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استاندار چهارمحال و بختياري گفت: شبكه توزيع 
كاال در اين استان نيازمند اصالح و بازنگري است. 
به گزارش فارس از شهركرد، علي اصغر عنابستاني 
در نشس��ت تنظيم بازار اين اس��تان با اعالم اين 
مطلب اظهار داش��ت: باتوجه به فرا رسيدن ايام 
نوروز و افزايش ميزان خريد توسط مردم، كنترل 
بازار و روند توزيع كاال و خدمات در اين استان 
باي��د بيش از پيش مورد توج��ه قرار بگيرد. وي 
افزود: در حال حاضر بخش��ي از مشكل شبكه 
توزيع در اين اس��تان مرتبط با اصناف و مجامع 
مرتبط به آنهاست و بخشي ديگر مربوط به جو 
رواني حاكم بر جامعه است كه مردم بيشتر متمايل 

به خريد از بازارهاي خارج از استان هستند.
عنابس��تاني ادام��ه داد: برهمين اس��اس فضاي 
رواني حاكم بر اين اس��تان مبني بر عدم فروش 
كاالهاي استاني در استان چهارمحال و بختياري 
و همچني��ن بازتاب نگاه خريد م��ردم به خارج 
از استان، موجب ش��ده است تا شبكه توزيع و 
 عرضه كاال در اين استان مطلوب نباشد. استاندار 
چهارمح��ال و بختي��اري خواس��تار بررس��ي 
راهكارهاي مؤثر در راستاي رفع اين مشكل شد و 
گفت: براي حل اين مشكل اصالح شبكه توزيع 
به عنوان اولويت برنامه ها بايد در دستور كار قرار 
بگيرد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: به طور قطع 
و يقين كنترل بازار ش��ب عيد يك مسأله مهم و 
اساس��ي اس��ت كه ارتقاي مصرف در اين زمان 
دقت و حساس��يت بازرسان و ناظران را بيش از 
پيش مي طلبد. عنابستاني با اشاره به واريز يارانه ها 
به حساب سرپرست خانوارها، گفت: باتوجه به 
اينكه در اين ايام يارانه هاي پرداختي به حس��اب 
مردم واريز ش��ده اس��ت در نتيجه قدرت خريد 
مردم به ويژه اقشار كم درآمد افزايش يافته كه اين 
موضوع نيز بايد از س��وي بازرسان با حساسيت 

بيشتر بررسي و مورد نظارت قرار بگيرد. 

شبكه توزيع كاال در 
چهارمحال و بختياري نيازمند 

بازنگري است 

نمايشگاه عرضه مستقيم كاال با 
عن��وان فروش بهاره از 19 تا 28 
اسفند ماه در محل نمايشگاه هاي 
بين المللي استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان برپا خواهد شد. 
با توجه به سياست هاي وزارت 

بازرگاني درحمايت از مصرف كنندگان وهمچنين تنظيم بازار، نمايشگاه 
بهاره امسال مانند سال هاي گذشته در روزهاي پاياني سال...

امالك  مشاوران  اتحاديه  رئيس 
اصفهان گفت: براي هفتمين سال 
متوالي و به عنوان نخستين و تنها 
در  با  اصفهان  كشور،  در  شهر 
اختيار گذاشتن منازل استيجاري 
 90 نوروز  مسافران  استقبال  به 

مي رود. رسول جهانگيري با اشاره به اينكه طرح سامان دهي منازل   ...

ب��ه همت بس��يج دانش��جويی 
دانش��گاه ش��هركرد برنامه ای با 
عنوان بيداری اس��المی در ديار 
ديكتاتوره��ا به منظور بررس��ی 
تحوالت اخير كشورهای منطقه 
برگزار ش��د. به گ��زارش روابط 

عمومی و دانشگاه شهركرد به همت بسيج دانشجويی اين دانشگاه  ...

از 19 تا 28 اسفندماه؛
برپايی نمايشگاه فروش بهاره

در اصفهان 

براي هفتمين سال متوالي؛
استقبال اصفهان از  مسافران 
نوروزی با منازل استیجاری

بررسی تحوالت اخیر کشورهای 
منطقه در دانشگاه شهرکرد

صفـحهصفـحه
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استاندار اصفهان:
مساجد و تكايا کانون 
غني سازي اوقات فراغت جوانان

ذخیره 2 هزار تن میوه 
 در سردخانه هاي 
چهارمحال و بختیاري
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شهرستان / صفحه4

 شهرستان/ صفحه4

 شهرستان/ صفحه4

از 20 اسفند 89؛

ثبت نام مجدد  اطالعات خانوار 
صفحه 2

صفحه 2

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزيم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

14/000رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پرديس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مايع ظرفشويي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مايع ظرفشويي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پرديس

8/500226/600سس گوجه خرسي

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان:
سال 90 سرآغاز گره گشايی از  پروژه های ناتمام 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 10 March 2011 

سراسری
جهان نما ایران

مشاور استاندار و مديركل امور اجتماعي 
استانداري تهران گفت: همه امكانات و 
مشوق هاي الزم براي سفرهاي نوروزي 
ايم��ن، ش��اداب و با نش��اط در حوزه 
اس��تان تهران به كار گرفته ش��ده است. 
محمدعلي عرفان منش در نشست ستاد 
تسهيالت س��فرهاي نوروزي و جشن 
جهان��ي نوروز ك��ه با حض��ور اعضاء 
در محل اس��تانداري تهران برگزار شد 
گفت: امس��ال در حوزه جش��ن جهاني 
ن��وروز 5 برنامه با بعد مل��ي در تهران 
برگزار مي شود و جشنواره جشنواره ها 
با حضور ميهماناني از س��اير استان هاي 
كش��ور در دستور كار قرار گرفته است. 
مشاور استاندار تهران ايجاد سفره هفت 
سين نمادين با ابتكارات محلي در گلزار 
شهدا و نقاط مورد نظر مسئوالن شهري 
را از جمل��ه برنامه هاي جش��ن جهاني 
نوروز برش��مرد و گفت: اين برنامه در 
پايتخت بر عهده شهرداري تهران و در 
شهرهاي 38 گانه اس��تان برعهده ساير 

شهرداري ها اس��ت. وي افزود: مراسم 
تحويل س��ال نو در محل بق��اء متبركه 
و اماكن زيارتي با حضور مس��ئوالن و 
مقام هاي محلي برگزار مي شود كه اين 
برنامه برعهده سازمان تبليغات اسالمي 
اس��ت. عرفان منش برگزاري مراس��م 
آييني و س��نتي نوروز با توجه به آداب 
قومي��ت و منطقه خ��اص جغرافيايي را 
از ديگر برنامه ه��اي جهاني نوروز ذكر 
كرد كه توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اس��المي و ب��ا همكاري س��ازمان هاي 
ذيرب��ط برگ��زار مي ش��ود. وي اجراي 
بازي ها و ورزش هاي س��نتي، موسيقي 
زن��ده و نوروزخواني، چاپ و انتش��ار 
نوروزنام��ه و برپاي��ي نمايش عكس و 
پوس��تر را از ديگر برنامه هاي جش��ن 
جهان��ي ن��وروز بيان و تأكي��د كرد: در 
اجراي اين برنامه ها مباني ارزشي بايد 
به طور ج��دي مورد توجه قرار گيرد و 
به طور مس��تمر از س��وي دستگاه هاي 

مسئول پايش و نظارت شود.

نصف النهار

نصف النهار

قذافي: 
خائنان را به سزاي اعمالشان مي رسانیم
تلويزيون رسمي ليبي، س��خنراني ضبط شده سرهنگ معمر قذافي در جمع 
برخي از مردم قبايل الزنتان را كه گويا با شور و اشتياق به سخنان وي گوش 
مي دادند، پخش كرد. قذافي در اين س��خنراني، كساني را كه در شهر بنغازي 
اقدام به تشكيل شوراي انتقالي ملي كرده بودند، خائن دانست. به گزارش ايرنا، 
شبكه تلويزيوني الجزيره اعالم كرد: قذافي در اين سخنراني اظهار داشت كه 
دشمنان، به ليبي به خاطر داشتن ثروت هاي بي شمار و مساحت گسترده آن، 
حسادت مي ورزند و شوراي انتقالي مي خواهد بنغازي را به انگليسي ها بدهد. 
قذافي در ادامه در مورد مخالفان خود گفت: گروهي كه در چند ش��هر ليبي 
ضد نيروهاي دولتي مي جنگند، از خارج از ليبي به داخل مرزهاي ما آمده اند، 
برخي از فرزندان كوچك ما را فريفته و به خدمت خود در آورده اند، اين ها 
اغلب از افغانستان، چچن، الجزاير و مصر به ليبي آمده اند و در پس حوادث 
اخير در كشور هستند. قذافي در اين سخنراني خود از غرب درخواست كرد 
كه همانگونه كه به افغانس��تان براي مقابله با تندروها كمك كرد، به ليبي نيز 
كمك كند تا به مقابله با تندروهاي موجود در اين كش��ور بپردازد. قذافي در 
ادامه سخنان خود گفت: استعمارگران با سوءاستفاده از شرايط كنوني ليبي و 
بزرگنمايي آن، به ثروت هاي طبيعي ليبي چشم دوخته اند و استعمارگران بار 
ديگر مي خواهند به ليبي بازگردند و ثروت هاي ما را به غارت ببرند و اياالت 
متحده آمريكا و انگلستان و فرانسه با كمك خائنان، مي خواهند بر نفت ليبي 
تسلط داش��ته باشند، البته خائنان بايد بدانند كه ما آنها را شناسايي كرده و به 

سزاي اعمالشان مي رسانيم. 

 ارتش يمن به سوي مردم آتش گشود 
شبكه خبري الجزيره اعالم كرد كه با گسترش دامنه تظاهرات مردمي در يمن 
كه تظاهركنندگان خواهان س��رنگوني رژيم علي عبد اله صالح هستند، اماكن 
حساس صنعا شاهد استقرار گس��ترده نيروهاي امنيتي بوده و پس از اندكي، 

سربازان صالح به سوي مردم آتش گشودند. 
 ب��ه گ��زارش ايرنا، اين ش��بكه خبري عرب زب��ان به نقل از ش��اهدان عيني
افزود: نيروهاي امنيتي يم��ن به روي معترضان در نزديكي ميدان تغيير آتش 
گشوده و حدود 70 نفر را زخمي كردند. بنا بر اعالم اين شبكه، نيروهاي پليس 
و نيروهاي امنيتي لباس هاي غير نظامي بر تن داش��ته و تالش مي كردند مانع 

پيوستن به معترضان مستقر در مقابل دانشگاه صنعا شوند. 
هم زمان با اس��تقرار نيروهاي امنيتي در خيابان ه��ا و افزايش اقدام هاي امنيتي 
و ايجاد پس��ت هاي بازرس��ي، پليس در مناطق مختلفي از ش��هر صنعا مانند 
ميدان تغيير، موانع بتني ايجاد كرد. در اين ميان صدها هزار نفر از يمني ها به 
 اعتصاب ها و تظاهرات خود در صنعا و بسياري از شهرهاي ديگر يمن مانند 
آب، تعز، عدن، شبوه، حضرموت، الحديده، البيضاء، عمران، حجه و نمار ادامه 

دادند. 

نامزد رياست جمهوري مصر:
در ص�ورت پی�روزي، توافقنام�ه کمپ 

ديويد را لغو خواهم کرد 
 

حمدين صباحي بنيانگذار حزب الكرامه مصر و نامزد احتمالي پست رياست 
جمهوري اين كش��ور گفت ك��ه در صورت پيروزي در انتخابات رياس��ت 

جمهوري قرارداد كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي را لغو خواهد كرد.
 به گزارش ايرنا، صباحي كه مورد حمايت جريان هاي ناسيوناليستي، ناصري ها 
و چپ در مصر اس��ت گفت: در صورت رس��يدن به رياس��ت جمهوري با 
تصميم پارلمان درباره قرارداد كمپ ديويد همراهي خواهم كرد و در صورت 
درخواست براي انجام اصالح يا لغو اين قرار داد، اقدام خواهم كرد. وي درباره 
صدور گاز مصر براي رژيم صهيونيستي گفت: صادرات گاز مصر به اين رژيم 
غير قانوني اس��ت و آن را متوقف خواهم كرد و من اولين كس��ي بودم كه در 

پارلمان با اين اقدام مخالفت كردم. 

وزي�ر خارج�ه ترکیه با نخس�ت وزير 
يونان ديدارکرد 

وزير امور خارجه تركيه كه براي بازديد رس��مي سه روزه از يونان در آتن به 
سر مي برد، با جرج پاپااندرئو نخست وزير يونان ديدار و در مورد نحوه توسعه 
روابط دوجانبه، مسايل منطقه و بين المللي بحث و تبادل نظر كرد.  وزير امور 
خارجه تركيه در اين ديدار بر خواست كشورش براي حل مسايل و اختالفات 
 بين دو كش��ور و ايجاد بس��تري مناسب براي توس��عه روابط دو جانبه تأكيد
ك��رد. وي تالش هاي دو كش��ور را براي برون رف��ت از اختالفات مورد نظر 
طرفين، طي چند سال اخير را مفيد و خوب توصيف كرد. وزير امورخارجه 
تركيه نيز در نشس��ت خبري با تلويزيون خصوصي يوناني مگا با اش��اره به 
تالش هايي كه براي حل اختالفات دو كش��ور ص��ورت مي گيرند گفت كه 
آنكارا خواستار حل تمامي مسايل مورد اختالف با يونان در منطقه درياي اژه 
است. وي در اين مصاحبه با اشاره به ضرورت توسعه همكاري هاي دو كشور 
تصريح كرد: بايد با تالش هاي مستمر، درياي اژه را به دريايي مملو از صلح 
و دوستي در راستاي منافع منطقه مبدل كرد و تركيه در اين زمينه آماده بحث 
و رايزني و هرگونه همكاري اس��ت. آتن و آنكارا داراي اختالفات ديرينه اي 
بر س��ر مسأله قبرس، تعدادي از جزاير سنگي در درياي اژه و فالت قاره بين 

مرزهاي دو كشور هستند.

 مذاکرات هس�ته اي ش�به جزي�ره کره
به بن بست رسیده است 

معاون نماينده چين در دفتر سازمان ملل در وين گفت كه مذاكرات هسته اي 
شش جانبه پكن براي حل موضوع هسته اي كره شمالي و عاري سازي منطقه 
 از تس��ليحات اتمي به بن بست رسيده است. به گزارش ايرنا به نقل از راديو 
بين المللي چين، خوا وي معاون نماينده چين در دفتر س��ازمان ملل در وين 
گفت: كليد برون رفت از بن بست كنوني مذاكرات شش جانبه پكن براي حل 

مسأله هسته اي كره شمالي، تالش همه طرف هاي ذيربط است. 
آمريكا، روسيه، چين، ژاپن و دو كره اعضاي مذاكرات شش جانبه پكن هستند 
كه با گذش��ته هفت سال از آغاز نخستين نشست آن، همچنان به دليل تداوم 
سياست هاي خصمانه واشنگتن و هم پيمانان آمريكا عليه كره شمالي بي نتيجه 
بوده است. اين ديپلمات ارشد چيني كه در نشست آژانس بين المللي انرژي 
اتمي س��خن مي گفت، تأييد كرد كه طرف هاي ذيربط مس��أله هسته اي شبه 
جزيره كره بايد با اقدامات فعال و س��ازنده براي از س��رگيري هرچه زودتر 

مذاكرات شش جانبه تالش كنند. 
خوا اظهار داشت: چين مايل است به اتفاق ديگر طرف ها، روند عاري سازي 
شبه جزيره كره از سالح هاي هسته اي را به پيش برده و براي حفظ صلح و 
ثبات درازمدت آس��ياي شمال شرقي نقش سازنده اي ايفا كند. آمريكا و كره 
جنوبي همواره در منطقه پرتنش ش��به جزيره كره دس��ت به تحركات نظامي 
و برگزاري رزمايش هاي مشترك مي زنند و اين درحالي است كه كره شمالي 
هشدار داده است تا زماني كه آمريكا سياست خود در قبال كره شمالي را تغيير 
ندهد، منطقه روي صلح و آرامش نخواهد ديد.  اكنون حدود يك سال و نيم 
است كه مذاكرات شش جانبه پكن برگزار نشده و كره شمالي اعالم كرده است 
به دليل تداوم سياست هاي خصمانه عليه پيونگ يانگ، حاضر به شركت در 

اين مذاكرات نيست. 

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

نفت عربستان؛ ابزاري در دست غرب 

مديركل امور اجتماعي استانداري تهران: 
تمام امكانات براي سفرهاي نوروزي به کار 

گرفته شده است

سراسری
جهان نما ایران

به دنبال بروز و س��پس گسترش بحران 
در ليبي، بس��ياري از فعاليت هاي مربوط 
به اس��تخراج و توليد نفت متوقف ش��د 
تا ب��ازار جهاني انرژي پس از گذش��ت 
 دو س��ال و چن��د م��اه، دوب��اره نف��ت
120 دالري را تجربه كند. تحوالت اخير 
ليبي به عن��وان دارنده بزرگ ترين ذخاير 
نفتي آفريقا و س��ومين توليد كننده نفت 
اين قاره موجب شد تا حدود 1/6 ميليون 
بشكه از توليد نفت اين كشور از چرخه 
توزيع بين المللي خارج ش��ود. با توجه 
به فصل س��رما در بسياري از كشورهاي 
صنعت��ي و كاه��ش ذخاير اس��تراتژيك 
انرژي، خواست اين كشورها معطوف به 

افزايش توليد نفت بوده است. 
در اين شرايط عربستان سعودي به عنوان 
بزرگ تري��ن توليد كننده نف��ت در بازار 
انرژي، در هماهنگي با خواست شركاي 
غربي خود با اع��الن افزايش توليد نفت 
تالش مي كند تا از سير صعودي قيمت 
اين ماده ارزش��مند جلوگي��ري كند. در 
راس��تاي كنترل قيمت ان��رژي، مقام هاي 
رس��مي وزارت نفت عربستان سعودي 
افزايش توليد نفت اين كشور به بيش از 
9 ميليون بش��كه را تأييد كردند. در زمان 
بروز بحران هاي انرژي، رياض به يكي از 
مهم ترين مقاصد سياستمداران كشورهاي 
صنعتي تبديل مي ش��ود، چنانكه رفت و 
آمده��اي مقام هاي س��عودي و غربي به 
چندين برابر افزايش مي يابد. اين امر نشان 
از موقعيت ويژه اين كشور در اثرگذاري 
بر بازار انرژي دارد. عالوه بر اينكه قابليت 
انعطاف و همسويي مقام هاي سعودي با 
كشورهاي صنعتي و به ويژه غربي باعث 
ش��ده تا اين كش��ورها در كنترل قيمت 
انرژي رياض را دخالت بدهند. عربستان 
سعودي به عنوان بزرگ ترين صادر كننده 
نفت، صاحب يكي از بزرگ ترين ذخاير 
انرژي در منطقه خاورميانه است. اقتصاد 
اين كشور، اقتصادي نفت محور است و 
75 درصد از بودجه س��االنه و نزديك به 
90 درصد درآمدهاي حاصل از صادرات 
را نف��ت تأمي��ن مي كند كه اي��ن درآمد 
نفتي 45 درصد از توليد ناخالص ملي را 
تشكيل مي دهد. عالوه بر اين، نزديك به 
يك چهارم ذخاير رسمي اعالم شده نفت 

دنيا در اختيار عربستان سعودي است.
 با عنايت به اين مس��أله ك��ه نزديك به 
نيمي از توليد جهاني نفت و 65 درصد از 
ذخاير اين ماده استراتژيك به كشورهاي 
 عضو اوپك تعل��ق دارد، در عمل عرصه 
نقش آفريني زيادي براي اين سازمان در 
اقتصاد بين الملل و نيز روند هاي جهاني 
وجود دارد. در سال هاي پس از تأسيس 
اوپك يكي از مس��ائل مهم مربوط به اين 
سازمان، موضوع سهميه هاي توليد بوده 
اس��ت. اوپك بس��ياري از فعاليت هاي 
خود را به تعيين س��هميه ملي هر يك از 
كش��ورهاي عضو معطوف داشته است. 
دليل اصلي س��ازمان براي اين س��هميه 
بندي ه��ا تأمين نظر مص��رف كنندگان و 
توليدكنن��دگان و به وج��ود آمدن ثبات، 
هماهنگي و رضاي��ت در بين اعضا بوده 

است. 
همچني��ن افزايش يا كاه��ش توليد نفت 
ب��راي تأثيرگذاري مثبت ب��ر بازار انرژي 
طبق س��ازوكارهاي س��ازمان و منوط به 
تأمين نظر اكثريت اعضا و در هماهنگي 
با س��ازمان، مجاز ش��مرده ش��ده است. 
دخال��ت ه��اي متع��دد س��عودي ها در 
افزاي��ش توليد نفت كه در بيش��تر موارد 
خودس��رانه صورت گرفته از يك س��و 
به اعتبار س��ازمان لطمه زده و از س��وي 
ديگر منافع كش��ورهاي عضو را به خطر 

انداخته است. سياس��ت هاي رياض در 
زمينه اقتصاد ان��رژي موجبات اعتراض 
بس��ياري از كشورهاي توليدكننده انرژي 
از جمل��ه جمهوري اس��المي ايران را به 
دنبال داشته اس��ت. در پي افزايش توليد 
نفت عربستان محمد علي خطيبي نماينده 
كش��ورمان در اوپك از اق��دام رياض در 
افزاي��ش خودس��رانه توليد نف��ت انتقاد 
كرد. وي با بيان اين كه بايس��تي كاهش 
ي��ا افزايش توليد به صورت گروهي و با 
هماهنگي انجام ش��ود، اقدام يك سويه 
برخي كشورها مانند عربستان را ناعادالنه 
و خالف س��ازوكارهاي اوپك دانس��ت. 
عامل اصل��ي در زمين��ه دوگانگي رفتار 
ري��اض در تصميم گيري هاي مربوط به 
نفت را مي توان در معادالت گس��ترده و 
پيچيده سعودي ها با غرب جستجو كرد. 
در بازي دوگانه اي كه سعودي ها دنبال 
مي كنند، رياض از يك س��و در اجالس 
صندوق بين المللي پول و حتي اجالس 
انرژي جي-8 شركت مي كند و از طريق 
س��رمايه گذاري ه��اي نفت��ي در غرب 
 روابط خود را با كشورهاي غربي تحكيم 
مي كند و از س��وي ديگر با اس��تفاده از 
ق��درت و نفوذ خ��ود در اوپك و صرف 
نظ��ر از مناف��ع ديگر كش��ورهاي توليد 
كنن��ده ان��رژي، مانع كمتر ش��دن ميزان 
 س��هميه بندي ها و باال رفتن قيمت نفت 
مي ش��ود. عالوه ب��ر اين، عربس��تان با 
پايي��ن آم��دن قيمت نفت، پ��روژه هاي 
توس��عه نفتي خ��ود را با قيمتي بس��يار 
پايين ت��ر از قبل پيش مي برد. عربس��تان 
با تعقيب سياس��ت س��نتي نفت در برابر 
 امنيت، همواره به دنب��ال تأمين رضايت 
مصرف كنندگان اصلي مانند واش��نگتن 
به منظور كس��ب حمايت هاي سياسي، 
نظامي و امنيتي غرب بوده اس��ت. نمود 
اين مسأله حمايت عربستان از نفت 70 تا 
80 دالري است كه بيشترين سود را عايد 
اقتص��اد بحران زده كش��ورهاي صنعتي 
غرب مي س��ازد. همراه��ي بزرگ ترين 
بزرگ تري��ن  و  نف��ت  كنن��ده   ص��ادر 
مصرف كننده اين كاال، از جمله بارزترين 
انواع همزيس��تي مسالمت آميز در دنياي 
امروز بوده اس��ت. اياالت متحده س��عي 
دارد با هدايت سياست نفتي عربستان نه 
تنها ب��ر اوپك، بلكه بر تمام بازار جهاني 
 نف��ت تأثيرگذار باش��د. اگ��ر چه برخي 
اختالف ه��ا باعث ش��د ت��ا آمريكا در 
جس��تجوي منبعي مطمئن تر براي تأمين 
ان��رژي، چتر حمايت��ي خود را از س��ر 
عربس��تان بردارد. با تمام همسويي هاي 
رياض با واشنگتن، به نظر مي رسد قصد 
آمريكا جايگزيني عراق به جاي عربستان 
اس��ت. هرچند عراق ه��م اكنون چيزي 
حدود 2 ميليون بشكه صادرات دارد ولي 
از توانايي بالقوه عرضه 8 ميليون بشكه در 

روز بهره مند است. 
آمريكا كه از ابت��داي آغاز به كار اوپك، 
همواره در پي نابودي اين س��ازمان بوده 
اس��ت، پس از صرف هزينه هاي فراوان 
در ع��راق به اين فكر افتاده تا اين روياي 
قديمي را به باوري دس��ت يافتني تبديل 
كن��د. آمريكايي ها با خصوصي س��ازي 
نف��ت عراق قصد دارند مي��زان توليدات 
آن كش��ور را نزديك به توليد عربس��تان 
 قرار دهند. اين مقدار نفت قرار اس��ت با 
قيمت��ي ارزان به بازار عرضه ش��ود تا با 
اين وصف ش��اهرگ حيات��ي اوپك زير 
چنگال هاي واشنگتن قرار گيرد. با توجه 
به ش��واهدي كه در اين زمينه وجود دارد 
بايد ديد كه رياض در اين زمينه تا كجا و 
چه زماني به همسويي خود با واشنگتن 

ادامه خواهد داد. 

جهان نمانصف النهار ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

مع��اون سياس��ی و امنيت��ی 
اس��تانداری اصفه��ان گفت: 
خانوارهايی كه تاكنون موفق 
ب��ه اعالم ش��ماره حس��اب 
ب��رای درياف��ت يارانه نقدی 
نش��ده اند از 20 اس��فند ماه 
ش��ماره  حس��اب   می توانند 
بانكی سرپرست خانوار خود 
را در س��ايت اين س��ازمان 
ثبت و مشمول مرحله بعدی 
پرداخت يارانه  نقدی شوند. 
اس��ماعيلی  محمدمه���دی 
 در گفتگ��و ب��ا ايمن��ا اظهار 
داشت: پايگاه اينترنتی رفاهی 
www.refahi. ب��ه نش��انه
ir برای ثبت شماره حساب 
متقاضي��ان جدي��د دريافت 
يارانه ه��ا از 20 اس��فند فعال 
می شود. وی در پاسخ به اين 

س��ئوال كه خانواده هايی هستند كه پس از اجرای 
يارانه ها و يا قبل از آن سرپرس��ت خانواده خود را 
از دست داده اند اما موفق به ارايه اطالعات خانوار 
خود در س��امانه نشده اند، بيان داشت: خانوارهايی 
كه سرپرست خانواده خود را به علت مرگ و مير 
و طالق از دست داده اند، می توانند از 20 اسفند ماه، 
اطالعات و شماره حساب سرپرست جديد خود را 
برای دريافت يارانه نقدی اعالم كنند. معاون سياسی 
و امنيتی استانداری اصفهان در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا يارانه مرحله اول و دوم به حس��اب آنهايی 
كه سرپرس��ت خانوارش��ان فوت كرده، پرداخت 
می ش��ود، افزود: از زمانی كه شماره حساب به نام 
سرپرست جديد افتتاح شود يارانه های نقدی از اين 
 پس به حساب آنها واريز خواهد شد. وی تصريح 
كرد: خانواره��اي جديدی ك��ه ازدواج كرده اند و 
اطالعات آنان در س��امانه ثبت نش��ده، بايد در 20 
اس��فند ماه با ورود به س��ايت رفاهی اطالعات و 

ش��ماره حساب سرپرس��ت خانوار جديد را برای 
دريافت يارانه ها ثبت كنند. اسماعيلی در پاسخ به 
اين سئوال كه آنهايي كه پيش از اين جز خانوار پدر 
و مادري بوده اند، اما ازدواج كرده و يارانه نگرفته اند، 
آي��ا يارانه دو مرحله قبلي را دريافت خواهند كرد، 
گف��ت: آنهايي ك��ه پيش از اين پيش پ��در و مادر 
بوده ان��د، يارانه مرحله قبل به پدر و مادر پرداخت 
ش��ده و اگر ازدواج كرده بايد ثبت نام جديد كرده 
و ش��ماره حساب سرپرست خانوار جديد را ارايه 
كنند. وی ادام��ه داد: خانوارهای متقاضی دريافت 
يارانه ه��ای نقدی كه به نفرات آنها اضافه ش��ده و 
يا تغييراتی در اعضای خانواده داشته اند و آمارشان 
ثبت نشده در 20 اس��فند ماه می توانند اصالحات 
خانوارهای خود را در سامانه مورد نظر ساماندهی 
و به روز كنند. معاون سياس��ی و امنيتی استانداری 
اصفهان در پاسخ به اين سئوال كه خانوارهايی كه بنا 
به داليلی موفق به ثبت نام نشده اند و در 20 اسفند 

ماه اطالعات و شماره حساب بانكی 
سرپرس��ت خانوار را در سامانه ثبت 
می كنند، آيا معوقه های قبلی يارانه های 
نقدی به حساب آنها واريز می شود يا 
خير، گفت: آنهايی كه از ابتدا ثبت نام 
نكرده اند يارانه مرحل��ه اول و دوم به 
حساب آنها واريز نخواهد شد و پس 
از درج اطالع��ات كامل سرپرس��ت 
خانوار، يارانه های نقدی ماه های بعدی 
به حسابش��ان پرداخت می شود. وی 
اضافه كرد: در صورتی كه سرپرست 
خانوارها با اجرای هدفمندی يارانه ها 
اطالعات و ش��ماره حس��اب بانكی 
خ��ود را در س��امانه وارد كرده اند اما 
به داليلی يارانه های نقدی به حساب 
آنها واريز نشده و مشكل آنها به ما و 
سامانه باز می گردد، معوقه های ماه های 
قبل به حساب سرپرست خانوار آنان 

پرداخت خواهد شد. 
اسماعيلی با اش��اره به خانوارهای بدسرپرستی كه 
سرپرست آنها بنا به داليلی در زندان به سر می بردند 
و يا آلوده به موادمخدر هس��تند، گفت: براس��اس 
قانون، يارانه های نقدی بايد به حس��اب سرپرست 
خانوار واريز ش��ود اما از آنجا ك��ه در خانوارهای 
بدسرپرست ممكن اس��ت هزينه های پرداختی به 
دس��ت اعضای خانواده نرسد، به منظور رسيدگی 
به اين امر كميس��يون ماده 10 در استان ها تشكيل 

شده است. 
وی افزود: در اين راس��تا هم اكنون در انتظار ابالغ 
قاضی های عضو كميس��يون ماده 10 هس��تيم كه 
در ح��ال حاضر پيگيری ها و اقدامات آن توس��ط 
اس��تان اصفهان انجام شده و اميدواريم كه تا پايان 
س��ال جاری با راه اندازی و تشكيل اين كميسيون، 
مش��كالت خانوارهای بدسرپرس��ت ساماندهی 
و برطرف ش��ود و اعض��ای اين خانواره��ا نيز از 

يارانه های نقدی دولت بهره مند شوند. 

از 20 اسفند 89؛

ثبت نام مجدد اطالعات خانوار 

رئيس كانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي:

ارايه كارت 50 هزار توماني بازنشستگان 
از هفته  آينده

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان:

سال 90 سرآغاز گره گشايی از 
پروژه های ناتمام 

مديرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: اين شركت 
اكنون مشغول بهس��ازي و بازسازي است و نياز 
به همكاري همه مس��ئوالن اعم از شهرس��تاني، 
اس��تاني و كش��وري دارد. صفرعل��ي براتي در 
گفتگو با ايرنا افزود: با محصوالت اين ش��ركت 
بخش هاي مهم كشور س��اخته شده و مي شود 
و اكنون نوبت نوس��ازي تجهيزات فرسوده اين 
شركت رسيده اس��ت. وي به نقش اشتغال زايي 
اش��اره كرد و گفت: كارخان��ه ذوب آهن بايد از 
نيروهاي منطقه بيش��تر اس��تفاده كند، زيرا مردم 
ساكن در اطراف اين شركت ذينفع هستند. وي 
اظهار داشت: اين كار از نظر اقتصادي نيز به نفع 
شركت است زيرا در صورت فراخواني كارگران 

و كاركنان به س��رعت وارد كارخانه مي ش��وند. 
مديرعامل شركت س��هامي ذوب آهن اصفهان 
به جذب 700 نيرو در س��ال جاري اشاره كرد و 
گفت: مي كوش��يم با روش ه��اي قانوني و دادن 
امتيازات بيش��تر، س��هم جذب نيروهاي منطقه 
را افزايش و س��ال آينده استخدام بيشتري داشته 
باش��يم. به گفته براتي، بعد از استخدام نيروهاي 
جديد، تعدادي از نمايندگان خواس��تار استخدام 
 از ش��هرهاي خود ش��دند كه به آنها گفته ش��د 
ذوب آهن دولتي است و براساس قوانين دولت 
عمل مي كند. وي با اشاره به اينكه ضريب بيكاري 
منطقه زرين شهر بيشتر از شهرهاي ديگر است، 
اظهار داشت: اگر اجازه داشتيم همه نيروهايمان 

را از لنجان و فالورجان جذب مي كرديم. براتي 
اظهار داش��ت: از نظر اقتصادي واحدهايي مانند 
ذوب آهن كه با زيرساخت هاي سنگين آغاز به 
كار كرده اند ظرفيت اقتص��ادي آنها حدود پنج 
ميليون تن است و براي توليد كمتر از پنج ميليون 
تن نمي توانند سودآور باشند كه پس از رسيدن به 
توليد پنج ميليون تن حدود شش هزار نفر به طور 
مستقيم جذب كارخانه خواهند شد. براتي گفت: 
توسعه قبلي ذوب آهن مربوط به طرح توازن بود 
كه توليد اين شركت را از 2/2 ميليون تن به 3/6 
ميليون تن رساند و بازسازي فعلي نيز توان توليد 
را به بيش از س��ه ميليون تن و در مرحله بعدي 

توسعه آن را به پنج ميليون تن افزايش مي دهد.

استاندار اصفهان:

مساجد و تكايا كانون غني سازي اوقات فراغت جوانان

ذوب آهن اصفهان براي بازسازي نيازمند همكاري است 

اس��تاندار اصفهان، مساجد و تكايا را به عنوان 
نهادهاي غير دولتي فرهنگي كانون فعاليت هاي 
غني سازي اوقات فراغت دانست. به گزارش 
ايرنا، عليرضا ذاكر اصفهاني در نشس��ت ستاد 
س��اماندهي ام��ور جوان��ان در اداره كل امور 
جوانان اس��تان اصفهان افزود: مس��اجد، تكايا 
و حس��ينيه ها را مي توان به عنوان بزرگ ترين 
پايگاه تربيتي و معرفتي دانس��ت. وي تصريح 
كرد: دنياي مدرن يك س��ري تأسيسات جديد 
مانند فرهنگسراها و كانون هاي پرورش فكري 
را براي امور فرهنگ��ي جوانان ايجاد كرده كه 
بايد با تمركز بر روي مسجد محوري، ارتباط 
اينگون��ه مراكز فرهنگي را با يكديگر برقرار و 

برنامه ه��اي فرهنگي اي��ن كانون ها با محتواي 
ديني تهيه شود. ذاكر اصفهاني، اوقات فراغت 
 را از مس��ايل اساس��ي روز جامعه دانس��ت و 
متذكر شد: در حوزه اوقات فراغت بايد برنامه 
محوري و اس��تفاده از ديدگاه كارشناس��ان به 
منظ��ور تدوي��ن برنامه هايي كه باعث نش��اط 
اجتماع��ي ش��ود در دس��تور كار ق��رار گيرد. 
محمد مهدي اسماعيلي معاون سياسي امنيتي 
استانداري اصفهان نيز در اين نشست بر استفاده 
از ديدگاه هاي كارشناسي براي كيفيت بخشي به 
برنامه هاي اوقات فراغت جوانان تأكيد كرد و 
برگزاري نشست ستاد مزبور به صورت ماهيانه 
و منظم را خواستار شد. فضل اله كفيل مديركل 

سياس��ي انتخابات اس��تانداري اصفهان نيز بر 
توجه به نيازهاي كانون هاي بازنشستگان تأكيد 
كرد. در اين نشس��ت اعضاي ستاد ساماندهي 
امور جوانان اس��تان اصفهان بر افزايش نشاط 
اجتماعي در غني س��ازي اوقات فراغت تأكيد 
كردند. در اين نشست تشكيل كميته تخصصي 
 اوقات فراغت،  معرفي امكانات دستگاه ها براي 
س��ازي  غن��ي  جه��ت  در  ري��زي   برنام��ه 
اوق��ات فراغت، ارايه برنامه هاي غني س��ازي 
اوق��ات فراغت دس��تگاه ها، برگ��زاري طرح 
كارنامه فراغتي آمايشي براي همكاري آموزش 
و پرورش در تابس��تان سال 90 مورد تصويب 

قرار گرفت. 

رئيس كانون بازنشستگان صندوق 
كارت  گف��ت:  اجتماع��ي  تأمي��ن 
هدي��ه 50 ه��زار توماني ك��ه قرار 
بود با عيدي بازنشستگان صندوق 
تأمين اجتماعي پرداخت ش��ود، به 
هفت��ه آينده موكول ش��د. علي اكبر 
خبازه��ا در گفتگ��و با ف��ارس، با 
اش��اره به اينكه عيدي بازنشستگان 
صندوق تأمي��ن اجتماعي پرداخت 
ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: مبلغ 
تأمين  بازنشستگان صندوق  عيدي 
اجتماع��ي 318 هزار تومان اس��ت 
كه از 15 اس��فندماه پرداخت شده 
اس��ت. وي در ادامه افزود: به دليل 
نرم افزاري  و  سيس��تمي  مشكالت 
ك��ه در بعض��ي از بانك ه��ا وجود 
دارد، برخي از بازنشس��تگان هنوز 
خ��ود  عيدي ه��اي  نتوانس��ته اند 
را برداش��ت كنن��د. رئي��س كانون 
تأمي��ن  صن��دوق  بازنشس��تگان 
اجتماع��ي از انتظ��ار افزاي��ش 30 
در  بازنشس��تگان  حقوق  درصدي 

س��ال آين��ده خب��ر داد و گفت: با 
توج��ه به اج��راي هدفمندس��ازي 
يارانه ه��ا، بازنشس��تگان صن��دوق 
تأمي��ن اجتماع��ي انتظ��ار دارن��د 
حقوقشان براي سال آينده بيش از 
30 درص��د افزايش يابد. خبازها با 
اشاره به اينكه بازنشستگان صندوق 
تأمي��ن اجتماع��ي هنوز ب��ه ميزان 
افزايش حقوق در سال 89 مخالف 
هس��تند، گفت: براس��اس ماده 96 
قان��ون تأمي��ن اجتماع��ي، مي��زان 
بايد بازنشس��تگان   افزايش حقوق 
 براس��اس ن��رخ تورم در كش��ور 

افزايش يابد.
 وي ب��ا بيان اينكه مي��زان افزايش 
حقوق بازنشستگان و كارگران بايد 
به يك اندازه باشد، گفت: در سال 
جاري حق��وق كارگران 15 درصد 
بازنشس��تگان  و  ياف��ت  افزاي��ش 
صندوق تأمين اجتماعي نيز انتظار 
دارند حقوقشان همسان با كارگران 

افزايش يابد. 

مهدی رفائی
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در آخرين نشس��ت خب��ری خود در 
سال 89 در جمع كثيری از خبرنگاران 
مژده كارگشايی از پروژه های ناتمام 
اصفهان در س��ال آت��ی را داد. عباس 
حاج رسوليها گفت: متروی اصفهان 
در سال آينده تحول عظيمی خواهد 
داشت و در زمان افتتاح عظمت خود 

را نشان می دهد. 
وی در خصوص نشس��ت زمين در 
كنار رمپ ورودی س��ی و سه پل آن 
را مس��أله ای طبيعی قلم��داد كرد كه 
ب��ه پيمانكار آن رب��ط دارد و به علت 
رسيدن دس��تگاه TBN مخصوص 
حفاری مترو به اليه س��خت رخ داده 
اس��ت. وی اكنون وضعيت پروژه را 
مثبت ارزيابی كرد و گفت: دليلی برای 

تعطيلی پروژه مترو وجود ندارد. 
حاج رس��وليها افزود: ش��ورای شهر 
سازمان دهنده مترو است و شهرداری 
متولی اج��رای طرح می باش��د و با 

وجود مهندس��ان خارجی و پيمانكار 
رتبه بندی شده مشكلی وجود نخواهد 
داش��ت و بايد با كارشناسی دقيق راه 
 TBN عبور از اين اليه سخت توسط
مورد بررسی و كارشناسی قرار گيرد. 

وی خاطرنش��ان ك��رد: ب��ا توجه به 
اختصاص مبلغ مازاد از سوی دولت 
كه 92 ميليارد مصوب به 232 ميليارد 
بودجه دولتی برای س��ال آينده مترو 
رس��يده، در ص��ورت تصوي��ب در 
كميسيون تلفيق س��ال آينده با خريد 
واگن ها خطوطی از طرح عظيم مترو 
در سمت شمال راه اندازی می شود. 
وی تصريح كرد: سعی شده كه متروی 
اصفهان بهت��ر و برتر از متروی تهران 
و مش��هد راه اندازی شود. همچنين 
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان از 
تحقق 102 درصدی بودجه شهرداری 
 خب��ر داد. عب��اس ح��اج رس��وليها 
گف��ت: مهندس��ی مالی خوب��ی در 
ش��هرداری صورت گرفت��ه و بودجه 
سال 90 آن به ميزان 540 ميليارد تومان 

تنظيم شده است. 
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رو در روآژیر

بخش��ی از آيات قرآن كري��م به بيان 
ث��واب و عقابی اس��ت ك��ه در قيامت 

نصيب انسانها می شود. 
به آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح 
انجام دادند وعده بهشت و نعمت های 
بهش��تی داده ش��د و كس��انی را كه به 
آي��ات اله��ی و دع��وت فرس��تادگان 
او پش��ت كرده و به گن��اه و معصيت 
خو كردن��د از جهنم و عذاب های آن 

برحذر داشت. 
میزان جزا و پاداش اعمال 

در اي��ن مقال��ه ب��ه اين موض��وع می 
پردازيم كه ميزان جزا و پاداش اعمال 
چق��در خواهد بود؟ ب��ه عبارت ديگر 
گنهكار را چه مي��زان عذاب می كنند 
و اهل طاع��ت و بندگی را تا چه حد 

پاداش می دهند؟ 
در قيامت عذاب به ميزان گناه است 

از آيات س��وره نبأ به دس��ت می آيد 
ك��ه هر گناهی تنها يك عذاب خواهد 
داش��ت؛ به اصط��الح يك��ی در برابر 

يكی. 
خداون��د متع��ال در بي��ان مج��ازات 
تبه��كاران م��ی فرماي��د: دوزخيان در 
جهن��م نه هوای خنكی می چش��ند و 
ن��ه آش��اميدنی باب طبع��ی؛ مگر آب 
جوش��ان و چ��ركاب و خونابه ای از 
بدن دوزخيان و اين جزايی اس��ت كه 
با اعمالشان وفق دارد )بيشتر نيست(؛ 
زي��را اينها كس��انی بودند ك��ه به روز 
حس��اب اميدی )باوری( نداش��تند و 
آيات ما را به ش��دت و با همه وجود 

انكار می كردند. 
دو نکته مهم 

در م��ورد اي��ن اص��ل ممكن اس��ت 
س��ئوال هايی پيش بيايد كه ما در اينجا 
دو نكت��ه ذكر می كنيم تا پيش��اپيش، 

جواب آنها را داده باشيم. 
نكته اول: برخی كارهای نامشروع در 
نظر ما يك گناه اس��ت اما در حقيقت 
و در واق��ع با اين كار دو گناه صورت 
گرفته اس��ت از اين رو دو تا هم جزا 
و ع��ذاب خواهد داش��ت. مانند اين 

نمونه: 
ای همس��ران پيامبر! هر كس از ش��ما 
كار بس��يار زشت آش��كاری مرتكب 

 ش��ود ع��ذاب ب��رای او دو چن��دان 
خواهد شد، و اين كار برای خدا آسان 

است. 
عل��ت اين ع��ذاب دو برابر، دو گناهه 
بودن معصيت های آشكاری است كه 
همسر پيغمبر )ص( مرتكب می شود: 
يك گناه همان فعل حرامی اس��ت كه 
انج��ام می دهد و گناه دوم، لطمه زدن 
به آب��رو و حيثيت پيامب��ر اكرم )ص( 
اس��ت. بنابراين عذابش��ان دو چندان 

است. 
نكته دوم: اين جزای موافق هم بعد از 
اين اس��ت كه آن گناه با شوينده هايی 
كه خدا قرار داده اس��ت پاك نشود و 
با داروهايی كه او مق��رر كرده درمان 

نشود. 
اين پاك كننده ها و داروهای درمانگر 
عبارتن��د از: توبه، عم��ل صالح، رنج 
دنيوی، س��ختی جان كندن، فشار قبر، 
عذاب برزخ، شفاعت، دعای گذشتگان 
و آيندگان و ... در نهايت اگر شدت و 
عمق گناه به حدی بود كه هيچكدام از 
اين امور نتوانس��ت در آن كارگر بيفتد 
نوبت به س��وزاندن زخم می رسد در 
هر صورت، اين يك قانون الهی است 
ك��ه فرمود: آنان كه به صحنه قيامت و 
حس��اب، كار بد بياورند، جز به مانند 

آن مجازات نبينند. 
 حضرت س��جاد عليه الس��الم مرتب 
م��ی فرم��ود: وای بر كس��ی كه جمع 
كيفره��ای ت��ك ت��ك او از ده تا ده تا 
ثوابی كه به او می دهند بيشتر شود اما 

ثواب حداقل ده برابر است. 
اين ثواب به ش��رط بقاي عمل در نامه 
اعمال اس��ت زيرا اعمال صالح ممكن 
اس��ت در اثر برخ��ی گناه��ان دچار 
آس��يب ش��ده و همه يا بخشی از آنها 

نابود شود. 
بلکه بیش از ده برابر 

خداون��د متعال در آي��ه 89 نمل و نيز 
84 قص��ص می فرمايد: هر كس عمل 
صالح��ی بياورد پاداش��ی بهتر نصيب 
 او می ش��ود، همان ط��ور كه مالحظه 
می شود اين خيريت در تعداد خاصی 
منحصر نشده است و می تواند شامل 

بيش از ده برابر هم بشود. 

 يك��ی از مش��كالتی ك��ه در زندگ��ی زناش��ويی ديده 
می ش��ود، س��وءظن به همسر است. ش��ك و ترديد به 
همسر ممكن است با چك كردن پيامك ها، جيب، كيف 
و گوش دادن به مكالمات تلفنی يا حتی س��رك كشيدن 
به محل كار او باش��د و به تدريج زندگی ای كه با عشق 
 و عالقه ش��روع شده است به يك ارتباط مخرب تبديل 
 می شود كه گاهی با طالق و جدايی خاتمه می يابد.... آيا 
می توان توصيه مش��خصی برای اين زوج ها داش��ت؟ 
ريش��ه بدبينی ها كجاست؟ آيا می توان يك نسخه برای 

همه آنها تجويز كرد؟ 
چرا برخی از همسران شکاك هستند؟ 

بايد به شك با ديده بازتری نگاه كنيم. قبل از هر چيز بايد 
تعريف كنيم شك چيست؟ ازدواج چيست؟ و پيوستگی 
و ارتباط بين زنان و مردان چگونه است كه باعث ايجاد 
شك می شود؟ در مورد ارتباط زنان و مردان بايد گفت 
كه در همه فرهنگ ها پيوس��تگی بي��ن زن و مرد وجود 
دارد و اين پيوس��تگی به ازدواج ختم می شود. خدا نيز 
در قرآن می گويد: »ما انسان ها يا حيوانات را به صورت 
زوج آفريديم.« ش��ريك زندگی موجب ارتقای س��طح 
س��المت روان و جسم افراد می شود. بيشتر بزرگساالن 
ش��ريك زندگی را منبع حمايت و منبع عاطفه می دانند 
اما اين عقيده مش��روط بر اين اس��ت كه آش��فتگی بين 
 زوجين اتفاق نيفتد. آش��فتگی های زناشويی می تواند به 
ص��ورت ه��ای مختلف ك��ه بدترين ش��كل آنها طالق 
عاطفی يا طالق قانونی اس��ت خود را نشان دهد. يكی 
 از عوامل مهمی كه باعث آش��فتگی بين روابط زن و مرد 
می شود شك و حسادتی است كه ممكن است بين آنها 

به وجود بيايد. 

چه عواملی باعث شک بین زوجین می شود؟ 
قبل از هر چيز بايد نگاهی به گذشته داشته باشيم. بايد به 
قبل از ازدواج برگرديم و نحوه آشنايی و ارتباط زوجين 
را بررس��ی كنيم و ببينيم آش��نايی در چ��ه حدی بوده و 
آيا ازدواج توأم با هيجانات س��ر گرفته اس��ت؟ به طور 
معم��ول چنين ازدواج هايی از منط��ق زيادی برخوردار 
نيس��ت و بيش��تر عوامل روبنايی باعث پيوس��تگی بين 
زوجين می ش��ود. در اين نوع وصلت ها، رفتارها به اما 
و چرا و چگونه تبديل می شود. در صورتی كه دخترها 
و پس��رها قبل از ازدواج روابط زيادی داشته باشند بعد 
 از ازدواج مكالم��ات بي��ن آن دو به ص��ورت كنايه در

 م��ی آيد و درواقع گذش��ته های يكديگ��ر را به رخ هم 
 می كش��ند و به نوعی وفاداری همديگر را زير س��ئوال 
می برند. به اين علت اس��ت كه جوان��ان قبل از ازدواج 
بايد مشاوره شوند. اين مشاوره ها الزم نيست به صورت 
 كالس��يك يا در مراكز مش��اوره باش��د. اين مشاوره ها 
م��ی تواند به صورت پرس��يدن از والدين و نظرخواهی 
آنه��ا يا تحقيق در م��ورد خانواده های يكديگر باش��د. 
مورد دوم س��وء برداشت اس��ت. زن و مرد احساسات، 
ايده ها، هيجانات و افكارش��ان را نمی توانند به صورت 
مش��ترك با هم مطرح كنند يا وق��ت ندارند يا مهارت و 
توان ندارند و كم كم تبديل به سوءبرداش��ت می ش��ود. 
مورد بعدی عدم شفافيت بين روابط دو فرد است. پنهان 
كاری، پرده پوش��ی و كتمان يا دروغ و ش��نيدن مسايل 
 مهم زندگی از دهان ديگران به اين ش��ك و ترديد دامن 
می زند. ذهن خوانی عامل بعدی محس��وب می ش��ود 
يعنی فرد از صحبت كردن همس��ر، رفتارها را پيش بينی 
 می كند و ذهن را می خواند و به دنبال ذهن خوانی پيش 

داوری ه��ا آغاز می ش��ود. مورد پنجم ع��دم اعتماد به 
يكديگر ي��ا پذيرش يكديگر به عنوان ش��ريك زندگی 
اس��ت. اين اف��راد به طور معمول زوج ان��د ولی از نظر 
عاطفی و عملی به طور كامل از هم دورند نه اعتمادی به 
يكديگر دارند و نه اعتباری يرای همديگر قائل هستند. 

ــد  ــر خود ش ــک همس ــی زن يا مردی متوجه ش وقت
چگونه بايد رفتار كند؟ 

باي��د به ص��ورت پلكانی عمل كند. ابتدا بهتر اس��ت به 
جای دليل تراشی و توجيه، سياست صبر، تحمل همراه 
با س��ازگاری را پيش بگيرد. دليل تراشی را كنار بگذارد 
يعنی يك دفعه قصد متقاعد كردن همسر را نداشته باشد. 
زيرا ممكن اس��ت شك از نوع هذيانی باشد و با دليل و 
منط��ق از بين نرود و همه دلي��ل ها و منطق ها را باعث 
تثبيت هذيان در ذهن كند. فرد بايد به مرور زمان با رفتار 
خودش نشان دهد كه شك ها بی دليل است. خشونت، 
پرخاش��گری و قهر كردن های بی مورد را كنار بگذارد 
و ب��ا رفتار خ��ود طرف مقابل را هداي��ت كند اما گاهی 
اي��ن روش ه��ا جواب نمی دهد و الزم اس��ت صحبت 
كردن علنی تر، مس��تقيم تر و شفاف تر صورت گيرد و 
به صورت رودررو باشد. اگر اين روش نيز جواب نداد 
بايد از بزرگان فاميل يا افرادی كه مهارت بيشتری دارند 
كمك گرفته ش��ود مانند مراكز مش��اوره، روان شناسان 
يا روان پزش��كان. اگر همه مراحل قبل��ی بی فايده بود 
بدترين نوع ش��ك مطرح می شود كه به صورت هذيان 
حسادت اس��ت. اين مرحله نياز به يك متخصص روان 
 پزش��ك و درمان های خاصی دارد زيرا اگر درمان نشود 
م��ی تواند طرف مقابل را دچ��ار خطرات احتمالی بكند 

يعنی صدمات جسمی و روحی. 
ــران موجب تنش  آيا كنترل موبايل ها در میان همس

بین زوجین مي شود؟
به نظر من اين روش ها س��اده انگارانه اس��ت و بايد به 
س��مت اعتمادسازی دو طرف پيش برويم. اگر بخواهيم 
با اين روش های پليس��ی، مچ گي��ری كنيم در صورتی 
 كه هيچ اتفاقی هم نيفتاده باش��د طرف مقابل احس��اس 
می كند تحت بازرسی قرار گرفته و اين هرگز خوشايند 
نيس��ت. در واقع موجب تحريك او نيز می ش��ود. اين 
روش ه��ا گاهی اوقات جواب منف��ی هم می دهد البته 
ب��ه طور معمول در زندگی زناش��ويی چك كردن هايی 
ديده می شود اما بايد اعتمادسازی صورت گيرد و زمينه 
برای وجود اين اشكاالت حذف شود. اين روش، روش 
غلط و متأسفانه بس��يار شايعی است كه به جای نجات 
زندگی، زندگی را مش��كل تر و تلخ تر می كند. توصيه 
من اين است كه در هر دو طرف ارتباطات بايد تعريف 
ش��ده باش��د و ارتباطات در بيرون و محيط كار طوری 
باش��د كه از طرف جنس مقابل مورد ش��ك نباشد چون 
ارتباطات با جنس مخالف در بيرون و محيط كار غيرقابل 

اجتناب است. 

جامعه

فرمان��ده نيروي انتظامي از حضور گش��ت هاي بس��يج 
در اي��ام ن��وروز در س��طح ش��هرها خب��ر داد و گفت: 
چهارشنبه س��وري امس��ال ك��م حادث��ه خواه��د بود. 
فرمانده ناجا تأكيد كرد: براي س��فرهاي نوروزي طرح 
امني��ت راه ها و همچنين امنيت ش��هرها با حضور همه 

دستگاه هاي مرتبط به اجرا درمي آيد. 
س��ردار احمدي مقدم افزود: 25 اس��فند ط��رح ترافيك 
سفرهاي نوروزي به صورت رسمي و با اجراي رزمايش 
آغاز مي ش��ود زيرا از 26 اسفند سفرهاي نوروزي آغاز 
مي شود. سردار احمدي مقدم گفت: نوروز امسال با وجود 
 هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت س��وخت س��فرها 
افزايش مي يابد و با توجه به اينكه مردم مصرف سوخت 
 را مديري��ت كرده اند ش��اهد افزايش س��فرها خواهيم

 بود. 
وي اظهار داش��ت: تالش مجموعه نيروي انتظامي اين 
اس��ت كه نوروز ك��م حادثه و امني را پيش رو داش��ته 
باشيم. در س��فرهاي نوروزي همواره تلفات تصادفات 
كمت��ر از ماه هاي ديگر اس��ت. با هم��كاري مردم اين 
تلفات كاهش بيشتري نيز خواهد يافت. فرمانده نيروي 
انتظامي تأكيد كرد: در س��فرهاي نوروزي پليس نسبت 
به رفتارهاي پرخطر و تخلفات حادثه ساز سخت گيري 

مي كند. 
وي اظهار داش��ت: پليس در مقابل خودروهاي ناايمن 
و ب��ا ايمني كم مقاومت مي كند ام��ا مقاومت پليس هم 
ان��دازه اي دارد. فرمانده نيروي انتظام��ي درباره امنيت 
ش��هرها و مراك��ز خريد ني��ز گفت: طرح ه��اي پليس 
 براي امنيت مراكز خريد آغاز ش��ده و مأموران تا پاسي
خيابان ه��ا حض��ور  و  خري��د  مراك��ز  در  ش��ب  از    

دارند. 
س��ردار احمدي مق��دم درب��اره اقدام��ات پلي��س براي 
چهارش��نبه آخر س��ال گف��ت: تمهي��دات خوبي براي 
چهارش��نبه آخر سال انديشيده ش��ده تا اين روز بدون 
حادثه طي كنيم. س��ردار احمدي مق��دم ادامه داد: براي 
امنيت ش��هرهاي مس��افرپذير و مراكز اقامتي نيز امنيت 
مضاعفي را در نظر گرفته ايم. دو س��وم كاركنان نيروي 

انتظامي در ايام نوروز همواره آماده باش هستند. 
فرمانده نيروي انتظامي گفت: در ايام نوروز سازمان هايي 
چون بسيج به كمك نيروي انتظامي مي آيند و گشت هاي 
بس��يج نيز با هماهنگي نيروي انتظامي در سطح شهرها 

فعال هستند. 
بس��يج ظرفيت مناس��بي ب��راي خدمت به م��ردم دارد. 
س��ردار احمدي مقدم گف��ت: به م��ردم توصيه مي كنيم 
از محص��والت و توليدات اس��تاندارد و كم خطر براي 
چهارشنبه سوري كه توسط وزارت دفاع و سازمان هاي 

مورد تأييد استاندارد استفاده كنند. 

فرمانده نیروي انتظامي:
گشت هاي بسيج در ايام نوروز پليس را 

همراهي مي كنند

زیر پوست شهر

نوسازي شبكه هاي توزيع آب 
شهرهاي چهارمحال و بختياری 

انجام روزانه 300 ماموريت توسط 
اورژانس هاي استان اصفهان 

مصرف بي رويه دليل افزايش 
قبوض گاز است

مديرعامل ش��ركت آب و فاض��الب چهارمحال و 
بختي��اري گفت:تاكنون 55 درصد از ش��بكه هاي 
توزيع آب فرس��وده ش��ده در استان نوس��ازي شده اند. 
حش��مت اله هاش��مي درگفتگو با ايرنا بابيان اينكه طرح 
نوس��ازي 20هزارمتر از شبكه هاي فرس��وده توزيع آب 
درشهرهاي اس��تان نيز دربرنامه قرار دارد،گفت: نوسازي 
ش��بكه ها درجلوگيري هدر رفت آب موثر اس��ت. وي 
اظهارداش��ت : در حال حاضر بيش از ي��ك هزارو 600 
كيلومتر شبكه توزيع آب در استان وجود دارد كه حدود 
45درص��د از اين ش��بكه ها به علت فرس��ودگي نيازمند 

نوسازي هستند. 

و  ح��وادث  مديري��ت  مرك��ز  فن��ي  مع��اون   
فوريت هاي پزش��كي استان اصفهان گفت: روزانه 
300 ماموريت توسط اورژانس هاي پيش بيمارستاني اين 
اس��تان انجام مي ش��ود. مه��رزاد آرتن��گ، در چهارمين 
همايش مس��ئوالن پايگاه هاي اورژانس پيش بيمارستاني 
اصفهان، ش��مار اورژانس هاي پيش بيمارستاني فعال در 
س��طح اين اس��تان را 97 پايگاه ذكر كرد و گفت: از اين 
مجم��وع، 12 اورژانس در نيمه دوم س��ال جاري فعاليت 
خ��ود را آغاز ك��رده اند. وي اظهار داش��ت: حدود 600 
نيروي امدادي در اين پايگاه ها مسئوليت خدمات رساني 
به آس��يب دي��دگان را بر عهده دارن��د. وي، به برخي از 
تمهيدات پيش بيني ش��ده براي ايام نوروز اش��اره كرد و 
اف��زود: 3 گ��روه امداد س��المت در محورهاي عوارضي 
اصفهان به كاش��ان، شهرستان ش��هرضا و اصفهان مستقر 
شده اند كه عالوه بر ارايه خدمات پيش بيمارستاني، كار 
راهنمايي گردش��گران و مسافران نوروزي را نيز بر عهده 

دارند. 

 مديرعام��ل ش��ركت گاز چهارمح��ال و بختياري 
گفت: عمده دليل افزايش قبوض گاز دراين اس��تان 
بع��د از اج��راي هدفمندي يارانه ها مص��رف بي رويه و 
باالتر از جدول تعيين ش��ده است.  اسماعيل هيبتيان در 
گفتگو با ايرنا افزود: استفاده مشترك چند خانوار يا چند 
واحد آپارتماني از يك انش��عاب و استفاده از گازتجاري 
ب��راي مصرف خانگي از جمله مواردي اس��ت كه هزينه 
گاز را به دليل تصاعدي ش��دن قيمت در استفاده بيشتراز 
حد معمول به طورباورنكردني افزايش داده است. وي با 
بيان اينكه هيچ گونه تخلفي در زمينه محاس��به قبوض از 
س��وي كاركنان ش��ركت گاز صورت نگرفته است اظهار 
داشت: محاسبه قبوض براساس جدول مصرفي خانوارها 
انجام گرفته اس��ت و خانواده ه��اي كم مصرف متحمل 

هزينه قبوض باال نشده اند. 

عجيب ترين وعده خدا به مؤمنين

 هم��ه م��ی دانند كه ب��رای انجام ه��ر كاری به 
انگيزه نياز اس��ت. هر چه انگي��زه فرد قوی تر 
 باشد آن كار را بهتر و مشتاق تر انجام می دهد. 
خيل��ی ها در آغاز انجام يك كار، دچار ترس و 
 دلهره می ش��وند و انگيزه ه��ای خود را از بين 
م��ی برند كه امری عادی اس��ت، ام��ا می توان 
آموخت كه چگونه اين عادت ناپسند را از خود 
دور ك��رد. هر ش��خصی به ط��ور حتمي تجربه 
كمبود انگيزه را در زندگی داش��ته است. گاهی 
اين موضوع تنها باعث عصبانيت شما می شود، 
هرچند يافتن انگيزه ب��رای تمام كردن يك كار 
مهم بسيار سخت اس��ت، اما افراد به چند دليل 

دچار كمبود انگيزه می شوند: 
پايين بودن عزت نفس،

عادت به تأخير انداختن امور،
كمبود عالقه،

اضطراب داشتن يا خسته بودن،
ترس از شكست.

كمبود انگيزه و اش��تياق م��ی تواند باعث ايجاد 
ناراحتی و نارضايتی شود و حتی الگوی خواب 
فرد را دچار مش��كل كند. اما روش هايی وجود 
دارد كه انسان را از بی انگيزگی در می آورد. يكی 
از راه های مب��ارزه با بی انگيزگی، تمركز روی 
اهداف اس��ت. به طور معمول يك فرد به دليل 
 داش��تن كارهای زياد، احساس ركود و رخوت 
می كند. حس تحت فشار بودن می تواند باعث 
از بين رفتن توان فرد شود، چرا كه به طور مسلم 
انج��ام ندادن هيچ كاری راحت تر از انجام دادن 
صدها كار در يك زمان است! فهرستی از كارهای 
خود تهيه كرده و از كار كوچك تر شروع كنيد. 
از كارهايی شروع كنيد كه اكنون بايد انجام شوند 

 و روی انج��ام آنها در يك زم��ان تمركز كنيد. 
 مت��داول تري��ن اش��تباهی ك��ه اف��راد مرتكب 
می شوند اين اس��ت كه می كوشند همه كارها 
را با هم انج��ام دهند، به جای آن يك هدف را 
انتخاب كرده و هم��ان را ادامه دهند. با ورزش 
كردن، حس خوبی به دس��ت می آوريد. وقتی 
ش��ما ترس و هراس داريد، س��خت ترين كار 
اين اس��ت كه بلند ش��ويد و دس��ت ب��ه عملی 
بزني��د. ام��ا وقتی با خود در م��ورد آن صحبت 
كني��د، متوجه م��ی ش��ويد ك��ه ورزش كردن 
بهترين راه اس��ت. از كارهای ساده شروع كنيد. 
حت��ی اگر فق��ط يك پياده روی كوت��اه در روز 
 باش��د. به دنبال چيزی بگرديد كه به ش��ما الهام 
می دهد و باعث هيجانتان می شود. گاهی عدم 
وجود الهام می تواند باعث كمبود انگيزه شود. 
ش��ايد شما آن اشتياقی را كه باعث الهام بخشی 
به شما می شود فراموش كرده ايد، آن را دوباره 
پيدا كنيد. ش��روع به خواندن چيزهايی كنيد كه 
باعث ايجاد احس��اس عالقه در ش��ما شود، به 
ط��ور مثال درباره كس��انی مطالع��ه كنيد كه به 

اهدافی مشابه اهداف شما رسيده اند. 
هيج��ان درم��ورد اهدافت��ان را در خ��ود ايجاد 
كنيد. اين ش��ايد س��خت باش��د، چون شما در 
رخوت به س��ر می بريد و شايد به طور واقعي 
در ح��ال حاضر عالقه ای به هيچ چيز نداش��ته 
 باش��يد، اما وقتی الهام درونی را بيابيد، انجام آن 
راحت تر است. كارهايتان را به تًاخير نيندازيد. 
حت��ی اگر امروز كم��ی از آن را هم انجام دهيد 
بهتر از اين اس��ت كه هرگز كاری نكنيد. ش��ما 
نياز به يك نظم و انضباط داريد تا قادر به انجام 
و ادام��ه امور باش��يد. در اين حال��ت حتی اگر 

عالقه ای به انجام كاری نداش��ته باشيد باز هم 
آن را انجام خواهيد داد. س��عی كنيد خود را به 
سمت هدف بكش��انيد و هرگز از تالش خسته 
نش��ويد. هر فردی برای انگي��زه يافتن، نيازهای 
متفاوتی دارد. فهم اين نيازهای انگيزشی است، 
ك��ه می توان��د بينش خوبی به ف��رد بدهد. يك 
مدي��ر را در ي��ك ش��ركت در نظ��ر بگيريد. به 
عن��وان يك مدير، فهم نيازهای انگيزش��ی افراد 
 مختل��ف در گ��روه و احترام گذاش��تن به آنها 
می تواند بسيار مثمرثمر باشد. فهم تفاوت های 
ف��ردی در اولويت دهی به نيازه��ا می تواند به 
افراد در درك علل كمبود انگيزه، بی عالقگی يا 
مقاومت و به عب��ارت ديگر نحوه ايجاد عالقه، 
انگي��زه يا تعه��د كاری كمك كن��د. پس برای 
تهيه نقش��ه محرك ها و مش��وق ها، يك روش 
از پي��ش تعيين ش��ده وجود ن��دارد، بلكه برای 
 هر كس براس��اس نيازهايش، ن��وع آن تعريف 
می شود. افراد، مشوق ها و اعمال خاصی را كه 
با نيازهايش��ان منطبق اس��ت، عامل انگيزه خود 
م��ی دانند. به طور مثال فردی كه به ش��دت به 
يادگيری عالقه مند است، ممكن است كارهايی 
را كه خيلی روتين و معمول اس��ت و نيازی به 
تفكر ندارد ب��ه تأخير بيندازد و آنها را خس��ته 

كننده بداند. 
ح��ال اگر به عنوان مدي��ر مجبور به دادن چنين 
كاری به اين شخص هستيد، می توانيد يك نفر 
را به عنوان همكار او بگماريد تا كارهای خسته 
 كنن��ده را انجام ده��د. اگر اين كار را هميش��ه 
نمی توانيد انجام دهيد، بايد به فرد يادآور شويد 
كه اين كار اولويت ش��ركت يا مدير آن است و 

بايد انجام شود. 

 ریشه های شک در زندگی مشترک

پنجره

- اگ��ر انتظ��ار ب��دی از امور داش��ته 
باش��يد همان گونه پيش خواهد آمد و 
اگر انتظار بهترين ها را داش��ته باشيد، 

بهترين ها نصيبتان می شود. 
- اگر ايمان و باور داش��ته باشيد، همه 

چيز برای شما شدنی و ممكن است.
 - ب��ه موفقي��ت خ��ود ايمان داش��ته
باش��يد، مثبت انديش باش��يد، به خود 
 و خ��دای خود ايمان داش��ته باش��يد، 
 خ��ود را ب��ه خدا بس��پاريد ت��ا همه 
 چي��ز رون��دی موفقي��ت آمي��ز پي��دا 

كند. 
 - ي��اد بگيري��د به جای ش��ك كردن، 
ب��اور كني��د. با اي��ن كار ه��ر عملی 
 را قادري��د ت��ا وارد اقلي��م ممكن ها 
 ن��مايي��د. قدرت اي��م��ان م��عجزه 

می كند. 
- به طور كامل از خود مايه بگذاريد. 
ص��د در صد خود را وقف كاری كنيد 
ك��ه در پيش رو داريد ت��ا به باالترين 
رتبه ای كه شايس��تگی و لياقت آن را 

داريد نايل آييد. 
- از زندگ��ی چي��زی دري��غ نكنيد تا 

زندگی چيزی از شما دريغ نكند. 
- با س��پر ايمان با موانع زندگی خود 

برخورد كنيد.
 - قلب��ت را از انگي��زه چي��زی ك��ه 

می خواهی به آن برسی، لبريز كن.
- آن چنان جذب كارت ش��و و روی 
آن تمركز كن كه هيچ جواب سربااليی 

و منفی را نپذيری.
- موانع را با عشقی كه به هدف داری، 

پشت س��ر بگذار و با قدرت تخيل بر 
موانع چيره شو. 

- مواظ��ب باش چه آرزويی داری در 
دل می پروری، چون سرانجام آن را به 

دست خواهی آورد. 
را  ني��روی خ��ود  و  ت��وان  هم��ه   - 
ص��رف كاری ك��ن ك��ه براي��ت مهم 

است.
- بدانيد كه چه می خواهيد، بررس��ی 
كنيد كه آيا خواس��ته ش��ما اصولی و 
متناس��ب ب��ا موازين اخالقی اس��ت، 
س��پس طوری خود را تغيير دهيد كه 
به هدفتان نزديك شويد و هميشه هم 

ايمان داشته باشيد.
با ق��درت خ��الق ايمان، م��ی توانيد 
عواملی كه شما را در رسيدن به هدف 
كمك می كند جذب و به هم نزديك 

سازيد. 
- كاری وجود ندارد كه خداوند نتواند 
برای ما، به وس��يله م��ا، يا به كمك ما 

انجام ندهد.

چگونه انتظار بهترين ها را داشته باشيد؟  لطفًا به من انگيزه بدهيد 
دث

حوا

زاينده رود
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از 
كشف 312 دس��تگاه وسيله نقليه مسروقه 
خبر داد. س��رهنگ محمدعلي بختياري با 
اعالم اين خبر اظهار داشت: در پي اجراي 
طرح انتظامي كاشف توسط اين فرماندهي 
تعداد 312 دس��تگاه وس��يله نقليه مسروقه 
در سال جاري كش��ف و ضبط شد.وي با 
 اشاره به اينكه يكي از اهداف اين فرماندهي 

خدمات رساني بهتر به شهروندان است. 
تصري��ح كرد: در اين راس��تا،  تع��دادي از 
سارقان دس��تگير و تحويل مراجع قضايي 
ش��دند و اموال كشف شده نيز پس از سير 

مراحل قانوني تحويل مالباختگان شد. 

اين مقام مس��ئول از مجموع وسايل نقليه 
كش��ف ش��ده تعداد 197 مورد اتومبيل و 
115 مورد نيز موتورسيكلت است. فرمانده 
انتظامي شهرس��تان اصفه��ان همچنين از 
توقيف 15 دس��تگاه وسيله نقليه با اصالت 
مخدوش و 73 دستگاه وسيله نقليه تحت 
تعقيب مراجع قضاي��ي در اين ارتباط خبر 

داد. 
س��رهنگ بختي��اري در پاي��ان افزاي��ش 
واحدهاي گش��تي در سطح شهر و مجهز 
شدن اين فرماندهي به تجهيزات نرم افزاري 
و پيش��رفته را از جمله عوامل موفقيت در 
زمينه كش��ف اموال مسروقه در سريع ترين 

زمان ممكن عنوان كرد.

زاينده رود
در پي آتش سوزي كه در انباري واقع 
در شهرستان برخوار اصفهان رخ داد 85 تن 
علوفه در آتش سوخت. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني پليس، س��رهنگ ارس��الن 
حس��ين نژاد فرمانده انتظامي شهرس��تان 
برخ��وار اصفهان اظه��ار داش��ت: در پي 
اع��الم يك فقره آتش س��وزي در يكي از 
منطقه هاي اين شهرستان موضوع در دستور 
كار مأم��وران كالنت��ري 13 اين فرماندهي 
قرار گرفت. وي افزود: مأموران به سرعت 
به مح��ل موردنظر اعزام ش��دند و پس از 
اطفاي حريق توس��ط عوامل آتش نشاني 
مشخص شد كه اين انبار متعلق به شركتي 

ب��وده كه در آن علوفه نگهداري مي ش��ده 
است.اين مقام مسئول تصريح كرد: در اين 
حريق 85 تن علوقه در آتش سوخت و با 
توجه به نظر كارشناسان آتش نشاني عامل 
آتش سوزي از عمد انبار را به آتش كشيده 
اس��ت. فرمانده انتظامي شهرس��تان گفت: 
پس از انجام تحقيقات الزم، در اين ارتباط 
فردي به نام »سخي داد- و« دستگير و پس 
از انتقال به يگان انتظامي با صراحت به بزه 
انتس��ابي اقرار كرد. سرهنگ حسن نژاد در 
پايان انگي��زه وي از اين كار را اختالف با 
صاحب انب��ار عنوان كرد و گفت: متهم به 
همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضايي شد

زاينده رود
جانش��ين فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان از اجراي همايش دفاع 
ش��خصي كاركنان ناجا در اصفهان خبر داد. س��رهنگ حبيب اله مردانپور 
در حاشيه همايش دفاع شخصي كاركنان ناجا كه با حضور مديران تربيت 
بدني س��پاه و ارتش برگزار شد،  عنوان كرد: براساس تدبيرهاي فرماندهي 
كل قوا حفظ آمادگي كاركنان نيروهاي مس��لح و ناجا از ضروريات است 
و بايد از كليه امكانات ورزش��ي و رزمي در هر چه بهتر به انجام رس��يدن 
مأموريت ه��ا بهره برد. اين مقام مس��ئول اظهار كرد: براس��اس تدبيرهاي 
سردار فرماندهي ناجا تقويت جسماني كاركنان از مهم ترين عوامل اجراي 
مأموريت هاي محوله مي باشد. وي افزود: پليس ابتدا بايد توان رزمي خود 
را افزايش دهد تا بتواند از خود دفاع و در دستگيري مجرمان موفق باشد. 
سرهنگ مردانپور بيان داشت: هدف از برگزاري اين همايش ارتقاي سطح 
جسماني و رزمي كاركنان ناجا در استان و نيز به كارگيري فنون رزمي در 

مأموريت هاي رزمي ناجا مي باشد. 

كشف 312 دستگاه وسيله نقليه مسروقه 
در اصفهان

85 تن علوفه در برخوار اصفهان 
طعمه حريق شد

اجراي همايش بزرگ دفاع شخصي 
كاركنان ناجا در اصفهان
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شهرستان
ص

طبيعت از نگاه هنر
منابع طبيعی آن چنان اهميت خود را اكنون آش��كار ساخته كه هر كدام 
از اج��زای آن يعنی جنگل، مرتع، بيابان و آبخيزداری تا حد يك رش��ته 
دانش��گاهی پيش رفته اس��ت. منابع طبيعی ميراث گرانبهايی است كه با 
زندگی ديروز و امروز گره خورده و برخورد علمی و منطقی با آن موجب 
پايداری اقتصاد، كش��اورزی، شادابی و سالمتی است. از طرفی غفلت و 
دخالت غير اصولی مانند از بين بردن پوش��ش گياهی باعث س��يل های 
ويرانگر، آاليندگی محيط زيست، فقر و مهاجرت خواهد شد. با عنايت 
به اينكه حدود 90 درصد سطح كشور را منابع طبيعی به خود اختصاص 
داده است، بنابراين حفظ، احيا، توسعه و بهره برداری از اين منابع خدادادی 
كه بايد برای نسل های آينده باقی بماند تنها با تكيه بر دستور العمل های 
دولتی از تخريب و تصرف مصون نخواهد ماند و الزم اس��ت قشرهای 
مختلف مردم در اين امر مشاركت پويا نمايند.خوشبختانه موضوع طبيعت 
در تاريخ، فرهنگ و هنر كش��ورمان از جايگاه وااليی برخوردار است به 
طوری كه بيش از 1000 آيه از قرآن كريم به صورت مستقيم و غير مستقيم 
به موضوع طبيعت پرداخته و به ما می آموزد با نگاه قدسی به آفريده های 
خداوند بنگريم. شاهد اين مدعا نامگذاری سوره ها به اسم هايی از قبيل 
خورشيد، ماه، ستارگان، انجير، زنبور و... می باشد.در نظر بزرگان شعر و 
ادب فارسی نيز توجه به طبيعت موج می زند و هنرنمايی شخصيت هايی 
همانند مولوی و فردوسی قابل تعمق و تأمل است. در برهه كنونی كه نياز 
است مشكالت زيست محيطی با نگاهی عالمانه و تحليلی بررسی شود 
ابزار قدرتمند هنر به ويژه هنر نقاد كاريكاتور و هنر لطيف و ظريف شعر 
می تواند وارد عرصه حفاظت از منابع ملی شده و با زبانی رسا و هنرمندانه، 
چشم و گوش مخاطبان اعم از مردم و تصميم گيران را حساس و متوجه 

وظيفه خود نمايد.
در اين خصوص دو برنامه پيش بينی شده كه از كليه عالقه مندان به حفظ 

طبيعت و محيط زيست دعوت به عمل می آيد در آن شركت نمايند.
س��ومين جشنواره شعر طبيعت كه 19 اس��فندماه در مجموعه فرهنگی 

تفريحی باغ غدير برگزار خواهد شد. 
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اسفند در خانه هنرمندان افتتاح می شود.

مديرآبفا فريدونش��هرازآغازعمليات واگذاری انشعاب آب شرب به 
باغداران اين شهرستان خبر داد. 

بهمن براتی اظهار داشت: با اجراي 1800 مترلوله گذاري شبكه آب 
باغ هاي ناحيه نكرعلي فريدونش��هر، تأمين آب ش��رب بيش از 50 
باب باغ  فريدونش��هرامكان پذيرمی شود. وی افزود: هزينه اجراي 
اي��ن طرح بي��ش از 950 ميليون ريال برآورد ش��ده كه با همكاري 
نمايندگان باغداران و اداره آبفا فريدونشهر اجرا و درحال حاضر در 

مرحله بهره برداري قرار دارد. 
 مدي��ر آبفا فريدونش��هر بيان داش��ت: ب��ا اجراي اين ط��رح عالوه 
 ب��ر تأمين آب ش��رب باغداران مح��ل، انگيزه بهبود به��ره وري و 
تالش باغداران درس��رمايه گذاري بيش��تر درمايملك خود افزايش 

يافته است.

ذخیره 2 هزار تن میوه 
 در سردخانه هاي 

چهارمحال و بختیاري
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: به منظور تأمين 
ميوه شب عيد 2 هزار تن ميوه در سردخانه هاي اين استان ذخيره شده 
است. اسماعيل كاوياني در نشست تنظيم بازار اين استان با اعالم اين 
مطلب اظهار داشت: از اين ميزان 800 تن سيب و يك هزار و 200 تن 
پرتغال براي تأمين ميوه شب عيد پيش  بيني شده است. وي از فعاليت 
 45 مباش��ر در امر توزيع ميوه در س��طح بازار اين استان خبر داد و

گف��ت: پنج مباش��ر نيز در امر تهي��ه و توزيع ميوه در سراس��ر اين 
اس��تان فعال هستند كه در حال حاضر هركدام از مباشران بايد سهم 
خ��ود را نقدي پرداخت و مي��وه را دريافت كند و در صورت عدم 
پرداخ��ت ميوه به مباش��ر تحويل داده نخواهد ش��د.كاوياني با بيان 
اينكه  امس��ال ميوه ه��اي نوروزي زودتر از هر س��ال توزيع خواهد 
شد، گفت: بر اس��اس تفاهمنامه اي كه با توليدكنندگان داخلي امضا 
شده ، س��يب و پرتقال با قيمت تعيين شده در بازار توزيع مي شود. 
كاوياني با اشاره به قيمت ميوه هاي عرضه شده در اين استان، گفت: 
قيم��ت ميوه ها در اين ايام به صورت سراس��ري تابع قيمت وزارت 
بازرگاني در كل كشور اس��ت. رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال 
و بختياري در ادامه مشاركت و همكاري مردم و بازاريان را ضامن 
موفقيت اجراي طرح تنظيم بازار دانس��ت و گفت: جامعه اصناف، 
اتحاديه  هاي صنفي و شوراي اصناف اين تواناني و ظرفيت را دارند 
كه انجام تمام مس��ئوليت  هاي تنظيم بازار را در شرايط عادي و ايام 

پرمصرف بر عهده گرفته و به خوبي آن را مديريت كنند.

همايش هاديان سیاسی استان 
چهارمحال وبختیاری

س��يزدهمين همايش هاديان سياس��ی س��پاه قمر بنی هاش��م در محل 
س��الن اجتماعات شهيد فهميده اين س��پاه برگزار شد.به گزارش بسيج 
اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری، در اين همايش كه ب��ا هدف تقويت 
 بصيرت هاديان و پاس��خ به س��ئواالت آنها برگزار ش��د يكی از اساتيد

دانش��گاه امام حس��ين با تأكيد بر وظيفه خطير هاديان سياسی بسيج در 
روشنگری و تقويت بصيرت آحاد مردم گفت: استكبار جهانی با توجه به 
ضربه ای كه از نظام مقدس جمهوری اسالمی در صحنه های بين المللی 
و به خصوص بيداری جهان اسالم خورده است به دنبال ايجاد فتنه جديد 
در داخل كشور می باشد.رضا صدرالحسينی با تشريح گوشه ای از فتنه 
25 بهمن اين موضوع را يك انتهای سياس��ی برای فتنه گران و استكبار 
جهانی دانست و گفت: امريكا به دنبال بزرگ نمايی اين موضوع بود تا 
بتواند با تخريب چهره انقالب اسالمی ترمزی در مقابل انتفاضه جهانی 
به وجود آورد.وی كانون بيداری اس��المی در جهان و منطقه را حاصل 
انقالب اسالمی ايران دانست و افزود: امام خمينی )ره( در سال 57 جنگ 
نرم را عليه نظام اس��تكبار آغاز كرد كه امروز نتيجه آن را در كشورهای 

اسالمی به خوبی مشاهده می كنيم.

بازديد از مجتمع های آب 
روستايی چهارمحال و بختیاری

مج��ری طرح های آب و فاضالب روس��تايی كش��ور از پنج طرح 
آبرسانی روستايی چهارمحال و بختياری بازديد نمود.

مش��اور مديرعام��ل و مجری طرح های آب و فاضالب روس��تايی 
ش��ركت مهندسی آب و فاضالب كش��ور در سفر دو روزه خود به 
اين اس��تان از پروژه های در حال اجرای ش��ركت آب و فاضالب 
روس��تايی در شهرس��تان های شهركرد، فارس��ان، كوهرنگ و كيار 
چهارمحال و بختياری بازديد كرد و از نزديك در جريان پيش��رفت 

فيزيكی پروژه ها قرار گرفت.
س��يف ال��ه بابانت��اج در جريان بازدي��د از تصفيه خان��ه مجتمع 7 
روس��تايی كاهكش و مجتمع 9 روس��تايی در حال ساخت حاشيه 
زاينده رود در شهرس��تان شهركرد ضمن تشكيل جلسه ای در محل 
پ��روژه كه با حضور مديرعامل ش��ركت آبفا روس��تايی چهارمحال 
و بختياری )پيمانكار پروژه و مش��اور طرح( برگزار ش��د پيشرفت 
پ��روژه و رون��د اجرايی آن را مثبت ارزيابی ك��رد و از تالش های 
انجام ش��ده تش��كر كرد. بابانتاج در بازديد از ايستگاه پمپاژ مجتمع 
آبرس��انی بخش آباد شهرس��تان های فارسان و كوهرنگ اعالم كرد 
طرح مجتمع سازی پروژه های آب رسانی به سبب تمركز و صرفه 
جويی در بس��ياری از هزينه ها از جمله كارهای خوبی است كه در 
كش��ور در حال اجرا اس��ت و در اين جا نيز نمود عينی آن را می 
توان مش��اهده كرد كه با اجرای كامل اين پروژه 23 روس��تا در دو 
شهرس��تان از نعمت آب آشاميدنی س��الم و بهداشتی برخوردار می 
شوند.مش��اور مديرعامل شركت مهندسی آب و فاضالب كشور در 
بازديد از پروژه مجتمع 8 روس��تايی كيار شرقی واقع در شهرستان 
كيار خواهان تسريع در اجرای پروژه های آب رسانی روستايی شد 
و گف��ت: با توج��ه به طوالنی بودن فصل س��رما بايد طوری برنامه 
ريزی شود كه اعتبار الزم به موقع در اختيار شركت آب و فاضالب 

روستايی قرار  گيرد.

خبرروي ميز

به همت بسيج دانشجويی دانشگاه شهركرد برنامه ای 
با عنوان بيداری اسالمی در ديار ديكتاتورها به منظور 

بررسی تحوالت اخير كشورهای منطقه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و دانشگاه شهركرد به همت 
بسيج دانشجويی اين دانشگاه برنامه ای با عنوان بيداری 
اسالمی در ديار ديكتاتورها به منظور بررسی تحوالت 
اخير كشورهای منطقه برگزار شد.در اين برنامه صدر 
الحسينی، تحليل گر مسائل سياسی ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره امام عزيز و ش��هدای انقالب و 8 س��ال 
دفاع مقدس و اش��اره به فرم��وده امام خمينی )ره( در 
باب صدور انقالب به كشورهای ديگر استكبار جهانی 
فكر نمی كرد در مدت كوتاهی چنين زلزله ای به نفع 
اس��الم در جهان به وجود آيد. وی با اش��اره به جنگ 
تمام عيار صدام عليه ايران و تصور وی در مؤثر بودن 
ت��وپ و تانك برای جلوگيری از صدور انقالب ايران 
و همچنين نفوذ امريكا در كش��ورهای اطراف ايران به 
فرمايش رهبر معظم انقالب اشاره كرد كه فرمودند: ما 
اجازه نخواهيم داد خاورميانه مورد نظر آمريكا تشكيل 

شود و خاورميانه ای اسالمی تشكيل می دهيم.
وی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: كسانی در 
س��ی و سه سال گذشته تمام توان سياسی و اقتصادی 
جه��ان را تجميع كرده بودند كه انقالب اس��المی در 
محدوده جغرافيايی خود بماند ولی موفق نش��دند. ما 
توانستيم از بسياری از سدها عبور كنيم و امروز دشمن 
زخم خورده اس��ت و همه ترفندهايی كه می توانست 
يك قدرت بزرگ را از پای درآورد در مقابل جمهوری 

اسالمی به كار بست. 
صدرالحس��ينی در بخش ديگری از س��خنان خود با 
اش��اره به اينكه امروز اس��تكبار جهانی به دنبال كنترل 
جهان است تالش ناكام استكبار را برای متشنج جلوه 
دادن اوضاع ايران به وس��يله توطئه های داخلی، برای 
نا اميد كردن انقالبيون س��اير كشورها از حركت های 
خود يادآور ش��د و افزود: اس��تكبار جهان��ی با به كار 
گرفتن تمام توان رس��انه ای خود ب��رای وارونه جلوه 
دادن انقالب مردم منطقه در صدد اقتصادی جلوه دادن 
حركت مردم كش��ورهای منطقه اس��ت و رسانه های 

اس��تكباری تظاهر می كنند كه هيچ ريش��ه اعتقادی و 
دينی در اين حركت ها وجود ندارد و در اذهان عمومی 
انقالب اين كشورها را انقالب اقتصاد وانمود می كنند. 
در صورتی كه بيداری اس��المی كشورها و به دنبال آن 
شكسته شدن سيطره استكبار جهانی موضوعی به طور 
كامل دينی و در جهت رس��يدن به اس��تقالل و عزت 
 اس��ت. صدر الحسينی با اشاره به فتنه سال 88 و قائله
25 بهم��ن و توطئه ها و بی بصيرتی ها و جنگ تمام 
عيار عليه ايران توس��ط اس��تكبار جهانی سرانه فتنه را 
در حال اضمحالل عنوان كرد و با بيان اين جمله امام 
خمين��ی )ره( كه فرمودند: » من از خارج مرزها نگران 
نيس��تم و نگرانی من از داخل مرزها است« و با توجه 
به در پيش بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
س��ال 1390 تصريح كرد: اي��ن انتخابات بايد موجب 
ايج��اد وحدت در جامعه باش��د و موت��ور محرك آن 

جوانان و دانشجويان خواهند بود.
ش��ايان ذكر است در پايان اين برنامه صدرالحسينی به 

سئوال های دانشجويان نيز پاسخ داد.

نمايشگاه عرضه مستقيم كاال با عنوان فروش بهاره 
 از 19 ت��ا 28 اس��فند ماه در محل نمايش��گاه هاي
بين المللي اس��تان اصفهان واقع در پل شهرس��تان 

برپا خواهد شد. 
ب��ا توج��ه ب��ه سياس��ت هاي وزارت بازرگاني در 
همچني��ن  و  مص�رف كنن����دگان  از  حم��اي��ت 
 تنظي��م ب��ازار، نمايش��گاه به��اره امس��ال مانن��د 
س��ال هاي گذش��ته در روزهاي پاياني س��ال و در 
آستانه س��ال جديد طي س��اعات بازديد 15 تا 23 

برگزار خواهد شد.  همچنين جلب رضايت مردمي 
از ديگر اهداف برگزاري اين نمايش��گاه اعالم شده 
است. كاالهاي اساسي خانوار شامل مواد پروتئيني 
اعم از گوش��ت قرمز، مرغ و ماهي، برنج، روغن و 
شكر، پوشاك و كفش، شوينده ها، حبوبات و ديگر 
مايحت��اج عمومي از جمله اقالم قابل عرضه در اين 

نمايشگاه  است. 
در اين نمايش��گاه نظارت ويژه نمايندگان س��ازمان 
بازرگان��ي و مجم��ع امور صنفي ص��ورت خواهد 

گرفت تا عالوه بر رسيدگي به شكايات، نظرسنجي 
و ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت نمايشگاه 

نيز صورت گيرد. 
كااله��اي اين نمايش��گاه همراه ب��ا تخفيف 15 تا 
 40 درص��دي اراي��ه خواهند ش��د. گفتني اس��ت 
نمايش��گاه  هاي بهاره )عرضه مس��تقيم كاال( امسال 
 گسترده تر از سال هاي گذشته در سراسر كشور و در قالب
 380 نمايش��گاه با بيش از 32 هزار غرفه در سراسر 

كشور برپا شده است. 

مقام اول دانشگاه آزاد شهرضا در 
کنفرانس ملي شیمي فیزيك ايران

همايش سیاسی فرهنگی کانون 
بسیج فرهنگیان کاشان

شكايت میراث فرهنگي از شهرداري 
اصفهان بي معناست

برخورداری 800 روستای اصفهان از گاز 
طبیعی

سال 89 بهترين دوره حضور ذوب 
آهن در شهرستان لنجان

اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا با ارايه 38 مقاله 
علمي مقام نخس��ت چهاردهمين كنفرانس ملي شيمي فيزيك ايران را به 
خود اختصاص دادند. حس��ين فقيهيان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 
آزاد ش��هرضا گفت: در چهاردهمين كنفرانس ملي شيمي فيزيك ايران كه 
زير نظر انجمن شيمي ايران  و با همكاري دانشگاه تهران در جزيره كيش 
برگزار شد، استادان و دانشجويان رشته شيمي دانشگاه شهرضا در مقايسه 
با ديگر دانشگاه هاي كشور بيشترين مقاله را ارايه كردند بنابراين بر اساس 
نظ��ر هيأت داوران مقام اول اين دوره از كنفرانس ملي ش��يمي فيزيك به 

دانشگاه آزاد شهرضا اختصاص يافت. 

زاينده رود 
با حضور برادران و خواهران فرهنگی آموزش و پرورش كاش��ان و به منظور 
ارتقای بصيرت و روشنفكری كيان و آحاد ملت همايش سياسی فرهنگی كانون 
بس��يج فرهنگيان در كانون الزهرا اين شهرستان برگزار گرديد. در اين همايش 
محمود معلمی از كارشناسان اداره سياسی سپاه پيرامون دور انقالب كه به فرموده 
ام��ام راحل ما انقالبمان را به تمام جهان ص��ادر خواهيم كرد گفت: تحوالت 

كشورهای اسالمی خاورميانه متأثر از انقالب اسالمی ايران می باشد. 

رئيس ش��وراي ش��هر اصفهان گفت: حفاري تونل مت��رو در اجراي تونل 
شرقي در حال انجام است و شكايتي كه ميراث فرهنگي در اين خصوص 
انجام داده هيچ معنايي ندارد. عباس حاج رس��ولي ها اظهار داش��ت: فضاي 
ميراث فرهنگي فضايي اجرايي نيس��ت و ما در خصوص ش��كايت ميراث 
فرهنگي درباره متروي اصفهان گاليه مند هس��تيم، چرا كه شكايت سازمان 
ميراث فرهنگي در اين خصوص بي مورد بوده اس��ت. وي در ادامه سخنان 
خود با اش��اره به اقداماتي كه ش��هرداري در اس��تاي حراس��ت از ميراث 
فرهنگ��ي انجام ادامه داده اس��ت، افزود: ش��هرداري اصفهان در راس��تاي 
احياي بافت فرس��وده و بدنه ش��رقي چهارباغ سازمان نوسازي و بهسازي 
را تش��كيل داده اس��ت. حاج رس��ولي ها در ادامه س��خنان خود با اشاره به 
س��اختار اداري متروي اصفهان ادامه داد: اين س��اختار متشكل از استاندار، 
معاون معماري اس��تاندار و ش��هرداري به عنوان مجري اين طرح است و 
مش��اوران خارج��ي كه اين طرح با نظر مش��اوران خارجي اس��ت فعاليت 
مي كنند. رئيس شوراي شهر اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه 
تونل غربي متروي اصفهان از چهار راه نظر عبور كرده و تونل ش��رقي نيز 
 اكنون پس از عبور از زاينده رود با صخره سخت برخورد كرده است، اظهار 
داشت: در اين باره نيز بايد مشاوره مربوط تصميم گيري كند. رئيس شوراي 
شهر اصفهان در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالي مبني بر دليل نشست 
زمين در بلوار آئينه خانه اظهار داش��ت: ما نيز براي نشس��ت زمين در اين 

نقطه دغدغه داريم. 

مدير عامل شركت گاز استان اصفهان گفت: 800 روستای اين استان از گاز 
طبيعی برخوردار شده اند. 

مرتضی طغيانی با اشاره به فعاليت ها و اقدامات شركت گاز استان اصفهان 
بيان داشت: بالغ بر 900 كيلومتر خط انتقال، 18 هزار كيلومتر شبكه گذاری، 
830 هزار مورد انشعاب، گازرسانی به چهار هزار و 400 مركز صنعتی در 

حوزه عملياتی و اجرايی انجام شده است. 
 وی ادام��ه داد: همچني��ن 97 ش��هر و بال��غ ب��ر 800 روس��تا در س��طح 
 اس��تان و گازرس��انی ب��ه بي��ش از 128 جاي��گاه CNG ني��ز از ديگ��ر 
اقدامات انجام ش��ده توسط اين ش��ركت به منظور خدمت رسانی به مردم 

بوده است. 
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان اصفهان با تاكيد بر اينكه از اين ميزان بالغ 
بر700 كيلومتر خط انتقال، ش��ش هزار كيلومتر ش��بكه گذاری، 190 هزار 
مورد انش��عاب و گازرسانی به سه هزار مركز صنعتی نيز انجام شده است، 
افزود: 20 شهر، 650 روستا و 120 جايگاه CNG طی پنج سال گذشته و 

در دولت نهم و دهم اقداماتی را انجام داده اند. 
وی گف��ت: در حال حاضر يكی از اولويت های مهم ش��ركت گاز اس��تان 
توس��عه فعاليت های پژوهشی اس��ت. طغيانی به فعاليت بيش از 60 نخبه 
علمی در شركت گاز اشاره كرد و گفت: انتظار داريم همكاری و تعامالت 
با ش��هرك های علمی و تحقيقاتی، مراكز پژوهش��ی و دانشگاه ها افزايش 

يابد.

شهرس��تان لنجان به عن��وان يك حامی خوب برای كم��ك به ذوب آهن 
آمادگی الزم را دارد. هم زمان با روز احس��ان و نيكوكاری جلسه شورای 
 اداری شهرس��تان لنج��ان ب��ا حضور فرمان��دار لنجان، برات��ی مديرعامل،
حجت االسالم و المسلمين رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبليغات اسالمی، 
معاونان و مديران ذوب آهن اصفهان، مسئوالن اداره های شهرستان لنجان 
و ائمه جمعه شهرس��تان زرين ش��هر، باغبهادران و ورنامخواست در تاالر 
آه��ن روابط عموم��ی ذوب آهن برگزار گرديد. در ابتدای جلس��ه پس از 
ت��الوت قرآن كريم و پخش س��رود جمهوری اس��المی، براتی مديرعامل 
 ذوب آه��ن گفت: اين ش��ركت در بخش توليد توانس��ته اس��ت به انجام 
ط��رح های جديد، ظرفي��ت توليد خود را از ميزان 2/2 ميليون تن به بيش 
از 3 ميليون تن برساند كه نقش به سزايی در رسيدن به خودكفايی صنعت 

فوالد كشور خواهند داشت.
وی در ادامه افزود: ذوب آهن در زمينه توسعه نيز گام های مهمی برداشته 
كه با اجرای كامل طرح توازن و طرح شهيد كاظمی ظرفيت توليد به بيش 
از 5 ميليون تن خواهد رس��يد و اين گام مهمی در پيشبرد اهداف صنعتی 

كشور می باشد.
 برات��ی در بخ��ش ديگ��ری از س��خنان خ��ود بي��ان ك��رد: پ��روژه های 
زيس��ت محيطی مهمی جهت كاهش آلودگی ها انجام ش��ده كه منجر به 
كاهش آلودگی محيط زيس��ت گرديده است. وی در پايان نسبت به تعامل 

بيشتر با منطقه و ادارات و تأثير آن تأكيد نمود.

بررسی تحوالت اخير كشورهای منطقه در دانشگاه شهركرد

از 19 تا 28 اسفندماه؛
برپايی نمايشگاه فروش بهاره در اصفهان 

 رئي��س اتحادي��ه مش��اوران ام��الك اصفه��ان 
گفت: براي هفتمين س��ال متوال��ي و به عنوان 
نخستين و تنها شهر در كشور، اصفهان با در اختيار 
گذاشتن منازل اس��تيجاري به استقبال مسافران 
نوروز 90 مي رود. رسول جهانگيري با اشاره به 
اينكه طرح سامان دهي منازل استيجاري به منظور 
اسكان مسافران نوروزي در شهرستان اصفهان از 
س��ال 1383 و از سوي اتحاديه مشاوران امالك 
استان اصفهان انجام شده اس��ت، اظهار داشت: 
استان اصفهان نخستين استان در كشور بود كه اين 
طرح را اجرايي كرد. وي ادامه داد: تجربه اجراي 
اين طرح در سال هاي گذشته موفقيت اين طرح 
را در اسكان مسافران نوروزي نشان داده است به 
گونه اي كه در س��ال  جاري 5 هزار و 500 واحد 
مسكوني استيجاري در اختيار مسافران نوروزي 

قرار گرفت. رئيس اتحاديه مشاوران امالك اصفهان تعداد 
مسافران اسكان  داده شده در اين واحدها را بين 500 تا 700 
هزار نفر اعالم كرد و افزود: كميته اسكان مسافران نوروزي 
در س��تاد تسهيالت س��فرهاي نوروزي استان اصفهان با 
طرح سامان دهي منازل استيجاري و اسكان مسافران از اين 
طريق در سال  جاري نيز استقبال شد. وي تصريح كرد: به 
منظور اجراي اين طرح حدود 150 واحد صنفي در حوزه 
مش��اوران امالك شناسايي ش��ده اند كه اقدام به ثبت نام از 
دارندگان امالك و واحدهاي استيجاري در اصفهان كرده اند. 

جهانگيري با بيان اينكه ثبت نام از متقاضيان مشاركت در 
اجراي اين طرح از حدود دو ماه پيش از عيد آغاز ش��ده 
است، گفت: واحدهاي صنفي به منظور تأييد صالحيت 
مكان هاي استيجاري، احراز هويت ملك، ايمني اوليه مكان، 
وضعيت گرمايشي و سرمايشي مكان مورد نظر و شرايط 
بهداشتي را با استانداردهاي الزم ارزيابي مي كنند. وي ادامه 
داد: اس��كان مس��افران نوروزي در اين منازل از تاريخ 27 
اسفندماه سال  جاري آغاز مي شود و تا 15 فروردين ماه سال 
آينده ادامه خواهد داش��ت. نايب رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك كشور همچنين افزود: پرسنل واحدهاي صنفي كه 

اقدام به ثبت ن��ام از مالكان كرده اند در بدو ورود 
مس��افران به اصفهان براي پذيرش آنها در منازل 
استيجاري اقدام خواهند كرد. وي بيان داشت: به 
دليل تسهيل شرايط اسكان مسافران نوروزي در 
شهر اصفهان در سال هاي اخير پيش بيني مي كنيم 
در نوروز سال آينده نيز تعداد مسافران نوروزي 
به ش��هر اصفهان با وجود افزايش نرخ ها در اثر 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش داش��ته 
باشد. جهانگيري با اشاره به اينكه رضايت مردم 
از منازل استيجاري براي اس��كان در ايام نوروز 
بيشتر از ساير گزينه ها است، تصريح كرد: تعرفه  
نرخ  اجاره بها براي منازل استيجاري ايام نوروز بر 
اس��اس ميزان عرضه و تقاضا مشخص خواهد 
شد. وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر نمي توان 
نرخ اجاره بهاي اين من��ازل را تعيين كرد، افزود: 
به يقين مالكي كه منزل خود را به بهاي گران تر در اختيار 
مس��افران قرار بدهد با اس��تقبال كمتري براي اجاره دادن 
ملك خود روبه رو خواهد ش��د. نماينده استان اصفهان در 
شوراي اصناف كشور افزود: طرح اسكان مسافران نوروزي 
در منازل استيجاري كه در حال حاضر در اصفهان اجرايي 
مي شود مجزا از طرح ملي سازمان ميراث فرهنگي در اين 
زمينه اس��ت و اين طرح به صورت ابتكاري از سال 1383 
تنها در ش��هر اصفهان اجرا مي شود و ديگر شهرها هنوز 

چنين اقدامي را عملياتي نكرده اند.

براي هفتمین سال متوالي؛

استقبال اصفهان از  مسافران نوروزی با منازل استیجاری

در اصفهان؛
برگزاری جلسه معاونت حمل و نقل 

ستاد تسهیالت نوروزی
 زاينده رود

مدي��ركل حمل و نقل و پايانه های اس��تان اصفه��ان در دومين 
جلس��ه معاونت حمل و نقل ستاد تس��هيالت سفرهای اصفهان ويژه 
تعطي��الت نوروز 90 كه ب��ا حضور اعض��ای اداره كل راه و ترابری، 
 پليس راه اس��تان، معاونت راهور اس��تان، اداره كل راه آهن، اداره كل 
فرودگاه ها، مديريت اجرايی مركز رس��يدگی به امور مساجد استان، 
س��ازمان اتوبوس رانی، شركت توزيع برق استان، سازمان هواشناسی، 
 مجم��ع ام��ور صنفی اس��تان، ش��ركت قطاره��ای مس��افربری رجا، 
شركت ملی پااليش پخش فرآورده های نفتی، هالل احمر، اورژانس، 
 كانون انجمن های صنفی ش��ركت های حمل و نقل مس��افر اس��تان، 
 ش��ركت ه��ای بيم��ه و ش��ركت ام��داد خ��ودرو برگ��زار ش��د، 
 اظهار داش��ت: خوشبختانه مطابق با برنامه ريزی های انجام شده كليه 
دس��تگاه ها و اعضای اين ستاد در راس��تای افزايش ايمنی و سالمت 

مسافران در ايام تعطيالت نوروز اعالم آمادگی كرده اند. 
حس��ينعلی ش��معانيان  گف��ت: ارايه خدمات ب��ه ميهمان��ان نوروز 
در اي��ن راس��تا می بايس��ت ب��ه  گونه ای باش��د كه در خور ش��أن 
پايتخ��ت فرهن��گ و تمدن ايران اس��المی باش��د. وی با بي��ان اينكه 
اصفه��ان يك دهم كش��ور اس��ت، نه ي��ك س��ی ام آن تصريح كرد: 
 خدم��ات م��ا ني��ز باي��د در ه��ر زمين��ه ای اع��م از ام��داد و نجات 
جاده ای، اورژانس، هالل احمر، نيروی انتظامی و س��اير دس��تگاه ها 
مضاعف گردد. وی ارزيابی مس��افران در بدو ورود استان اصفهان را 
مهم و تأثيرگذار دانست و اذعان داشت: امسال بسياری از خدمات نظير 
 زيباسازی، نظافت، ايمنی محل فرودگاه ها، راه آهن، پايانه های مسافربری، 
مجتمع های خدماتی بين راهی و ايس��تگاه های س��المت با دقت و 

جديت بيشتری در دستور كار قرار گرفته است.

بخش��دار بلداجي گف��ت: س��االنه بيش از دوه��زار تن 
گز در ش��هر بلداجي در اس��تان چهارمح��ال و بختياري 
تولي��د و روان��ه بازاره��اي داخلي و خارجي مي ش��ود. 
اس��فنديار كريمي در گفتگو با خبرنگار ما در شهركرد با 
 اعالم اين خبر اظهار داش��ت: به طور متوس��ط روزانه در
 كارگاه هاي توليدي شهر بلداجي حدود 30 تن گز توليد 
 م��ي ش��ود ك��ه اي��ن رق��م در ي��ك م��اه ب��ه 900 تن

مي رسد. 
وي به وجود 70 واحد توليد گز در اين شهر اشاره و تأكيد 
ك��رد: از اين تعداد 65 واحد فعال و به توليد و عرضه گز 

اشتغال دارند. 
بخشدار بلداجي اشتغال مستقيم ايجاد شده در واحدهاي 
توليدي گز در اين شهر را يك هزار و سيصد نفر برشمرد 

و افزود: براساس اظهارات مسئول اتحاديه توليدكنندگان گز 
در اين شهر تاكنون تسهيالتي به آنان ارايه نشده است. 

به گفته بخشدار بلداجي راه اندازي خوشه صنعتي گز در 
اين بخش مي تواند به بخش عمده اي از مشكالت خاتمه 
دهد. وي بيان داش��ت: افزايش كيفيت گز توليدي، رونق 
اش��تغال، كاهش نرخ بيكاري، توسعه صنعتي توليد گز، 
افزايش رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي و توسعه همه 
جانبه از مزاياي راه اندازي خوشه صنعتي گز در بلداجي 
می باش��د كه با راه اندازي خوش��ه صنعتي گز در بخش 
بلداجي، پيشرفت اين بخش شتاب بيشتري پيدا مي كند.
كريمي همچنين گفت: هم اكنون برخي از توليد كنندگان 
در برخي از استان ها از جمله اصفهان محصول خود را با 

نام گز بلداجي به فروش مي رسانند. 

به گفته وي توليد كنندگان گز خواستار اعالم و تبيين اين 
موضوع هس��تند كه گز بلداجي، گز اصفهان نيست كه به 
ب��ازار عرضه مي كنند كه اين مورد ب��ا اعتراض و گاليه 
توليد كنندگان گز در شهر بلداجي در استان چهار محال 
و بختياري مواجه شده و حدود 50 سال پيش عده اي از 
اهالي اين شهر در كارخانه توليدي گز سكه اصفهان مشغول 
شدند و با صداقت و پشتكار در اين رشته گوي سبقت را 
ربوده و يكي از اين واحدهاي توليد گز در اين شهر )گز 
فردوس بلداجي( طي دو س��ال پياپي در بين 186 كشور 
شركت كننده از جهان در بخش توليد مواد غذايي موفق 
به دريافت گواهينامه اي��زو 2003 و 2005 ژنو در مجمع 
گزينش هاي بين المللي كه در كشور سوئيس برگزار شد، 

گرديد.

توليد ساالنه دو هزار تن گز در شهر بلداجی

آغاز عمليات واگذاري انشعاب آب 
شرب به باغداران فريدونشهری
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تاسيس 
12/289 ش��ماره:4504/ث89/103 آگهی تاس��يس شركت بناس��ازان گوراب سهامی 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/12/5 تحت ش��ماره 43233 و شناس��ه ملی 
10260610840 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/5 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: اجرا، 
طراحی، انجام، مش��اوره، محاسبه و نظارت كليه پروژه های پيمانكاری ساختمانی فنی، 
عمرانی و تاسيس��ات، اس��كلت بتنی، ابنيه و محوطه سازی، راهس��ازی، تامين نيروی 
انس��انی موقت، خري��د و فروش آهن آالت و فلزات، حفظ و نگهداری فضای س��بز، 
خري��د و فروش، ص��ادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگان��ی،  تحصيل وام و 
اعتب��ارات بانك های داخل��ی و خارجی صرفًا جهت موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با 
اش��خاص حقيقی و حقوقی، شركت در مزايدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ 
و اعطای نمايندگی در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط 
باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 3-1- 
استان اصفهان، شهر اصفهان خيابان امام خمينی، بعد از تابلو خانه اصفهان، پالك 981، 
كدپس��تی 8194616781. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد 
سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
موسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 389-9502 مورخ 1389/11/12 نزد بانك ملت 
شعبه رس��الت اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای علی چهارلنگ به سمت رئيس هيات 
مديره. 2-5- خانم فرح مومنی به س��مت نائب رئيس هيات مديره. 3-5- آقای دانيال 
چهارلنگ به سمت عضو هيات مديره. 4-5- آقای علی چهارلنگ به سمت مدير عامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی 
تعهدآور شركت با امضای مدير عامل منفرداً و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مدير عامل: مدير عامل مجری مصوبات هيات مديره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- خانم كبری باقری به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای محمد هادی باقری 

به عنوان بازرس علی البدل.  
م الف: 17064/5 آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
12/288 ش��ماره: 1860/ت89/103 آگه��ی تغييرات ش��ركت ش��اهين بار س��پاهان با 
مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثبت 43224 و شناس��ه ملی 10260610704 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��ركا مورخ 1389/12/5 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- 
محل شركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، شهرك صنعتی دولت آباد، 
جنب ايران خودرو، كدپس��تی: 8341643193. تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بش��رح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 1389/12/7 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و موسسات 

غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. 
م  الف:17064/4   آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

انحالل 
12/287 ش��ماره: 17163/ث-1389/12/5 آگه��ی انح��الل ش��ركت فن��ی مهندس��ی 
مهرگان تراش��ه آس��يا با مس��ئوليت محدود، ثبت شده بش��ماره 16754 و شناسه ملی 
10260376839 براب��ر صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1389/11/20 
ش��ركت فوق منحل اعالم گرديد و آقای فرخ فرشاد فر به شماره ملی 1285750675 و 
كدپستی 8168655716 بسمت مدير تصفيه برای مدت يكسال انتخاب و نشانی محل 
تصفيه اصفهان، خيابان مالصدرا، خيابان هفتم، پالك 9، واحد 7 منزل خانم فرش��ادفر 
كدپس��تی 8168674561 تعيين گرديد. امضای ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/5 تكميل 

گرديد. 
م الف: 17064/3    آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان 

افزايش سرمايه 
12/286 شماره: 17485/ث-89/12/7 آگهی افزايش سرمايه در موسسه پاسكال سيستم 
ثبت شده بش��ماره 1532 و شناسه ملی 10260189040 برابر صورتجلسه مجمع فوق 
العاده ش��ركاء مورخ 1389/12/1 تغييرات ذيل در موسس��ه نامبرده به عمل آمده است: 
1- آقاي��ان كورش بهاری به ش��ماره ملی 3934061168 و كدپس��تی 8173687778، 
محمدرضا ش��يران به ش��ماره ملی 1291018085 و كدپستی 8173687871 و منصور 
حس��نی به شماره ملی 3932083423 و كدپس��تی 8173687779 هر كدام با پرداخت 

مبلغ سی و سه ميليون و ششصد و شصت هزار ريال به صندوق موسسه سرمايه خود 
را افزايش دادند و در نتيجه س��رمايه موسس��ه از مبلغ يك ميليون و بيس��ت هزار ريال 
نقدی به مبلغ يكصد و دو ميليون ريال افزايش يافت و ماده 4 اساس��نامه به ش��رح ذيل 
اصالح ش��د: ماده 4 اصالحی: س��رمايه موسس��ه مبلغ يكصد و دو ميليون ريال نقدی 
اس��ت كه تمامًا به صورت نقدی پرداخت و در اختيار مديران موسسه قرار گرفت. 2( 
اسامی شركاء و ميزان سهم الشركه هر يك به شرح ذيل می باشد: آقايان كورش بهاری، 
محمدرضا ش��يران و منصور حس��نی هر كدام دارنده س��ی و چهار ميليون ريال سهم 
الشركه. 3( آقايان كورش بهاری به سمت مدير عامل، محمدرضا شيران به سمت رئيس 
هيات مديره و منصور حس��نی به س��مت نايب رئيس هيات مديره برای مدت يكسال 
انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مديرعامل و با 

مهر موسسه معتبر می باشد؛ امضای ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/7 تكميل گرديد. 
م الف: 17064/2    آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان 

تغيير 
12/285 شماره: 17516/ث-89/12/7 آگهی تغيير مركز اصلی موسسه دهكده ساحلی 
قلعه سرش��ير ثبت شده بشماره 2137 و شناسه ملی 10260212335 برابر صورتجلسه 
مجم��ع عموم��ی فوق العاده م��ورخ 1389/12/4 مرك��ز اصلی موسس��ه از اصفهان به 
شهرس��تان فالورجان، پيربكران، فلكه اول، انتهای خيابان زاينده رود، موسس��ه دهكده 
قلعه سرش��ير، كدپس��تی 8454155885 انتقال يافت و ماده 3 اساس��نامه به شرح فوق 
اصالح ش��د. ضمنًا نام موسسه در آگهی ش��ماره 16703 مورخ 1389/11/24 اشتباها 
دهكده س��احلی قلع سرش��ير درج ش��ده كه صحيح آن موسس��ه دهكده ساحلی قلعه 

سرشير می باشد و اصالح می گردد. 
م الف: 17064/1    آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان 

ابالغ 
12/284ش��ماره: 70763 آگهی ابالغ اجرائيه كالس��ه: 380-4112 بدينوس��يله به آقای 
علی عس��گری حسنوند فرزند محمدرضا بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش 
مامور نيروی انتظامی شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر قرارداد شماره 1095-

85/7/30 بين ش��ما و مديريت ش��عب بانك س��په مبلغ 32/764/200 ريال بابت اصل 
و مبلغ 4/087/475 ريال بابت خس��ارت تاخير ت��ا تاريخ 89/7/25 و ذمه روزانه مبلغ 
18/430 ريال بدهكار می باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت 
صدور اجرائيه نموده پس از تش��ريفات قانونی اجرائيه صادر و به كالس��ه فوق در اين 
اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت فقط يك 
نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری 

عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 
م الف : 17010                     اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تاسيس 
12/283 ش��ماره: 4500/ث89/103 آگهی تاس��يس ش��ركت دنيای نما س��ازه اصفهان 
س��هامی خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/5 و تحت ش��ماره 43229 شناسه 
مل��ی 10260610801 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/12/5 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفاتر تكمي��ل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع 
شركت: مشاوره و فروش و طراحی و اجرای انواع نما ساختمان، پوشش های دكوراتيو 
داخلی و خارجی س��اختمان های اداری، تجاری و مسكونی، انواع سقف كاذب، انواع 
درب و پنجره دو جداره، انواع پروفيلها و پانلهای آلومينيومی و كامپوزيت، بازس��ازی 
نمای فرس��وده، درب و پنجره های كشويی و لواليی، نصب نرده آلومينيومی، صادرات 
و واردات كلي��ه كااله��ای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تس��هيالت از بانك های دولتی و 
خصوصی جهت تحقق اهداف ش��ركت، شركت در مناقصات و مزايدات خصوصی و 
دولت��ی. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت: 
1-3- اس��تان اصفهان، ش��هر اصفهان خيابان كاوه، خيابان اديب، كوچه گلبهار، جنب 
چادر كرايه. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسسين طی 
گواهی بانكی ش��ماره 270 مورخ 1389/11/19 نزد بانك ملت ش��عبه مدرس اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولين 

مديران ش��ركت: 1-5- آقای سيد جالل حسينی ارزنانی به سمت رئيس هيات مديره. 
2-5- آقای حسن ابراهيمی به سمت نائب رئيس هيات مديره. 3-5- آقای سيد حسين 
حس��ينی ارزنانی به سمت عضو هيات مديره. 4-5- آقای سيد حسين حسينی ارزنانی 
به س��مت مدير عامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با امضای مدير عامل و با مهر ش��ركت معتبر 
اس��ت. 7- اختي��ارات مدير عامل: مدير عامل مجری مصوبات هيات مديره می باش��د. 
8- ب��ازرس اصل��ی و علی البدل: 1-8- آق��ای هادی براتی به عن��وان بازرس اصلی. 

2-8- آقای حسين براتی به عنوان بازرس علی البدل.  
م الف: 17080/7 آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس
12/282 ش��ماره: 4593/ث 89/103 آگهی تاس��يس ش��ركت نوين فرآيند س��ينوهه با 
مس��ئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1389/12/11 تحت شماره 43300 و شناسه 
مل��ی 10260611534 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/11 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود.1- موضوع ش��ركت: انعقاد قرار داد با كليه 
اشخاص حقيقی و حقوقی – دولتی و غير دولتی – ارائه خدمات مشاوره ای بازرگانی 
با كليه اش��خاص حقيقی و حقوقی. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان مهران – بلوار مهر 
شمالی – كوچه آبان – پالك 176 – طبقه 2. 4- سرمايه شركت: مبلغ 100/000/000 
ريال می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم مهين شيروانی كرچگانی به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای منصور يزدان پناه به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقای محمد يزدان پناه به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای محمد يزدان پناه 
به سمت مدير عامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته – بروات و قراردادها و 
عقود اس��المی با امضای مدير عامل منفرداً و با مهر ش��ركت معتبر است.7- اختيارات 

مدير عامل: طبق اساسنامه.
م – الف 17080/6 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

انحالل
12/277 ش��ماره: 17819/ث-1389/12/11 آگهی انحالل شركت شاهين گستر داالهو 
با مس��ئوليت محدود، ثبت ش��ده بشماره 33191 و شناس��ه ملی 10260537133 برابر 
صورتجلس��ه مجمع فوق العاده مورخ 1389/12/10 ش��ركت فوق منحل اعالم گرديد 
و آقای ش��هريار زبرجدی به ش��ماره ملی 3379571903 و كد پستی 81441885839 
بسمت مدير تصفيه برای مدت 6 ماه انتخاب و نشانی محل تصفيه اصفهان – بهارستان 
خيابان فروردين – بلوك 121 – پالك 217 و كدپس��تی 8144115839 تعيين گرديد؛ 

امضای ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/11 تكميل گرديد. م – الف 17080/1 
                       آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان

تغييرات
12/278 شماره 17764/ث-1389/12/10 آگهی تغييرات در شركت بين المللی نابيوس 
اس��پادانا با مسئوليت محدود، ثبت شده بشماره 35996 و شناسه ملی 10861205786 
برابر صورتجلس��ات مجمع فوق الع��اده مورخ 1389/12/9 تغييرات زير در ش��ركت 
نامبرده بعمل آمده اس��ت: 1( برابر س��ند صلح حقوق شماره 5932 مورخ 1389/12/3 
دفترخانه اسناد رس��می شماره 327 اصفهان آقای احسان محمدی و خانم شيما آتشی 
هر كدام مقدار 50/000 ريال سهم الشركه و خانم شهين حاتمی چهارصد هزار ريال از 
سهم الشركه خود را به خانم سيما پهلوان زاده مصالحه نمودند در نتيجه شركاء شركت 
و سهم الشركه هر يك عبارتند از خانم سيما پهلوان زاده دارای پانصد هزار ريال سهم 
الش��ركه و آقای احسان محمدی و خانم شهين حاتمی هر كدام دارای 250/000 ريال 
س��هم الشركه شد. تعداد اعضای هيات مديره در ماده 14 به سه نفر اصالح شد و ماده 
18 اساس��نامه بدين نحو اصالح ش��د: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شركت با 
امضای مدير عامل و رئيس هيات مديره و نايب رئيس هيات مديره و با مهر ش��ركت 
معتبر اس��ت. آقای احسان محمدی به س��مت مدير عامل – خانم سيما پهلوان زاده به 
س��مت رئيس هيات مديره و خانم ش��هين حاتمی به س��مت نايب رئيس هيات مديره 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با سه 
امضاء اعضای هيات مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. امضای ذيل ثبت در تاريخ 

1389/12/10 تكميل گرديد. 

م – الف 17080/2 
                       آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان 

تغييرات
12/279 ش��ماره 1884/ت89/103 آگهی تغييرات ش��ركت فنی تاسيس��اتی جهان بين 
صنعت هفش��جان با مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثبت 43274 به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومی ش��ركا م��ورخ 1389/12/8 تصميم��ات ذيل اتخاذ ش��د: 1- ماده 14 
اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گرديد. 2- اعضاء هيئت مديره برای مدت نامحدود 
ب��ه قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقای حميد برنون و خانم ندا مومنيان اصفهانی و خانم 
س��يمين رضوی.3- سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقای حميد 
برنون به سمت رئيس هيئت مديره و خانم ندا مومنيان اصفهانی به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره و خانم س��يمين رضوی به سمت عضو هيئت مديره و آقای حميد برنون 
به س��مت مدير عامل. 4- كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای دو نفر 
از اعضای هيات مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. در تاريخ 1389/12/10 ذيل دفتر 

ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. 
م – الف 17080/3 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس
12/280 ش��ماره: 4565/ث89/103 آگهی تاس��يس شعبه ش��ركت آهن ماشين توان با 
مسئوليت محدود. به موجب نامه شماره 10097 مورخ 1389/3/13 اداره ثبت اسناد و 
امالك س��يرجان، و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/3/5 
ش��عبه شركت آهن ماشين توان با مس��ئوليت محدود به شماره ثبت 1098 واحد ثبتی 
س��يرجان، به نشانی اس��تان اصفهان – اصفهان اتوبان بهارس��تان – بعد از پل راه آهن 
– خيابان ش��هيد مفتح – پالك 10 تاس��يس گرديده است كه در اين اداره تحت شماره 
43291 ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/10 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 

گرديده و جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
م – الف 17080/4 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

حصر وراثت
12/290 خانم زهره رهگذر دارای شناس��نامه ش��ماره 1504 به ش��رح دادخواست به 
كالس��ه 89/5574ح10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضي��ح داده كه ش��ادروان محمد حس��ين رهگذر بشناس��نامه 637 در تاريخ 89/6/3 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به س��ه پسر و دو دختر به اس��امی زير: 1- منصور رهگذر ش.ش 2386 )پسر متوفی( 
2- مس��عود رهگذر ش.ش 606 )پس��ر متوفی( 3- محمد رهگذر ش.ش 922 )پس��ر 
متوف��ی( 4- زهره رهگ��ذر ش.ش 1504 )دختر متوفی( 5- فلورا رهگذر ش.ش 200 
)دختر متوفی( اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م – الف 17135                  شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان

فقدان سند مالكيت
12/173 ش��ماره: 14817 آقاي عباس صنوبري فرزند ماشااله باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت مجاري 
1/16 دانگ از هشت دانگ از ششدانگ قنات اربعه اوره پالك شماره 10- اصلي واقع 
در اوره نطن��ز بخش 9 كه در صفحه 571 دفتر 25 امالك ذيل ثبت يك بنام خانم جان 
صنوبري فرزند اس��معيل ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و بموجب سند رسمي شماره 
40482-57/7/1 دفترخان��ه به او انتقال قطعي يافته و معامله ديگري هم انجام نش��ده 
اس��ت. نحوه گم ش��دن يا از بين رفتن چون درخواس��ت صدور المثني س��ند مالكيت 
نامب��رده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به 
آن يا وجود س��ند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر طرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرس��د يا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثني سند 

مالكيت مرقوم صادر به متقاضي تسليم خواهد شد. 
م الف/ 676                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

اقتصاد

مديرعامل شركت پش��تيباني امور دام استان اصفهان گفت: ذخيره كافي 
مرغ ش��ب عيد انجام شده اس��ت اما نمي توانم ميزان ذخاير را اعالم كنم 
ب��ا اين حال اصفهاني ها مرغ ش��ب عيد را با ن��رخ 2 هزار و 950 تومان 
خريداري مي كنند. فيروز زاهدي با اش��اره به ذخيره س��ازي مرغ توسط 
ش��ركت پش��تيباني امور دام به منظور عرضه ذخاير براي تأمين نياز شب 
عيد، اظهار داش��ت: بر اساس تصميم ستاد تنظيم بازار در روزهاي اخير، 
نرخ هر كيلو مرغ براي ش��ركت پشتيباني امور دام 2 هزار و 750 تومان 
تعيين شده است. وي ادامه داد: نرخ مرغ در بازار بستگي به قيمتي دارد 
كه فروشنده در بازار تعيين مي كند اما بر اساس تصميم ستاد تنظيم بازار، 
فروش��نده بايد حداكثر 200 تومان بيش از نرخ ش��ركت پشتيباني براي 
مرغ اين محصول را به دس��ت مصرف  كننده برساند. مديرعامل شركت 
پش��تيباني امور دام اس��تان اصفهان افزود: ميزان ذخاير شركت پشتيباني 
امور دام براي عرضه مرغ در بازار به ميزاني اس��ت كه مي تواند تقاضاي 
س��ازمان بازرگاني به منظور تنظيم بازار در اين مورد را پاس��خگو باشد. 
زاهدي تصريح كرد: س��ازمان بازرگاني استان اصفهان تعيين كننده ميزان 
عرض��ه مرغ ب��ه بازار و محل هاي درنظر گرفته ش��ده ب��راي عرضه اين 

محصول اس��ت. وي بيان داش��ت: ذخيره مرغ از سوي شركت پشتيباني 
امور دام اس��تان اصفهان از خردادماه س��ال  جاري آغاز شده است و تنها 
بخش��ي از اين ذخيره در م��اه  مبارك رمضان و ماه مح��رم براي تعديل 

نرخ ها به بازار عرضه شد.
توزيع 3000 تني ذرت و سويا در بین واحدهاي دامي اصفهان

مديرعامل ش��ركت پش��تيباني امور دام اس��تان اصفهان با اشاره به اينكه 
توزي��ع نهاده هاي دامي بين واحدهاي دامي اس��تان اصفهان از چند روز 
پيش در اس��تان اصفهان آغاز شده اس��ت، گفت: از آغاز روز عرضه اين 
نهاده ها، 7 هزار و 500 تن ذرت و به علت استقبال كم مشتريان 700 تن 
س��ويا بين واحدهاي دامداري اس��تان توزيع شده است. وي منبع توزيع 
اي��ن نهاده ها را ذخاير اس��تراتژيك دولت عنوان ك��رد و افزود: در حال 
حاضر نيز بر اس��اس برنامه هاي دولت، توزيع 3 هزار تن ذرت و س��ويا 
را در دس��تور كار قرار داده ايم كه در بين واحدهاي دامي اصفهان توزيع 
خواهد ش��د. زاهدي اضافه كرد: ذخايري كه ش��ركت پشتيباني امور دام 
به منظ��ور توزيع نهاده هاي دامي در اختيار دارد از س��وي دولت به اين 

شركت واگذار شده و خريد از كارخانه ها نبوده است.

قطع تلف��ن، پلم��پ دفت��ر كار و كارخانه، 
ممنوع الخ��روج كردن واحده��اي بدهكار 
در خور و شايس��ته صنعتگ��ران زحمتكش 
اين مرز و بوم نيس��ت و مس��ئوالن امر بايد 
 در اين زمينه، راهكاره��اي بهتري را اتخاذ 

نمايند.
س��يدعبدالوهاب س��هل آب��ادي مدير خانه 
صنعت و معدن استان در نشست انجمن هاي 
صنعتي و متوليان امور مالياتي استان اصفهان با 
 اشاره به مشكالت مالي و افزايش هزينه هاي 
سرسام آور برخي از صنعتگران گفت: در اين 
شرايط، ماليات معوقه و جرايم آنها، فشارهاي 
 زيادي به اين قش��ر زحمتكش وارد مي كند.
س��هل آب��ادي خواس��تار تجدي��د نظ��ر و 
اتخ��اذ راهكاري اساس��ي در جهت كاهش 
فش��ارهاي مالياتي از س��وي متولي��ان امور 
مالياتي اس��تان شد و اظهار داشت: به عنوان 
مثال در صنعت سنگ با توجه به هدفمندي 
حامل هاي انرژي، تعرفه پايين واردات سنگ 
و پ��رت 90 درص��دي اي��ن كاال، پرداخت 
 مالي��ات ب��ا دش��واري هاي بس��ياري همراه 

است.
در ادام��ه اين نشس��ت، مع��اون ماليات بر 
ارزش اف��زوده اس��تان اصفهان ب��ا تاكيد بر 
اين كه اجراي سياس��ت مالي��ات بر ارزش 
اف��زوده يك��ي از عوام��ل اصل��ي افزايش 
كارايي و اصالح نظام مالياتي اس��ت، ادامه 
داد: واحده��اي بدهكار مي بايس��ت قبل از 
پيگيري مس��اله در واحدهاي قضايي نسبت 
به رفع مش��كل اقدام نمايند تا از تسهيالت 

ويژه پرداخت نظير تقس��يط و بخش��ودگي 
جراي��م به��ره من��د گردند.س��االرفر گفت: 
خوشبختانه طي س��ال هاي اخير، اختيارات 
بيش��تري در خصوص بخشودگي جرايم و 
نحوه وصول مالي��ات از موديان بخش هاي 
مختلف به سازمان امور مالياتي واگذار شده 
اس��ت.معاون ماليات بر ارزش افزوده استان 
اصفهان بيان داش��ت: با كم��ك انجمن ها و 
خان��ه صنعت و معدن مي ت��وان به توافقات 
خوبي در خص��وص نحوه پرداخت ماليات 
واحدهاي صنعتي رس��يد. س��االرفر اظهار 
داشت: موضوع بررسي و حسابرسي ماليات 
بر ارزش افزوده س��ه ماه به سه ماه مي تواند 
راه��كار خوبي باش��د كه م��ورد مطالعه و 

بررسي قرار مي گيرد. 
وي ب��ا بيان اين كه از مهر ماه س��ال 1387 
قانون ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآمد 
ك��ه پيامدهاي منفي و مثبت بس��ياري را در 
هم��ان ابتداي امر به همراه داش��ت، يادآور 
ش��د: توجه به اهميت مالي��ات و همچنين 
محدود ب��ودن منابع ملي كش��ور، پرداخت 

ماليات يك امر حتمي است. 
مدي��ركل ام��ور مالياتي اس��تان اصفهان نيز 
گف��ت: صنعتگ��ران و معدنكاران��ي ك��ه با 
مش��كالت مالي مواج��ه باش��ند، مي توانند 
با مراجعه به س��ازمان عالوه بر اس��تفاده از 
مش��اوره هاي كارشناسان ماليات، بدهي هاي 
خ��ود را ب��ه ص��ورت اقس��اطي پرداخت 
 كنن��د و م��ورد بخش��ودگي جراي��م ق��رار 

گيرند.

رئيس واحد نيروگاه فوالد مباركه اصفهان گفت: 
هيدروكوپلين��گ هاي پمپ ه��اي تغذيه آب 
تحت فشار واحد نيروگاه مجتمع فوالد مباركه 
ب��ه همت متخصصان اين واحد صنعتي بومي 
سازي شد. محمدرضا تركي نژاد اظهارداشت: 
با اجراي اين طرح كه ش��امل ساخت 6قطعه 
هيدروكوپلينگ اس��ت بيش از يك ميليون و 
200 هزار يورو هم صرفه جويي ارزي حاصل 
شد. وی بابيان اينكه به داليل متعددي از جمله 

تحريم از سوي شركت سازنده از چندين سال 
پيش قطعات هيدروكوپلينگ مشتمل بر فيلتر 
دوقلو، چرخ دنده ها، هوزينگ بيرينگ، فلنچ، 
كيس و كاور و اس��كوپ س��اپورت به فوالد 
مباركه تحويل نشده اس��ت، افزود: از آنجايي 
كه اين قطعه از قطعات ضروري نيروگاه برق 
مجتمع است براي حل مشكل و قطع وابستگي 
كاركنان شركت موفق شدند با بومي سازي اين 

محدوديت را از پيش رو بردارند.

اخبار
اصفهاني ها شب عید مرغ را 2950 تومان خریداري  كنند

مديركل گمرك اس��تان اصفهان گف��ت: با اجراي 
پروژه PTMP در گمرك اس��تان اصفهان، امكان 
برقراري ديتا بين گمرك اس��تان اصفهان و شعب 

استاني اين اداره فراهم شد. 
فرود عس��گري بيان داش��ت: به منظ��ور اتصال و 
برقراري ارتب��اط ديتا بين گمرك اس��تان اصفهان 
و ش��عب اس��تاني اين اداره كل ش��امل گمركات 
ذوب آهن، فوالد مباركه، امانات پس��تي و فرودگاه 
ش��هيد بهش��تي، پ��روژه PTMP اج��را و مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 
وي ادامه داد: با راه اندازي اين سيستم امكان تبادل 
 ON LINE اطالعات به صورت امن و همچنين
از جمل��ه مكاتب��ات، ن��رخ ارز، ارتباط ب��ا تمامي 
واحد ه��اي داخلي گم��رك اصفه��ان و همچنين 
مديري��ت ش��بكه به ص��ورت متمرك��ز از گمرك 

اصفهان انجام مي گيرد. 
ديگ��ر  از  اصفه��ان  اس��تان  گم��رك   مدي��ركل 
 امكان��ات اجرايي اين بس��تر را برق��راري ارتباط 
 ص��دا )VOICE( بي��ن اداره مرك��زي و ش��عب 
اس��تاني عنوان ك��رد و اف��زود: با اج��راي پروژه 
ام��كان   )VOIP VOICE OVER IP( 

 برق��راري ارتب��اط صوت��ي ب��ه ص��ورت آيف��ون 
بين تمامي شعب استان روي اين بستر فراهم شده 

است. 
وي كاهش هزينه هاي تلفن بين شعب، عدم ارسال 
نامه ها از طريق پست و فاكس بين گمرك اصفهان 
و ش��عب و صرفه جويي در هزينه ه��اي مربوط و 
ارتباط ON LINE تمامي ش��عبه های اين اداره 
كل ب��ا يكديگر را از امكانات اين طرح برش��مرد 
و گف��ت: اس��تفاده از تمامي امكان��ات امنيتي اين 
اداره براي تمامي ش��عب بدون پرداخت هزينه اي 
مانند آنتي ويروس از ديگر مزيت هاي اجرايي اين 

پروژه است. 
 عس��گري تصري��ح ك��رد: در ص��ورت برقراري
گم��رك  پ��روژه،  اي��ن  بع��دي  ف��از  ارتب��اط    
كاش��ان نيز امكان اتصال به اين ش��بكه را خواهد 

داشت. 
وي اضاف��ه كرد: همچنين تنظيم��ات مورد نياز به 
منظور اتصال شعبه های استاني گمرك اصفهان به 
ستاد مركزي گمرك ايران از طريق گمرك اصفهان 
اس��ت كه اين پروژه نيز ب��ه زودي به بهره برداري 

مي رسد.

مديركل دفتر تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت بازرگاني 
در واكنش به مطرح شدن واردات تخم مرغ هاي آلوده به 
آنفوالنزاي فوق حاد مرغي اين گونه واكنش نشان داد: 
چنين چيزي صحت ندارد و دستگاه متولي بايد پاسخ 
اين مسأله را بدهد. صادقي در حالي اين واكنش را بروز 
مي دهد كه پيش از اين از س��وي دستگاه متولي يعني 
سازمان دامپزشكي كشور نيز اعالم شده بود: تاكنون از 
مبادي ورودي رس��مي كه تحت كنترل و نظارت اين 
س��ازمان بوده تخم مرغ آلوده به آنفوالنزاي فوق حاد 
مرغي وارد كش��ور نشده اس��ت. مديركل دفتر تأمين، 
توزيع و تنظي��م بازار وزارت بازرگان��ي در مورد اين 

دستگاه متولي در بخش سالمت تخم مرغ هاي وارداتي 
يادآور مي شود: س��ازمان دامپزشكي در مورد سالمت 
محصوالت ديگر هم متولي است. وي در ادامه در مورد 
واردات تخم مرغ هاي ترك كه چند روز قبل خبر داده 
بود حدود س��ه هزار تن از اين محصول ثبت سفارش 
شده تا در روزهاي آتي وارد ايران شوند، اظهار مي كند: 
هنوز اين واردات عملي نشده و اين كار در شرف انجام 
و كارهاي مربوط به مجوز آن در حال انجام است. اين 
مقام وزارت بازرگاني در پايان تأييد مي كند كه در حال 
حاضر محموله ديگري از تخم مرغ يا محصول ديگري 
به دليل كمبود، براي واردات ثبت سفارش نشده است. 

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان گفت: 
امسال در قطب صنعتي كشور زمينه اشتغال بيش از 2 
هزارصنعتگر فراهم شده است. مرتضي يزدخواستی 
با اش��اره به به��ره ب��رداري از 143 واحد صنعتی در 
11 ماه گذش��ته در اين ش��هرك ها اظهار داشت: در 
اي��ن زمينه  360 قرارداد با صنعتگران منعقد و زمينی 
 به وس��عت ح��دود 230 هكتار به متقاضي��ان دراين 

ش��هرك ها واگذار ش��ده اس��ت.وی با بيان اينكه از 
مجموع 114 هزار هكتار زمين ش��هرك هاي صنعتي 
كش��ور، 17 هزار هكتار آن متعلق به اس��تان اصفهان 
اس��ت، افزود: تاكنون 89 هزار فرصت شغلي در اين 
شهرك ها ايجا شده و شهرك هاي صنعتي اصفهان در 
زمينه تعداد واحدها و ايجاد فرصت شغلي رتبه اول 

كشوري را به خود اختصاص داده اند.

با اجراي پروژه PTMP؛

برقراری ارتباط ديتا بین گمرك استان اصفهان و 
شعب استاني

واکنش وزارت بازرگاني در مورد تخم مرغ هاي 
متهم به آلودگي

اصفهان در ايجاد فرصت شغلي رتبه اول کشوري 
رادارد

مدير خانه صنعت و معدن استان اصفهان:

جرايم مالیاتي، فشار مضاعفي را به صنعتگران 
تحمیل مي کند

صرفه جويی بیش از يك میلیون و 200 هزار 
يورو در فوالد مبارکه
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گزارش

زاينده رود
رئيس فني مهندس��ي اداره كل تربيت بدني اس��تان با اع��الم اينكه در دهه 
مبارك فجر از 73 پروژه عمراني بهره برداري صورت گرفته است، اظهار داشت: 

با افتتاح اين تعداد پروژه، 36 درصد به سرانه ورزشي استان اضافه شد.
س��يد حسين محمديه افزود: سرانه ورزشي استان تا پايان اسفندماه 88 و با 900 
هزار مترمربع زيرس��اخت ورزش��ي  21صدم مترمربع  به ازاي هر ش��هروند بود 
كه خوش��بختانه در طول سال جاري و با اضافه كردن 300 هزار متر مربع فضاي 
ورزش��ي به اين زيرس��اخت ها، سرانه ورزشي اس��تان با 36 درصد رشد به 29 

صدم متر مربع رسيد.
وي تصريح كرد: از ابتدا تا پايان سال 88، تنها 900 هزار مترمربع سرانه ورزشي 
در اصفهان وجود داشت كه طي تالش هاي شبانه روزي و عزم جمعي و توجه 
و تأكيد مديركل اداره تربيت بدني به توس��عه زيرساخت ها، 300هزار متر مربع 
در يك س��ال به فضاي  ورزش��ي استان اضافه شد كه در واقع به ميزان يك سوم 

فضاي قبلي، در طول يك سال فضاي ورزشي اضافه كرده ايم.
رئيس دفتر فني مهندسي اداره تربيت بدني استان همچنين اضافه كرد: 21 پروژه 
تا پايان آذرماه 89 افتتاح و بهره برداري از 73 پروژه در دهه فجر صورت گرفت. 
وي با اعالم اينكه از ميان 150 هزار مترمربع فضاي ورزشي  اضافه شده در دهه 
مبارك فجر، بيش از نيمي از آن به فضاي سرپوش��يده اختصاص پيدا كرده است 
افزود: به طور معمول ميان فضاهاي س��رباز و سرپوشيده با توجه به هزينه باالتر 
فضاهاي سرپوشيده نسبت هايي را قائل مي شوند و بين 25 تا 30 درصد از فضا 
به مكان هاي سرپوش��يده اختصاص مي يابد اما در پروژه هاي عمراني سال 89، 

بيش از نيمي از زيرساخت ها به فضاي هاي سرپوشيده تعلق گرفت. 
محموديه تصريح كرد: در حال حاضر و از ميان 150هزار مترمربع فضاي ورزشي 
ايجاد ش��ده، 70 هزار مترمربع به فضاي هاي سرپوش��يده و 80 هزار مترمربع به 

فضاي روباز تعلق گرفته است.
وي ب��ا بيان اينك��ه اين تعداد پروژه نزدي��ك به 200 ميليارد ري��ال اعتبار در بر 
داش��ته است اظهار داشت: خوشبختانه از ميان مصوبه هاي دور اول سفر رياست 
جمهوري و با افتتاح پروژه هايي كه ذكر ش��د نزديك به 98 درصد از مصوبه ها 
تحقق يافته است. رئيس دفتر فني مهندسي بيان داشت: پيش بيني مي كنيم سرانه 
ورزشي استان را تا پايان سال مالي 89 )تيرماه 90( به 31 صدم متر مربع برسانيم  
و با اين روند سرانه ورزشي استان در طول يكسال يك و نيم برابر خواهد شد.

وي با اعالم اينكه اين سرانه ورزشي در مقايسه با جمعيت استان همچنان پايين 
اس��ت افزود: در دور س��وم س��فر رئيس جمهور مقرر گرديد كه سرانه ورزشي 
اصفهان بايد به ميانگين كشوري دست يابد كه اين ميزان 65 صدم مترمربع به ازاي 
 هر شهروند است و براي رسيدن به اين هدف بايد سرانه موجود استان سه برابر 
شود. محموديه اضافه كرد: براي رسيدن به اين مهم بايد 600 پروژه جديد را تعريف 
 كرد كه چيزي حدود 2500ميليارد ريال اعتبار الزم دارد. وي با اعالم اينكه سرانه موجود 
در خور استان و شهر اصفهان نيست افزود: با توجه به پتانسيل باالي اصفهان در ورزش 
با 13صدم مترمربع، كمترين سرانه به شهر اصفهان تعلق دارد كه اين موضوع در شأن 
 اين شهر نيست به ويژه آنكه بيش از نيمي از بيمه شدگان ورزشي هم از شهر اصفهان 

هستند.
 رئي��س فني مهندس��ي اداره تربيت بدني اس��تان ابراز اميدوراي كرد: در س��ال 
آين��ده ن��گاه ويژه و خ��اص تري به اصفهان خواهيم داش��ت ك��ه احداث خانه 
وزن��ه برداري اصفهان يكي از اين پروژه ها اس��ت كه با ب��ه كارگيري فناوي و 
تجهي��زات روز دنيا به زودي به بهره برداري خواهد رس��يد، ضمن آنكه به گفته 
مس��ئوالن فدراس��يون اين خانه با توجه به تمهيداتي كه ب��راي آن درنظر گرفته 
ش��ده  نس��بت به خانه وزنه برداري پايتخت از ش��رايط بهتري برخوردار است. 
وي در ادامه به بهس��ازي و اس��تفاده مطلوب از س��رانه موجود اشاره و توضيح 
داد: با صرف س��ه و نيم ميليارد تومان هزينه، اماكن س��طح ش��هر را بازس��ازي 
مي نماييم كه ورزش��گاه تختي، انقالب، ش��هيد س��جادي، ملك ش��هر و شهيد 
 نص��ر  از جمل��ه اماكن بزرگ ورزش��ي اصفهان بودند كه ش��امل اين طرح قرار  
گرفته اند. مهندس محموديه افزود: در كنار افزايش س��رانه و توسعه زيرساخت 
ها با اس��تفاده از  تكنولوژی های روز دنيا، نس��بت به زيباس��ازي اماكن ورزشي 
اقدام نموده ايم كه از اين طريق جذابيت و ميل جوانان نسبت به ورزش بيش از 
گذشته برانگيخته شود. وي در پايان ابراز اميدواري كرد: اميد است با حمايت و 
توجه مديركل تربيت بدني استان نسبت به توسعه زيرساخت ها و استانداردهاي 
ورزش��ي استان، تا تيرماه سال 90، س��رانه ورزشي استان رشد يك و نيم برابري 

داشته باشد.

با بهره برداري از 73 پروژه عمراني در دهه فجر؛

سرانه ورزشي استان با 36 درصد رشد به 29 صدم مترمربع رسید
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دانشور: 
حیف است شمس 
را از دست بدهیم

سهراب مرادی:
مدال گرفتن در 
مسابقه های جهاني 
مهم ترين اولويت 
است

كيوان صادقي: 
هندبال ايران با 
برنامه هاي کوتاه 
مدت پیشرفت 
نمي کند

آقاي گل ليگ برتر فوتسال گفت: حيف است شمس را كه 
به اين خوبي نتيجه گرفته و سطح فوتسال ملي را باال برده از 
دس��ت بدهيم. مسعود دانشور اظهار داش��ت: در چند سال اخير 
چندين ب��ار برابر تيم ملي برزيل ق��رار گرفته ايم و به همين دليل 
مصاف با اين تيم ديگر برايمان استرس زا نيست. ديگر ترسي براي 
مصاف با تيم قهرمان جهان نداريم و حتي انتظار داريم در يكي از 
بازي هاي بعدي آنها را شكس��ت دهيم. وي در مورد عدم تمديد 
قرارداد س��رمربي تي��م ملي تصريح كرد: به عن��وان يك بازيكن 
نمي خواهم وارد مس��ائل مديريتي شوم و در اين مورد بزرگترها 
تصميم گيري مي كنند اما به عقيده من حيف است مربي اي كه به 
اين خوبي نتيجه گرفته و سطح فوتسال ملي را باال برده از دست 
بدهيم. اين بازيكن ملي پوش تيم گيتي پس��ند در مورد ليگ برتر 
فصل آينده نيز گفت: امس��ال با گيتي پسند در ليگ نتيجه خوبي 
گرفتيم. گرچه از چند تيم پيشنهاد دارم اما قراردادم با گيتي پسند دو 
ساله است و دوست دارم در اين تيم بمانم. البته هنوز در اين باره 
صحبتي نشده اما با توجه به نگاه خوب و مثبت مديريت تيم، فكر 

نمي كنم در اين خصوص مشكلي وجود داشته باشد.

وزنه ب��ردار ملي پوش اصفهاني گفت: روي س��كو رفتن در 
رقابت های جهاني مهم ترين اولويت پيش روي من است اما 
 قب��ل از آن باي��د در مس��ابقه ه��ای آس��يايي ب��ه دنبال كس��ب 

مدال باشم. 
سهراب مرادي اظهار داشت: بعد از مشكالتي كه سال گذشته برايم 
رخ داد و ش��انس حضور در رقابت های جهاني كره جنوبي را از 
دس��ت دادم، دوباره با اعتماد كادر فني به تيم ملي برگشتم. وي با 
اشاره به در پيش بودن مسابقه های آسيايي وزنه برداري بيان داشت: 
با نظر كادر فني در ليست وزنه برداران اعزامي به اين رقابت ها قرار 
دارم اما با توجه به اهميت رقابت های جهاني كه هفت ماه ديگر 
برگزار مي شود و حكم انتخابي المپيك را دارد، كادر فني تيم ملي 
پيش از مسابقه های آسيايي، اردوي آمادگي تيم را برگزار كرده و 
نفرات حاضر در اين اردو به مسابقه های آسيايي و جهاني دعوت 
مي شوند. مرادي با اشاره به حضور كيانوش رستمي در دسته 85 
كيلوگرم تأكيد ك��رد: در وزنه برداري محدوديتي براي حضور دو 
ورزش��كار در يك وزن وجود ن��دارد و از اين رو دليلي ندارد به 

رستمي به چشم يك رقيب نگاه كنم.

سرمربي تيم هندبال ذوب آهن اصفهان گفت: هندبال كشور 
با برنامه هاي مقطعي و كوتاه مدت پيشرفت نمي كند و بايد 
برنامه هاي بلند مدت براي آن تدوين ش��ود. كيوان صادقي افزود: 
تيم ملي هندبال ايران به يك مربي صاحب سبك خارجي با سابقه 
مربيگري خوب نياز دارد و بايد از اكنون به فكر جذب چنين مربي 

باشيم.
 وي افزود: ارتباط تنگاتنگي با فدراسيون هندبال ايران ندارم و از 
 برنامه هاي مد نظر مس��ئوالن اين فدراس��يون براي تيم هاي ملي 
بي اطالع هستم، اما معتقدم هندبال ايران با برنامه هاي كوتاه مدت 
موفقيتي به دست نمي آورد. سرمربي تيم هندبال ذوب آهن اصفهان 
اف��زود: چنانچه با اجراي برنامه ه��اي كوتاه مدت، موفقيتي براي 
هندبال ايران حاصل شده، شانسي بوده است. وي درباره انتخاب 
مربي خارجي براي تيم ملي هندبال نيز اظهار داش��ت: مسئوالن 
فدراسيون هندبال اعالم كرده اند در حال حاضر انتخاب يا جذب 
مربي خارجي را در دس��تور كار ندارن��د اما به نظرم اين موضوع 
بايد در برنامه هاي اين فدراس��يون قرار گيرد يا يكسال بر هندبال 

كشورمان تأثيرگذار باشد.

ورزش

 A.F.C ضرب االجل
پرسپوليس و استقالل همچنان 

آرزو به دل...

 مهدی سلطانی راد

از عم��ر پرافتخارتري��ن و محبوب تري��ن تيم هاي )نه 
باش��گاه( اي��ن مملكت س��ال هاي طوالني اس��ت كه 
مي گذرد. سابقه تيم دوچرخه سواران كه با جمع شدن 
چن��د ركاب زن قهرم��ان در دهه 20 به وجود آمد و 7 
س��ال بعد به تاج و در س��ال 58 به اس��تقالل تغيير نام 
داد، به 66 سال قبل برمي گردد. تيم قرمزپوش پايتخت 
هم 47 س��ال پيش ابتدا با 3 رش��ته بسكتبال، بوكس و 
بولينگ اعالم موجوديت كرد و در س��ال 45 و از دسته 
سوم باش��گاه هاي تهران بود كه تيم فوتبال پرسپوليس 
به ورزش دوس��تان ايراني شناسانده شد. در تمام بيش 
از ني��م قرني كه از عمر تيم اس��تقالل و نزديك به نيم 
س��ده اي كه از به وجود آمدن تيم سرخ ها مي گذرد به 
جز 5،6 س��ال اول، 2 تيم هيچ دوره اي را بدون داشتن 
يك مجمع منس��جم و هيأت مدي��ره نگذرانده اند. تاج 
سابق و اس��تقالل كنوني در س��ال هايي كه با مديريت 
وابسته دربار )پرويز خس��رواني( روزگار مي گذرانده، 
هيأت مديره اي ش��امل نظاميان وابس��ته آن زمان را نيز 
باالي س��ر خود مي ديد تا در روزهايي كه خس��رواني 
مديريت دس��تگاه ورزش را نيز يدك مي كشد تيم آبي 
پايتخت بي س��ر و سامان نباش��د. در پرسپوليس نيز به 
جز علي عبده سرمايه دار كه در تمام 50 سال مديريت 
خ��ود در قبل از انقالب، همه كاره اين تيم بود افرادي 
از رجال منتقد طرفدار اين تيم به عنوان مجمع بر امور 
ج��اري اين مجموعه نظ��ارت مي كردند. حتي در دهه 
60 و در س��ال هاي بي سر و س��اماني و غربت فوتبال، 
با وج��ود اينكه علي پروين در پرس��پوليس نقش پدر 
مهربان را براي س��رخ ها ايف��ا مي كرد و به خاطر نام او 
بود كه طرفدار متم��ول به اين تيم كمك مالي مي كرد. 
ف��ردي مانند حس��ين محمدي چاپخانه دار و دوس��ت 
نزديك پروين و علي دايي به عنوان عضو ارشد هيأت 
مديره در اين تيم حضور داشت. در استقالل نيز چنين 
روال��ي بود و ب��ا اينكه منصور پورحي��دري نقش دايه 
دلسوز را جدا از س��رمربي گري برعهده داشت، فردي 
مانند عباس كردنوري وظيفه حس��ين محمدي را براي 
اس��تقاللي ها ايفا مي كرد. چنين بود كه در آن س��ال ها 
نيز س��رخابي ها مجموعه اي را به عنوان مجمع و ياران 

پشت صحنه در اختيار داشتند. 
بيش از يك س��ال است كه پرس��پوليس و استقالل به 
عنوان تيم هاي پرهواداري كه به جبر روزگار در مالكيت 
سازمان تربيت بدني به سر مي برند، بدون داشتن هيأت 
مدي��ره و با حضور 2 نف��ر به عنوان سرپرس��ت اداره 
مي ش��وند. در اين مدت بارها و بارها از كارش��ناس و 
روزنام��ه نگار گفتن��د و فرياد زدن��د در روزگار عبور 
پرس��رعت تيم هاي باشگاهي آسيا با س��ابقه 5 ساله از 
كنار ما اين شيوه تيم داري نيست. اما گويا وعده رئيس 
س��ازمان )به زودي!( به نظر مي رسد زمان ميزباني قطر 
در جام جهاني 2022 نيز قابل تحقق نخواهد بود و اين 
در حالي اس��ت كه مدت زمان زي��ادي تا پايان ضرب 
االج��ل A.F.C ب��راي تعيين تكلي��ف مالكيت هيأت 
مديره تيم هاي باشگاهي ايران باقي نمانده. در اين ميان 
فقط بايد دس��ت به دع��ا برداريم تا اكن��ون كه ناكامي 
پرس��پوليس و استقالل در روز اول ليگ قهرمانان آسيا 
زنگ خطر را به صدا درآورد، وعده سازماني ها به شب 

پاياني مهلت A.F.C كشيده نشود.

احتمال تيم داري گيتي پسند 
در واليبال

زاينده رود
در بازديد رئي��س هيأت واليبال اس��تان اصفهان 
از امكانات باش��گاه گيتي پس��ند، مذاكره هاي مقدماتي 
به منظور تيم داري اين باش��گاه در س��وپرليگ واليبال 

صورت پذيرفت.
در اين نشس��ت كه با حضور هوشنگ عشايري رئيس 
هي��أت واليبال و معاونان وي در اين هيأت و همچنين 
علي رض��ا جنتي رئيس هيأت مدي��ره و علي طاهري 
مديرعامل باش��گاه گيتي پس��ند صورت پذيرفت، دو 
طرف بر همكاري بيش��تر به توافق رسيدند.عش��ايري 
در اي��ن نشس��ت، تي��م داري باش��گاه گيتي پس��ند در 
س��وپرليگ واليبال را پيش��نهاد داد كه با اس��تقبال علي 
طاه��ري مواجه ش��د.علي طاهري مديرعامل باش��گاه 
گيتي پس��ند نيز با بيان اينكه اين باش��گاه عالقه مند به 
 تيم داري در واليبال مي باشد، اظهار داشت: در صورت 
همكاري اداره كل تربيت بدني و هيأت واليبال اس��تان 
مش��كلي بابت تيم داري در اين رشته ورزشي نخواهيم 

داشت.
علي رضا جنتي رئيس هيأت مديره باشگاه گيتي پسند 
نيز ضمن تأكيد بر حمايت از رشته واليبال بيان داشت: 
در صورت فراهم ش��دن مقدمات و تصويب در هيأت 
مديره باشگاه گيتي پس��ند در فصل آينده عالقه مند به 

تيم داري در اين رشته جذاب هستيم.

یادداشت خبر

تيم فوتبال س��پاهان اصفهان كه به فاصله س��ه امتيازي 
صدرنشين رسيده است، در صورت لغزش ذوب آهن 
مي توان��د جاي اين تيم را بگيرد، به ش��رطي كه برابر 

نفت تهران به برتري دست يابد. 
در آغاز هفته بيس��ت و شش��م ليگ برت��ر فوتبال، تيم 
س��پاهان در ورزش��گاه فوالدش��هر از تيم نفت تهران 
پذيرايي مي كند. س��پاهان كه اكنون در رده دوم جدول 
ق��رار دارد بي صبران��ه منتظر لغزش همش��هري خود، 

ذوب آه��ن اس��ت تا به ص��در جدول ب��رود. حريف 
سپاهان استاد تساوي گرفتن است، به همين دليل خط 
حمله كوبنده زردپوش��ان اصفهاني كار س��ختي برابر 
نفت خواهد داش��ت. حس��ين فركي در اين فصل 12 
مس��اوي گرفته و به خوبي راه متوقف كردن تيم ها را 
بلد است مگر آنكه تاكتيك هاي تهاجمي قلعه نوعي بر 
انديشه هاي دفاعي فركي غلبه كند تا سپاهان سه امتياز 
خانگي را بگيرد. البته هم اكنون نيز س��پاهان يك بازي 

كمتر از ذوب آهن دارد. ب��راي تيمي مثل نفت گرفتن 
يك امتياز در اصفهان يك پيروزي محسوب مي شود، 
همانط��ور كه اين نتيجه براي س��پاهان يك شكس��ت 
اس��ت. البته اين هفته ني��ز همانند هفته قبل، اين بار به 
دليل ديدار تيم ملي اميد با قرقيزس��تان و حضور چند 
بازيكن از باش��گاه هاي مختلف در تيم اميد، رقابت ها 
در چهار روز انجام مي ش��ود. ساير بازي هاي اين هفته 

شنبه و يكشنبه هفته آينده برگزار مي شود.

در ايستگاه 26 ليگ برتر فوتبال؛

سپاهان انتظار لغزش همشهري سبزپوش را مي كشد

در تازه تري��ن رده بندي فيفا، فوتبال ايران با يك پله صعود مواجه 
ش��د. در تازه ترين فهرست رنكينگ فيفا، تيم ملي فوتبال ايران در 
پاي��ان ماه فوريه موفق به كس��ب 574 امتياز ش��د و ب��ه رده 43 جهان 

رسيد. 
در اين فهرس��ت تيم  هاي ژاپن )پانزدهم(، اس��تراليا )بيست و يكم ( و 
 كره جنوبي )بيس��ت  و نهم( شدند و به عنوان رقباي هم قاره اي باالتر از 

تيم ملي ايران جاي گرفتند.
  بدي��ن ترتي��ب اي��ران تي��م چهارم آس��يا لق��ب گرف��ت. اس��پانيا با 
 1880 امتي��از در صدر ج��دول به عنوان بهترين تي��م جهان باقي ماند.
 پ��س از آن هلند )1730 امتي��از(  و آلمان )1486 امتياز( دوم و س��وم 

شدند.

زاينده رود
ديدار نهايي س��وپر ليگ فوتبال اميد استان عصر روز سه شنبه در 
ورزش��گاه تختي ميان دو تيم گيتي پس��ند و اسپادان برگزار شد كه در 
پايان اين ديدار ماراتن گونه، تيم گيتي پس��ند موفق شد در ضربه هاي 

پنالتي برابر حريف خود به برتري دست يابد.
در وق��ت قانوني و زمان هاي اضافه بازي گلي وارد دروازه ها نش��د تا 

بازي به ضربه هاي پنالتي بكشد.
در ضربه هاي پنالتي، اين تيم گيتي پس��ند بود كه با نتيجه 6 بر 5 برابر 

اسپادان به برتري دست يافت تا قهرمان سوپرليگ استان شود.
تيم اميد گيتي پسند با اين قهرماني به عنوان نماينده استان به رقابت هاي 

كشوري راه يافت.

هفته شش��م دور برگش��ت ليگ برتر با انجام س��ه ديدار پيگيري 
مي ش��ود. هفته سيزدهم از نوزدهمين دوره اين رقابت ها با انجام 
س��ه ديدار در ش��هرهاي اصفهان، تهران و اهواز برگزار مي ش��ود. در 
اصفهان دو تيم ذوب آهن و نفت س��پاهان به مصاف هم مي روند. در 
تهران هيأت اين شهر پذيراي صندوق ضمانت صادرات خواهد بود و 
در اهواز مناطق نفت خيز جنوب با س��ايپا البرز ديدار مي كند. در حال 
حاضر پتروش��يمي بندر امام با 26 امتياز صدر نش��ين اس��ت، صندوق 
ضمان��ت صادرات با دو بازي كمتر و 23 امتياز در مكان دوم قرار دارد 

و ذوب آهن اصفهان با 17 امتياز سوم است.

هفته بيس��تم ليگ برتر بس��كتبال ام��روز برگزار مي ش��ود كه در 
مهم ترين ديدارهاي اين هفته پتروش��يمي بندر امام در خانه خود 
ميزبان شاگردان مهران حاتمي در دانشگاه آزاد تهران است و ذوب آهن 

و توزين الكتريك نيز به مصاف هم مي روند. 
دانش��گاه آزاد كه هفته گذش��ته به دليل حضور مه��رام در رقابت هاي 
باش��گاه هاي غرب آسيا استراحت داشت، در اين بازي براي رسيدن به 
دهمين برد خود كار س��ختي را در بندر ام��ام پيش رو دارد. ذوب آهن 
اصفهان ب��ا روحيه  مضاعفي كه پس از برتري برابر الجالء س��وريه در 
باش��گاه هاي غرب آسيا كسب كرده است، بايد اين هفته به مصاف هم 

استاني خود يعني توزين الكتريك كاشان برود. 
توزيني ه��ا كه چند هفته اي اس��ت در مكان س��وم ج��دول جا خوش 
كرده ان��د، براي جبران شكس��ت دور رفت كه با اش��تباهات داوري در 

كارنامه شان ثبت شد، به شهر اصفهان مي روند. 
تيم هاي ش��ركت ملي حفاري اهواز و ب.آ ش��يراز كه با قرار گرفتن در 
مكان هاي هشتم و نهم جدول همسايه يكديگر هستند، جدالي برابر را 

در اهواز برگزار خواهند كرد. 
در س��اير ديدارهاي اين هفته، بانك س��امان قعرنشين ميزبان شهرداري 
گرگان است و راه و ترابري قم به مصاف هيأت شهركرد مي رود. ديدار 
مهرام و كاس��پين قزوين هم به علت حضور مهرام در رقابت هاي غرب 

آسيا برگزار نمي شود.

 كاپيتان تيم فوتبال س��پاهان تا سه هفته ديگر هم نمي تواند براي 
اين تيم به ميدان برود. محرم نويدكيا كه در جريان بازي س��پاهان 
با اس��تقالل با مصدوميت رو به رو ش��د همچنان باي��د به درمان خود 
ادامه دهد. در حالي كه تصور مي شد اين بازيكن به بازي دوم سپاهان 
در ليگ قهرمانان آس��يا برسد، وي بازي با الجزيره را هم از دست داده 
اس��ت. وي تا س��ه هفته ديگر نمي تواند با تيم تمرين كند. سپاهان در 
لي��گ برتر نيز امروز بايد ب��ا نفت تهران بازي كند. اي��ن تيم عالوه بر 
نداش��تن نويدكيا، مهدي جعفرپور را نيز به دليل مصدوميت در اختيار 
ندارد.احس��ان حاج صفي هم كه همراه تيم اميد در قرقيزس��تان به سر 
 م��ي برد، امروز وارد تهران مي ش��ود و به همين دليل به اين مس��ابقه 
نمي رس��د. ديدار تيم هاي س��پاهان و نفت تهران ساعت 15:30 امروز 

در اصفهان برگزار مي شود.

در تازه ترين رده بندي فيفا؛
تيم ملي فوتبال ايران يك پله صعود كرد

 قهرماني گيتي پسند در سوپرليگ 
فوتبال اميد استان

مصاف ذوب آهن و نفت سپاهان در هفته 
ششم ليگ برتر پينگ پونگ

دوئل كوهيان و ژورويچ
شهرآورد بسكتبال در ايستگاه بيست

خبرخوش براي سپاهاني ها 
نويدكيا 3 هفته ديگر به تركيب سپاهان 

برمي گردد

ابرقوئي نژاد:

از اعتقاداتم عقب نشیني نمي كنم حتي اگر همه مخالفم باشند
  پويان قوی بيان

علي اكبر ابرقويي نژاد، رئيس هيات فوتبال استان از آن دسته 
از مديران بي س��ر و صدا و البته سيستم مدار ورزش است 
كه بيشتر سعي مي كند شنونده انتقادها باشد تا در جايگاه 

پاسخ به آنها قرار گيرد. 
گفتگ��وي وي با خبرنگار ما صحبت هاي متفاوتي بود كه 
شايد در طول اين چندسال حضورش در اين سمت كمتر 

از او شنيده بوديم.....
ــت هیأت فوتبال  ــالي اس يکي از طرح هايي كه چند س
پیگیر آن شده طرح آسیا ويژن است. در ابتدا براي ما 

از اهداف برگزاري اين طرح در اصفهان بگويید؟
اين طرح س��عي دارد كه از نقطه نظر برگزاري مس��ابقه ها 
و مراحل اجرايي كار در فوتبال و همچنين باش��گاه داري، 
به حداقل هاي الزم ابتدا در آس��يا و س��پس اروپا برس��يم. 
 بايد همه اركان س��ر جاي خودش��ان ق��رار بگيرد و همه 
برنامه ها مطابق اصول و زمان بندي خاص انجام ش��ود، از 

جمله مربي، زمين، داور و...
درخصوص كالس مربي گري A كه در اصفهان برگزار 

شد توضیح دهید؟
در 4 س��ال گذشته ما دو كالس مربي گري A در اصفهان 
داشتيم )برگزار كرديم( و تمامي افراد شركت كننده بومي 
بودند. در حالي كه فدراس��يون س��الي يك كالس به زور 
برگزار مي كرد و سهميه ما هم يك يا دو نفر بود. اآلن از نظر 
دانش مربي گري 25 سال جلو افتاديم. )خيلي جلو افتادند 

ولي نه ديگه اينقدر(.
از نظر استعداديابي و توجه به سنین پايه چه اقداماتي 
ــد كمي عقب  ــر نمي كنی ــت؟ فک ــورت گرفته اس ص

باشید؟
نه به هيچوجه، 10 س��ال پيش هيأت يك مدرسه فوتبال 
تش��كيل داد و استعدادهاي نخبه را در آن مدرسه پرورش 
داد و به س��پاهان و ذوب آهن تزريق كرد. ولي اآلن ما در 
طرح آس��يا ويژن هر سال اس��تعدادهاي زيادي به استان و 
حتي كشور معرفي مي كنيم. بازيكنان ما در حال حاضر در 

خيلي از تيم هاي ليگي كشور در حال بازي هستند.
بحثي كه همیشه مطرح بوده اينکه كمیت مسابقه هاي 
ــر روز يه جاي  ــده و ه ــژن مهم تر از كیفیت آن ش وي

برگزاري مسابقه ها مي لنگه. )در همه رده هاي سني(.
از 8000 مسابقه اي كه در يك فصل برگزار مي كنيم حدود 
95 درصد بس��يار خوب برگزار شده و خيلي كم اتفاقاتي 
از اي��ن قبيل مي افتد و م��ا داريم به اس��تانداردها نزديك 

مي شويم. 
تا چه حد به عملکرد واحدهاي مختلف هیات نظارت 

داريد؟
س��ال به س��ال گزارش عملكرد واحدها را مي گيريم و ما 
روزانه هم نظارت داريم و در هر پروس��ه كاري در ابتدا و 
انتها نظارت مي كنيم و فدراس��يون هم به طور مرتب بر ما 

نظارت دارد.
ــئوالن  ــاس نمي كنید حق الزحمه كاركنان و مس احس

واحدهاي هیأت خیلي كم باشد؟
بله، همين طوره، ول��ي ما نگاه داوطلبانه به واحدها داريم 
و نگاه شغلي نداريم، اگر نگاه كنيد همه هيأت ها اين طور 

هستند و اين هم حق القدمي است كه پرداخت مي شود.
فکر نمي كنید در انتخاب پرسنل هیات زياد به حضور 
و استفاده از جوانان اعتقاد نداريد و بیشتر پیشکسوت 

مدار هستید؟
به نظر من هميش��ه بايد پيشكسوتان حضور داشته باشند 
و در بط��ن كار ق��رار گيرند، ولي ما در هي��أت تركيبي از 
جوان ه��ا و باتجربه ها را كنار هم قرار داديم. الاقل س��عي 
كرديم در هر واحد يك جوان براي انجام كارهاي مكانيكي 

و كامپيوتري باشد.
هیأت فوتبال شهرستان حدود يکسال است كه فعالیت 
خودش را شروع كرده، نظر شما در خصوص عملکرد 

اين هیأت در طول يکسال گذشته چیست؟ 
با حضور تيم جديد در هيأت فوتبال شهرس��تان، حركت 
جديدي ش��روع شد. شهرستان ش��امل 6 بخش و 3 شهر 
مي ش��ود كه حدود 500/000 جمعيت را پوشش مي دهد 
و با توج��ه به امكانات خوبي هم كه دارد هميش��ه بدون 

سرپرست بود.
خدا را ش��كر هيأت بايد فعال مي ش��د كه با پيگيري هاي 
يكس��ال گذش��ته و كمك هاي فكري و جانبي اس��تان، تا 

حدود زيادي راضي بوديم و حدود 70 درصد برنامه هاي 
مورد انتظار را انجام دادند. 

ــتان براي رسیدن به نقطه  ــما هیأت شهرس به نظر ش
ايده آل بايد چه برنامه هايي را در دستور كار خود قرار 

دهد؟
بايد بتواند مسابقه ها را در كل بخش ها و شهرها به صورت 
ليگ ه��اي داخلي برگزار كند و س��اختار همه هيأت ها را 
درست كرده و با توجه به جذابيت موجود در فوتبال بتواند 

خودگردان باشد.
ــل پخش پرچم و  ــما در مقاب عکس العمل ناگهاني ش

لباس برزيل؟ )با چه سرعت و جذبه اي(
آنها چند لباس تبليغاتي را ريخته بودند در يك پالستيك 
و پرت مي كردند به طرف تماش��اگران و مردم هم هجوم 
مي آوردند براي گرفتن. من كه خيلي ناراحت شدم و حس 
كردم دارد به موجوديت و ش��رف ما توهين مي شود كه به 
س��رعت عكس العمل نشان دادم. هيچ وقت در زندگي از 
اعتقادات عقب نشيني نكردم حتي اگر همه مخالف باشند.

در زمان حضور برزيل و 3 بازي، شما میزبان بوديد يا 
گیتي پسند؟ )بحث بلیط فروشي و...(

در خصوص حضور برزيل ما بدهكار هم ش��ديم. بحث 
پش��تيباني و اسپانسري با گيتي پس��ند بود ولي ما ميزبان 
بوديم و همه چيز با خودمان بودم. پس بدون شك ما بليط 

فروشي مي كنيم.
صحبت هاي زيادي است كه زمان آقاي ساكت از اين 
ــأت از اين طريق منابع  ــا نبوده ولي اآلن هی آيین نامه ه
مالي خوبي دست و پا كرده؟! )انتقال بازيکن، تیم و...(

ب��ه هيچ وج��ه اين طور نيس��ت. آن موقع ه��م تمام اين 
آيين نامه ها بود. پولي هم كه از انتقال س��پاهان نوين به ما 
مي رسيد 5 درصد سهم خوزستان )200/000/000 تومان( 
را دادند ولي سپاهان هنوز يك ريال هم نداده است. )البته 

كل پول را نگه داشتم و خرج نكردم.(
به نظر شما مکان كنوني هیأت فوتبال استان كه حتي 
ــأن هیأت استان  ــده در ش ــازي ش به تازگي هم بازس

هست؟
درسته، در شأن هيأت نيست و ما دنبال ساختمان جديدي 

براي هيأت هستيم كه...
ــیابي هم مي كنید  ــتان فعال داريم؟ ارزش چند شهرس

يا...؟
23 شهرس��تان داريم كه همه در فوتبال فعال هستند و هر 
سال ارزشيابي مي كنيم. در هر فصل گردهمايي شهرستان ها 
را داريم و در پايان هر س��ال گ��زارش آنها را مي گيريم و 

نتيجه را همانجا ارزيابي كرده و تقدير نقدي مي كنيم.
آمار تعداد بیمه شدگان فوتبالي استان را داريد؟

حدود 80/000 نفر كه در كش��ور اول هستيم. )عدد قابل 
تأملي است.(

ــي مي خواهد به خارج  ــود كه هر موقع تیم گفته مي ش
ــور اعزام بشود شما اصرار داريد كه يک نفر از  از كش
هیأت استان هم همراه آنها باشد؟ )سپاهان، ذوب آهن 

و...(
شما ليست بگيريد كه چند نفر تا به حال در اين چند سال 
گذش��ته از هيأت به سفر خارجي رفتند )به همراه تيم هاي 

اصفهاني( به هيچ وجه اين طور نيست.
ــرتان را به كالسي كه در مالزي برگزار شده  شما پس

فرستاديد؟  )به عنوان نماينده اصفهان(
اآلن دارم از شما مي شنوم كه ...

ورزشگاه نقش جهان به شما واگذار شده يا چمن؟
ورزش��گاه نه ولي چمن ورزشگاه را در اختيار گرفتيم. كه 
هم ما استفاده كنيم و هم چمن در ميان عمليات كارگاهي 

از بين نرود.
چند سال از رياست شما مانده است؟

حدود دو سال.
اگر بخواهید به عملکرد خودتان در طول دوران حضور 

در هیأت نمره اي بدهید چه نمره اي خواهید داد؟
تا حاال 18 نمره!

هدف براي آينده؟
رسيدن به نمره 20.

ــته  ــويد؟ از فوتبال خس ــد هم كانديدا مي ش دوره بع
نشديد؟

بايد ش��رايط را ببينم تا حاال كه خس��ته نشدم. فوتبال كه 
خستگي ندارد.

مخالفان زيادي داريد؟ )از بازيکن و مربي گرفته تا...(

مخالف مي خواهد آدم را زمين بزند و خصومت دارد ولي 
م��ن منتقد را خيلي دوس��ت دارم. در خانواده بزرگي مثل 

فوتبال به طور حتم منتقد بيشتري هم هست.
آيا هیچ وقت پاي صحبت هاي اين منتقدان نشستید؟

در هر زمينه و حيطه كاري ما جلسه هاي متعددي داريم كه 
متناسب با آن جلسه دست اندركاران صحبت هاي خود را 
منعكس مي كنند. به طور مثال با 2 باشگاه سپاهان و ذوب 
آهن مشكالت جدي داريم. ولي هميشه در صحنه هستيم 

ولي دليلي بر پاسخگويي نمي بينيم.
ارتباط شما با اداره كل چگونه است؟ )انگار مديركل 

خیلي فوتبالي نیست!(
خدا را ش��كر خيلي خ��وب. از نظر ارتباط��ات و ديدگاه 
كاري خيل��ي به هم نزديكيم و با آقاي خدابخش از زاويه 

برنامه ريزي و... به ورزش نگاه مي كنيم.
تکه كالم شما، اين جا مؤسسه خیريه نیست...

وقتي كه براي گرفتن كمك در هيأت به سراغ من مي آيند، 
من مي گويم كه اگر پول نداري خوب تيم داري نكن. كسي 
مجب��ورت نكرده كه تيم داري كني و بياي دنبال پول جمع 

كردن...
سخن پاياني؟

ممنون از شما، ممنونم كه به دنبال حقيقت هستيد. خيلي 
از روزنامه ها در اين چند روز زنگ زدند ولي با روندي كه 
سراغ داشتم مجاب شدم با شما صحبت كنم و خوشحالم 

كه بحث تخريبي نبوده و از شما خيلي تشكر مي كنم.
آنقدر انتقاد يك طرفه و ش��ايد بي انصاف از رئيس ش��ده 
كه با اين مصاحبه اي كه س��عي شد همه سئوال هاي چند 
س��اله فوتبالي ها را از او بپرسيم و بعيد مي دانم چيزي جا 
مانده باش��د. مي گفت خوشحالم كه انتقاد سازنده مي كنيد 

و تشكر كرد.
نمي خواهم در جايگاه طرفداري از ابرقويي نژاد قرار بگيرم 

جن��س صحبت ه��اي ول��ي درد دلش از 
بخ��ش  ا تربيت خد )مدي��ركل 
بود.  دنبال بدن��ي(  كه  باش��د 

باشيم تا واقعيت.حقيق��ت 
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پيامبر اكرم)ص(:
 همنشين خوب بهتر از 
تنهائی است و تنهائی بهتر از 
همنشين بد.

زاينده رود
رئيس دانشگاه پيام نور استان اصفهان در نشستي خبري، دانشگاه پيام نور را بزرگ ترين دانشگاه دولتي 
با سيستم نوين خواند كه با تحصيل بيش از 88 هزار دانشجو در آن، ثلث دانشجويان استان اصفهان را در 
 بر مي گيرد. همچنين در كل ايران يك ميليون دانشجو در آن به تحصيل مشغول مي باشند. محمد فضيلتي 
گفت: در اصفهان در زير مجموعه دانش��گاه پيام نور 44 مركز واحد و يك ستاد اصلي وجود دارد 
كه به زودي مركز تحقيقات و پژوهش اين دانشگاه نيز در ساختماني جديد به بهره برداري خواهد 

رسيد. 
وي ادامه داد: پيام نور دانشگاهي است كه در همه وقت و همه جا بحث آموزش را مطرح مي كند 
و موجب تس��ري آموزش عالي در همه مناطق مي باش��د و همچنين از س��طح شهر تا روستاها و 
دهستان ها و شهرهاي كوچك را در بر گرفته و در آنها داراي دفتر و شعبه مي باشد و به همين دليل 

استقبال بي سابقه اي از اين دانشگاه به عمل آمده است. 
محم��د فضيلتي ادامه داد: ويژگي هاي الكترونيكي و مج��ازي و فراگيري بدون حضور و غياب و 
آموزش اينترنتي، زمينه آموزش آكادميك براي همه اقشار را مهيا كرده است و در مبالغ شهريه نيز 
افزايش كمي وجود داش��ته و شهريه ناچيزي در مقايسه با ساير مراكز آموزش عالي از دانشجويان 
دريافت مي شود كه تنها يك سوم شهريه ساير دانشگاه ها است. وي افزود: دانشجومحوري از اركان 
اصلي دانشگاه پيام نور است كه در مقايسه با ساير دانشگاه ها چون خود دانشجو مسايل تحصيلي 
را دنبال مي كند و چيزي به آن ديكته نمي شود، در مقاطع آموزش عالي بسيارموفق عمل كرده است. 
همچنين سيستم آموزش فضاي باز حاوي ويژگي هايي است كه آموزش را با باالترين حجم كمي 

و كيفي ارايه مي دهد.
وي با بيان اينكه 81845 نفر دانش��جوي كارشناس��ي و 1084 نفر دانش��جوي كارشناسي ارشد در 
قالب 88 رشته علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، هنر و كشاورزي در پيام نور اصفهان تحصيل 

مي كنند خاطرنش��ان كرد: 16 رش��ته علوم انساني و علوم پايه كه سال آينده به 18 رشته مي رسد با 
عضويت 235 نفر عضو هيأت علمي كه بيش��تر كارشناس ارشد و دكتر مي باشند، به همراه حدود 

600 نفر كارمند در اداره امور دانشگاه پيام نور استان اصفهان فعاليت مي كنند.
ايجاد 30 درصد رشد در فعالیت هاي پژوهشي پیام نور اصفهان

رئيس دانشگاه پيام نور استان اصفهان با بيان اينكه توانمندي باال و يكپارچگي همراه با پژوهش و 
فناوري نوين، مهم ترين امر امروز دانشگاه است گفت: استقرار واحد جديد پژوهشكده فناوري هاي 
نوين و انجام فعاليت هايي در فناوري نانو، نانوفيزيك، زيس��ت فناوري، فناوري هسته اي، فناوري 
 اطالع��ات و ارتباط��ات و مديريت اس��المي، ما را در رس��يدن به اين هدف ي��اري خواهد كرد.

محمد فضيلتي افزود: نويدهاي فراواني براي تحول علوم و پژوهش در استان و تبديل علم به كارآفريني 
و فناوري و تجاري سازي و رسيدن به ثروت توسط دانشگاه پيام نور وجود دارد و علم آفريني و 
 توليد ثروت و محصول و ارايه علم افراد براي سازندگي و خدمت به مردم از اهداف دانشگاه پيام نور

مي باشد. 
وي تصريح كرد: در حوزه پژوهش 71 طرح پژوهش��ي در قالب مقاله هاي »ISI و ISC« اعضاي 
علمي در محافل مختلف علمي معتبر ارايه شده و باعث رشد 30 درصدي اين پژوهش ها شده است. 
همچنين بيش از 10 پروژه اين دانشگاه در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان و مراكز بيوتكنولوژي 
در حال تبديل به فناوري و ثروت است. محمد فضيلتي ادامه داد: دانشگاه پيام نور از مشاوره دست 

اندركاران امر تحقيق و پژوهش استقبال كرده و همواره در پي دستاوردهاي جديد است.
انجام بیش از 87 پروژه عمراني در پیام نور استان اصفهان

رئيس دانشگاه پيام نور استان اصفهان ضمن اشاره به خريد ساختمان جديد براي پژوهشكده فناوري 
نوين از ايجاد بيش از 87 پروژه عمراني و اضافه ش��دن آن به 44 مركز دانش��گاهي پيام نور استان 
اصفهان خبر داد. اين پروژه ش��امل ديوار كشي، محوطه سازي، مجموعه هاي فرهنگي و سوله هاي 

ورزشي و مراكز جديد آموزشي مي باشد و با اعتبار بيش از 50 ميليارد تومان ساخته شده است. 
محمد فضيلتي اتمام ساختمان هاي نيمه تمام و افتتاح 10 مورد مركز جديد و كلنگ زني 8 دانشگاه 
پيام نور در ش��هرهاي اس��تان را از ديگر برنامه مهم عمراني برش��مرد و افزود: مراكز شاهين شهر، 
شهرضا، مباركه و هرند از پروژه هاي افتتاحي اخير استان بوده و نگراني دانشجويان از بابت مراكز 
آزمايشگاهي نيز با افتتاح مراكز آزمايش جديد برطرف شده است. همچنين با ايجاد 37 رشته فني، 
فضاي الزم آزمايش��گاهي به حداكثر رسيده اس��ت. فضيلتي با بيان اينكه دانشگاه پيام نور به دليل 
سياست هاي خاص كمترين آسيب فرهنگي را ديده است اظهار داشت: همه سرفصل هاي آموزشي 

و خدمتي پيام نور براساس فرموده هاي مقام معظم رهبري تدوين شده است.
وي تصريح كرد: امسال 45000 نفر در قالب كاروان هاي راهيان نور به مناطق جنگي اعزام مي شوند 
كه از نظر فرهنگي تأثير مطلوبي بر آنها خواهد داش��ت. همچنين اجراي مس��ابقه هاي حفظ قرآن، 
مفاهيم قرآني، قرائت در مقاطع دانش��جويي،  كارمندان و استادان به همراه مسابقه هاي تفسير سوره 
ياس��ين )يس(،  جش��نواره ملي مطالعات قرآني و در سال 90 انجام 31 برنامه فرهنگي با محوريت 
اصول اعتقادي و مباحث اخالقي با صرف بيش از 12 ميليارد ريال هزينه، ساير برنامه هاي فرهنگي 

دانشگاه پيام نور مي باشند.
ايجاد ده ها كانون و انجمن در بخش هاي مختلف پیام نور اصفهان

رئيس دانشگاه پيام نور استان با اشاره به وجود 214 انجمن علمي در همايش هاي مختلف و كسب 
باالترين رتبه در بين دانشگاه هاي پيام نور در اين بخش گفت: پيام نور استان با تشكيل بيش از 20 
پايگاه بس��يج دانش��جويي و تربيت بيش از 13 هزار بسيجي حركت علمي و فرهنگي خوبي را در 
س��طح استان به انجام رسانده است. وي افزود: ايجاد 11 كانون هالل احمر دانشجويي، كانون هاي 

قرآن و عترت، مهدويت، نسل آفتاب، جهانگردي، تربيت بدني و 72 كانون ديگر از توانمندي هاي 
دانشگاه پيام نور در ايجاد تشكل ها و NGOها مي باشد.

فضيلتي تصريح كرد: ايجاد كرس��ي هاي آزادانديشي، جش��نواره هاي سالمت، جشنواره ملي بهار، 
جش��نواره ب��اران و كارگاه هاي ويژه علمي، هنري و آموزش��ي دس��تاورد ت��ازه اي در فعاليت هاي 
دانشگاهي بوده است. وي خاطرنشان ساخت: تهيه و توزيع پوسترهاي عفاف و حجاب و برگزاري 
نشست هايي با رياست محترم جمهوري در خصوص فعاليت هاي رسانه اي و نشريه هاي دانشجويي 

ساير برنامه هاي فرهنگي دانشگاه را تشكيل مي دهد.
مع��اون دانش��گاه پي��ام ن��ور اس��تان اصفهان گف��ت: س��اختار پي��ام ن��ور دانش��جو را خودكفا 
ب��دون  و خودب��اور رش��د مي ده��د و كتاب ه��اي آن ط��وري طراح��ي ش��ده اس��ت ك��ه 
 حض��ور در دانش��گاه و وج��ود اس��تاد ه��م بت��وان ب��ه رش��د و تعال��ي رس��يد. رض��ا مختاري 
افزود: تيم هاي كارآفريني دانشگاه پيام نور اصفهان موفق شده اند 7 جايزه در جشنوار ه هاي پژوهشي 
 و علمي اخير كش��ور كس��ب كنند. وي ادامه داد:  ايده هاي دانش��جويان پيام ن��ور در بانك ايده ها

جمع آوري مي شود و براي اهداف اشتغال و توليد ثروت ملي از آنها استفاده مي شود. 
وي در خصوص حضور فيزيكي دانشجويان در دانشگاه گفت: جز در مورد دروس فني، اجباري 
براي حضور فيزيكي دانشجويان وجود ندارد و طبق جداول خاص و موجود براي تعداد ساعات 
حضور در مراكز برنامه ريزي شده است. رضا مختاري تصريح كرد: شهريه دانشجويان در اصل ثابت 
و افزايش نامحسوسي داشته كه براسا س آن بهترين سرويس دهي به دانشجويان ارايه شده است و در 
كنار آن وام قرض الحسنه و وام صندوق رفاه دانشجويان را ياري مي كند. وي همچنين از برگزاري 
برنامه پرس��ش و پاس��خ در سال 90 در همه مراكز استان با حضور مسئوالن ارشد پيام نور خبر داد 
 كه طي آن مش��كالت دانش��جويان و مراكز دانشجويي شهرس��تان ها به بحث و تبادل نظر گذاشته 

مي شود.

رئيس دانشگاه پيام نور استان اصفهان:

یک سوم دانشجویان استان در دانشگاه پیام نور تحصیل مي كنند

روزی بود...
اي��ن ي��ك اش��تباه بزرگ 
از بس��ياری  ك��ه   اس��ت 
زوج ها احساس می كنند 
بح��ث ك��ردن و اختالف 
يا  نش��انه ضعف  داش��تن 
اس��ت  ازدواج  فروپاش��ی 
ولي اين در حالی است كه 
بحث كردن با هم نه خوب 

است و نه بد.
در حقيق��ت اگ��ر بح��ث 
و مجادل��ه بر س��ر قواعد 
س��اده ازدواج باش��د م��ی 
توان��د به ارتباط و دوام آن 
 كم��ك كند. برای برخی از 
اي��ن مش��اجره  زوج ه��ا 
می تواند از شدت تنش ها 
بكاهد و برای جمعی ديگر 

آرامش و اعتماد خاصی به همراه می آورد.
ام��ا  كني��د  ت��الش  منازع��ه  و  مجادل��ه  ب��رای  باي��د  گويي��م   نم��ی 
می گوييم منازعه و مش��اجره به مفهوم س��قوط و فروپاش��ی ازدواج نيس��ت. 
برعكس فروپاش��ی بس��ياری از روابط س��ركوب كردن و فرونشاندن اختالف 

و انكار آن است.
 در واقع می توان گفت: اگر نخواهيد زندگی صد در صد بدون اختالفی داشته 

باشيد، بهتر زندگی می كنيد. اما چرا چنين طرز تفكری رايج است؟
در دوران كودكی پيوس��ته به ما توصيه كرده ان��د كه مالحظه ديگران را بكنيم 
به ما گفته اند كه خوددار و ماليم باش��يم و رفتار آرام و مناس��بی را به نمايش 
بگذاريم. البته ادب و نزاكت افس��انه نيست و اينكه زوجين به يكديگر احترام 
بگذارند و با هم مهربان باش��ند بسيار عالی اس��ت، اما با توجه به تفاوت های 
زيادی كه از نظر روانی و فيزيولوژيكی بين زن و مرد وجود دارد برخی از اين 

اختالف ها حتی در حد جزئی اجتناب ناپذير است.
مش��اجره  و  بح��ث  ه��م  ب��ا  ب��ار  چن��د  ك��ه  نباش��يد  آن  نگ��ران   پ��س 

می كنيد. اين عامل تعيين كننده ای در ثبات و كيفيت روابط شما نيست.
اين مهم اس��ت كه: در پايان منازعه از لحاظ احساس��ی به همس��ر خود دوباره 
نزديك شويد، در غير اين صورت اختالف نظرها روی هم انباشته می شوند و 

بر دامنه و شدت آن ها اضافه می شود.
دارد.  ش��ما  منازع��ه  طبيع���ت  ب��ه  بس��تگی  ش��ما  ارتب���اط  كيفي����ت 
 بس���تگ��ی ب���ه اي���ن دارد ك���ه چ�گون��ه ب��ا منازع���ه خ���ود برخ���ورد 

می كنيد.
 برای مثال اگر ش��ما در بحث و منازعه خ��ود موضوع اختالف را فراموش 
می كنيد و به جای آن به ارزش ها و صفات كسانی كه با آن ها اختالف داريد 

حمله می كنيد در ارتباط خود رفتار مخربی را به نمايش می گذاريد.
 اگر با همس��رتان از آن رو مجادله می كنيد كه برای ش��ما بحث و مجادله، 
انگيزه و محرك مهم تری از زندگی عادی و روزمره به ش��مار می رود بازهم 

رفتارتان مخرب است.
دس��ت  از  را  داريت��ان  خويش��تن  مباحث��ه  و  منازع��ه  در  اگ��ر   
م��ی دهي��د و از كنترل خارج می ش��ويد، چه بهتر كه در اص��ل وارد بحث و 

منازعه نشويد.
 برای اجتناب از چنين موقعيت هايی بهتر است در برخوردهايتان به نكته هاي 

زير توجه كنيد:

 ب��ه همس��رتان بگوييد 
 از چ��ه كارهاي��ی بدت��ان 

می آيد؛
 او را از احساس هايتان 

مطلع كنيد؛
 احساس��اتتان را به هيچ 
وجه پنهان نكنيد تا او هم 

چنين باشد؛
 در مواق��ع مناس��ب از 
ارتباطت��ان ب��ا هم صحبت 
كني��د و نيازها و خواس��ته 

هايتان را عنوان كنيد .
 آنچه كه اهميت دارد اين 

است كه:
در پاي��ان منازعه از لحاظ 
به همسر خود  احساس��ی 
دوباره نزديك ش��ويد، در 
غير اين صورت اختالف نظرها روی هم انباشته می شوند و بر دامنه و شدت 

آن ها اضافه می شود.
 واكنش روی هم انباش��ته ش��ده را با واكنش بی تناسب و بيش از اندازه اشتباه 
نگيريد. هر دو اقدام هاي بی موردی هس��تند. واكنش بی تناس��ب واكنش بيش 
از اندازه يك حادثه است، شايد به اين شبيه باشد كه بخواهيد يك مگس را با 

پرتاب كردن يك خمپاره نابود كنيد.
اگرچه واكنش انباش��ته ش��ده نيزب��ه همين ان��دازه مخرب اس��ت، ولی نقطه 
 مقابل واكنش بی تناس��ب اس��ت. واكنش روی هم انباشته شده زمانی حاصل
 می شود كه در برخوردها و رويارويی های گذشته دوباره به نزديكی احساسی

نمی رسيد.
 پ��س همس��ران بايد بياموزند كه بع��د از منازعه و درگي��ری چگونه با هم به 
صلح و صفا برس��ند و برای اين امر الزم اس��ت به ياد داشته باشيد كه در ابراز 
احساس��اتتان هميشه سخاوتمند باشيد و خساست به خرج ندهيد، هيچ گاه از 
ابراز محبت چيزی از دست نمی دهيد، به همين دليل با لبخند، گفتار، اعمال و 

افكارتان محبت خود را به همسرتان ابراز كنيد. 
ه��ر ارتباطي باال و پايين ها و درگيری های خاص خود را دارد، در عين حال 
ه��ر برخورد و درگيری فرصتی اس��ت برای رش��د كردن، صميميت و عش��ق 

بيشتر.
 به خاطر داش��ته باش��يد دعواها هم��واره به يك يا دو دليل زير ممكن اس��ت 

پيش آيد:
- توج��ه كافی دريافت نمی كنيد و ميان ش��ما فاصله احساس��ی و عاطفی به 

وجود می آيد.
 - احساس��ات سركوب ش��ده قبلی لبريز ش��ده و موقعيت و درگيری فعلی را
 درشت نمايی می كند؛ به طوری كه به صورت چيزی كه به مراتب بزرگ تر است جلوه 

می شود.
بعضی ها چنان از مش��كل و درگيری فرار می كنند كه گويی موضوع مرگ و 

زندگی در پيش است. اما در واقع عكس اين واقعيت صادق است. 
رش��د ش��خصی و س��رزنده ب��ودن ش��ما در موفقي��ت و روياي��ی درس��ت 
و ح��ل و فص��ل احساس��ات و عواط��ف ح��ل و فص��ل نش��ده گذش��ته 
اس��ت. ب��ه ط��وری كه م��ی تواني��د از درگي��ری ها و مش��كالت ب��ه عنوان 
 س��كوی پرش��ی ب��رای خ��ود كاوی و كش��ف خويش��تن خوي��ش اس��تفاده

كنيد. 

پادشاهی پس از اين كه بيمار شد، گفت: »نصف قلمرو پادشاهی ام 
را به كس��ی می دهم كه بتواند مرا معالجه كند«. تمام آدم های دانا 
دور هم جمع شدند تا ببيند چطور می شود شاه را معالجه كرد، اما 
هيچ يك ندانس��ت.  تنها يكی از مردان دانا گفت كه فكر می كند 
می تواند ش��اه را معالجه كند. اگر يك آدم خوشبخت را پيدا كنيد، 

پيراهنش را برداريد و تن شاه كنيد، شاه معالجه می شود. 
 ش��اه پيك هايش را برای پيدا كردن يك آدم خوش��بخت فرستاد.

آن ه��ا در سرتاس��ر مملك��ت س��فر كردند ول��ی نتوانس��تند آدم 
خوش��بختی پيدا كنند. حتی يك نفر پيدا نش��د ك��ه به طور كامل 
 راضی باشد. آن كه ثروت داشت، بيمار بود. آن كه سالم بود در فقر 
دس��ت و پا می زد، يا اگر س��الم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی 
داش��ت. يا اگر فرزندی داش��ت، فرزندانش بد بودند. خالصه هر 

آدمی چيزی داشت كه از آن گله و شكايت كند.
 آخرهای يك ش��ب، پسر ش��اه از كنار كلبه ای محقر و فقيرانه رد
می ش��د كه شنيد يك نفر دارد چيزهايی می گويد. » شكر خدا كه 
كارم را تم��ام كرده ام. س��ير و پر غذا خ��ورده ام و می توانم دراز 
بكش��م و بخوابم! چه چيز ديگری می توانم بخواهم؟« پس��ر شاه 
خوش��حال شد و دس��تور داد كه پيراهن مرد را بگيرند و پيش شاه 
بياورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد بدهند. پيك ها برای بيرون 
آوردن پيراهن مرد توی كلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر فقير 

یاد یاران یاد بادبود كه پيراهن نداشت!

داستان مرد خوشبخت 
نمک 

زندگی، 
به میزان 

الزم
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