواهيد خواند.
كمتر كسي اين شانس را پيدا مي كند 
كه در مقابل تي��م بزرگي مثل برزيل 
خداحافظ��ي كن��د، چطور ش��د كه اين 

اتفاق براي شما افتاد؟
درس��ته، افتخ��ار بزرگيه ك��ه در چنين بازي 
خداحافظ��ي ك��ردم و جا دارد ك��ه از هيأت 
فوتب��ال و به خصوص آقاي ابرقويي نژاد كه 
اين مراس��م را برگزار كردند و همچنين تمام 
كس��اني كه براي برپايي اين مراسم زحمت 

كشيدند تشكر مي كنم.
از جمله كساني هستي كه هم فوتبال بازي كردند 
هم فوتسال، در اين خصوص توضيح بده، از كجا 

شروع كردي؟
از س��ال 68 با نوجوانان دارايي فوتبال را شروع كردم. آن 
موقع عباس رضايت مربي ما بود ولي آن مسابقه ها ناتمام 
مان��د و بعد به جوانان تام رفتم، زماني كه عابدزاده عضو 
تيم بزرگساالن تام بود. تنها 19 سال داشتم كه به سپاهان 
رفتم و در جام آزادگان 3-4 بازي هم براي بزرگس��االن 
س��پاهان بازي كردم و از خاطرات به ياد ماندني من بازي 
در مقابل تيم استقالل بود كه آن موقع جلوي شاهين بياني 
ب��ازي كردم كه بس��يار خاطره انگيز بود. بع��د از آن براي 
خدمت س��ربازي 4 سال در تيم فتح بازي كردم و بعد از 
فتح به س��پاهان برگشتم و تا سال 80 با سپاهان روزهاي 
خوبي را داش��تيم تا اينكه فرهاد كاظمي به س��پاهان آمد 
و ب��ا 10-12 بازيكن��ي كه با خود به اصفه��ان آورده بود 
مشكالتي براي ما به وجود آورد و اتفاقاتي افتاد كه رفتن 
بهتر از ماندن بود. من هم به اس��تقالل رفتم  )البته فوتسال 
استقالل(. يكس��ال هم با ذوب آهن بودم و بعد به پست 
فوتس��ال اصفهان رفتم و با آن تيم به ليگ برتر فوتس��ال 
آمديم و حدود 5 سالي هست كه به عنوان بازيكن و مربي 

با فوالد ماهان هستم. 
گويا پيش از اين هم چند بار بازي كردن را كنار 

گذاشته بودي؟
بله، چند باري شد كه به من گفتند ديگه نمي تواني بازي 
كن��ي ولي من آمادگي بدني را در خودم مي ديدم و خودم 
را حفظ مي كردم تا دوباره به سراغم مي آمدند و مي گفتند 

برگرد.
در بازي با برزيل تيم خيلي ترس��يده بود؟ شايد 
در ذهنش��ان بيش از حد از برزيل غول ساخته 

بودند؟
در خصوص آن بازي بيش��تر بچه ها جوان بودند و شايد 
اولين بازي بين المللي را تجربه مي كردند، بازيكنان 17-
18 ساله بودند. تيم برزيل هم تيم كمي نبود و با اين تفكر 
آمده ب��ود كه اول گل نخورد و هيچ تيمي را دس��ت كم 

نمي گرفتند و اين درس بزرگي براي ما بود.
فكر مي كني دلي��ل عدم موفقيت ف��والد ماهان 

در ليگ امسال چي بود؟ شما كه مهره هاي خوبي 
داشتيد و پرستاره بوديد؟

به نظر من كادر فن��ي و بازيكنان همه مقصر بودند چون 
باش��گاه هيچ چيز كم نگذاش��ت و از نظر هزينه در هيچ 

زمينه اي براي ما كم نگذاشتند.
بعضي بازي ها خيلي بد ب��ازي كرديم به خصوص بازي 
با پرس��پوليس در اصفهان كه با وجود ش��ناخت از آنها 4 

بر 2 باختيم.
فكر نمي كني حاش��يه ها باعث ع��دم نتيجه گيري 

شد؟
چرا، ما هم از نظر مربي و هم بازيكن حاشيه هاي زيادي 
داش��تيم و رفت و برگشت هاي زيادي انجام شد و برخي 
بازيكن��ان هم بي تقصير نبودند ولي باش��گاه با درايتي كه 
داش��ت اوضاع را آرام كرد وگرنه ممكن بود بدتر از اين 

هم بشود.
به نظ��ر مي آيد ارتباط خوبي با حس��ين افضلي و 

عليرضا افضل داشته باشي؟
همين طوره، از بچگي با اين دو نفر بزرگ شدم و روزهاي 
خوبي هم با هر دو نفرشان داشتم و روزهايي هم بوده كه 
اين دو با هم مشكل داشتن ولي من هميشه سعي مي كنم 

كه صلح را برقرار كنم و با كسي مشكل نداشته باشم.
هر دو مربيان خوبي هستند و همين طور كه تا حاال نشان 

دادند، بي شك آينده خوبي پيش رو دارند.
در كالس مربي گري A شركت كرده بودي، چطور 

بود؟
كالس خيلي خوبي بود. از نظر روانشناسي، تمرين دهي 
و هم��ه جوانب مربي گري خيلي خوب بود و كمك كرد 
با ديد ديگري به فوتبال نگاه كنم. من كه خيلي اس��تفاده 

كردم. 
چرا با اين همه ستاره و بازيكن درجه يك نتيجه 

نگرفتيد؟
كمتر كس��ي قادر اس��ت همچنين مجموعه اي را دور هم 
جم��ع كند. چون بازيكنان بزرگ حاش��يه هاي بزرگ هم 
دارند. در اين چند س��ال هميشه بهترين ها با ما بودند اما 

همين طور كه اشاره كردم امسال به مشكل برخورديم.
س��ال آينده كجا مشغول هس��تي؟ دوست داري 

سرمربي باشي ديگه؟
آره مي خواهم كه به عنوان س��رمربي به كارم ادامه بدم و 

قراردادم بعد از 5 سال با باشگاه به پايان 
رس��يده و براي فصل بعد هنوز تصميم  
نگرفتم و معلوم نيست چه اتفاقي بيفتد.

بي��ن دو نيمه ب��ازي ب��ا برزيل از 
فوتسال خداحافظي كردي، افراد 
زيادي ب��راي تجليل آم��ده بودند 
كه همگي بهت قاب دادند. چيكار 

كردي با اين همه قاب و تابلو؟ 
آره همينط��وره، البته هم��ه به من لطف 
داش��تند. همين كه حضور پي��دا كردند 
براي من كافي بود. البته قاب ها هم توي 

انباري...
س��پاهان را در باش��گاه هاي آسيا 

چطور مي بيني؟
من چند سال در سپاهان بازي كردم. تيم 
بزرگ و پرمهره اي است كه توي هر پست، 
2-3 بازيكن خوب و درجه يك دارد. همان طور كه ديديد 
 بازي با الهالل سوار بازي بود و از مدعيان جام محسوب 

مي شود.
نق��ش امير قلع��ه نوع��ي را در اين بي��ن چقدر 

مي داني؟
قلعه نوعي مربي بزرگيه و با مجموعه قوي كار مي كنه و 
با مديريت خودش هميشه حاشيه ها را جمع مي كنه و كم 

كم به صدر نزديك مي شه.
نظرت در م��ورد ذوب آهن چيه؟ آي��ا مي تونه در 

آسيا باز هم افتخارآفريني كنه؟
ذوب آهن با نايب قهرماني فصل پيش كار س��ختي پيش 
رو دارد. ابراهي��م زاده 2-3 س��ال مربي من بوده. مي دانم 
كه كارش را خوب بلده و از مربيان بادانش و فهيم فوتبال 

كشورمان است.
جريان اردوي دوبي فوالد ماهان چي بود؟

مثل س��ال گذش��ته اردوي خوبي در دوبي برپا كرديم. 2 
بازيكن برزيلي هم براي تست به ما ملحق شدند. ما صبح 
و بعد از ظهر تمرين مي كرديم و فش��ار خوبي آورديم و 

صحبت هايي كه مي شد همه شايعات بود و بس.
جريان درگيري ات با بازيكن گيتي پسند در دربي 

چي بود؟
در آخري��ن ثانيه ه��اي بازي بازيكن آنه��ا گل زد )بهروز 
جعفري( و آمد جلوي نيمكت ما و شروع به خوشحالي 
كرد و ما هم كه شرايط بدي داشتيم او را هل دادم و بقيه 
اتفاقاتي كه كار به كميته انضباطي و محروميت كشيد كه 

دوست ندارم در اين باره زياد صحبت كنم.
دوست داري در ورزش به كجا برسي؟

م��ن كه ديگه بازي نمي كنم. دوس��ت دارم در مربي گري 
موفق باشم و بتوانم به خيلي جاها برسم. دوست دارم در 

فوتسال بمونم تا بهترين باشم.
سخن پاياني؟

از تمام مربيان، دوستان و خانواده ام و به خصوص پدر و 
مادرم،  همسرم و دايي ام كه براي من سنگ تمام گذاشتند 
تش��كر مي كن��م. 2 تا بچه ه��م دارم، ايم��ان و عرفان كه 
اميدوارم موفق باش��ند. دوست دارم توي فوتبال به جايي 
برس��ند و با تش��كر از ش��ما كه اين موقعيت را براي من 

فراهم كرديد.

تيم فوتبال ذوب آهن بهترين فرصت براي استحكام 
از  برتر  ليگ  پنجم  و  بيست  هفته  در  را  صدرنشيني 

دست داد. 
شاگردان ابراهيم زاده با پيروزي مقابل تراكتورسازي 
مي توانستند فاصله امتيازي خود را با تيم دوم جدول 
و  نشد  چنين  اين  كه  برسانند   6 عدد  به  )استقالل( 

مقابل تراكتورسازي تن به تساوي بدون گل دادند. 
تيم ذوب آهن با 3 تغيير نسبت به بازي با االمارات 

امارات پاي به مسابقه گذاشت. 
ذوب آهن در خط دفاعي فرشيد طالبي را به علت 
مصدوميت در اختيار نداشت و به جاي اين بازيكن 
از سينا عشوري در كنار علي احمدي استفاده كرد و 
ابراهيم زاده سيد احمد محمدپور را جايگزين سيد 

محمد حسيني كرد. 
حسيني جزو 18 نفر ليست ذوب آهن بود كه دقيقه 
اسماعيل  و  شد  ميدان  وارد  محمدپور  جاي  به   78
بازي گرفته  به  به جاي كاسترو  ابتدا  از  نيز  فرهادي 
به گل،  رسيدن  براي  زاده  ابراهيم   57 دقيقه  كه  شد 
زمين  روانه  زاده  رجب  مهدي  جاي  به  را  كاسترو 
تركيب  به  كاسترو  شدن  اضافه  با  كرد.   مسابقه 
ذوب آهن، روند تيمي تغيير كرد و حمله هاي بيشتري 
را روي دروازه تراكتورسازان طرح ريزي نمود اما به 

گل برتري نرسيدند. 

اين ديدار در 5 دقيقه پاياني داراي حاشيه هاي مختلفي 
بود. اخراج قاسم حدادي فر به علت دو اخطاره شدن 
حركت  خاطر  به  تيموريان  آندو  اخراج  همچنين  و 
هر  سينا عشوري  مقابل  انداختن (  دهان  )آب  زشت 
تنها براي تك  تيم را ده  نفره كرد. فراز كمالوند  دو 
مدام وقت  بازيكنانش  و  بود  آمده  اصفهان  به  امتياز 

تلف مي كردند. 
عباس  زيباي  العمل هاي  عكس  از  نبايد  اينجا  در 
دو  كه  گذشت  راحتي  به  تبريزي ها(  )گلر  محمدي 
موقعيت باالي 95 درصد را از خلعتبري و اسماعيل 
ابراهيم زاده جدال  پايان مسابقه  فرهادي گرفت. در 
تيم هاي باالي جدولي را حساس خواند و تأكيد كرد 
كه حريف براي حداقل امتياز به ميدان آمده بود و به 

هدفش رسيد. 
از  آهن  ذوب  تيم  فرصت هاي  داد:  ادامه  وي 
مسئوالن  كه  ندارم  توقع  و  بود  بيشتر  تراكتورسازي 
تراكتورسازي مثل بازي رفت تيم خود را مستحق برد 
بدانند. در اين ميان نيز فراز كمالوند به علت دوربين 
90 در سالن كنفرانس حضور نيافت و در ميكس زون 
قصد داشت با ديگر خبرنگاران اصفهاني مصاحبه كند 
كه خبرنگاران با وي مصاحبه نكرده و به نوعي او را 

تحريم كردند. 
اين براي دومين بار در اصفهان است كه يك مربي 
به خاطر وجود دوربين نود در سالن مطبوعاتي پس 
از بازي حاضر نمي شود. قبل از اين مربي،  امير قلعه 

و  نمي يافت  حضور  مطبوعاتي  كنفرانس  در  نوعي 
جراحان  تيغ  به  را  خود  پاي  نوعي  قلعه  كه  زماني 
سپرد، عادل فردوسي پور به عيادتش رفت و رابطه 
حسنه اي بين اين دو به وجود آمد. حاال بايد منتظر 
با عادل فردوسي پور سر چه  ماند كه فراز كمالوند 

موضوعي آشتي خواهند كرد؟ 
فراز كمالوند از اين موضوع ناراحت شده كه چرا عادل 
از بخشيده شدن جاسم كرار احساس  فردوسي پور 
اين  دارد؛  تعجب  جاي  واقع  به  اما  مي كند،  تعجب 
بازيكن عراقي كه چند صد ميليون تومان قراردادش 
است به صورت غيرحرفه اي در بازي با پرسپوليس 
كميته  و  مي دهد  قرار  هجوم  مورد  را  مسابقه  داور 
تيمش  همراهي  از  جلسه  پنج  تنها  را  وي  انضباطي 
 محروم كرد كه در ادامه دو جلسه محروميت او بخشيده 

شد. 
آندو  نوبت  بازيكن عراقي حاال  اين  از حركت  پس 
تيموريان است كه آب دهان خود را به روي بازيكن 
بايد از آندو  بازيكني كه  بيندازد.  اميد كشورمان  تيم 

تيموريان الگوبرداري كند. 
تراكتورسازي تبريز از نظر فرهنگي راه غلطي را پيش 
گرفته كه بايد نام اين باشگاه را باشگاه غيرفرهنگي 
ورزشي تراكتورسازي تبريز خواند و يا نام فرهنگي 

را به نوعي حذف كرد. 
اين باشگاه فقط به نتيجه گرفتن فكر مي كند نه چيز 

ديگر!

فراز كمالوند حاضر به مصاحبه شد

ذوب آهن فرصت را از دست داد

چهار تكواندو كار اصفهاني در تورنمنت بين المللي آلمان به روي 
شياب چانگ مي روند.

 مس��ابقه هاي بين المللي تكوان��دو كالس A جهاني در روزهاي پاياني 
س��ال جاري به ميزباني آلمان برگزار مي ش��ود و تيم ملي كش��ورمان با 
28 ورزش��كار در اي��ن رقابت ه��ا حضور پي��دا خواهد ك��رد. عليرضا 
نصرآزادان��ي، داوود عبدالرضاي��ي و جالل خدام��ي در بخش مردان و 
نيره رستمي در بخش بانوان، چهار تكواندوكار اصفهاني اعزامي به اين 
رقابت ها هس��تند. تيم ملي تكواندوي كشورمان براي كسب آمادگي به 
 منظور ش��ركت در رقابت هاي جهاني تكواندو در اين مسابقه ها شركت 

مي كند. 
با توجه به در پيش بودن رقابت هاي المپيك 2012 لندن، مس��ابقه هاي 
 جهان��ي و بين الملل��ي پي��ش رو ب��ه منظور كس��ب س��هميه المپيك 
 ب��راي تكوان��دوكاران ملي پوش ايران��ي از اهميت زي��ادي برخوردار 

است. 
رض��ا نادريان تكوان��دوكار اصفهان��ي كه به دليل مصدوميت ش��انس 
حضور در مس��ابقه هاي جهاني را از دس��ت داد، امكان شركت در اين 
رقابت ها را نيز ندارد. عليرضا نصرآزاداني در باز هاي آس��يايي گوانگژو 
نخس��تين مدال طالي كاروان ايران را به ارمغان آورد. نيره رس��تمي نيز 
 در مس��ابقه هاي بين المللي دهه فجر به مدال نقره اين رقابت ها دس��ت 

يافت.

تيم فوتبال گيتي پس��ند اصفهان با پيروزي برابر هپكو اراك گامي 
بزرگ ب��راي صعود به مرحله بعد برداش��ت. در چارچوب هفته 
بيست و يكم ليگ دسته سوم فوتبال ايران در گروه سوم، دو تيم هپكو 
اراك و گيتي پس��ند اصفهان در اراك به مص��اف يكديگر رفتند كه در 
پايان تيم گيتي پس��ند موفق ش��د با نتيجه 4 بر يك به پيروزي دس��ت 
يابد.گل هاي تيم گيتي پس��ند در اين دي��دار را مهدي مؤذن )3 گل( و 
مهدي س��رافراز به ثمر رس��اندند. تك گل تيم هپكو نيز از روي نقطه 
پنالتي به دس��ت آمد. تيم فوتبال گيتي پسند با اين پيروزي 44 امتيازي 
شد و با قرار گرفتن در رده دوم گروه خود، در آستانه صعود به مرحله 
بع��د رقابت ها ق��رار گرفت. دو تي��م اول اين گروه ج��واز حضور در 

مرحله بعد رقابت ها را به دست مي آورند.

تيم بدمينتون س��پاهان به مق��ام قهرماني ليگ برتر بانوان دس��ت 
يافت. پ��س از برگزاري دور برگش��ت مرحله نهاي��ي ليگ برتر 
بدمينتون بانوان در گروه الف در اصفهان و گروه ب در گيالن، تيم هاي 
برتر مشخص ش��دند. تيم هاي فوالد مباركه سپاهان اصفهان مقام اول، 
ش��هيد رجاي��ي قزوين مقام دوم و تختي فارس مقام س��وم را كس��ب 
كردند و آرمان فارس و ش��يرودي يك با قرار گرفتن در انتهاي جدول 
به ليگ دس��ته اول س��قوط كردند. در رقابت هاي ليگ دسته اول بانوان 
ني��ز ك��ه با حضور 9 تيم برگزار ش��د، تيم گاز تهران ب��ه مقام قهرماني 
دس��ت يافت و راه  و ترابري زنجان در جايگاه دوم قرار گرفت. اين 2 
تيم جواز حضور در رقابت هاي ليگ برتر فصل آينده را كس��ب كردند. 
تيم هاي خراس��ان رضوي، ش��يرودي 2، جوانان ف��والد مباركه، هيأت 
بوش��هر، تختي فارس، هيأت قم و ش��اهين اصفهان نيز در جايگاه هاي 

سوم تا نهم قرار گرفتند.

مس��ئوالن الجزيره اعالم كردند كه براي ديدار با سپاهان، در روز 
بيست و دوم اسفند وارد ايران خواهند شد تا تمرين هاي خود را 

در فوالدشهر پيگيري كنند.
تيم فوتبال الجزيره 22 اسفندماه سال جاري براي ديدار هفته دوم ليگ 
قهرمانان آس��يا مقابل س��پاهان ايران راهي تهران مي شود تا از اين شهر 
عازم اصفهان ش��ود. اين تيم يكشنبه آينده با 25 بازيكن از تهران راهي 
اصفهان مي ش��ود و 2 جلسه تمريني را قبل از برگزاري بازي با سپاهان 

در اصفهان برگزار مي كند. 
الجزيره قبل از س��فر به ايران به منظور آمادگي هرچه بيشتر براي ديدار 

مقابل سپاهان، ديداري تداركاتي را مقابل االهلي برگزار مي كند. 
تمرين ه��اي الجزيره در ورزش��گاه اختصاصي اين تيم ب��راي ديدار با 

سپاهان در غياب 3 بازيكن مصدوم پيگيري شد. 
كادر فن��ي الجزيره ديدار تيم هاي س��پاهان و اله��الل از هفته اول ليگ 
قهرمانان آسيا كه با برتري 2 بر يك سپاهان همراه شد را آناليز كرد تا با 

نقاط ضعف و قوت اين تيم آشنايي پيدا كند. 
يكي از كم��ك مربيان الجزيره طي هفته جاري وارد ايران مي ش��ود تا 
ديدار تيم هاي س��پاهان و نفت تهران از هفته بيس��ت و ششم ليگ برتر 

باشگاه هاي ايران را از نزديك نظاره گر باشد. 
ديدار تيم هاي س��پاهان اصفهان و الجزيره امارات روز بيست و چهارم 
اس��فندماه سال جاري از س��اعت 19 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 

برگزار مي شود.

اواخر اسفند ماه؛
4 تكواندوكار اصفهاني به آلمان مي روند 

گيتي پسند در آستانه صعود 
به ليگ دسته دوم فوتبال

ليگ بدمينتون بانوان
سپاهان قهرمان ليگ برتر و گاز قهرمان 

ليگ دسته اول

آخرين شرايط الجزيره 
قبل از ديدار با سپاهان
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مركزی، طبقه اول
سه شنبه 17 اسفند 1389/ 3 ربیع ثانی 1432/ شماره Tuesday 8 March 2011       482  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پيامبر اكرم)ص(:
 دو ركعت نماز در دل شب، 
نزد خدا از دنيا و آنچه در آن 
است، محبوبتر است.

عزيز بزرگواري چشم از جهان فرو بست و ما را در غم 
و ماتمي جانكاه فرو برد كه قامت رعنايش در دفاع از 

حقيقت و دين و اخالق همچنان پايدار و استوار مي ماند. 
ارتحال خسارت بار حضرت آيت اله حاج سید حسن 

فقیه امامي بر امت سوگوار تسليت باد.
روابط عمومي و امور بین الملل

باشگاه فرهنگي ورزشي فوالد ماهان

حضور گرم و بركت زاي علمايي چون حضرت آيت اله حاج 
سید حسن فقیه امامي كه حقيقت روشن دين و نماد بارز 

تقوي بوده اند سرچشمه معرفت آفرين جامعه ما به حساب 
مي آيد. رحلت جانگداز اين فقيه بزرگوار را با اندوه و تأسف 

فراوان تسليت عرض مي نماييم.

روابط عمومي شرکت ذوب آهن اصفهان

مصيبت محروميت از وجود نازنين و بركت آفرين علماي 
دين كه چون خورشيدي از مشرق جامعه ما مي درخشند 
تألم بار و جبران ناپذير است. ضايعه رحلت حضرت آيت 
اله حاج سید حسن فقیه امامي را به پيشگاه پيروان علم 

و تقوي و دينداري تسليت عرض مي نماييم.

روابط عمومي شرکت پااليش نفت اصفهان

ارتحال اسف بار عالم رباني و اسوه علم و تقوي 
حضرت آيت اله حاج سید حسن فقیه امامي را به 
محضر حضرت ولي اله اعظم، مقام معظم رهبري و 
مردم خداجوي اصفهان تسليت عرض مي نماييم.

علی اصغر عنابستانی
 استاندار چهارمحال و بختیاري

سال ها صبر و وقت الزم است تا مادر گيتي فرزنداني برومند 
و واالمقام چون عزيز فقيدمان حضرت آيت اله حاج سید 
حسن فقیه امامي را بپرورد. فقدان جانگدازش را به محضر 

امام زمان )عج(، مقام معظم رهبري، علماي اعالم و امت 
عزادار تسليت عرض مي نماييم.

روابط عمومي و امور بین الملل 
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان

فقه پوياي امام جعفر صادق )ع( با تالش علمي 
عالمان بزرگواري چون حضرت آيت اله حاج سید 

حسن فقیه امامي در هر زمان و مكان استمرار 
يافته و دل عاشقان دين و معنويت را گلستان 

كرده است. فقدان جانگداز اين فقيه رباني و عالم 
صمداني را تسليت عرض مي نماييم.

روابط عمومي بانك مهر اقتصاد

باقيات الصالحات مردان بزرگي چون حضرت آيت اله 
حاج سید حسن فقیه امامي مكتب تربيتي و هدايتي 

آنان براي مردمي است كه سال ها در پرتو آنان باليده اند 
و ديانت خود را تكميل كرده اند. پرواز ملكوتي اين عالم 

جليل القدر را تسليت عرض مي نماييم.

روابط عمومي و امور بین الملل گروه انتخاب

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت حضرت آيت اله حاج سید حسن فقیه 
امامي استاد حوزه و از چهره هاي ماندگار استان 

اصفهان را به محضر حضرت بقيه اله االعظم و امت 
شهيدپرور اصفهان تسليت عرض مي نماييم.

روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شركت پااليش نفت اصفهان )سهامی عام(


