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گام هفتاد و هفتم؛ 
رئیـس جمــهور وارد بجنورد شـد

نرخ بیكاري 14/6 درصدي 
در چهارمحال و بختیاري

رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری 
از  معدنی  مواد  استخراج  درصدی   42 رشد  از 
معادن استان در مدت شش ماهه نخست امسال 

خبر داد. 
به گزارش فارس از شهرکرد، »رحمان کرمی« در 
نیمه نخست  جمع خبرنگاران  اظهار داشت: در 
سال جاری 3/7 میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن 
استان استخراج شد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته 42 درصد رشد داشته است. وی با 
اشاره به عمده ترین مواد استخراجی از معادن استان 
افزود: بر همین اساس انواع سنگ های تزئینی و 
نما، الشه ای، گچ، سیلیس، خاک نسوز و مواد اولیه 
سیمان، عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن 
استان است. کرمی خاطرنشان کرد: در همین مدت  
هشت فقره پروانه  بهره برداری با سرمایه گذاری 17 
میلیارد ریال و با اشتغال 60 نفر صادر شده است.  
شده   صادر  معدنی  پروانه های  به  اشاره  با   وی 
زمینه  در  صادره  بهره برداری  پروانه های  گفت: 
سنگ های تزئینی و نما و مصالح ساختمانی در 
شهرستان های شهرکرد، کوهرنگ، فارسان، اردل، 
بروجن و کیار بوده است. رئیس سازمان صنایع و 
معادن چهارمحال و بختیاری با اشاره به کشفیات 
سال   نخست  ماهه  مدت شش  در  استان  معادن 
پنج  سال  نخست  ماهه  شش  مدت  در  گفت: 
گواهینامه کشف نیز با سرمایه گذاری یک هزار و 
65 میلیون ریال و با ذخیره 9 هزار و 570 تن مواد 
معدنی صادر شده است. وی با اشاره به طرح های 
در دست اجرای این سازمان برای شناسایی انواع 
مواد معدنی در استان، گفت: شناسایی تعداد هفت 
طرح مطالعاتی و اکتشافی در زمینه فلزهای پایه، 
مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما، طرح 
بررسی و مطالعه معادن متروکه، کانسارهای منطقه 
هوره و تهیه نقشه یک 20 هزارم در دست اجرا 

است. 

مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اس��تان اصفه��ان در گفتگوی 
اختصاص��ی ب��ا زاین��ده رود 
تصریح کرد: همایش تجلیل از 
چهره های ماندگار، انجمن ها 
عموم��ی  کتابخانه ه��ای  و 

 ب��رای اولین بار در اس��تان اصفهان در هفته کتاب برگزار می ش��ود. 
غالمرضا یاوری گفت:  در این همایش ضمن تجلیل از اعضای...

شهرستان/ صفحه4

در آبان ماه سال 1358 در ایران 
اتفاقی رخ داد که آن را می توان 
نقطه عطفی در روندهای شکل 
گرفته بعد از انقالب اس��المی 
به حس��اب آورد. واقعه ای که 
مرزبندی ها را در بین انقالبیون 

پررنگ تر کرد. انقالب ایران نیز مانند همه انقالب ها در طول تاریخ 
در سال های اولیه خود ماهیت شفافی نداشت اگر چه این حرکت به 

رهبری یک روحانی عالم و با شعارهای مذهبی... 
جامعه/ صفحه3

براي اولین بار در اصفهان:
همايش تجلیل از چهره هاي ماندگار 

انجمن ها و كتابخانه هاي عمومي استان

13 آبان انقــالب دوم
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در نیمه نخست امسال صورت گرفت؛
رشد 42 درصدي استخراج 

مواد معدني از معادن 
چهارمحال و بختیاري

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

بحث های تصدی گری به شوراها برگردد

آیا به راس��تی وظیفه حفظ و 
نگهداری و مرمت آثار تاریخی 
و میراث فرهنگی تنها بر دوش 
سازمان میراث فرهنگی است 
و س��ایر نهادها و شهروندان 
وظیفه ای در این قبال ندارند. 

آیا اصفهان با سازه های عریض و طویل تاریخی و بیشترین آثار و ابنیه 
تنها با داشتن یک سازمان به نام میراث فرهنگی از عهده حفظ...

میراث فرهنگی/ صفحه6

در حفاظت و مرمت آثار تاريخي
 سازمان میراث فرهنگي را تنها نگذاريم

صفحه 2

صفحه 3

استفاده بهینه از انرژي برق، راه میان بر 
پیشرفت است.

شیو
آر

س: 
عك

 

مژده به همشهریان گرامی:

 مؤسسات و ادارات دولتی و خصوصی، شرکت ها و مؤسسات بازرگانی خصوصی و دولتی، 

و  جذب  نمايندگی  دفتر  مشاغل،  و  کسبه  کلیه  و  زنجیره ای  و  بزرگ  فروشگاه های 

پذيرش آگهی های تجاری، تبلیغاتی، بازرگانی و فرهنگی روزنامه زاينده رود در مرکز 

شهر اصفهان افتتاح شد.

نشانی: خیابان چهارباغ عباسی – مجتمع تجاری چهارباغ – طبقه اول – واحد 28 
تلفکس: 2207950 - 0311

جناب آقای امیر اکبری
سردبیر روزنامه وزين اصفهان امروز هفتمین سال انتشار نشريه وزين اصفهان 
و  نمايم  می  عرض  تبريک  صمیمانه  همكاران  کلیه  و  جنابعالی  به  را  امروز 
از خداوند متعال توفیق شما را در انجام خدمت به فرهنگ اصفهان بزرگ 

خواستارم.
مديريت روزنامه زاينده رود
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ش��هرزاد می��ر قلی خان ش��هروند ایرانی 
ک��ه از س��ال 2007 بی گن��اه در امری��کا 
زندانی اس��ت، اعالم ک��رده که در زندان 
 امریکا تحت ش��کنجه قرار گرفته است. 
ب��ه گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، میر 
قلی خان در گفتگو با پرس تی وی گفت: 
دولت امریکا برای انجام کاری مربوط به 
امور دولتی از من دعوت کرد. آنها حتی 
برای من بلیط گرفتند ولی در فرودگاه به 
من دس��تبند زدند و زندانی ام کردند و به 
هر شکل ممکن به شکنجه من پرداختند. 
میر قلی خان که در زمان دس��تگیری تنها 
26 سال داشت، با این که مادر دو کودک 
است، از 3 س��ال پیش تاکنون در زندان 
امریکا به سر می برد. امریکا مدعی است 
که همسر سابق او، محمود سیف، سعی 
در صادرات عینک های دید در ش��ب از 
اتریش به ایران را داش��ته و این درحالی 
است که ش��هرزاد در غیاب او بازداشت 
و از سوی دادگاه فدرال فلوریدا محکوم 
به پنج سال زندان شد. دو دختر شهرزاد 
میر قلی خان پیش از آزادی س��ارا امیلی 
ش��ورد که به اته��ام ورود غیرقانونی به 
خاک ایران و جاسوسی در بازداشت بود، 
ب��ا وی دیدار کرده بودند. پرس تی وی با 
ای��ن ایرانی زندانی در امریکا مصاحبه ای 
اختصاصی انجام داده اس��ت که در ادامه 

قسمت هایي ار آن را می خوانید.
ــدان  زن در  ــود  خ ــرايط  ش ــاره  درب

بگويید؟
ش��رایط وحش��تناک اس��ت. خیلی دلم 
می خواهد همه دنیا می توانست به چشم 
خ��ود ببیند که ش��رایط در زندان فدرال 
امریکا چگونه اس��ت. زندان های ایالتی 
امریکا مثل همه چیز دیگر این کشور به 
ظاهر و در نگاهی سطحی، خوب به نظر 
می رسد ولی وقتی از درون به آن نگریسته 

شود، به زباله دانی بیش نمی ماند.
چه مدت است که زندانی هستید و در 

کدام زندان؟
م��ن 19 دس��امبر 2007 )28 آذر 1386( 
در ف��رودگاه میامی دس��تگیر و به کمپ 
زندان فدرال میامی منتقل شدم که مکانی 
وحشتناک و پر از افراد شرور است. من 
سه س��ال را در این زندان گذراندم. کل 
پرونده دولت امری��کا علیه من جعلی و 
  ساختگی است. ما در اصل گروگان های 
آنان هستیم. من 18 ماه تا زمان محاکمه ام 
در ای��ن مکان و در س��اختمانی بودم که 
هی��چ وقت رن��گ آفت��اب را نمی دیدم. 

و امریکایی ه��ا زمان انتق��ال زندانیان به 
دادگاه، آن��ان را مانند برده ه��ا به زنجیر 
می کش��یدند. آنان حتی برای انتقال من و 
هم بندانم، از راهرویی زیر زمینی استفاده 
 کردند که روی آفتاب را نبینیم. پس از آن 
در زمان محاکمه من را به زندان منطقه ای 
منتقل کردند. در م��ورد زندان فدرال به 
جرأت می گویم که مثل سطل زباله است. 
در جریان محاکمه به زندان ایالتی منتقل 
شدم. این زندان هم کثافت محض است. 
در آن مدت، مأموران زندان با من به طور 
وحشتناکی بدرفتاری کردند. به خصوص 
افراد رتبه باال، با درجه س��روان، ستوان و 
هم چنین نگهبانان بزرگ ترین دشمنان من 

بودند. 
پس از بازگشت سارا ش��ورد به امریکا، 
همه رسانه های آن کشور با وی مصاحبه 
کردن��د و از رفتاری ک��ه در ایران با وی 

شده بود پرسیدند.
دیدید که سارا در برنامه  های تلویزیونی 
با چه ترس��ی درباره مدت زندانی بودن 
خود در ایران صحبت می کرد؟ من برای 
سارا شورد پیامی دارم. می خواهم بگویم 
ک��ه خانم... بدان که ش��رایط تو در ایران 
خیل��ی بهتر از م��ن بوده اس��ت. من در 
س��لولی به اندازه یک قب��ر زندانی بودم. 
من در شرایطی به سر می برم که نفر بغل 
دس��تی ام به ایدز مبتال اس��ت. من باید با 
این افراد غذا بخورم. در شرایطی زندگی 
می کنم که هر بیماری که تصور کنید در 
آن وجود دارد. مطمئن هستم شرایط سارا 
شورد از من بهتر بوده است. اول این که 
سارا قانون ایران را شکسته بود. ولی من 

خالفی نکرده ام. 
ــن مصاحبه نگران  آيا از پیامدهای اي

نیستید؟
البته. ولی من فق��ط می  خواهم همه دنیا 
صرف نظر از آن چه دولت امریکا می گوید، 
حقیقت را بشنوند و بدانند که من این جا 
در زن��دان هس��تم. من ب��ا اراده خودم و 
آگاه��ی کام��ل می خواهم دنی��ا حقیقت 
را درب��اره امریکا بدان��د. دیگر به آن چه 
آن��ان می خواهند س��رم بیاورند، اهمیت 
نمی دهم. زیرا اگر آب اقیانوس های دنیا 
مرکب شود برای نوشتن آن چه این  جا با 
من کرده اند کافی نیس��ت. من می خواهم 
حقیقت آش��کار ش��ود. می خواهم پرس 
تی وی به تماس گرفتن با من ادامه دهد تا 
همه چیز را به شما بگویم و بگذارم همه 

سیاستمداران به جریان من بپردازند.

مع��اون امور عمرانی اس��تانداری تهران 
با تأکید بر اینکه  تش��کیل هرچه زودتر 
سازمان پس��ماند در اس��تان تهران یک 
ضرورت است، از پیش��نهاد استانداری 
تهران به وزارت کش��ور برای تش��کیل 

این سازمان خبر داد. 
محمدرضا محمودی گفت: پرداختن به 
امور پسماند در یک ساختار تشکیالتی 
منسجم به صورتی که پسماند با بهترین 
فن��اوری، حداق��ل هزین��ه و بیش��ترین 
مش��ارکت عمومی همراه ش��ود؛ نیاز به 

سازمانی مستقل دارد. 
محم��ودی افزود: در طرح اس��تانداری 
ته��ران، مراک��زی در ش��هرداری های 
س��طح اس��تان تهران به عنوان سازمان 
بازیافت و تبدیل مواد پیش بینی ش��ده 
است. وی تصریح کرد:  سازمان پسماند 
با مدیری��ت کالن اس��تانداری تهران و 
در شهرس��تان های اس��تان  با مدیریت 

فرمانداری ها شکل می گیرد. 
مع��اون امور عمرانی اس��تانداری تهران 
خاطرنش��ان کرد: برنامه های پیش بینی 
ش��ده برای این س��ازمان دفن پسماند، 
جمع آوری زباله ها، کاهش هزینه های 
فوق العاده در شهرداری ها و حرکت  به 
س��مت اس��تفاده از فناوری های نوین و 
کاهش آلودگی ه��ای آب، خاک و هوا 

است. 
محمودی با اش��اره به اینکه در برخی از 
شهرها هم اکنون زباله ها را می سوزانند 
و این خود موجب آلودگی هوا می شود، 
فقدان راهکارهای مناس��ب در ش��هرها 

برای س��ر و س��امان دادن ب��ه وضعیت 
وخی��م زباله ه��ا و پس��ماندها را یک 
ضایعه شهری نامید و گفت: در صورتی 
که این سازمان شکل بگیرد، ساماندهی 
خص��وص  در  گس��ترده ای  بس��یار 
 پس��ماند ها در شهرهای اس��تان اتفاق 

می افتد. 
معاون اس��تاندار تهران با یاد آوری این 
نکته که هم اکنون مشارکت عمومی در 
زمین��ه جمع آوری زباله ها به خصوص 
تفکیک زباله ها از مبدأ بس��یار ضعیف 
است، گفت: یکی از وظایف اصلی این 
سازمان ایجاد بس��تر مناسب در شهرها 
برای فرهنگ سازی در این زمینه است. 
وی گفت: س��ازمان محیط زیس��ت به 
استناد ماده 24 قانون مدیریت پسماندها 
ناظر بر همه موارد پس��ماندهای عادی، 
صنعتی و پزشکی و دیگر پسماندهاست 
که اگر سازمان پسماندها در شهرداری ها 
شکل بگیرد به طور حتم می تواند نقش 
بس��یار تأثیرگذاری در اج��رای نظارت 
 عالی��ه س��ازمان محیط زیس��ت نیز ایفا 

کند. 
محمودی با ذکر اینکه در انتظار پاس��خ 
نهایی وزارت کش��ور در این خصوص 
هستیم، افزود: ابعاد مختلف این سازمان 
اعم از وظایف، رویکردها، تشکیالت و 
س��اختارها، طرح های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلن��د مدت و تمام��ی جوانب 
کاری س��ازمان مذک��ور در کارگ��روه 
پس��ماند و طرح جامع مدیریت پسماند 

استان تهران مدنظر قرار گرفته است.

مدی��رکل دفت��ر آم��وزش و پژوه��ش از 
تش��کیل بانک اطالعات پژوهشی استان 
ته��ران خب��ر داد و گف��ت: در این بانک 
اطالعات��ی عالوه بر شناس��ایی و معرفی 
پژوهشگران، طرح های پژوهشی، سطوح 
 کارکردی و میزان اعتبارهای آن ذکر شده 

است. 
سعید ش��مس الدینی افزود: برای اولین 
ب��ار دانش��گاه عل��م و صنع��ت تهران، 

برگزاری  س��تاد  دبیرخان��ه  مس��ئولیت 
هفته پژوهش و فناوری استان تهران را 

برعهده خواهد داشت. 
مدی��رکل دفت��ر آم��وزش و پژوه��ش 
استانداری تهران تصریح کرد: هم اکنون 
کمیته های علمی، پشتیبانی، نمایشگاه و 
نشست های علمی در ستاد هفته پژوهش 
 و فناوری اس��تان تهران تش��کیل ش��ده

 است.

 
ح��اج رس��ولیها )رئی��س ش��وراي 
ش��هر( در یک نشس��ت خب��ری در 
دبیرخان��ه ش��ورای ش��هر اصفه��ان 
گف��ت: بحث ه��ای ملی و ب��ه بیان 
دیگر بحث ه��ای بی��ن المللی باید 
توس��ط نماین��دگان دنبال ش��ود اما 
بحث تصدی گری باید به ش��ورای 
ش��هر و در حقیق��ت م��ردم واگذار 
شود و به عبارتی باید هر چه زودتر 
 بحث های تصدی گری به ش��وراها 

برگردد.
وی ضمن اش��اره به اینکه س��اختار 
اس��ت  مردم��ی  س��اختاری   نظ��ام، 

افزود: اداره کش��ور بنابر اصل 6 قانون اساسی از 
طریق انتخابات مشخص می شود، به طوری که 
نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و شورای شهر 
که از ریش��ه های مهم نظام هستند باید از طریق 

رأی مردم انتخاب شوند.
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان تصریح 
کرد: در واقع باید ضواب��ط میان مجلس، دولت 
و ش��وراها طراحی ش��ود و اص��ل آن انتخابات 
 بوده، یعنی قدرت اداره کش��ور در دس��ت مردم 

است.
حاج رس��ولیها با تأکید ب��ر اینکه بحث هایی که 
مربوط به شهر است باید به شوراها واگذار شود 
خاطرنش��ان کرد: اعضای شورا به جهت نظارتی 
که ب��رای امور ش��هر دارند هر هفت��ه به مناطق 
سرکش��ی می کنند و بر زوایای ش��هر اش��راف 
دارن��د و آن طوری که این افراد با دقت مس��ائل 
را بررس��ی می کنند چگونگی نظارت دولت و 

نماین��دگان اینگونه انجام نمی ش��ود در واقع ما 
معتقدیم که اجرای طرح مدیریت واحد ش��هری 

می تواند ما را به موفقیت برساند.
وی گفت: اگر ساختار شورایی نبود شهر اصفهان 
در این 12 س��ال تنه��ا 30 تا 40 درصد امکانات 

فعلی خود را داشت.
رئیس شورای اسالمی ش��هر اصفهان هم چنین 
ضمن اش��اره به نقش عمده اصفهان در پیروزی 
انق��الب و پ��س از آن افزود: اینک��ه اصفهان در 
اس��تقرار برخی نهادها و نیز 8 سال دفاع مقدس 
نقش مهمی ایفا کرده بر کس��ی پوشیده نیست و 
 در بس��یاری از موردها این منطقه حرف اول را

می زند. 
حاج رس��ولیها درباره نامگ��ذاری روز اصفهان 
گفت: با هماهنگی مدیریت اس��تان و کمیسیون 
فرهنگی قرار شد روزی برای اصفهان مشخص 
شود که بهترین روز همان 25 آبان که روز تشییع 

370 شهید اصفهان است انتخاب شد. 

مالق��ات خانواده این ش��هدا با مقام 
معظم رهبری از جمل��ه برنامه های 
این روز بوده و از سویی میدانی نیز 
به نام 25 آب��ان در زیر گذر چمران 

نامگذاری شده است. 
وی ضمن اش��اره ب��ه اینکه اصفهان 
در دوران س��ازندگی ح��رف اول را 
می زند اف��زود: بعد از ته��ران منبع 
درآمد کشور در رابطه با بخش تولید 
ناخالص ملی اصفهان اس��ت که در 
ردیف اول قرار دارد. رئیس شورای 
اس��المی شهر اصفهان با بیان تحولی 
که در این مدت در اصفهان رخ داده 
خاطرنشان کرد: 30 سال از پیروزی 
انقالب اسالمی گذشته و پایداری آن نشان داده 
که این نظام روز به روز اس��تحکامش بیش��تر و 

ریشه دارتر می شود.
ح��اج رس��ولیها گفت: اگر کار ش��ورای ش��هر 
اصفهان را در این س��ه دوره ای که از تش��کیل 
آن گذشته نسبت به شوراهای دیگر حتی تهران 
بررسی کنیم در می یابیم که اعضای این شورا با 
مسائل عاقالنه برخورد کردند و در بیشتر موردها 
اعض��ا هماهنگ بودند و کارهای زیربنایی انجام 
می ش��د. وی ضمن اش��اره به نمایشگاه 8 سال 
دفاع مقدس، 8 س��ال خدمت رس��انی افزود: در 
خصوص ثبات جمهوری اسالمی در بخش های 
س��اختاری، باید تمدن س��ازی کنیم و این راهی 
اس��ت که اصفه��ان الگوی آن ب��وده و در واقع 
اصفهان بس��تر خوبی برای این موضوع است و 
تاکنون هر چه انجام شده به برکت ایثارگری ها 

و از خود گذشتگی ها بوده است.

زاینده رود
با حضور معاون وزیر کشور و دبیر شورای 
عالی مدیریت بحران کشور، رونمایی از کانکس 
ویژه مدیریت بحران آب و فاضالب در س��امانه 

مدیریت بحران آبفای استان اصفهان انجام شد.
این سامانه ش��امل 30 دستگاه خودروی سبک و 
سنگین ش��امل: انواع تانکر آبرسانی، خودروهای 
شستشوی شبکه، جرثقیل، خودروهای مخصوص 
رس��یدگی به حوادث ش��بکه ای آب و فاضالب 
بحران می باش��د که در مجموع با هزینه ای بالغ 

بر 30 میلیارد ریال تجهیز شده است.
در جریان این بازدید ک��ه علیرضا ذاکر اصفهانی 
)اس��تاندار اصفه��ان( نی��ز حضور داش��ت؛ برای 
نخستین بار در کش��ور از کانکس ویژه مدیریت 

بحران آب و فاضالب رونمایی شد.
این کانکس که اولین نمونه در سطح شرکت های 

آب و فاضالب کشور به شمار می رود؛ با ابتکار 
کارشناسان آبفای استان اصفهان طراحی و ساخته 
شده و مجهز به کلیه امکانات رفاهی شامل سالن 
کنفرانس به ظرفیت 8 نفر، تجهیزات رایانه ای و 
اینترنتی، اتاق خواب، س��رویس بهداشتی، حمام، 
آش��پزخانه، مخزن آب، ژنراتور تولید برق، پمپ 
آب، کمپرسور، تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی 
و سرمایش��ی اس��ت که عالوه بر امدادرسانی به 
حادث��ه دیدگان، ام��کان اس��تقرار تیم های ویژه 
 مدیریت بحران در ش��رایط اضط��راری را فراهم

 می سازد.
حس��ن باقری معاون وزیر کش��ور و دبیر شورای 
عالی مدیریت بحران کشور، پس از افتتاح سامانه 
مدیریت بحران آبفای اس��تان اصفهان گفت: یکی 
از تدابی��ر دولت های نهم و ده��م، حضور مؤثر 
استان های جانشین در برنامه های عملیاتی است 

که خوشبختانه استان اصفهان از جمله شرکت آب 
و فاض��الب در مانورهای تخصصی حوزه کاری 
خود به خوبی عمل کرده و آبفای اس��تان اصفهان 
می توان��د ادعا کند که به تمام نقش��ه ها و نقاط 
قوت و ضعف تأسیس��ات آبرسانی شهر و استان 

تهران در مواقع ضروری احاطه کامل دارد.
علیرض��ا ذاک��ر اصفهانی )اس��تاندار اصفهان( نیز 
گفت: موضوع جانش��ینی اصفه��ان در مدیریت 
بحران ه��ای پایتخت، موجب ش��ده ت��ا آمادگی 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان روز 
ب��ه روز افزایش یابد، به گونه ای که چندی پیش 
از اس��تودیوهای تلویزیونی وی��ژه بحران در صدا 
و س��یمای اصفهان به بهره برداری رسید.وی هم 
چنین از تجهیز ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان به وسایل مورد نیاز مدیریت بحران ابراز 

رضایت کرد.

رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین س��فر اس��تانی 
خود، وارد بجنورد شد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، نماینده مردم خراس��ان ش��مالی در مجلس 
خبرگان رهبری، استاندار، نمایندگان مردم استان 
در مجلس ش�ورای اسالمی و مسئوالن استانی، در 
بدو ورود رئی��س جمهور به ف�رودگاه بجنورد از 

وی استقبال کردند.
احمدی نژاد برای ش��رکت در مراس��م اس��تقبال 
مردمی ب��ه میدان دول��ت بجنورد رف��ت. رئیس 
جمهور پس از حضور در این مراسم به ورزشگاه 
تختی بجنورد رفت تا در جمع پرشور مردم استان 
که از س��اعت ها قبل در این ورزش��گاه اجتماع 

کرده اند سخنرانی کند. 
ش��رکت در ک�ارگروه فرهنگی- هنری و جلس��ه 
هی��أت دولت، دی��دار با خانواده معظم ش��هدا و 
ایثارگ��ران، مدی��ران و منتخبان اس��تان، از جمله 
برنامه های سفر 2 روزه رئیس جمهور به خراسان 

شمالی اس��ت. 7 نفر از وزیران ه�م به نمایندگی 
از رئی��س جمهور با حضور در شهرس��تان های 
استان، رون�د پیش��رفت مصوبه های 2 سفر قبلی 
را ارزی�ابی و در جلس��ه های ش��ورای اداری این 
شهرستان ها ش��رکت می کنند. معاون هم�اهنگی 
 ام���ور عمرانی اس��تاندار خراس��ان ش��مالی، از 
به��ره ب�رداری 56 میلیارد ت�وم��ان طرح عمرانی 
در بخش  های مس��کن، راه روس��تایی، آبرسانی، 
کش��اورزی، فرهنگی و صنعتی هم زمان با س��فر 

رئیس جمهور ب�ه این استان خبر داد. 
احمدرض��ا عفتی افتت��اح 3 ه��زار و 985 واحد 
مسکن مهر در ش��هرهای بجنورد، شیروان، گرمه 
و ج�اجرم را از مهم ترین طرح ها برش��مرد. دور 
سوم س��فر رئیس جمهور ب�ه خراسان شمالی در 
حالی آغاز می ش��ود ک�ه در 2 س��فر قبلی هیأت 
دولت به این اس��تان، 349 مصوبه برای استان به 
تصویب رس��یده بود که با اج��رای این مصوبه ها 

چهره اس��تان دگرگون ش��د. دور اول سفر هیأت 
دولت به خراسان شمالی که دهم مرداد 85 انجام 
ش��د 142مصوبه ب�رای اس��تان داش��ت ک�ه این 
مصوبه ها در مجموع 95 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد. 
دور دوم سفره�ای استانی به خراسان شمالی هم 
که مهر 87 انجام شد، 207 مصوبه برای این استان 
به همراه داشت که هم اکنون این مصوبه ها با 71 

درصد پیشرفت در دست اجراست. 
اس��تان خراسان ش��مالی با بیش از 811 هزار نفر 
جمعی��ت و 28 ه���زار و 434 کیلومتر م�ربع به 
م�رکزیت شهر بجنورد، یکی از استان های شمال 
ش��رقی کشور است. این اس��تان با مصوبه دولت 
در س��ال1383 و پس از تقس��یم خراسان به سه 
استان ایجاد شد. شهرستان های بجنورد، شیروان، 
ج�اجرم، اس��فراین، م�انه و س��ملقان، جاجرم و 

گرمه هفت شهرستان این استان است.

محمد دهقان عضو کارگروه حل اختالف مجلس 
و دولت گفت: با بررس��ی هایی که در جلسه های 
کارگ��روه رفع اخت��الف در مورد اصول مختلف 
قانون اساسی صورت گرفت، بیش از گذشته محرز 
شد که این قانون جایگاه ویژه ای برای مجلس در 

نظام جمهوری اسالمی قائل شده است. به گزارش 
واحد مرکزی خبر به نقل از خانه ملت، عضو هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی با تشریح جزئیات 
فعالیت پنج  ماهه کارگروه حل اختالف مجلس و 
دولت گفت: این کارگروه از اواخر اردیبهشت ماه 

با ترکیبی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای 
اسالمی، اعضایی از دولت و شورای نگهبان آغاز 
به کار کرد و با برگزاری 18 جلسه در اواخر مهرماه 

به جلسه های خود پایان داد. 
دهقان نتیجه جلس��ه های ای��ن کارگروه را مثبت 
ارزیابی کرد و یادآور شد: در این جلسه ها برخی 
از موضوع ه��ای مختلف فنی، تخصصی ناظر بر 
قانون اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
و در نهایت آنچه که در ارتباط با این اصول مدنظر 
مجلس و دولت بود، در نوشتارهای جداگانه ای از 
سوی دو قوه به ش��ورای نگهبان ارائه شد. عضو 
هیأت رئیس��ه مجلس در خصوص دیدگاه های 
نمایندگان قوه مقننه در جلسه های این کارگروه، 
یادآور شد: در این جلسه ها به طور کامل به اصولی 
از قانون اساسی استناد شد که اختیارهایی را برای 
مجلس در نظر گرفته اس��ت که آنها را نمی شود 

تفسیر کرد و یا کاهش داد. 
به گفت��ه دهقانی، ش��ورای نگهبان نیز مس��ائل 
مط��رح ش��ده در کارگروه را بررس��ی ک��رده و 
تصمیم گیری هایی می کند و بعد از آن، نتیجه کامل 
را به خدمت مقام معظم رهبری ارائه خواهند کرد. 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز 
از ارائه گزارش نهایی این کارگروه به مقام معظم 

رهبری تا پایان هفته آینده خبر داده بود. 

کارگروه ویژه حل اختالف های دولت و مجلس 
در ش��ورای نگهبان پس از اختالف نظرهای قوه 
مجریه و قوه مقننه در اجرا و ابالغ نکردن برخی 
قانون ها از س��وی دولت، به دس��تور رهبر معظم 

انقالب تشکیل شد.
 اعضای این کارگ��روه را نمایندگانی از مجلس، 
دول��ت و ش��ورای نگهب��ان تش��کیل می دهند. 
س��یدمحمد حس��ن ابوترابی فرد )نایب رئیس(، 
محمدرضا باهنر )معاون نظارت رئیس مجلس(، 
محمد دهقان )عضو هیأت رئیسه( و احمد توکلی 
)رئیس مرکز پژوهش های مجلس(، به نمایندگی 
از مجل��س ش��ورای اس��المی در ای��ن کارگروه 
حضور داشتند. هم چنین ابراهیم عزیزی )معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی(، سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی )مع��اون پارلمانی( و فاطمه بداغی 
)معاون حقوقی رئیس جمهور( نیز از سوی دولت 
و احمد جنتی )دبیر(، محمدرضاعلیزاد )قائم مقام 
دبیر( و عباس��علی کدخدایی )عض��و حقوقدان 
ش��ورای نگهبان( نیز از سوی شورای نگهبان در 
کارگروه رفع اختالف مجلس و دولت عضویت 

داشتند. 
جلس��ه های کارگروه به ریاس��ت دبیر ش��ورای 
نگهبان و با حضور برخی کارشناس��ان و استادان 

دانشگا ه های کشور برگزار می شد.

جزئیات تازه از شکنجه یک زن ایرانی 
در زندان آمریکا

طرح  تشکیل  سازمان  پسماند 
در  استان تهران

تشکیل بانک اطالعات پژوهشي استان تهران 

جهان نما نصف النهار

تدابیر امنیتی شديد 
در مراكـز مهـم فرانسـه

در پی تشدید تهدیدهای القاعده علیه کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه 
و ارس��ال اخیر بس��ته انفجاری برای رئیس جمهور این کشور، هم  اکنون 
تدابیر امنیتی ش��دیدی در مراکز حس��اس و مهم فرانسه به اجرا گذاشته 
ش��ده اس��ت. به گزارش فارس، به دنبال تهدید القاعده علیه کشورهای 
اروپایی به ویژه فرانس��ه و کش��ف اخیر بسته های انفجاری ارسالی برای 
 »نی��کال س��ارکوزی« رئیس جمهور این کش��ور در آت��ن پایتخت یونان، 
هم  اکنون تدابیر امنیتی ش��دیدی در مراکز حس��اس فرانسه برقرار شده 
اس��ت. »برونو ترتره« محقق بنیاد تحقیقات راهبردی فرانس��ه در همین 
خصوص درباره نقش القاعده در ارسال این بسته های انفجاری و احتمال 
تغییر ش��یوه و رویکرد القاعده در مبارزه های خود برای پرهیز از کش��ته 
ش��دن اعضایش اعالم کرد: القاعده به هیچوجه به تلفات انسانی و کشته 
شدن اعضای خود توجه ندارد، زیرا همیشه در این گروه افرادی هستند 
ک��ه حاضرند خود را قربانی آرمان هایش��ان کنند. وی اف��زود: نیروهای 
امنیتی فرانس��ه به تازگی بیش��تر توجه خود را به تهدیدهای تروریستی 
از جانب مس��افران معطوف کرده اند و از تهدیدهای ناش��ی از بسته های 
ارس��الی انفجاری غافل ش��ده اند، بنابراین طبیعی است که تهدیدهایی از 

این نوع صورت بگیرد. 
محق��ق بنیاد تحقیق��ات راهبردی فرانس��ه در ادامه درباره خنثی س��ازی 
حمله های تروریس��تی در اروپا از سال 2005 و وضع امنیت کشورهای 
غربی در ش��رایط کنونی تصریح کرد: اگر پس از وقوع حمله های لندن، 
حمله های تروریس��تی عمده دیگری در کش��ورهای غربی روی نداده به 
این دلیل است که القاعده تضعیف شده و فعالیت ها و عملیات های ضد 
تروریس��تی کارآمد بوده و کشورهای غربی در زمینه مبارزه با تروریسم 

همکاری خوبی داشته اند. 
ترتره گف��ت: پس از حمله های 11 س��پتامبر، همکاری با دس��تگاه های 
اطالعاتی کش��ورهای اس��المی توس��عه یافته، زیرا این کش��ورها نیز در 
فهرست حمله های القاعده قرار گرفته اند؛ اما به هیچوجه نمی توان گفت 
که خطر به طور کلی رفع ش��ده است. چندی پیش یک بمب  دست ساز 
که برای سفارت مکزیک با آدرس رئیس جمهور فرانسه ارسال شده بود، 

در دست یک مأمور پستی در مرکز شهر آتن منفجر شد. 
هم چنین پلیس آتن توانست یک بمب دیگر را که در یک شرکت تجاری 
کار گذاشته شده بود خنثی کند. پلیس 4 تن را نیز به اتهام دست داشتن 
در ای��ن حادثه ها دس��تگیر کرد که دو ت��ن از آنها بمب س��وم را همراه 
داش��تند. تاکنون هیچ فرد یا گروه خاصی مس��ئولیت این بمب گذاری را 

قبول نکرده است.

آرای 152 مركز اخذ رأی 
در افغانستان باطل اعالم شد 

کمیس��یون رسیدگی به شکایات 
انتخابات��ی افغانس��تان ب��ا باطل 
اع��الم ک��ردن آرای 152 مرکز 
اخ��ذ رأی، 2 کاندی��دا را نیز از 
فهرس��ت نتیجه نهایی انتخابات 
حذف کرد. به گ��زارش فارس 
در کاب��ل، »احمد ضی��ا رفعت« 
رسیدگی  کمیس��یون  سخنگوی 
به شکایات انتخاباتی افغانستان، 
با باطل اع��الم کردن آرای 152 

مرک��ز اخ��ذ رأی، 2 کاندیدا را که در نتیجه های اولیه بیش��ترین آرا را به 
خود اختصاص داده بودند حذف کرد. رفعت اظهار داش��ت: براس��اس 
ش��کایت رس��یده به این کمیس��یون، در برخی از حوزه ه��ای اخذ رأی، 
تقلب های گس��ترده ای به نفع این 2 کاندیدا انجام شده است. سخنگوی 
کمیس��یون رسیدگی به ش��کایت هاي انتخاباتی اعالم کرد که »غالم قادر 
اکب��ر« از ح��وزه هرات و »محمود خ��ان زمان خیل« از ح��وزه پکتیا از 

فهرست برندگان حذف شده اند. 
به گفته وی، آرای 152 مرکز رأی دهی که باطل اعالم ش��ده اس��ت در 
والیت ه��ای میدان وردک، خوس��ت، بل��خ، بغالن، بادغیس، نورس��تان، 
ننگره��ار، لوگ��ر و قندهار ق��رار دارند. رفع��ت افزود: کس��انی که این 
 نتیج��ه را قب��ول ندارند، به م��دت 3 روز فرصت دارند تا درخواس��ت 
تجدید نظر خود را به این کمیس��یون ارائ��ه دهند. این مقام افغان با بیان 
ای��ن که تاکنون آرای 649 مرکز اخذ رأی به خاطر تخلف های انتخاباتی 
باطل ش��ده، اظهار داش��ت: بیش از شش هزار ش��کایت به این کمسیون 
رسیده که در حال حاضر به بیش از 70 درصد از این شکایت ها رسیدگی 

شده است.

اختالف نظر نیروهای انگلیسی و آمريكايی در افغانستان؛

انگلیسی ها قندهار را به 
نیروهای امريکايی تحويل دادند

در پی بی نتیجه ماندن »عملیات قندهار« که توس��ط نیروهای انگلیس��ی 
اداره می ش��د، نظامی��ان امریکای��ی فرماندهی این عملی��ات و نیروهای 
 خارجی مستقر در قندهار را به دست گرفتند. به گزارش فارس در کابل، 
»جیمز کری« ژنرال آمریکایی، فرماندهی نیروهای خارجی در قندهار را 
از »نیک کارتر« ژنرال انگلیس��ی تحویل گرفت.کارتر فرماندهی عملیات 
قندهار را به دس��ت داش��ت. »وحید مژده« کارش��ناس مس��ائل سیاسی 
افغانس��تان در گفتگو با فارس، منازعه و اختالف ش��دید میان امریکا و 
انگلیس را س��بب این جا به جایی فرماندهی بیان کرد و اظهار داش��ت: 
ای��ن 2 کش��ور قصد ندارند تا ای��ن اختالف به رس��انه ها درز کند. مژده 
گفت: چند س��ال است که اختالف میان این دو کشور وجود دارد و این 
اختالف ها تنها در افغانستان نبوده بلکه در عراق نیز چنین اختالف هایی 
وجود داش��ت. به گفته ای��ن صاحب نظر افغ��ان، آمریکایی ها در عراق 
ت��الش می کردند که تصمیم گیرنده اصلی باش��ند و انگلیس��ی ها را به 
حاش��یه برانند و همین مشکل در افغانستان نیز وجود دارد. وی تصریح 
ک��رد: »کوپر کول��ز« نماینده ویژه انگلیس در امور افغانس��تان که چندی 
پیش از س��مت خود اس��تعفا داد، یکی از دالیل استعفا را عدم اعتماد به 
استراتژی امریکا در افغانستان بیان کرد و افزود که این استراتژی به نتیجه 
نخواهد رسید. این کارشناس افغان اظهار داشت: این اظهارات مشخص 
می کن��د که میان امریکا و انگلیس اختالف نظر ش��دیدی وجود دارد و 
این اختالف موجب می ش��ود که انگلیسی ها به تدریج از صحنه نظامی 

افغانستان به حاشیه رانده شوند و آمریکایی ها جای آنها را پر کنند. 
وی افزود: انگلیس��ی ها تجربه حضور در منطقه های مختلف افغانس��تان را 
دارند و معتقدند که افغانس��تان کش��ور خاصی است که در این کشور نمی 
 توان فقط با گزینه نظامی و راهبردهای سخت افزاری پیروز شد. وی اذعان 
کرد: برخالف انگلیس��ی ها، آمریکایی ها بر این باورند که برای پیروزی در 
افغانستان باید از توپ، بالگردهای نظامی و بمباران استفاده کرد و توسل به 
ابزار نظامی را یکی از راهبردهای عملی برای پیروزی در جنگ افغانس��تان 
می دانند. این صاحب نظر افغان تأکید کرد که با کنار رفتن انگلیس��ی ها از 

صحنه نظامی، شاهد گسترش نا  امنی ها در قندهار خواهیم بود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

بحث های تصدی گری به شوراها برگردد

برای اولین بار در کشور؛
رونمایی از کانکس ویژه مدیریت بحران آب و فاضالب 

گام هفتاد و هفتم؛ 
رئیـس جمــهور وارد بجـنورد شـد

چه خبر از پایتخت

تا پايان هفته؛ 

گزارش نهایی کارگروه 

حل اختالف مجلس

 و دولت به رهبری

الدن سلطانی
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 گردآورنده : مرضیه محب رسول
در آبان ماه س��ال 1358 در ایران اتفاقی 
رخ داد ک��ه آن را می توان نقطه عطفی 
در روندهای شکل گرفته بعد از انقالب 
اس��المی ب��ه حس��اب آورد. واقعه ای 
ک��ه مرزبندی ه��ا را در بی��ن انقالبیون 
پررنگ تر کرد. انق��الب ایران نیز مانند 
هم��ه انقالب ه��ا در ط��ول تاریخ در 
س��ال های اولیه خود ماهیت ش��فافی 
نداش��ت اگر چه این حرکت به رهبری 
یک روحانی عالم و با شعارهای مذهبی 
به پیروزی رسید اما دسته ها و گروه های 
متعددی خواهان ایفای نقش در اداره آن 
بودند در این میان لیبرال ها و گروه های 
چپ بیش��ترین طرفدار را داشتند. خط 
مش��ی بازرگان به عنوان یک لیبرالیست 
در ش��کل گیری این روند نقش��ی بسزا 
داش��ت. او که خود را یک دموکراس��ی 
خواه ملی می نامید عامل فساد در دوران 
پهلوی را نه امپریالیس��م غربی که عامل 
اس��تبداد درونی می دانست و به همین 
دلیل س��عی در برقراری مج��دد روابط 
با آمری��کا کرد. این کار خش��م ملت و 
مذهبیون را بر می انگیخت. این روند تا 
به آنجا ادامه یافت که بازرگان در الجزایر 
با برژینس��کی مش��اور امنیت ملی کاخ 
س��فید دیدار کرد. آمریکا از نظر وی نه 
یک چپاولگر بلکه یک حامی قدرتمند 
ب��ود. این اقدام های ب��ازرگان به عنوان 
یک مقام رس��می ایران این خوش��بینی 
را در میان س��ران آمریکا ایجاد کرد که 
می توانند انقالب را بر اس��اس اهداف 
خود هدایت کنند. آنها در تالش بودند 
ت��ا روحانیت و عام��ل مذهب را هرچه 
بیشتر در رئوس حکومتی محدود کرده 
و به این طریق راه را بر روشنگری های 
امام و طرفداران ایشان ببندند، اما چیزی 
که بعد ها س��ران حکومت��ی آمریکا به 
آن اعتراف کردند اینک��ه آنها از قدرت 
بصیرت و روشنگری امام در میان نسل 

جوان و انقالبی ایران ناآگاه بودند.
از سوی دیگر رفتار آمریکا و بی توجهی 
ب��ه خواس��ته های عمومی مل��ت ایران 
ه��ر لحظه فضای جامع��ه را ملتهب تر 
می س��اخت پناه دادن به ش��اه به بهانه 
معالجه عاملی بود که این عقده گشوده 
شود ملت ایران که در تاریخ خود بارها از 
سوی آمریکا تحقیر شده و حرکت های 
اصالحی آنها با حیله امریکا ناکام مانده 
بود با ورود شاه به آمریکا خاطرات تلخ 
کودتای 28 مرداد برایش��ان زنده ش��د 

برخ��ی از دانش��جویان در پی اعتراض 
و تجم��ع در مقابل س��فارت آمریکا به 

تصرف آن در تهران مبادرت نمایند.
 ای��ن عم��ل در ن��وع خ��ود در تاریخ 
آمری��کا بی نظی��ر بود تا ب��ه حال هیچ 
کش��وری آمری��کا را این گون��ه تهدید 
نک��رده بود. بر طبق اص��ول دیپلماتیک 
بین المللی س��فارت هر کشور به منزله 
خاک آن کش��ور محسوب می شد پس 

دانشجویان  حرکت  این 
که خ��ود را پیروان خط 
ب��ه  می نامیدن��د  ام��ام 
منزله ی��ک اعالم جنگ 
ب��ا آمریکا بود. این عمل 
که به ظاهر یک حرکت 
مستقل تندرو بود  پس از 
تأیید توسط امام به یک 
نماد ملی بدل گشت امام 
خمین��ی )ره ( در پیامی، 
جاسوسی  النه  تس��خیر 

امریکا به دست دانش��جویان پیرو خط 
ام��ام )ره( را »انق��الب دوم« و انقالبی 
برش��مردند.  اول  انق��الب  از  بزرگت��ر 
ش��اید این حرکت را بتوان س��رآغازی 
بر  اس��تقالل واقعی ایران نامید. ماهیت 
رواب��ط میان ای��ران و آمریکا بعد از این 
واقع��ه تغییر کرد و تا به امروز خصمانه 
باقی مانده است. تالش های پی پی در 
پی آمریکا برای برون رفت از این بحران 

بی نتیجه ماند. 
آمریکا بر اثر عدم پیروزی در این ماجرا 
در س��طح داخلی و بین المللی بس��یار 
تحقیر ش��د خش��می که این ناکامی به 
آمریکا تحمیل کرد در طی س��الیان بعد 
این کشور را یکی از اصلی ترین دشمنان 

ای��ران قرار داد. این اقدام تا به آنجا مؤثر 
بود که منجر به شکست کارتر و حزب 
وی در انتخابات آمریکا ش��د.  همیلتون 
جردن رئیس س��تاد انتخاباتی کارتر در 
انتخابات س��ال 80 می گوید: »برای من 
روش��ن بود که کلید انتخابات در دست 
کس��ان دیگر در آن سوی دنیا است که 
تصمیم و عملشان تا آخرین لحظه قابل 
پیش بینی نیس��ت، کارتر در هواپیما به 
من گفت: عجیب است 
که سرنوش��ت انتخابات 
ریاست جمهوری کشور 
بزرگ ما نه در شیکاگو یا 
نیویورک بلکه در تهران 

تعیین می شود.«
اما در داخ��ل ایران پس 
س��فارت  تص��رف  از 
بازرگان ب��ه عنوان یکی 
از اصل��ی ترین مخالفان 
خواس��تار  اق��دام  ای��ن 
خروج دانش��جویان از س��فارت آمریکا 
و آزادی گروگان ه��ا ش��د. وی زمانی 
که راه به جایی نب��رد با حربه تهدید به 
استعفا سعی کرد به هدف خود برسد اما  
امام با پذیرش این اس��تعفا مهر تأییدی 
بر این حرکت دانشجویان زدند و خود 
رهبری آنها را بر عهده گرفتند. جریانی 
که در داخل ت��الش می کرد تا انقالب 
را از اس��الم دور و ب��ه دام��ان غرب و 
دموکراسی های غربی سوق دهد به طور 
علنی از صحنه سیاسی ایران حذف شد. 
پس از تصرف النه جاسوس��ی آمریکا،  
یکی از مهم ترین دغدغه ها  باز خوانی 
اس��ناد ب��ود. با اینک��ه خیلی از اس��ناد، 
مدارک، میکروفیلم ها و... منهدم ش��ده 

بود اما همان باقی مانده نیز پرده از چهره 
ش��یطان بزرگ برداشت. برای بازخوانی 
اس��نادی که اغلب آنها توس��ط دستگاه 
رشته رشته ش��ده بودند روزها وقت و 
تالش صرف ش��د. این اسناد بعدها در 
10 جلد به چاپ رس��ید اما هیچ گاه در 

آمریکا منتشر نشد.
اسناد به دس��ت آمده از سفارت آمریکا 
بس��یاری از مس��ائل پش��ت پرده برای 
براندازی و اخالل در کش��ور را آشکار 
س��اخت، حتی نفوذ آمریکا و س��یا در 
میان برخی از سران انقالب و مسئوالن 
 را برمال کرد که از میان آنها می توان به 
بن��ی صدر اش��اره نم��ود. آمریکایی ها 
فهمیده بودند مشکل ش��ان این است که 
با ام��ام و اطرافیان امام تم��اس ندارند. 
وقتی امام در پاریس بودند، سیا تصمیم 
می گیرد که در بی��ن اطرافیان امام آدمی 
را پیدا کند تا بتوان��د از طریق او اطالع 
بگیرد. روی همه افراد مطالعه می کند. به 
این نتیجه می رس��د که بنی صدر گزینه 

مناسبی است. 
م��ی ت��وان ب��ا او کار کرد. ی��ک نفر به 
عنوان کارخان��ه دار و تاجر از پاریس با 
او تماس می گیرد و از او می خواهد به 
عنوان مشاور اقتصادی با وی همکاری 
کند، بنی صدر پیشنهاد وی را می پذیرد 
و مبل��غ هنگفت��ی را از این تاجر مقبول 
می کند بدون اینکه کاری کرده باش��د. 
درآخرین اس��نادی که در این زمینه پیدا 
ش��د آماده بود: من به او پول دادم اما از 
او چیزی نخواستم، فکر می کنم او فهمید 

معنی این کار چیست؟ 
آمری��کا تصور می کرد این مش��کل از 
طریق دیپلماتیک به زودی حل خواهد 
ش��د به مص��ادره ام��وال و دارایی های 
ایران در بانک های کش��ورش مبادرت 
کرد. با شکس��ت تمامی میانجیگری ها 
و نیز پافش��اری ایران برای رس��یدن به 
خواس��ته های خ��ود آمری��کا عملیاتی 
نظام��ی را در صحرای طبس پایه ریزی 
کرد ت��ا به این طری��ق گروگان ها را از  

ایران خارج کند. 
کماندوه��ای  مفتضحان��ه  شکس��ت 
اعزامی به صح��رای طبس تیر خالص 
دول��ت کارتر ب��ود. اگرچه ای��ن ماجرا 
ب��ا آزادی گروگان ه��ای دربند به پایان 
رس��ید اما این جریان س��ر آغاز یک راه 
پرفراز و نش��یب بود که مل��ت ایران تا 
 ب��ه امروز آن را با س��ر بلندی طی کرده 

است. 

ایران دومین کشور دنیا 
از نظر میزان خسارت 

تصادفات رانندگی 
مرضیه وحید دس��تجردی )وزیر بهداشت( در گفتگو با 
ف��ارس، افزود: ایران از نظر می��زان تصادفات رانندگی 
هر سال خس��ارت های زیادی را متحمل می شود، بیش 
از 70 درص��د بس��تری ها در اورژانس ه��ا و بخش های 
ICU را بیم��اران ترومایی که بیش��تر ب��ر اثر تصادفات 
 رانندگ��ی دچ��ار تروم��ا و آس��یب ش��ده اند تش��کیل 
می دهند. وی ادام��ه داد: تصادفات و حوادث تروما در 
کشور عالوه بر مشکل های زیادی که برای مردم ایجاد 
می شود بار اقتصادی س��نگینی را نیز بر جامعه تحمیل 
می کند به طوری که برآورد حدود 2 سال پیش نشان داد 
که فقط خسارت ناشی از مرگ و میر قربانیان تصادفات 
 رانندگ��ی در کش��ور بیش از 5 ه��زار میلی��ارد تومان 
اس��ت. وزیر بهداش��ت گفت: البته باید ب��ه این میزان، 
هزینه های جنبی دیگر مانند هزینه های بستری، درمان، 
معلولیت ها که گاهی معلولیت دایمی اس��ت، همچنین 
 مدت زمانی که فرد توان کارکردن را از دست می دهد و 
نمی تواند کار کند، همچنین عوارض روانی که فرد آسیب 
 دیده و خانواده وی متحمل می ش��ود را نیز باید به این 

میزان خسارت اضافه کرد. 
وحید دس��تجردی در پاس��خ به این پرسش فارس که 
رتبه ایران از نظر میزان خس��ارت های تروما در جهان 
چیست، گفت: به ظاهر کشور ما رتبه دوم میزان حوادث 
ج��اده ای را در دنی��ا دارد البت��ه ممکن اس��ت به علت 
کاهش نس��بی این میزان طی یکی دو س��ال اخیر سوم 
 شده باشیم. وزیر بهداشت برای کاهش این خسارت ها  
گفت: مهم ترین عامل بروز تصادفات خطای انس��انی 
است مسائلی مانند سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، 
عدم توجه به جلو، با موبایل صحبت کردن، خستگی که 
 باید رسانه ها با آموزش به مردم این نوع رفتارها را اصالح 
کنند. وی در پایان اش��اره کرد: اصالح قوانین هم انجام 
ش��ده اس��ت و پلیس درصدد افزایش جریمه هاس��ت. 
کمیس��یون ایمنی راه ه��ا هم در این زمین��ه اقدام هایی 

انجام داده است. 

مع��اون امور اجتماعی مرک��ز امور زنان 
و خانواده ریاس��ت جمه��وری، با بیان 
اینکه برخی قانون های مدنی در حوزه 
زنان و خانواده اصالح می ش��ود، گفت: 
قانون های نفقه زنان در ازدواج موقت، 
اشتغال زنان، خس��ارت ناشی از بر هم 
زدن خواستگاری زنان و بحث حضانت 
اطفال توسط مادر، از جمله این قانون ها 
است. فریبا حاج علی در گفتگو با فارس 
افزود: اصالح این قانون ها در قالب نظام 
جامع حقوقی ارائه می گردد که براساس 
آن 20 ماده قان��ون مدنی در حوزه زنان 
اصالح می ش��ود. حاج علی با بیان اینکه 
در جهت ارتقاء س��المت زنان، 2 سال 
اس��ت که طرح مش��ترکی را با وزارت 
بهداش��ت اجرا می کنیم، ادامه داد: طرح 
غربالگ��ری س��رطان زنان سرپرس��ت 
خانوار ب��ا نظارت و حمایت مالی مرکز 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری 
و اجرای عملیاتی وزارت بهداش��ت در 
19 اس��تان کش��ور اجرا می ش��ود. وی 
خاطرنش��ان کرد: تاکن��ون 36 هزار زن 
برای غربالگری سرطان شناسایی شده اند 
و برای آنها پرونده سالمت تشکیل شده 

اس��ت و این طرح تا یک سال دیگر نیز 
ادامه دارد که امیدواریم 31 استان کشور 
به طور کامل تحت پوش��ش این طرح 
قرار بگیرند چون زنان سرپرست خانوار 
از قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند و 
در معرض آسیب های جدی قرار دارند 
و بای��د از ط��رف مراکز مس��ئول مانند 
 مرکز امور زنان و خانواده حمایت ویژه 

شوند. 
اجرای طرح پیشگیری از همسرآزاری 
حاج عل��ی ب��ا اش��اره به اج��رای طرح 
پیشگیری از همس��رآزاری توسط مرکز 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری 
با مشارکت وزارت بهداشت، عنوان کرد: 
طرح پیشگیری از همسرآزاری پیشنهاد 
شده است ولی برای اجرای آن در حال 
تبادل نظر با وزارت بهداش��ت هستیم تا 
منظ��ور از همس��رآزاری به طور خاص 
مشخص ش��ود. وی ادامه داد: منظور از 
همس��رآزاری برای ما هنوز مبهم است 
و باید مشخص ش��ود این همسرآزاری 
عالوه بر ضرب و ش��تم، خشونت های 
روحی، روان��ی و هتک حرمت به زنان 

را نیز شامل شود. 

ب��ه گ��زارش ف��ارس حجت االس��الم 
حس��ین صفدری با بی��ان اینکه غرب 
از زن اس��تفاده اب��زاری می کند گفت: 
این نوع نگاه به زن باعث ش��ده است 
تا نهاد مهم خانواده از هم بپاش��د. وی 
افزود: نوع نگاه غرب به مس��أله زن و 
خانواده پیامدهای فاجعه  بار و غیرقابل 
جبرانی را برای جوامع مختلف به ویژه 
خود غرب در پی داش��ته اس��ت. وی 
خاطرنشان کرد: دنیای غرب با استفاده 
از ابزار رسانه و شیوه های متنوع موفق 
شده است نیمی از ظرفیت جامعه خود 
را از بطن جامعه بیرون آورده و تحت 
عن��وان آزادی زن، او را ب��ه صفحات 
بکش��د.  تلویزیون ه��ا  و  روزنامه ه��ا 

صف��دری در این زمینه اف��زود: غرب 
در یکصدس��ال اخیر به اس��م تساوی 
حق��وق زن، آزادی زن و... بیش��ترین 
محدودیت ه��ا را برای قش��ر زن ایجاد 
مدی��رکل همکاری های  اس��ت.  کرده 
فرهنگ��ی بعثه مقام معظ��م رهبری در 
ادامه به ناکامی غ��رب در موفق جلوه 
دادن الگوی خود گفت: امروزه سرعت 
فاصله گیری کشورهای اسالمی از دنیای 
غ��رب در خصوص نگاه ب��ه زن زیاد 
شده اس��ت. صفدری در ادامه با اشاره 
به ایام ح��ج گفت: حج تجلی گاه بروز 
و ظهور فرهنگ ها، افکار، اندیش��ه  ها و 
ارائه تجربه نحل های مختلف اسالمی 

که به دیدار معبود خود شتافتند.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

13 آبان انقــالب دوم

برنامه های رس��انه  کارش��ناس  ی��ک 
گف��ت: ب��رای مقابل��ه با رس��انه های 
غرب��ی بای��د بن مایه ه��ای اعتق��ادی 
مخاطب��ان را افزای��ش دهی��م. رقی��ه 
محم��د زاده در گفتگ��و با ف��ارس در 
خصوص راهکاره��ای مقابله با تأثیر 
مخرب رسانه های بیگانه بر استحکام 
خانواده ها اظهار داش��ت: گام نخست 
در برخورد ب��ا تهاجم های فرهنگی، 
طراحی حرکت های حس��اب  شده و 
دقیق اس��ت و در صورت��ی که مقابله، 

طراحی  شده و هوش��مندانه باشد آن 
زمان اس��ت ک��ه می توانی��م مخاطب 
خ��ود را مبتنی بر اندیش��ه های فکری 
و فرهنگی که مدنظرمان است، تربیت 
کنی��م. وی ادامه داد: بع��د از انقالب 
 اسالمی دشمنان توانس��تند به واسطه 
بزرگ ترین و بهتری��ن ابزار فرهنگی 
که همان رس��انه ها هستند، حوزه های 
فرهنگ��ی را تح��ت تأثیر ق��رار دهند 
چرا که انقالب اس��المی جریان عظیم 
فرهنگی را در بس��تر دنیا ایجاد کرد و 
حت��ی برخی کش��ورها در حوزه های 

مختلف فک��ری و فرهنگ��ی متأثر از 
حاش��یه های انقالب به جوش��ش در 
آمدن��د؛ ای��ن امر بیانگر آن اس��ت که 
بی��داری در دنی��ا با انقالب اس��المی 
ای��ران آغاز ش��د. محمد زاده ب��ا بیان 
اینکه دش��منان در حوزه تأثیر مخرب 
مقابل��ه  خانواده ه��ا،  اس��تحکام  ب��ر 
طراحی  ش��ده ای را در پیش گرفته اند، 
گفت: دشمنان از بهترین ابزار ارتباطی 
مانن��د تصویر که می توان��د مخاطبان 
بسیاری را در کل دنیا تحت تأثیر قرار 

دهد، اس��تفاده کرده و فرهنگ اصیل، 
ن��اب و ع��رف اجتماعی م��ا را مورد 
هجمه ق��رار داده اند؛ ای��ن برنامه گام 
به گام بود و آنها وقتی توانستند برای 
راهکاره��ای فرهنگی خ��ود در ایران 
مخاطب پی��دا کنند عم��ق حرکت ها 
و جریان های خ��ود را افزایش دادند. 
وی بیان داش��ت: هم  اکنون دش��منان 
حجم تولیدات در حوزه های مختلف 
و تمام��ی ارکان  فکری و فرهنگی در 
حوزه ه��ای دینی، اجتماع��ی و حتی 
تاریخ باستان که ریشه های اصلی ما در 

آن اس��ت را مورد هجمه قرار داده اند؛ 
بنابراین اگر قرار باشد با حرکت های 
انفعالی پاس��خ دشمن را بدهیم آنان با 
حرکت حساب  شده خود ما را به طور 

کامل تحت الشعاع قرار می دهند. 
ای��ن کارش��ناس برنامه ه��ای  رس��انه 
عن��وان کرد: اگ��ر بتوانیم متناس��ب با 
نیاز مخاطب خود واکنش حمله را در 
پیش بگیریم، شاید خیلی بیشتر بتوانیم 
برای این هجمه هایی که دش��منان در 
پی��ش گرفته اند، گام مثبت را برداریم. 

محمد زاده در پاس��خ به این پرس��ش 
که آیا رس��انه های داخلی می توانند با 
پخش برنامه های س��رگرم کننده مؤثر 
واقع ش��وند، تأکید کرد: اگ��ر تنها از 
منظر س��رگرمی به تولیدهای رس��انه 
نگاه شود، مخاطب را از بُن مایه اصلی 
که می خواهیم ب��ه او ارائه دهیم، تهی 
کرده  و او را به خوشی، تفریح و گذر 

زمان دعوت کرده ایم. 
طراح��ی برنامه های فرهنگ��ی باید به 
گونه ای باش��د که فرزندان ما از صفر، 

متدین بار بیایند 

محم��دزاده در خص��وص اقدام های 
مورد نی��از از س��وی خانواده ها برای 
مقابله با رس��انه های بیگانه که تالش 
می کنن��د، روابط آزاد می��ان دختران و 
پس��ران را ترویج دهند، اظهار داشت: 
در چند س��ال اخیر شکل هجمه های 
صورت گرفته به فرهنگ ما گام به گام 
تغییر کرده اس��ت؛ وقتی که دش��منان 
ماهواره  ه��ای  طری��ق  از  نتوانس��تند 
خارجی به فرهنگ اجتماعی کش��ور 
ضرب��ه بزنند، ش��بکه هایی را طراحی 

کردند؛ اگر زندگی نامه صاحبان اصلی 
این ش��بکه ها بررسی ش��ود، مشاهده 
می ش��ود که آنها با اه��داف دقیقی در 
این فضا گام برداش��ته اند. وی عنوان 
ک��رد: دش��منان، رواب��ط اجتماع��ی 
غیرقاب��ل پذیرش در فض��ای اجتماع 
را عرف��ی ک��رده و س��نگرها را یکی 
یکی فتح می کنند و ب��ه ما نزدیک تر 
می ش��وند؛ در زمان هشت سال دفاع 
مق��دس، رزمنده می  دانس��ت که خط 
مقدم کجاس��ت ول��ی هم اکنون خط 

مقدم در خانه هاست. 

زاینده رود
مأموران پلی��س مبارزه با مواد مخدر اس��تان با 
همکاری پلیس نایین در بازرس��ی از س��ه دس��تگاه 
خودروی س��نگین، نزدی��ک به نیم تن م��واد مخدر 
 از ن��وع تری��اک را کش��ف و ضبط کردند.س��رهنگ 
»حس��ین رضایی« رئیس پلیس مب��ارزه با مواد مخدر 
اس��تان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پی کسب 
خبری مبنی بر جا به جایی س��ه محموله بزرگ مواد 
مخدر به مقصد اصفهان، موضوع در دستور کار اداره 
عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت. وی افزود: مأموران 
در حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه تریلر 
و یک دس��تگاه اتوبوس مش��کوک و آنها را متوقف 
کردند. این مقام مس��ئول تصریح کرد: در بازرسی از 
دو دس��تگاه تریلر 237 کیلو و 300 گرم و در بازرسی 
از اتوبوس نیز 300 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 
کش��ف و ضبط شد.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان گفت: در مجموع 437 کیلو و 300 گرم 
مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد. سرهنگ 
رضایی با بیان اینکه در جریان این عملیات ها شش نفر 
دستگیر و سه خودرو نیز متوقف شده اند خاطرنشان 
کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.

زاینده رود
سرهنگ »حسین زارع« فرمانده انتظامی شهرستان 
خوانسار با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی وقوع 
یک فقره آدم ربایی نافرجام در این شهرستان، با توجه 
به حساسیت موضوع، مراتب در دستور کار مأموران 
پلی��س آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. وی در این 
رابطه افزود: دختر بچه ای ش��ش س��اله برای خرید 
اس��باب بازی از منزل خارج شده که در همین حال 
راکب موتورسیکلتی به قصد ربودن وی به او نزدیک 
می شود که با سر و صدای دختربچه آدم ربا متواری 
می شود. این مقام مسئول تصریح کرد: پلیس با اخذ 
مش��خصات ظاهری آدم ربا اقدام به گش��ت زنی در 
همان حوالی کرد. فرمانده انتظامی شهرستان خوانسار 
گف��ت: در کمتر از یک س��اعت متهم در حال فرار با 
موتورس��یکلت شناس��ایی و پس از تعقیب و گریز 
کوتاهی دستگیر شد. س��رهنگ زارع در پایان با بیان 
اینکه متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضایی شد، به والدین توصیه کرد: از 
آویختن طالجات به فرزندان خ��ود خودداری کنند 
و آم��وزش های الزم را ب��ه آنان بدهند و در صورت 
برخورد با چنین مشکل هایی با حفظ خونسردی به 
سرعت مراتب را از طریق 110 به پلیس اطالع دهند.

زاینده رود
در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
و اخالقی و بازدید از واحدهای صنفی توسط پلیس 
امنیت عمومی استان اصفهان؛ تعداد 702 قبضه انواع 

سالح سرد کشف و ضبط شد.
سرهنگ »میرعباس صوفی وند« رئیس پلیس امنیت 
عمومی اس��تان اصفهان با اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داشت: در پی کس��ب خبری مبنی بر فروش سالح 
س��رد در برخی از واحدهای صنفی س��طح شهر، با 
توجه به حساس��یت موضوع مراتب در دستور کار 
اداره اماک��ن عموم��ی این پلیس ق��رار گرفت. وی 
اف��زود: پس از کس��ب اطمینان از درس��تی موضوع 
و شناس��ایی واحدهای صنف��ی متخلف، مأموران به 
س��رعت به محل های مذکور اعزام شدند. این مقام 
مسئول تصریح کرد: در این رابطه هفت واحد صنفی 
شناس��ایی و در بازرس��ی از این واحدها تعداد 702 
قبضه انواع سالح سرد کشف و ضبط شد. سرهنگ 
صوفی ون��د در پایان با بیان اینک��ه اقدام های الزم 
در جهت پلمب واحدهای صنفی متخلف در دست 
انجام است خاطرنشان کرد: متصدیان این واحدهای 
صنف��ی به همراه پرونده جهت س��یر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.

معاون امور اجتماعي مركز امور زنان:

اصالح قانون خسارت بر هم زدن 
خواستگاري و حضانت اطفال

غرب باعث از هم پاشیده شدن 
نهاد خانواده 

بدهی 22 ه��زار میلیارد تومانی دولت 
ب��ه بیمه ها، اجرای ط��رح بیمه تأمین 
اجتماعی و بازنشس��تگی ب��رای تمام 
ایرانیان، بازنگ��ری قانون بیمه پس از 
40 س��ال در وزارت رف��اه و جنجال 
بر سر اس��تیضاح وزیر رفاه و موازی 
کاری سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
از مه��م تری��ن محوره��ای گفتگوی 
مهر ب��ا مع��اون پارلمان��ی و حقوقی 
 وزارت رفاه در نمایش��گاه مطبوعات 

است. 
علی یوس��ف پ��ور در گفتگ��و با مهر 
در پاس��خ ب��ه اینک��ه چرا ب��ر خالف 
قانون زنان سرپرست خانوار تعدادی 
زی��ادی از همس��ران زندانی��ان هنوز 
 تحت پوش��ش این قانون قرار ندارند، 
گف��ت: کمیت��ه امداد و س��ازمان های 
می توانن��د  صورت��ی  در  حمایت��ی 
همس��ران زندانی��ان را به عن��وان زن 
سرپرست خانوار قبول کنند که دادگاه 
رأی بر سرپرس��تی زن بر خانواده داده 

باشد.
وی اف��زود: غیر از همس��ران زندانیان 
اگر همس��ر زنی در قید حیات باش��د 
ولی به دلیل جن��ون و یا اعتیاد نتواند 
مخارج زندگی و خانواده اش را تأمین 
کند هم با حکم دادگاه زن سرپرس��ت 
خانوار محسوب شده و تحت پوشش 
قرار می گیرد و وزارت رفاه نیز وجه 
یارانه ه��ا به حس��اب زن سرپرس��ت 

خانوار واریز می کند.
ــه پس از 40  ــری قانون بیم   بازنگ

سال در وزارت رفاه
 مع��اون حقوقی و پارلمانی وزیر رفاه 
تنقیح قوانین حمایتی و بیمه ای کشور 
را ضروری و الزامی دانس��ت و افزود: 
در کش��ورهای پیش��رفته هر پنج سال 
یکبار بای��د قوانین در ه��ر حوزه ای 
تنقیح ش��ود ولی قان��ون بیمه بیش از 
40 س��ال اس��ت که بازنگری نشده و 
همین موض��وع چالش های زیادی را 
ب��رای بیمه گذاران و بیمه ش��دگان به 

همراه دارد.
 وی گف��ت: اداره کل حقوقی وزارت 
رفاه در نظر دارد تا سازو کاربازنگری 
بیم��ه ای وتوانمند  قوانی��ن حمایتی، 
سازی را در دستور کار خود قرار داده 
اس��ت که پس از بررس��ی و تنقیح به 
صورت الیحه توسط هیأت دولت به 

مجلس ارائه می شود. 
یوس��ف پور در پاس��خ به اینکه چرا 

برخ��ی از قوانی��ن مانن��د بیم��ه زنان 
سرپرس��ت خانوار هنوز اجرایی نشده 
اس��ت، گفت: برخ��ی از قوانین مانند 
بیم��ه کارگ��ران س��اختمانی و بیم��ه 
قالیبافان یا بیمه رانندگان و مستخدمان 
مس��اجد بدون در نظ��ر گرفتن تأمین 

منابع مالی تصویب می شود. 
وی افزود: ب��ه عنوان مث��ال قرار بود 
س��الیانه یک میلیون کارگر ساختمانی 
تحت پوش��ش بیمه قرار بگیرند ولی 
چون هزین��ه آن باال بود قرار ش��د با 
توج��ه به بودجه دولت س��الیانه 200 

هزار نفر بیمه شوند. 
مع��اون وزی��ر رفاه مه��م ترین الیحه 
مربوط به رف��اه و تأمین اجتماعی در 
مجل��س را برنامه پنج س��اله توس��عه 
عن��وان کرد و اف��زود: از م��اده 32 تا 
49 این برنامه مرب��وط به امور رفاه و 
تأمین اجتماعی است موضوع بیمه ها 
و س��المت و درمان را در بر می گیرد 
که هفته آینده بررس��ی آن در مجلس 

آغاز می شود. 
ــرای طرح بیمه تأمین اجتماعی و  اج

بازنشستگی  برای تمام ايرانیان
 مع��اون حقوق��ی و پارلمانی وزارت 
رفاه مهم ترین موض��وع برنامه پنجم 
توس��عه را تصوی��ب بیم��ه فراگیر و 
همگان��ی عنوان ک��رد و افزود: تمامی 
74 میلی��ون جمعی��ت کش��ور بای��د 
تحت پوش��ش بیمه خدم��ات درمانی 
و بازنشس��تگی ق��رار بگیرن��د که بر 
اساس آمارها بیش از 6 میلیون و500 
هزار ایرانی هنوز تحت پوش��ش هیچ 
بیم��ه ای قرار ندارند درحالی که بیش 
 از 2 میلی��ون ایران��ی دو دفترچه بیمه 

دارند.
ــیم  ــوس برای تقس ــمارش معك  ش

وظايف بهزيستی و کمیته امداد
 مع��اون وزیر رف��اه و تأمین اجتماعی 
در م��ورد برخ��ی م��وازی کاری ه��ا 
میان س��ازمان بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( گف��ت: دفتر حقوقی 
وزارت رفاه در حال بررسی و تدوین 
طرحی اس��ت که م��وازی کاری های 
بهزیس��تی و کمیته امداد رفع ش��ده و 
سازمان بهزیستی به امور توانبخشی و 
کمیته امداد به ام��ور حمایتی فعالیت 

داشته باشد. 
وی اف��زود: مطالع��ه ب��ر روی ای��ن 
 ط��رح بی��ش از یک س��ال ب��ه طول 

می انجامد.

بازنگری قانون بیمه بعد از 40 سال

جامعه

هر روز گوشه اي از بهترین 
اثر دنیا را از دست مي دهیم 

احداث 30 كارخانه 
صنعتي سازي مسكن مهر

ایجاد پایگاه صدور شناسنامه 
مكانیزه نوزادان در اصفهان 

تبیین جذابیت هاي اسالم مانع 
گرایش جوانان به الگوهاي غربي

در دنیاي متمدن امروز هیچ بنایي وجود ندارد که از 
با  مقایسه  شایسته  عمارت  تقارن  و  زیبایي  حیث 
میدان امام اصفهان باشد و این در حالي است که این بناي 
رفتن  بین  از  از گذشته در حال  بیشتر  تاریخي هر روز 
است.به گزارش فارس، مسجد امام )ره( اصفهان متعلق به 
دوران صفویه است و به دلیل معماري خاصي که در آن 
لحاظ شده، معرف هنرهاي اصیل ایراني است  چنانچه به 
گفته بسیاري از کارشناسان، آثار تاریخي مسجد امام )ره( 
شاهکاري جاویدان از معماري، کاشي کاري و نجاري در 
قرن یازدهم هجري به شمار مي رود و بسیاري از هنرهاي 

ایراني را به رخ بیننده مي کشد. 

رئیس سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان 
براي  کشور  در  صنعتي  کارخانه   30 گفت: 
گزارش  است.به  شده  ایجاد  مهر  مسکن  صنعتي سازي 
فارس، محمود محمودزاده کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري 
استان اصفهان با بیان اینکه برخي مشاغل مسکن، مشاغل 
پایدار نیست و فقط صنعت و معدن جزو مشاغل دائمي 
محسوب مي شود، افزود: تنها 52 درصد مشاغل مسکن 
ارتباط مستقیم با ساختمان دارد و 1/5 نفر اشتغال براي هر 

واحد مسکوني ایجاد شده است. 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: براي نخستین 
بار در کشور نخستین پایگاه صدور شناسنامه مکانیزه در 
بیمارستان در اصفهان راه اندازي شد. قدرت مقدم در گفتگو با 
شناسنامه  صدور  پایگاه  داشت:  اظهار  اصفهان  در  فارس 
الکترونیکي به صورت پایلوت در بیمارستان شهید آیت ا... 
نوزاد،  تولد  روز  در  که  شده  راه اندازي  اصفهان  صدوقي 

شناسنامه وي را صادر مي کند.

معاون سیاسي امنیتي فرماندار شهرکرد گفت: تبیین 
جذابیت هاي مباني اسالمي مهم ترین عامل در راستاي 
ممانعت از گرایش جوانان به سمت الگوهاي کاذب غربي 
است. به گزارش فارس، یداله گودرزي در کارگروه عفاف و 
حجاب این شهرستان اظهار داشت: رعایت و حفظ حجاب 
اسالمي از اصول قرآني محسوب مي شود و خداوند متعال در 
قرآن زنان مسلمان را به حفظ و رعایت حجاب فراخوانده 
و  زن  مقاومت  سمبل  عنوان  به  حجاب  از  وي  است. 
اصیل ترین و قوي ترین اهرم مصونیت زن در جامعه نام برد .

امام خمینی )ره ( 
در پیامی، تسخیر النه 

جاسوسی امریكا به دست 
دانشجویان پیرو خط امام 
)ره( را »انقالب دوم« و 
انقالبی بزرگتر از انقالب 

اول برشمردند. 

کشف نزدیک به نیم تن 
تریاک در اصفهان

پلیس خوانسار
 در دستگیری آدم ربا

کشف 702 قبصه 
سالح سرد در اصفهان

مقابله با رسانه هاي غربي، مستلزم افزایش بن مایه هاي اعتقادي مخاطبان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان، مهندس 
ابوالفضل قربانی در پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل محیط 
زیست و فناوری اطالعات این شورا به وجود منابع آالینده متعدد در این 
شهر اشاره کرد و بخش آلودگی هوا را مربوط به تردد خودروها دانست و 
گفت: وجود منابع آالینده از جمله کارخانه های صنعتی و تردد زیاد وسایل 
نقلیه موتوری،  اصفهان را به شهری ناسالم از نظر زیست محیطی تبدیل 
کرده است.وی بر لزوم جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست و از بین 
بردن آالینده های زیس��ت محیطی تأکید کرد و افزود: آلودگی هوا تأثیر 
مستقیم در وضعیت روحی و روانی شهروندان و بروز بیماری های خاص 
در بین آنان دارد و هر چقدر برای جلوگیری از آلودگی هوا هزینه ش��ود 

جزء سرمایه محسوب خواهد شد.
 وی ب��ا بیان اینکه ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان،  اس��اس و محور 
پنج س��اله آینده شهرداری را شهر سالم می داند افزود: در این برنامه باید 
شناس��ایی، طبقه بندی، حذف و مقابله با آالینده های زیست محیطی در 

اولویت قرار گیرد.
در این جلسه همچنین مهندس مصطفی بهبهانی عضو کمیسیون حمل و 
نقل،  محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان به 
اهمیت حفظ محیط زیست شهری اشاره و این امر را یکی از اصلی ترین 
برنامه های این شورا بیان کرد و گفت: باید در حرکت و اقدام های بعدی، 
جهت گیری های توسعه از لحاظ زیست محیطی مورد توجه جدی قرار 

گیرد.
وی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر عدم شکل گیری 
صنایع سنگین و آب بر در اصفهان اشاره کرد و از عدم اجرای این مصوبه 
خبر داد و افزود:  در مطالعه ها باید از پتانسیل ها و توانمندی های اصفهان 
در جهت کنترل آالینده های زیست محیطی در تمام بخش ها و توسعه 

حمل و نقل عمومی نهایت استفاده به عمل آید.
مهندس بهبهانی به شایعه باال بودن درصد بیماری های ام اس و سرطان 
در اصفهان اشاره کرد و گفت: در این طرح پژوهشی باید به این امر توجه 
جدی شود تا صحت این مطلب که گفته می شود ناشی از آالینده های 

صنایع است روشن گردد.
وی طول عمر انس��ان ها را تابع عوامل زیست محیطی دانست و افزود:  
مطالعه های جامع، اصالح مدیریت حمل و نقل و ترافیک، توسعه فضاهای 
شهری، ایجاد دریاچه های مصنوعی،  توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از 
جمله مترو و تراموا و استفاده از تجربه های کشورهای دیگر راهکارهای 

مناسب برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی است.

نرخ بیکاري 14/6 درصدي 
در چهارمحال و بختیاري

معاون اداره کل کار و ام��ور اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در حال حاضر نرخ بیکاری اس��تان 14.6 درصد است که این میزان 
نس��بت به مدت مشابه آن در س��ال گذشته دو درصد کاهش داشته 
اس��ت. به گزارش فارس، اصغر قاس��م پور در نشس��ت هم اندیشی 
تش��کل های کارگری و کارآفرینی اس��تان از اشتغال به عنوان رکن 
رکین توس��عه نام برد و اظهار داش��ت: اشتغال رکن اساسی توسعه، 

پیشرفت و رشد هر جامعه به شمار می رود. 
وی ب��ا بیان اینکه کارآفرینی و اش��تغالزایی ابزار اساس��ی در تحول 
و توس��عه جامعه محس��وب می ش��ود، تصریح ک��رد: کارآفرینی و 
اش��تغالزایی تلفیقی از علم و مهارت های انس��انی است که نیازمند 
آموزش و پژوهش اس��ت. قاس��م پور از کارآفرینی و اشتغالزایی به 
عنوان عنصر حیات آفرین عامل رش��د و پیشرفت هر جامعه نام برد 
و افزود: برهمین اساس کارآفرینی و اشتغال در راستای ارتقا و رشد 

شاخص های توسعه ای جوامع نقش بارز و ارزنده ای را ایفا کند. 
معاون اداره کل کار و ام��ور اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه توس��عه تکنولوژی وابس��ته به کارآفرینی است، گفت: توسعه 
و ارتق��اء تکنولوژی منوط به فراهم کردن بس��تر کارآفرینی اس��ت. 
قاس��م پور روحیه کار و اش��تغال را در اس��تان مطلوب ارزیابی کرد 
و گفت: اس��تان در زمینه ایجاد اش��تغال در کل کشور مقام سوم را 

کسب کرده است. 
وی میزان تعهد س��ازمان های اجرایی اس��تان را در راس��تای فراهم 
کردن اش��تغال در س��ال جاری بیش از 14 هزار شغل عنوان کرد و 
گفت: این میزان اش��تغال به منظور برطرف کردن بیکاری در استان، 
رضایت بخ��ش نبوده و این می��زان باید به 28 هزار ش��غل افزایش 

یابد.

با صرف 1/5 میلیارد ريال اعتبار؛
بهره برداری كانال آبرسانی چشمه 

سلیمان ديناران 
مدیرجهاد کش��اورزی شهرس��تان اردل از به بهره برداری رسیدن کانال 
آبرسانی چشمه سلیمان دیناران با اعتباری افزون بر 1/5 میلیارد ریال خبر 
داد. کیامرث کریمیان در گفتگو با فارس با بیان اینکه آغاز عملیات احداث 
این پروژه س��ال 1387بود، اظهار داشت: در سال جاری عملیات احداث 
کانال آبرس��انی بند و دستک انحراف آب چشمه سلیمان دیناران پایان 
یافت و این پروژه به بهره برداری رس��ید. وی افزود: این کانال ذوزنقه ای 
به طول 750 متر، با سنگ الشه خشکه چینی با سه متر ارتفاع و 30 متر 
طول احداث شده اس��ت و 300 هکتار از اراضی پایین دست را تحت 

پوشش قرار می دهد. 
کریمیان تأکید کرد: با احداث این کانال دو کیلومتر از کانال باالدس��تی 
ح��ذف و 50 بهره بردار نیز از این کانال بهره مند می ش��وند. مدیرجهاد 
کش��اورزی اردل در ادام��ه از اجرای عملیات کش��ت حفاظتی در 600 
هکتار و کشت آرمانی در سطح 500 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه 
دیناران خبر داد و گفت: تاکنون این پروژه ها 80 درصد پیشرفت فیزیکی 
داش��ته اند. وی حفظ و افزایش مواد آلی خاک، افزایش ذخیره رطوبت، 
کاهش تبخیر آب را از مزایای اجرای این پروژه ها برش��مرد و ادامه داد: 
جلوگیری از فرسایش مواد آلی خاک، کاهش هزینه های کشت و کمتر 
شدن استهالک ماش��ین آالت از دیگر مزایای اجرای این طرح ها است. 
کریمیان در ادامه از کشت حبوبات و غالت پاییزه در این شهرستان خبر 
داد و گف��ت: تا پایان فص��ل زراعی بیش از 13 هزار هکتار از زمین های 
زراعی این شهرس��تان زیر کشت محصول های زراعی پاییزه نظیر گندم 
جو و حبوبات قرار می گیرد. مدیرجهاد کشاورزی اردل ادامه داد:  این در 
حالی  است که از ابتدای آغاز فصل زراعی تاکنون بیش از 3 هزار هکتار 

از اراضی حبوبات و غالت کشت شده است. 

مدير شبكه بهداشت تیران و کرون:
مشکل آب شرب شهرک های صنعتی 

نیازمند پیگیری است
مدیر ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان تیران و کرون گفت: مشکل 
آب شرب شهرک های صنعتی باید توسط هیأت امنای شهرک ها پیگیری 
ش��ود. به گزارش ف��ارس، حمید گله داری در کارگروه س��المت اظهار 
داش��ت: مشکل آب شرب شهرک های صنعتی رضوانشهر و تیران باید 
پیگیری و حل شود. وی افزود: این دو شهرک صنعتی آب شرب مورد 
نیاز خود را باید از چاه و آب های س��الم برداشت کرده و استفاده کنند. 
مدیر ش��بکه بهداشت و درمان بیان داشت: آب شربی که این شهرک ها 
مصرف می کنند، باید سالم باشد و هیأت امنا ی شهرک های صنعتی باید 
از طریق شرکت آبفا و یا شرکت شهرک ها این موضوع را پیگیری کنند 
تا آب شرب سالمی وارد شهرک شود. وی در ادامه این جلسه به اهمیت 
اتالف سگ های ولگرد اشاره کرد و گفت: شهرداری ها، بخشداری ها و 
دهیاری ها نسبت به نابودی سگ های ولگرد اقدام کنند تا از صدمه های 
ناشی از این سگ ها جلوگیری شود و همچنین شهرداری ها کمیته اتالف 

سگ ها را هر فصل تشکیل دهند. 

در راستای زيباسازی تخت فوالد
احداث 11 آبنما در مجموعه فرهنگی 

تخت فوالد
به منظور زیباتر شدن و نشاط بخشیدن به مجموعه فرهنگی مذهبی 

تخت فوالد 11 آبنما احداث شد. 
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان و به نقل از روابط عمومی منطقه 6 همه روزه به خصوص 
روزه��ای پایانی ه��ر هفته تعداد زی��ادی از ش��هروندان زائر قبور 
علما، فرهیخت��گان و بزرگان مدفون در مجموعه فرهنگی، تاریخی 
و مذهبی تخت فوالد می باش��ند بنابرای��ن اهمیت دادن به ظاهر و 
زیبای��ی این مکان مقدس نیز مورد توجه ش��هرداری منطقه 6 قرار 
گرفت��ه و اقدام های قابل ذکری در ای��ن مجموعه صورت پذیرفته 

است.
ش��هردار منطقه 6 با اش��اره به این که از ابتدای سال جاری تاکنون 
طرح ه��ای عمرانی و خدماتی وی��ژه ای در مجموعه تخت فوالد 
ب��ه منظ��ور زیباس��ازی و بانش��اط کردن ای��ن مجموع��ه در آنجا 
 اج��را ش��ده که یک��ی از آنها مرم��ت و راه ان��دازی 11 آبنما بوده 

است. 
وی ساماندهی باغچه ها و فضای سبز و کاشت درخت را از جمله 
پروژه های خدماتی انجام شده در این مکان عنوان کرد و ادامه داد: 
اقدام ها و طرح های دیگری جهت زیباسازی مجموعه تخت فوالد 
و یا سطح منطقه در حال اجرا است که تا پایان سال به اتمام رسیده 

و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
 ش����هردار منطق��ه 6 ضم�����ن اب��راز خرس����ندی از افزای��ش 
رضای��ت مندی ش��هروندان در خصوص پروژه های انجام ش��ده، 
 خدمت رسانی بیشتر به آنان را از مهم ترین وظایف منطقه 6 معرفی 

کرد.

گشتی در اخبارروی میز

زاینده رود
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود 
تصریح کرد: همایش تجلیل از چهره های ماندگار، انجمن ها و کتابخانه های عمومی 

برای اولین بار در استان اصفهان در هفته کتاب برگزار می شود. 
غالمرضا یاوری گفت:  در این همایش ضمن تجلیل از اعضای انجمن ها، ش��هرداران 
برتر، رئیسان اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ها، خیرین، بخشداران،  کتابدار نمونه، 
کتابخوان نمونه، مسئول کتابخانه نمونه، کارمند نمونه و کارمند ایثارگر و بسیجی نمونه 
از دس��تگاه هایی که با ما ارتباط نزدیک داشتند همچنین از استادان شورای علمی اداره 
کل، بازنشس��تگان ما و همکاران مؤلف،  قاری و حافظ قرآن در حضور مسئوالن استان 
تقدیر می شود. وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبر انقالب اسالمی مبنی بر اینکه اگر 
بتوانیم فرهنگ کتابخوانی را در کش��ور رایج کنیم بخش عمده ای از وظایف فرهنگی 
دولت جمهوری اسالمی بدین وسیله انجام خواهد گرفت. همچنین تأکید ایشان بر ارتقای 
کتابخوانی به عنوان یکی از مسائلی که همت مضاعف و کار مضاعف را می طلبد همایش 
تجلیل از چهره های ماندگار، انجمن ها و کتابخانه های عمومی را برگزار می کنیم تا گامی 
مؤثر در جهت ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه مفید و کتابخوانی برداشته باشیم.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان با اشاره به معرفی دو عضو نمونه از هر کتابخانه به این همایش 
خاطرنشان کرد: از هر کتابخانه یک عضو زن و یک عضو مرد با توجه به شاخص های 
مطرح به همایش معرفی می شوند که از مجموع یکصد و سی هزار عضو، 280 نفر مورد 

تقدیر واقع می گردند.
غالمرضا یاوری در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه هفته کتاب و نیز 25 آبان 
که روز حماسه و ایثار اصفهان است قرار داریم سلسله مسابقه های کتابخوانی با عنوان مهر 
2 همراه با جوایز ویژه از جمله کمک هزینه عمره مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس 

در حال برگزاری می باشد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان رتبه اول کشوری را به جهت داشتن بیشترین تعداد کتابخانه 
و بیشترین زیربنا به خود اختصاص داده است گفت: استان اصفهان دارای 210 باب کتابخانه 

با 130 هزار عضو و نزدیک به 2 میلیون جلد کتاب می باشد.مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان در خاتمه خاطرنشان کرد: تعداد کتابخانه های مشارکتی نسبت به سال گذشته رشد 
چشمگیری داشته به طوری که از 15 باب به 75 باب کتابخانه ارتقا یافته است. این در 
حالی است که آمار مقایسه ای از آبانماه سال 88 تاکنون نشان می دهد که امانت کتاب 
 از کتابخانه به مراجعان 80 درصد و انجمن های کتابخانه های عمومی 50 درصد رشد

 داشته اند.

شهرستان

 »شهر سالم« محور برنامه 
پنج ساله آينده شهرداري اصفهان

براي اولین بار در اصفهان:

همایش تجلیل از چهره هاي ماندگار، 
انجمن ها و کتابخانه هاي عمومي استان

رئیس س��ازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
حمای��ت از ایجاد و راه اندازی تش��کل های صادراتی از 
مهم تری��ن راهکارهای رفع موان��ع و تنگناهای فراروی 

توسعه استان است. 
به گزارش فارس، اس��ماعیل کاویانی در مراسم تجلیل 
از صادرکنندگان نمونه اس��تان با اشاره به نقش اثرگذار 
خدماتی چهارمحال و بختیاری در کشور گفت: در حال 
حاضر این اس��تان نقش خوبی از نظر خدمات رسانی در 
کشور ایفا می کند به طوری که افتتاح جاده خوزستان در 
شهرستان لردگان موجب شده است تا هزینه های خدماتی 

کشور کاهش یابد. 
وی افزود: همچنین قرار گرفتن بین دو استان خوزستان 
و اصفهان به عنوان دو قطب صنعتی کشور و عبور منابع 
گازی و نفت��ی به عنوان اصلی ترین قابلیت های اس��تان 

مطرح است. 

کاویانی در ادامه با اش��اره به موانع و تنگناهای فراروی 
توس��عه اس��تان افزود: عدم تناس��ب زیرس��اخت های 
اقتصادی با الزام های توس��عه استان، عدم وجود فضای 
قانونی مناس��ب و امن برای جذب سرمایه های داخلی 
و خارجی، نارسایی س��از و کارهای حقوقی، پشتیبانی 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عدم تناسب 
نهادهای پولی و مالی، فقدان س��از و کار مناس��ب برای 
هدایت منابع مالی سرریزی به سرمایه گذاری در استان از 
 عمده ترین تنگناها و محدودیت های فراروی توسعه استان

 است. 
رئیس س��ازمان بازرگانی چهارمح��ال و بختیاری ایجاد 
پایانه و س��ردخانه مجهز صادراتی ب��ا اولویت ایجاد در 
گمرک و فرودگاه ش��هرکرد را از بارزترین سیاست های 
اجرایی پیشنهادی در توسعه بازرگانی استان عنوان کرد 
و گفت: توس��عه برگزاری نمایشگاه های بین المللی در 

اس��تان در راستای سیاست تمرکززدایی، ایجاد و توسعه 
ظرفیت ذخیره س��ازی محصول های استراتژیک، ایجاد 
بازار مجازی محصول های مزیت دار در استان، حمایت 
از توسعه انبارهای عمومی، حمایت از ایجاد و راه اندازی 
 تش��کل های صادراتی از دیگر سیاست های پیشنهادی

 است.
وی ادام��ه داد: شفاف س��ازی روش ه��ا و رویه ه��ای 
پاسخگویی در س��طوح و فرآینده های تصمیم سازی و 
تصمیم گیری، اعمال تش��ویق های الزم ب��رای ایجاد و 
توسعه تجارت در فضای الکترونیکی، حمایت و تشویق 
دس��تگاه های دولت��ی تعاونی و خصوصی در راس��تای 
اصالح س��ازمان های مهندس��ی مجدد، پیگی��ری ایجاد 
صندوق های خاص سپرده  گذاری با استفاده از ردیف های 
 بودجه ای و منابع داخلی بانک از دیگر راهکارها به شمار 

می رود.

رئیس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسالمی 
شهر اصفهان از برنامه های گسترده مدیریت این شهر 
برای بزرگداشت 25 آبانماه »روز حماسه ایثار اصفهان« 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، سردار جانباز کریم نصراصفهانی در حاشیه 
جلسه هماهنگی برنامه های این روز در گفتگویی، از 
25 آبانماه به عنوان نقطه عطف حماسه های بی بدیل 
و ماندگار مردم قهرمان و شهیدپرور اصفهان یاد کرد و 
گفت: در سال 1361 این مردم عزیز و قدرشناس در 
یک اقدام حماسی و بی نظیر، پیکر پاک و مطهر 370 
تن از شهدای گلگون کفن دفاع مقدس را تشییع کردند 
که این حرکت با جمله تاریخی و گرانبهای بنیانگذار 
جمهوری اس��المی حضرت امام خمینی )ره( درباره 

جایگاه واالی استان اصفهان همراه شد.وی با اشاره به 
نامگذاری این روز با عنوان »روز حماسه ایثار اصفهان« 
مهم ترین اقدام ها و فعالیت های ش��ورای اس��المی 
ش��هر و شهرداری اصفهان در این زمینه را برشمرد و 
گفت: کمیسیون فرهنگی- اجتماعی و دبیرخانه این 
ش��ورا و مدیران و کارشناس��ان بخش های مختلف 
اع��م از معاونت های فرهنگی- اجتماعی و خدمات 
شهری، روابط عمومی، س��ازمان فرهنگی- تفریحی 
و مدیریت زیباس��ازی با تمام پتانسیل و امکانات در 
حال اج��رای برنامه های مقدمات��ی جهت برگزاری 
مراسم باشکوه این روز در اصفهان هستند.سردار نصر 
اصفهانی به مصوبه اخیر شورای اسالمی شهر اصفهان 
مبنی بر نامگذاری می��دان 25 آبان در محور ورودی 

ش��هر از س��مت خیابان کاوه اش��اره کرد و گفت: با 
 نامگذاری میدان بدون نام واقع در تقاطع خیابان های 
آیت ا... ادیب )ره( و شهید باهنر، چهار تقاطع همسطح 
و غیرهمسطح خیابان کاوه حدفاصل میادین ورزش تا 

شهدا به نام گرانقدر شهدای عزیز مزین گردید.
وی اجرای برنامه های حجمی و نمادین، نصب تمثال 
سرداران و شهدای برجسته اصفهان، فضاسازی تبلیغاتی 
در معابر عمومی و مراکز فرهنگی سطح شهر و توزیع 
اقالم فرهنگی مرتبط با این موضوع در بین شهروندان 
و آماده س��ازی میدان 25 آبان را از جمله برنامه های 
شاخص مدیریت شهری جهت بزرگداشت این روز 
 اع��الم کرد که ط��ی دو هفته آین��ده اجرایی خواهد 

شد. 

ش��هردار منطقه 12 اصفهان از احداث 12 خیابان در 
راستای سیاست های محله محوری و تسهیل در تردد 

مردم با هزینه ای بالغ بر 131 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، حمید عص��ارزادگان مهم ترین 
برنامه های س��ال ج��اری این ش��هرداری را برمبنای 
محله محوری دانس��ت و افزود: احداث خیابان های 
آیت ال��ه محمودآبادی به طول 4 ه��زار و 100 متر، 
نگارس��تان به طول 800 متر، ش��هید عل��م الهدی به 
ط��ول 1300 متر و ش��هدای امین آب��اد به طول 750 

متر از جمله شاخص ترین طرح هایی می باشد که با 
رویکرد محله محوری احداث شده است.

وی احداث خیابان های کشاورزی به طول 1700 متر، 
شهدای عاشق آباد به طول 850 متر و شهید رجایی به 
طول 920 متر را از دیگر پروژه های خیابان سازی در 
راستای محله محوری برشمرد و اذعان داشت: خیابان 
مه��دی آباد به طول 450 متر، ادامه خیابان آزادگان به 
طول 350 متر، ادامه خیابان نگارس��تان به طول 385 
متر، خیابان اتصال بهارس��تان به شهرک کوثر به طول 
450 متر و س��اماندهی باند ش��مالی خیابان بهارستان 

ش��رقی به طول 600 متر از دیگ��ر پروژه های محله 
محوری می باش��د که در دسترس ش��هروندان قرار 
گرفته است.ش��هردار منطقه 12 اصفه��ان تأکید کرد: 
نقش ش��هرداری ها در توس��عه محل��ه ای در قالب 
ارائه خدمات شهری، ایجاد زیرساخت های شهری، 
ظرفیت س��ازی محله ای از توان مشارکتی مردم معنا 
پیدا می کند به طوری که اجرای پروژه هایی همچون 
محله گرایی بر پایه مش��ارکت ش��هروندان فرآیندی 
است که می تواند به بهبود شرایط زندگی در شهرها 

بینجامد.

راه اندازي تشکل هاي صادراتي در چهارمحال و بختیاري

برنامه هاي گسترده مدیریت شهري به منظور بزرگداشت »روز حماسه ایثار اصفهان«

شهردار منطقه 12 اصفهان: 
12 خیابان با رویکرد محله محوري احداث شد

كسب رتبه اول روابط عمومي اداره كل 
منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان 

70 روستاي اردل 
زیر پوشش خدمات شركت آبفار

بازدید نماینده مجلس از پروژه های آبفای 
روستایی چهارمحال و بختیاری

آخرین وضعیت گازرساني به جایگاه هاي 
CNG استان اصفهان

زاینده رود
رواب��ط عموم��ی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان 
رتبه اول تبلیغات را در بین روابط عمومی های اداره های کل منابع طبیعی 

کشور کسب کرد.
 رئی���س س���ازمان جن�گ���ل ه����ا، مرات��ع و آبخی��زداری کش���ور در 
پانزدهمی��ن گردهمای��ی تخصصی رواب��ط عمومی های مناب��ع طبیعی که 
در اس��تان اردبیل برگزار ش��د، ضمن اه��دای لوح تقدیر ب��ه مدیر روابط 
 عموم��ی اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفه��ان افزود: از 
ب����زرگ تری����ن مواه��ب خداون��د طبیع��ت زیباس��ت و ش��ما ب��ه 
زیب��ا  خلق��ت  ای��ن  زوای��ای  تصویرگ��ر  دلس��وز  هنرمندان��ی   عن��وان 

هستید.
عل��ی س��الجقه گف��ت: در ح��ال حاض��ر رواب��ط عموم��ی بای��د ب��ا 
 ی��ک دی��د نش��اط آفری��ن مأموریت ه��ای س��ازمانی را ب��ه م��ردم ارائه 

نماید.
وی به لزوم اس��تفاده از فن آوری های جدید در روابط عمومی اش��اره و 
اظهار داش��ت: بیش��تر اجالس های جهانی امروز مربوط به منابع طبیعی و 
محیط زیس��ت است، بنابراین بر ماست با مشارکت فعال و برخورداری از 

هنر ارتباطات خود را عرضه کنیم. 
س��الجقه در اقدامی بی سابقه در حمایت از روابط عمومی اعالم کرد: 10 
درصد از اعتباره��ای تخصیصی را صرف روابط عمومی و ترویج فرهنگ 

منابع طبیعی خواهیم کرد.

به گزارش فارس، محمد کریمی، سرپرس��ت شرکت آبفار اردل در نشست 
برنامه ریزی آبرس��انی به روستاهای این شهرس��تان اظهار داشت: در حال 
حاضر 70 روستای این شهرستان با جمعیتی حدود 43 هزار و 511 نفر زیر 
پوش��ش خدمات این شرکت هستند. وی در ادامه با اشاره به عملکرد این 
شرکت در یک ماهه گذشته گفت: اجرای 2 هزار و 355 آزمون کلرسنجی، 
اجرای آزمون 82 کدورت، اجرای 82 کلیفرم، اجرای 78 شمارش جمعیت 
میکروبی، مصرف525 کیلوگرم گاز کلر به منظور گندزدایی، مصرف 300 
کیلوگ��رم پودر کل��ر، اجنام 2 هزار و 280 مورد شستش��وی مخزن ذخیره 
از مهم تری��ن اق��دام واحد کنترل کیفی این ش��رکت در یک ماهه گذش��ته 
اس��ت. کریمی  ادامه داد: همچنین در این م��دت 2 هزار و 730 مورد رفع 
شکس��تگی، 549 مورد اتصاالت مصرفی، 2/5 توس��عه شبکه انجام گرفته 
اس��ت. سرپرس��ت آبفار شهرس��تان اردل از اجرای 353 مترمربع تعویض 
ش��بکه در روس��تای تحت پوشش این ش��بکه خبر داد و گفت: تعویض و 
نصب 30 مورد والف، یک مورد ساخت و نصب دریچه فلزی و یک مورد 
س��اخت حوضچه والف از دیگر اقدام های این شرکت در راستای بهسازی 
ش��بکه آب و فاضالب روستایی انجام گرفته است. وی اضافه کرد: نصب 
26 انشعاب خانگی با اعتباری افزون بر 38 میلیون و 270 هزار ریال، یک 
انشعاب اداری و یک انش��عاب تولیدی از دیگر این اقدام ها است. کریمی 
در ادامه با بیان اینکه فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب در جامعه ضروری 
است، اضافه کرد: در این بین نقش رسانه در نهادینه کردن فرهنگ مصرف 

آب بسیار تأثیرگذار است.

زاینده رود
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
روس��تایی اس��تان چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم لردگان در مجلس 
ش��ورای اس��المی از پروژه های در حال اجرای این شرکت بازدید نمود 
و در جریان پیش��رفت فیزیکی پروژه ها از جمله پروژه آبرس��انی مجتمع 
19 روس��تایی پشتکوه فالرد قرار گرفت و ضمن اظهار رضایت از تالش 
مجموعه مدیریت و کارکنان ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان و 
شهرستان لردگان گفت: از جمله تدابیر خوبی که در این طرح اتخاذ شده 
این است که روستاهای در مسیر طرح، یکی پس از دیگری از آب آشامیدنی 
بهره مند می شوند و منتظر اجرای کامل پروژه نیستند. بابا احمدی با تأکید بر 
اهمیت این پروژه و درخواست تأمین اعتبار گفت: پیگیری های الزم جهت 

تخصیص اعتبار به این پروژه مهم و بزرگ انجام خواهد شد.
وی اظه��ار امی��دواری کرد که ان ش��اء ا... بتوانیم برای دیگر روس��تاهای 
شهرستان نیز در بخش آبرسانی و دیگر بخش ها گام های ارزنده و درخور 
ش��أن مردم برداریم. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آبفار استان 
چهارمحال و بختیاری که در این بازدید نماینده مجلس شهرستان لردگان 
را همراهی می کرد گفت: ان ش��اء ا... با حمایت های مسئوالن بتوانیم به 
زودی مشکل چندین ساله کمبود آب این منطقه را مرتفع نماییم. قاسمعلی 
خدابخش��ی با اشاره به کمبود آب در روس��تای امامزاده حسن نیز افزود: 
تالش شرکت آبفار بر این است که در آینده ای نزدیک مردم این روستا را 

از دغدغه کمبود آب برهانیم.

 CNG شرکت گاز استان اصفهان تاکنون برای گازرسانی به 140 جایگاه
در سطح استان برنامه ریزی نموده است.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان مهندس 
طغیان��ی ب��ا بیان این مطل��ب که از مجم��وع 140 قرارداد گازرس��انی به 
جایگاه ه��ای CNG تاکنون 110 جایگاه در س��طح اس��تان گازرس��انی 
گردیده، خاطرنش��ان کرد: با همت و تالش کارکنان خدوم این ش��رکت 
عملیات گازرس��انی ب��ه 7 جایگاه دیگر نی��ز در مرحله پایان��ی و انجام 
تست های الزم می باش��د و پیش بینی می گردد تا یک ماه آینده مجموع 
 جایگاه های CNG گازرس��انی ش��ده در سطح اس��تان به 117 جایگاه 

برسد.
ایش��ان در ادامه اف��زود: 12 جای��گاه CNG دیگر نیز ب��ه تازگی با این 
ش��رکت قرارداد گازرسانی منعقد نموده اند که برنامه ریزی در خصوص 

گازرسانی به آنها آغاز گردیده است.
مرتض��ی طغی��ان ب��ا تأکی��د ب��ر ای��ن مطل��ب ک��ه اس��تان اصفه��ان از 
جمل��ه اس��تان های��ی اس��ت ک��ه بیش��ترین جای��گاه CNG را به خود 
 اختصاص داده اس��ت گفت: در شهرس��تان های اس��تان اصفه��ان، تعداد 
جایگاه ه��ای CNG رضای��ت ه��م اس��تانی های محت��رم را فراه��م 
آورده اس��ت و در ش��هر اصفه��ان ه��م مش��کل کمب��ود زمی��ن اس��ت 
در صورت��ی ک��ه زمی��ن مناس��ب در اختی��ار س��رمایه گ��ذاران ق��رار 
گازرس��انی و  اح��داث   CNG جای��گاه  س��رعت  ب��ه  ش��ود   داده 

 می شود.
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احضار
8/161 چ��ون آقای محمد بابایی فرزند جانباز ش��کایتی علیه آقای امیر ش��یرانی مبنی بر 
ایراد جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880985 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز 89/10/4 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10521                      مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي 

6/171 کالس��ه پرون��ده: 568/89 ح/ 6، وقت رس��یدگي: 89/10/5- س��اعت 11 صبح، 
خواهان:  صندوق قرض الحس��نه محمد رسول اله جي به مدیر تصفیه مصطفي درویشي، 
خواندگان: 1- س��عید باقري فرزند عبداله 2- حمید امیني نژاد فرزند غفار هر دو مجهول 
المکان،  خواس��ته: مطالب��ه مبلغ 93/500/000 ریال بابت بدهي وام ش��ماره 2017044 به 
انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ي و تأخیر تأدیه. خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي 
عمومي نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه 6 حقوقي ارجاع گردیده و وقت رس��یدگي 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
محلي آگهي میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8067                 فاني- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

پرون���ده:  ش��م��اره  درخواس���ت:  8910460354400007،  ش��م��اره   8/202
8909980362300753، ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890824، چون آقاي حس��ین ناظوري 
فرزن��د براتعلي و خانم مرضیه ناظوري فرزند حس��ین ش��کایتي علی��ه آقاي مهدي حاج 
محمدي مبني بر ایجاد حریق عمدي مطرح نموده اند که پرونده آن کالس��ه 890824 این 
دادگاه ثبت وقت رس��یدگي براي روز 1389/12/26 س��اعت 11 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان و متواري میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود 
و از مته��م مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��وید و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 10618           اکباتاني- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

تأسیس
8/223 ش��ماره: 2930/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت مهندسي سرزمین سازه آیریک 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/08/04 تحت شماره 42063 و شناسه ملی 
10260598433 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/04 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام امور 
خدماتي از قبیل طراحي- نظارت- اجرا- مش��اوره در زمینه امور س��اختماني- راهسازي 
و طراحي و اجراي فضاي س��بز و کلیه خدمات مربوط به محوطه سازي- انجام خدمات 
و امور پیمانکاري مربوط به س��ازه هاي هیدرولیکي و تونلهاي آب- مخازن آب و شبکه 
هاي توزیع آب و ش��بکه هاي جمع آوري و انتقال فاضالب و نظایر آن- اخذ تس��هیالت 
از بانکهاي دولتي و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- شرکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصي و دولتي- مش��ارکت و س��رمایه گذاري در ش��رکت هاي دولتي و 
خصوص��ي و هرگون��ه اموري که به نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د.  2- مدت 
ش��رکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خیابان حکیم نظامي- کوچه ش��کوفه- پالک 14. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می 
باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 198528 مورخ 
1389/04/24 نزد بانک صادرات شعبه خاقاني پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي ابراهیم خداوردیان 

به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای فرهاد خداوردیان به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره. 3-5- آقای اکبر عابد به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای اکبر عابد به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- آقاي امیرحسین گل افشان به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای سجاد 

دهقان به عنوان بازرس علی البدل.
م الف: 10645/4  آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

8/224 ش��ماره: 11549/ث- 89/8/3 آگهي تغییرات در ش��رکت سامان پویا برج سهامي 
خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 19874 و شناس��ه ملي 10260407566 برابر صورتجلسات 
مجم��ع عمومي و ف��وق العاده و هیأت مدی��ره م��ورخ 28 و 29 و 1389/7/30 تغییرات 
زیر در ش��رکت نامبرده بعمل آمده اس��ت:  1( آقایان س��عید س��امان پور به ش��ماره ملي 
1288957531 و کدپستي 8314663134 و علي سامان پور به شماره ملي 1753880289 
و کد پستي 8314663134 و خانم اشرف نادري به شماره ملي 1971190365 و کدپستي 
8314663134 بس��مت اعضاء اصلي هیأت مدیره براي مدت دو س��ال و خانم ها س��حر 
کاملي خوزاني به ش��ماره ملي 1950692728 و کدپستي 8314663134 و سحر محمدي 
به ش��ماره ملي 1757207112 و کدپس��تي 8314883311 به ترتیب به س��مت بازرسان 
اصلي و علي البدل ش��رکت براي مدت یکس��ال انتخاب گردیدند. 2( هیأت مدیره از بین 
خود آقاي سعید سامان پور را به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقاي علي سامان 
پور را به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالي 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنًا مدیرعامل 
مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 3( روزنامه زاین��ده رود جهت درج آگهي ها و 
دعوتنامه هاي ش��رکت تعیین شده اس��ت. 4( به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه عبارات 
ذیل اضافه گردید: عمراني و س��اختماني- تأسیسات- ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
واخذ اعطاي ش��عب و نمایندگي- س��اخت و نصب اجراء سازه هاي فلزي و بتن آرمه و 
س��ازه هاي پیش تنیده بتني نقاشي صنعتي و س��اختماني و عملیات خاکي و راه سازي و 
انبوه سازي مسکوني و تجاري و تحصیل وام و اعتبار از بانک ها جهت موضوع شرکت و 
آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/3 تکمیل گردید. 

م الف: 10645/5  آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
8/225 شماره:  6156 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین پالک شماره 1776 فرعي 
واقع در زواره ش��انزده اصلي دهستان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتي بنام آقاي رضا ش��واخي زواره فرزند عبدالحسین و غیره در جریان ثبت است، بعلت 
عدم حضور متقاضي ثبت بعمل نیامده اس��ت، اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 
89/9/10 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهي 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهي، در 
مح��ل حضور یابند. اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده ه��اي معترضي ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائي 

گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 89/8/18
م الف/ 248                             عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

  
فقدان سند مالكیت

8/226 شماره:  6068 خانم فرزانه نائیني بادي فرزند احمد باستناد دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي گردیده سند مالکیت تمامي ششدانگ 
یکبابخانه پالک ش��ماره 7994 و 159/7785 واقع در بادرود بخش 9 که در صفحه 403 
دفت��ر 20- امالک ذیل ثبت 3783 بنام نامبرده ثبت و صادر گردیده بر اثر جابجایي مفقود 
گردیده و بموجب سند 18513-89/04/03 دفتر 23 بادرود نزد بانک مسکن شعبه بادرود 
در رهن است، مي باشد چون درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده طبق ماده 120 
اصالحي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د از تاریخ انتشار این آگهي تا 10 

روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید. در صورت 
انقض��اء مدت مذک��ور و عدم وصول واخواه��ي و یا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند 

مالکیت یا سند معامله در صدور المثني سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1389/8/13

م الف/ 100                                     طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود
 

ابالغ وقت رسیدگي
8/231 در خصوص پرونده کالس��ه 89-82 خواهان جواد الماس��ي دادخواستي مبني بر 
مطالب��ه مبلغ س��ي میلی��ون و هفتصد هزار ریال ب��ه موجب چهار فقره چک بانک س��په 
به ش��ماره هاي 951930- مبل��غ 10/000/000 و 951831- 11/700/000 و 951932- 
4/500/000 و 951933- 4/500/000 ب��ه انضم��ام هزین��ه دادرس��ي و خس��ارت تأخیر 
و تأدی��ه به طرفی��ت آقاي علي پیک��ري فر فرزند عل��ي اکبر تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگي براي روز دوش��نبه مورخ 89/8/22 س��اعت 9 صبح تعیین گردی��ده، با توجه 
ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشاني جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
 نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 10729                             شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
فقدان سند مالكیت

8/234 ش��ماره:  3957 آقاي محمود رضا صالحي طبق وکالتنامه رس��مي ش��ماره 23634 
مورخه 87/8/12 فرزند رضا باس��تناد یکبرگ استش��هاد محلي که هویت و امضاء ش��هود 
رس��مًا گواهي شده مدعي اس��ت که سند مالکیت تمامي از شش��دانگ یک قطعه باغچه 
در کوي میانده پالک ش��ماره 1/605 فرعي واقع در جوش��قان بخش دوازده کاش��ان که 
در صفح��ه 106 دفتر 6 امالک ذیل ثبت 726 بنام خانم شایس��ته حیدري مورچه خورتي 
فرزند همایون ثبت و صادر و تس��لیم گردیده بنا بر اظهار متقاضي به علت اس��باب کشي 
منزل مفقود ش��ده اس��ت. چون درخواست صدور المثني س��ند مالکیت نامبرده را نموده 
طب��ق تبص��ره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود که هر 
کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند با ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظ��رف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/8/13

نوروز- کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

ابالغ اجرائیه
8/236 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالس��ه 144/691 ش 89 بدینوس��یله به آقاي احسان 
احتش��امي فرزند مهدیقلي بش��ماره شناس��نامه 1436 صادره از شهرضا به آدرس شهرضا 
خیابان پاس��داران فرعي 54 پ��الک 56 برابر گزارش مامور اب��الغ نامبرده درآدرس فوق 
مورد شناس��ائي واقع نگردید ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 115160–87/7/14 
تنظیمي در بانک ملی ش��عبه زرین ش��هر شرکت پرستو به تعهد ش��ما مبلغ پنج میلیارد و 
سیصدوهش��تاد میلیون و پانصد و چهل و یک هزار ریال )53/808/541/000( ریال بابت 
اصل و مبلغ یک میلیارد و هشتاد و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد 
ری��ال )1/084/584/500( ریال بابت جریمه تاخیر ت��ا تاریخ 89/4/12 و از این تاریخ به 
بعد به ازاء هر سه هزار ریال روزانه مبلغ 1/480 ریال جریمه تاخیر به انضمام هزینه هاي 
قانوني به آن اضافه می گردد به بانک مذکور بدهکار مي باش��د که بعلت عدم پرداخت و 
بنا به درخواس��ت بستانکار اجرائیه به مبالغ مذکور توسط اجراي ثبت لنجان تحت کالسه 
2563–54 صادر و تحت کالسه 144/691 ش 89 در اجرای ثبت اسناد و امالک شهرضا 
پرونده تش��کیل و در جریان رس��یدگی مي باشد لذا به اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای 
مفاد اس��ناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود جهت ابالغ به 
ش��ما چاپ و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی 

جریان خواهد یافت.
م الف/ 465                          میر محمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
8/237 نظر به اینکه آقاي اصغر قدوس��ي فرزند علي باس��تناد دو برگ استشهادمحلي که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 
2573 باقیمان��ده واقع در فضل آباد دو اصلي بخش یک ثبتي ش��هرضا گردیده که س��ند 
مالکی��ت مذکور ذیل ثبت 47086 صفحه 32 دفتر304 بنام نامبرده ثبت وسندصادرش��ده 
و بموجب اسنادرس��مي 125494–88/4/11 و 127437–89/2/21 دفتر4 شهرضا اصل و 
مازاد آن در رهن بانک پارس��یان شعبه شهرضا قرار گرفته است که نامبرده ادعا نموده که 
س��ند مالکیت مفقود و درخواست صدورس��ندالمثني نموده است لذا در اجراي ماده 120 
آئی��ن نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند 
مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل س��ند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

فقدان سند مالكیت
8/238 نظ��ر به اینکه خانم زهرا اطرش��ي ش��هرضا فرزند عبدالرس��ول ب��ا ارائه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند 
مالکیت بیس��ت و یک سهم و دوسوم سهم مش��اع از پانصد و سي سهم ششدانگ پالک 
1413 باقیمان��ده ک��ه پالکهاي 2214 و 2191 و 2145 و 2186 و 2112 و 1999 و 1960 
و 1918 و 1919 و 1924 و 1958 و 1959 از آن مجزي شده واقع درفضل آباد دواصلي 
بخش یک ثبتي ش��هرضا شده که تمامت 21 و دوسوم سهم مشاع از پالک فوق درصفحه 
22 دفتر 166 ذیل ثبت ش��ماره 18600 بنام نامبرده ثبت و س��ند صادر شده اینک نامبرده 
درخواس��ت صدور س��ند المثني نسبت به 21 و دوسوم سهم مشاع مالکیت خود از پالک 
فوق را نموده اس��ت ل��ذا در اجراي ماده 120آئین نامه اصالح��ي قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق 
به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني 
را طبق مقررات صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالکیت یا 
سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه 

آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
تاریخ انتشار: 1389/8/13

م الف/ 472                                 میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

تحديد حدود اختصاصی 
8/239 تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ مش��جر مش��هور به باغ نوچه پالک شماره 
23/34 واقع در س��ودآباد بخش یک ثبتی ش��هرضا که طبق پرونده ثبت��ی بنام خانم الهام 
الس��ادات میرطالیي به والیت پدرش فرزند س��ید محمود و غیره در جریان ثبت اس��ت 
بموجب دس��تور هیْأت محترم نظ��ارت ثبت اصفهان تجدید آگهي م��ي گردد اینک بنابه 
دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز 1389/9/14 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
مح��ل حضور یابند. اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع 
ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی 

پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1389/8/13

م الف/ 459                              میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آینده نامعلوم صنایع دستی پس از 
هدفمندی یارانه ها

در ش��رایطی که ب��ازار فروش صنایع دس��تی تولید داخ��ل افت کرده و 
کارگاه ها و مغازه های صنایع دس��تی در حال تغییر کاربری هستند، بحث 
هدفمندس��ازی یارانه ها به میان آمده؛ مس��أله ای ک��ه در وضعیت طبیعی 
می توانس��ت موتور محرک صنایع دستی باش��د اما اکنون به دلیل شرایط 
بحرانی این صنعت، یک تهدید جدی به شمار می رود. خبرگزاری میراث 
فرهنگی � گروه صنایع دس��تی � دولت شمارش معکوس را برای حذف 
یارانه ها آغاز کرده در حالی که هیچ گونه تمهیداتی برای متضرر نش��دن 
صنایع دس��تی در نظر گرفته نشده است. طبق وعده ای که دولت مبنی بر 
بازگش��ت 30 درصدی یارانه ها به بخ��ش صنعت و خدمات اختصاص 
داده اس��ت عده ای معتقدند صنایع دستی به  دلیل اینکه صنعتی پر انرژی 
محس��وب نمی شود از دریافت 30 درصد یارانه بازگشتی محروم خواهد 
ش��د. این درحالی اس��ت که اگر چتر حمایت دولت بر سر صنایع دستی 
قرار نگیرد به اعتقاد صنعتگران و مدیران اتحادیه صنایع دس��تی مس��یری 
رو ب��ه نابودی را پیش خواهد گرفت. فی��ض الهی رئیس اتحادیه صنایع 
دس��تی اس��تان اصفهان با بیان این مطلب گفت: با هدفمندسازی یارانه ها 
صنعتگران با گرانی مواد اولیه و افزایش مالیات مواجه خواهند شد و این 
امر به طور طبیعی افزایش قیمت را نیز در پی خواهد داش��ت. وی افزود: 
ب��ا اینکه تعزیرات به مغازه دارهای صنایع دس��تی اعالم کرده که 8 تا 10 
درصد می توانند افزایش قیمت داشته باشند اما واقعیت این است که برای 
صنعتگ��ران ما که در حال حاضر هزینه های جانبی مثل س��رمایه و مواد 
اولیه، دستمزد کارگر و...باید بپردازند به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. 
از س��وی دیگر صنایع دستی جزء نیازهای اولیه مردم نیست که قیمتی را 
بابت آن بپردازند. وی ادامه داد: صنایع دس��تی ب��ا حذف یارانه ها نیاز به 
حمایت جدی دولت در تهیه مواد اولیه و بازاریابی دارد. چنانچه اگر این 
امر محقق نش��ود بس��یاری از کارگاه های صنایع دستی تغییر کاربری داده 
و به تبع آن برخی رش��ته های صنایع دستی منسوخ می شوند که در زمان 
صفویه که نقطه اوج صنایع دستی به شمار می رفت، در جنگ میان ایران 
و عثمانی بیش��ترین هزینه های جاری کش��ور در زمان جنگ را هنرمندان 

زری باف تقبل کردند.

مشکل حل نشدن صنعت 
گردشگری ایران با یارانه اختصاصی

خبرگزاری میراث فرهنگی � گردش��گری � پس از اعالم طرح هدفمندی 
یارانه ها از سوی دولت، واکنش های مختلفی از طرف گروه ها و صاحبان 
صنای��ع صورت گرفت که در این بی��ن واکنش اعضای اتاق بازرگانی در 
اعالم راهکارهای حفظ صنعت گرش��گری در ص��ورت عدم اختصاص 
یارانه ویژه به این بخش قابل تأمل بوده و برخالف برخی کارشناسان قائل 
به خود کفایی و افزایش بهره وری در هتل داری و س��ایر اجزای صنعت 
گردش��گری در بحران های اقتصادی ب��وده و اقدام های دولت را تنها در 

صورت زیر ساختی بودن مؤثر می دانند. 
مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت: 
»صنعت گردش��گری بر اس��اس لوازم حمل و نقل مس��افر، هزینه های 
اقامتی، گشت ش��هری و... تعریف می شود که به صورت یک زنجیره با 
هم در ارتباط هستند و چنانچه هزینه هر قسمت افزایش پیدا کند بر سایر 

بخش ها هم تأثیر گذار خواهد بود.
به طور مثال حمل و نقل از نقطه ای به نقطه دیگر نیازمند سوخت است 
و اگر سوخت افزایش پیداکند عالوه بر زیاد شدن هزینه بار، مسافر،گران 
ش��دن بلیط هواپیما و بقیه وس��ایط حمل و نقل، ن��رخ کاالهای تولیدی 
گردشگری هم صعود پیدا می کند.« وی معتقد است: »ما نباید منتظر باشیم 
ک��ه دولت یارانه خاصی را به صنعت گردش��گری اختصاص بدهد چون 
کمک دولت برای گذر از این ش��رایط اس��ت و بعد از آن همه شرایط به 
حالت قبلی خود بر می گردد به این دلیل اجزای این صنعت باید خودشان 
 را تجهی��ز کنند ت��ا بتوانند بدون کم��ک دولت نیز به حی��ات خود ادامه 

بدهند.« 
دانشمند افزایش بهره وری و استفاده مناسب از امکانات در حوزه حمل و 
نقل را به عنوان روشی برای استقالل این جز از گردشگری عنوان کرده و 
اف��زود: »هواپیماها به طور معمول پروازهای روزانه خود را با کمی تأخیر 
انجام می دهند در حالی که اگر این تأخیر را به حداقل یا به صفر برسانند 
دیگر زیان این تأخیر متوجه شرکت های هواپیمایی و مسافران نشده بلکه 
با از بین بردن آن تعداد مس��افرانی که در پروازها جابه جا می شوند زیاد 

شده و به همان نسبت درآمد افزایش پیدا می کند. 

میراث فرهنگی

در حفاظت و مرمت آثار تاریخي

جايگاه خدمات ويژه كودک سازمان میراث فرهنگي را تنها نگذاریم
 در واحدهاي اقامتي ـ پذيرايي

 آيا صنايع دستي ايران با حفظ دكور 
مي تواند جايگاه واقعي خود را بیابد؟

 کوله پشتی

گرانی، تبصره  هدفمندی يارانه ها 
بر بدنه میراث فرهنگی

هدفمندی یارانه ها هرچند فش��ار زیادی روی دستگاه ها و سازمان های 
دولت��ی وارد نمی کند، اما س��ازمان میراث فرهنگی ب��ه عنوان یک نهاد 
اجرایی و پژوهش��ی، زیر بار فش��ار گرانی م��ی رود. هزینه های مرمت، 
پژوهش ه��ای باستان شناس��ی، تجهیزات کارگاهی و پژوهش��ی و ده ها 
موارد دیگر از جمله موضوع هایی هس��تند که پس از هدفمندی یارانه ها 
و گرانی های پی��ش رو، تأثیر خود را بر بدنه میراث فرهنگی می گذارند. 
هرچند طی چندسال گذشته شعار تبدیل سازمان میراث فرهنگی به یک 
دس��تگاه نظارتی در امر حفاظت از میراث فرهنگی بارها مورد بحث و 
تحلیل قرار گرفته اس��ت، اما با اتفاق نظری که روی این موضوع وجود 
دارد، همچنان نقش اجرایی این س��ازمان در مباحث پژوهشی، مرمتی و 
حفاظتی وجود دارد. این درحالی اس��ت که هدفمندی یارانه ها و واقعی 
ش��دن قیمت ها در پیش اس��ت و گرانی به جان میراث فرهنگی کشور 
هم می افتد. »عبداله جبل آملی«، کارش��ناس پیشکس��وت در مرمت آثار 
تاریخ��ی با بیان این موض��وع که گرانی در حوزه مرم��ت آثار تاریخی 
ب��ه طور حتم به وقوع می پیوندد می گوی��د: »مرمت آثار تاریخی کار پر 
هزینه ای اس��ت که شامل، تهیه مصالح و پرداخت دستمزد ها می شود. با 
واقعی ش��دن قیمت ها و هدفمندی یارانه ها، اولین اتفاق، گرانی مصالح 
اس��ت.« به گفته وی با گران ش��دن مصالح مرمت هم گران می شود. در 
واقع س��ازمان میراث فرهنگی باید تمهیداتی برای خرید مصالح پس از 
هدفمندی یارانه ها داش��ته باش��د. این کارشناس مرمت با اشاره به نقش 
متولی��ان میراث فرهنگ��ی به عنوان مش��ارکت کننده و نظارت گر در امر 
مرمت گفت: »مسئوالن میراث فرهنگی صاحب همه آثار تاریخی کشور 
نیس��تند. به عنوان مثال مس��اجد تاریخی توسط هیات امنا اداره می شود 
و ی��ا برخی خانه های تاریخی مالک ش��خصی دارن��د. مرمت این قبیل 
آثار که تعدادش��ان هم کم نیس��ت، با مشارکت مالک و مسئوالن میراث 
فرهنگی انجام می گرفت. با وجود اینکه مالک، مصالح می دادند و او هم 
کارهای دیگر را انجام می داد. حال با گران ش��دن مصالح، نقش متولیان 
میراث فرهنگی در سهیم ماندن مرمت آثار تاریخی باید پررنگ تر شود. 
جبل آملی به گران ش��دن دستمزدها به عنوان دومین عامل گرانی مرمت 
اشاره کرده و می گوید: »دستمزدها با گران شدن معیشت استادکارها باال 
می رود. ای��ن افزایش قیمت در کنار باال رفت��ن قیمت مصالح، تأثیر دو 
چندان روی گران ش��دن مرمت می گ��ذارد.« وی می افزاید: »دولت باید 
س��هم اجرایی س��ازمان میراث فرهنگی را در مرمت آثار بیش��تر کند و 
ردیف اعتباری خاصی پس از هدفمندی یارانه ها برای این س��ازمان در 

نظر بگیرد.« 

امضا قرارداد مرمت 
با تبصره گرانی

به گفته مسئوالن هدفمندی 
یارانه ه��ا، زم��ان اج��رای 
این طرح نامعلوم اس��ت. 
هرچن��د به نظر می رس��د 
که به زمان اجرایی ش��دن 
آن نزدیک شدیم اما هنوز 
وج��ود  آن  در  ابهامات��ی 
نامعلومی توجه  این  دارد. 
استادکاران مرمت را هم به 
خودش جلب کرده است. 

افزایش ناگهانی قیمت ها، موضوعی است که آن ها در قراردادهای خود 
دیده اند. »بهرام اولکی«، استادکار در رشته مرمت آثار تاریخی در این باره 
می گوید: »طی 8 ماهی که از سال 1389 می گذرد، با برخی گرانی ها در 
مصال��ح از جمله آجر، آهک و گچ مواجه ش��دیم. هرچند این گرانی ها 
اندک بوده اما تأثیر خود را روی قیمت ها گذاشته است. بر همین اساس، 
قراردادهایی که برای مرمت آثار تاریخی بسته می شود، با تبصره احتمال 
گرانی اس��ت و به همین خاطر، درصدی برای افزای��ش ناگهانی قیمت 
در نظر گرفته می ش��ود.« به گفته وی س��یمان هنوز گران نش��ده است 
اما اخباری به گوش می رس��د که به زودی این مصالح هم اندکی گران 
می ش��ود. هرچند مقدار اس��تفاده از سیمان در کار س��نتی کم است اما 
همان مقداری که استفاده می شود می تواند تأثیرگذار باشد. اولکی افزود: 
»در حال حاضر بنا به تخصص و مهارت، دس��تمزد کارگرها و ش��اگرد 
اس��تادکارها از 10 تا 20 هزارتومان در روز متغیر است. البته این قمیت 
افزایش نداش��ته اما به زودی افزایش می یابد. با این حال نمی توان اکنون 

درباره دستمزد ها آینده پیش گویی کرد.«
س��نگ تراش، کمک بنا، گچ کار، اس��تادکار تزئینات، کارگرهای ساده و 
بس��یاری افراد دیگر از جمله خود استادکار کسانی هستند که در مرمت 

آثار تاریخی سهیم بوده و دستمزد می گیرند.

باستان شناسی هم گران می شود
ام��ا گران��ی پی��ش رو تنها 
گریب��ان مرمت و حفاظت 
آث��ار تاریخی را نمی گیرد. 
پژوهش های باستان شناسی 
و کارگاه��ی ه��م گ��ران 
می ش��ود. در پژوهش های 
هزین��ه  باستان شناس��ی، 
کارگره��ا و متخصصی��ن 
در  مهمی  نق��ش  می تواند 
پژوهش ها  قیمت  افزایش 
داشته باش��د.»مهدی رهبر«، باستان شناس پیشکس��وت میراث فرهنگی 
دراین باره می گوید: »س��ال 1355 با 180 هزار تومان در بیستون کاوش 
کردم. البته آن کاوش بس��یار ویژه بود و ح��دود 60 کارگر، متخصص، 

ده ها کامیون و لودر در هیات حضور داشتند. 
به گفته وی آن زمان حقوق کارگر 3 تومان در روز بود اما امروز بس��ته 
به جایی که کاوش می ش��ود، 10 تا 15 هزار تومان در روز به کارگرها 

داده می شود.
البته از این مبلغ کس��ر مالیات هم می ش��ود. رهبر درباره افزایش قیمت 
کاوش های باستان شناسی گفت: »تورمی که در جامعه به وجود می آید، 
روی کاوش هم تأثیر می گذارد. افزایش قیمت دستمزدها به کارشناسان 
از جمله زمین شناس، باستان شناس، طراح، مرمت گر و... تا کارگر ساده 
می تواند تأثیر زیادی روی یک کاوش داشته باشد.« در حال حاضر یک 
کاوش ساده باستان شناس��ی با تعداد محدودی کارگر متوسط ماهی 60 
میلیون تومان هزینه دارد این درحالی است که این رقم پس از هدفمندی 
یارانه ها افزایش زیادی خواهد داشت. هدفمندی یارانه ها و واقعی کردن 
قیمت ها نیاز اقتصاد یک جامعه در حال توس��عه اس��ت. اما تورم ناشی 
از آن می تواند نقش مهمی در متوقف کردن حتی فعالیت های پژوهش��ی 
داش��ته باش��د و اگر دولت برای ای��ن بخش برنامه ریزی نکرده باش��د 
 ضرب��ه مهلکی روی این بخش از نیاز دانش��گاهی و علمی جامعه وارد 

می آید.

مردمک

مهدی رفائی 
آیا به راس��تی وظیف��ه حفظ و 
نگهداری و مرمت آثار تاریخی 
و میراث فرهنگی تنها بر دوش 
س��ازمان میراث فرهنگی است 
و س��ایر نهادها و ش��هروندان 
وظیف��ه ای در این قبال ندارند. 
آیا اصفهان با سازه های عریض 
و طوی��ل تاریخی و بیش��ترین 
آث��ار و ابنیه تنها با داش��تن یک 
س��ازمان به نام میراث فرهنگی 
از عه��ده حف��ظ و نگهداری و 
مرمت آثار تاریخی برمی آید و 
آی��ا بودجه های مصوب کفاف 
میلیاردها تومان هزینه نگهداری 

و مرمت آثار تاریخی را می دهد، اکنون میدان امام 
با ثبت تاریخی جهانی اثری متعلق به همه جهانیان 
است و این مهم مسئولیتی دو چندان برای حفظ 
و نگهداری و مرمت آن ایجاد می کند که تنها از 
عهده سازمان میراث برنمی آید، مشکلی که وجود 
دارد این اس��ت که در حفظ و نگهداری و مرمت 
آثار فرهنگی، همگان س��ازمان میراث فرهنگی را 
متولی و مس��ئول می دانن��د در صورتی که اداره 
بس��یاری از بناها و کاربری آن از دس��ت سازمان 
میراث فرهنگی اس��تان اصفهان خارج شده است 
و کاربری های ناصحیح و س��رپیچی برخی افراد 
و نهادها از قوانین میراثی، هزینه های هنگفتی را 
بر دوش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان اصفهان نهاده است.
كاربری ه��ای ناصحی��ح و موقوف��ات ب��ه 

سرقفلی رفته!
اس��فندیار حیدری پ��ور رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی،  صنایع دس��تی و گردش��گری در اولین 
شورای حفاظت از میراث فرهنگی استان اصفهان 
در اس��تانداری گف��ت: متأس��فانه کاربری های 
ناصحیح و خارج ش��ده اداره برخی مس��جدها و 
ابنیه از دست سازمان میراث فرهنگی و سرپیچی 
برخی افراد و نهادها از قوانین میراث سبب بروز 
آس��یب هایی در ابنیه تاریخ��ی اصفهان گردیده 
است. وی با تأکید بر لزوم تشکیل مداوم شورای 
حفاظ��ت از میراث فرهنگی اصفه��ان افزود: در 
راس��تای تداوم هم��کاری گروه��ی اداره ها در 
خص��وص مش��کالت بناهای تاریخی ش��ورای 
حفاظت میراث فرهنگی اس��تان اصفهان تشکیل 
و در آینده با حضور اعضاء ثابت و مدعوین ادامه 
می یابد، حیدری پور تصریح کرد: بررسی مشکل 
میدان امام و مسجد امام در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت و با توجه به مشکل گنبد مسجد و هزینه 
س��نگین عملیات مرمت س��ایر نهادها نیز باید به 
کمک س��ازمان میراث بیاین��د، وی از موقوفه ها 
به س��رقفلی رفته و واگذاری مغازه های موقوفی 
میدان امام و واحدهای موقوفی برخی ابنیه گالیه 
کرد و گفت: باید موقوفات و درآمد این مکان ها 
محل��ی برای نگهداری و مرمت آثار باش��د که با 
توجه ب��ه وقف نامه موجود در مغازه های میدان 
امام مبالغ دریافتی استانداری از محل سرقفلی ها 
بس��یار کم و در کل مبلغ برابر اجاره قانونی یک 

باب مغازه در میدان امام )ره( است.
اس��فندیار حیدری پور ادامه داد: باید اعتبارهای 
ملی میدان ام��ام در جهت مرمت و نگهداری آن 
اس��تفاده شود و بودجه ای که برای ثبت تاریخی 
آن واریز شده در خدمت طرح مرمت آثار میدان 
امام قرار گیرد. وی با بیان این مطلب که شورای 
فن��ی س��ازمان و گروه های کارشناس��ی میراث 
مشکل گنبد و گلدسته های مسجد امام را دنبال 
می کنند افزود: مشکل س��ازه ای خود مسجد و 

کاربری های ناصحیح س��بب بروز مشکل هایی 
در مسجد امام شده است و در نیمه شعبان گذشته 
متأس��فانه آتش بازی و نورافشانی انجام شده که 
البته سازمان میراث با آن مخالفت کرده بود سبب 
ایجاد خس��اراتی به کاش��ی ها و ب��ام میدان امام 
ش��ده است که عکس ها و مدارک موجود است، 
همچنی��ن انجام مراس��م ها و ازدحام جمعیت و 
فشار ایجاد ش��ده باعث شکستن گلدان تاریخی 
و ایراد خس��اراتی بر اثر نصب داربست فلزی و 
فش��ار جمعیت در مراسم ها به سازه های میدان 

شده است.
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان اصفهان 
ب��ا ذکر این مطلب که س��نگ گذاره های اطراف 
مس��جد امام آسیب شناسی ش��ده است و مرمت 
آن انجام خواهد شد تصریح کرد:  از مشکل های 
مس��جد امام وجود معبر و خیابان اطراف مسجد 
و کوچه پشتی اس��ت که عالوه بر نارسایی های 
گنبد و گلدس��ته ها در کنار س��رویس بهداشتی 
نامطل��وب که باعث ایج��اد رطوب��ت و نم و نا 
 در س��ازه شده است بر مش��کل های مسجد امام 

می افزاید.
اسفندیار حیدری پور خاطرنشان ساخت: امسال 
باید 4 ترک گنبد مس��جد مرمت شود و تصمیم 
گیری ه��ا و برنام��ه ریزی ه��ا در ش��ورای فنی 
و کارشناس��ی س��ازمان صورت گرفته و برخی 
مرمت های قبلی نیز مورد نقد قرار می گیرد. وی 
در پایان گفت: متأسفانه کاربری های نادرستی در 
می��دان امام و آثار تاریخ��ی آن صورت می گیرد 
که از دس��ت س��ازمان میراث خارج است. ولی 
متأس��فانه با پیدا ش��دن اولین مشکل تمام نظرها 
و انگش��ت اتهام متوجه سازمان میراث می شود 
که بودجه و اختیار کافی برای ورود به مشکل ها 

ندارد.
هم��ه نهادها و م��ردم با تمام ت��وان برای 
كمک به س��ازمان می��راث فرهنگی وارد 

میدان شوند
سید جمال الدین صمصام شریعت معاون عمرانی 
استاندار در شورای حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گف��ت: عملکرد مدیران فعلی س��ازمان 
میراث فرهنگی اصفهان قابل تقدیر است اما برای 
حل مشکل ها و نگهداری و مرمت آثار تاریخی 
هم��ه نهادها و مردم با تم��ام توان برای کمک به 
س��ازمان میراث فرهنگی باید وارد میدان شوند. 
وی از س��ازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری، 
ش��رکت های تابعه و عموم سازمان ها و نهادها 
خواست در حفظ هویت تاریخ و فرهنگ اصفهان 
همواره در کنار س��ازمان میراث فرهنگی باشند. 
صمصام شریعت تصریح کرد:  تملک و آزادسازی 
پروژه میدانی باغ زره سازان در پشت مسجد امام 
بای��د از مرحل��ه طراحی به اجرا درآی��د و احیاء 
ش��ود و نیز مشکل های سرویس های بهداشتی، 
انجام مراس��م ها در میدان امام و س��اخت طبقه 

دوم میدان ک��ه پیامدهایی برای 
آثار تاریخی دارد بررس��ی و در 
دس��تور کار قرار گی��رد، معاون 
عمرانی استانداری در خصوص 
مصوبه های جلس��ه بر بررسی 
س��رویس های  مش��کل های 
امام، مشکل  مس��جد  بهداشتی 
گنبد و مناره ها، آسیب شناسی 
و برآورد خس��ارت ها و ایجاد 
فاصله برای عبور معبر و تعیین 
حدود برای عبور وس��ایل نقلیه 
از اط��راف مس��جد تأکید کرد 
مداربس��ته  دوربین های  نصب 
و اقدام های ضد حریق، تأمین 
نگهبانی شب و خادمین و کمک 
کردن شهرداری و شورای شهر 

را از ملزومات حفاظت از مسجد امام دانست.
اقدام شایسته آبفای استان در خصوص 

آثار تاریخی
هاش��م امینی مدیرعامل آبفای استان اصفهان در 
ش��ورای حفاظت میراث فرهنگی اس��تان گفت: 
این سازمان آمادگی هر گونه همکاری در جهت 
رفع مش��کل آثار تاریخی در حوزه کاری خود را 
دارد. وی با اشاره به عملیات های انتقال خطوط 
آب و فاضالب از نزدیک آثار تاریخی گفت: در 
یک سال گذش��ته همه تأسیسات و شبکه آب و 
فاضالب اطراف میدان امام که مشکل نشتی داشته 
است از مدار خارج و منتقل شده است. وی عمق 
ای��ن ش��بکه را 1/5 و 1/7 متر دانس��ت و افزود:  
مس��جد امام دیگر مشکلی در خصوص رطوبت 
شبکه انتقال آب و فاضالب ندارد و در خصوص 
انتق��ال یکی دیگ��ر از ش��بکه های فاضالب که 
متأس��فانه در زیر رس��تورانی در اط��راف میدان 
قرار گرفته س��ازمان در ح��ال رایزنی با صاحب 
 و مال��ک رس��توران ب��رای انتقال ش��بکه زیرین 

است.
هاش��م امینی مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان بر 
ل��زوم از مدار خارج ش��دن کانال های آجری و 
قدیمی انتقال آب و فاضالب از مس��اجد و ابنیه 
قدیمی ک��ه موجب بروز نم در س��اختمان های 
تاریخی ش��ده است تأکید کرد و آمادگی سازمان 
آبفا ب��رای نص��ب تکنول��وژی روز و لوله های 
 پل��ی اتیلن به همراه عای��ق کاری مدرن را اعالم

نمود.
مشكالت مسجد امام را دریابید

نماین��ده هیأت امنای مس��جد امام در ش��ورای 
حفاظت از میراث فرهنگی اس��تان ضمن تشکر 
از مسئوالن میراث فرهنگی مشکل عمده مسجد 
را در کمبود امکانات و چگونگی مدیریت ترسیم 
کرد. وی گفت:  با وجود اینکه یک سال گذشت 
زم��ان از معرفی هیأت امناء مس��جد به س��ازمان 
اوق��اف هنوز حکمی برای ایش��ان صادر نش��ده 
است و در برنامه های مرمت سال های پیش میله 
گنبد اصولی نصب نش��ده اس��ت و کفه سر گنبد 
و پنجه س��ر گنبد نیز پس از مرمت نصب مجدد 
نگردیده اس��ت، وی افزود: عبور و مرور وسایل 
نقلیه از پش��ت مس��جد کمبود و نامطلوب بودن 
سرویس های بهداشتی، نبودن کفشداری، وسایل 
گرمایشی و سرمایشی، نامرتب و نامتعارف بودن 
کاش��ی های تعمیری نصب ش��ده، نبود دوربین 
مدار بس��ته و احتیاج ب��ه وجود خادم با حقوق و 
بیمه مش��خص و نگهبان سازمان میراث فرهنگی 
یا نی��روی انتظامی از مش��کل ها و احتیاج های 
مسجد امام اصفهان است. وی از مسئوالن اوقاف 
و مدیران استان در خصوص حل مشکل مسجد 
امام و هیأت امنای مس��جد تقاضای مس��اعدت 

کرد.

ب��ا وجود اینکه ک��ودکان گروه مهمی از مخاطب��ان یا مش��تریان واحدهای خدماتی 
گردش��گری را تشکیل می دهند، اما تاکنون برنامه ریزی خاصی برای این گروه سنی 
انجام نش��ده و همچن��ان کودکان از دریافت بس��ته های ویژه غذای��ی و تفریحی در 

مجتمع های گردشگری محرومند.
ارائه خدمات رفاهی در واحد های گردش��گری از جمله هتل ها و رس��توران ها از 
عوامل جذب گردش��گر به حساب می آید که بس��ته به کیفیت تسهیالت و خدمات 

ارائه شده، این میزان افزایش پیدا می کند. 
در می��ان انواع اعطای تس��هیالت از س��وی این واحد ها به مراجع��ه کنندگان؛ آنچه 
کمت��ر ب��ه آن پرداخته ش��ده جای��گاه کودکان در این خدمات اس��ت ک��ه تاکنون به 
ص��ورت جدی و و قانونی به آن پرداخته نش��ده و ضمانت اجرایی ندارد. در جامعه 
امروز که گردش��گری به عنوان یک ض��رورت اجتناب ناپذیر در زندگی مردم تبدیل 
ش��ده و س��ازماندهی اماکن توریس��تی، هتل ها و افزایش کیفی��ت خدمات رفاهی از 
اولویت های مهم در صنعت گردش��گری محس��وب می ش��ود، باید عالوه بر تأمین 
کیفیت امکانات و بهینه س��ازی ش��رایط، مخاطبان و گروه هدف شناس��ایی ش��ده و 
س��الیق و نی��از آنها نیز لحاظ ش��ود. کودکان گ��روه مهمی از مخاطبان یا مش��تریان 
ای��ن اماک��ن را تش��کیل می دهند اما متأس��فانه تاکن��ون برنامه ری��زی خاصی برای 
 این گروه درکش��ور انجام نش��ده و فاصله زی��ادی تا اس��تاندارد های جهانی وجود

دارد.
اصغر ژیان دربندی، کارشناس هتلداری درباره خدمات ارائه شده به کودکان در مراکز 
خدماتی گردشگری به میراث فرهنگی گفت: در اصل استاندارد، درجه بندی و ستاره 
دار شدن درباره هتل و رستوران های ایران مصداق ندارد و امکانات مخصوص برای 

کودکان نیز در این مکان ها تعریف نشده است. 
دربن��دی خدمات حوزه ک��ودکان در این بخ��ش را به دو دس��ته تبلیغاتی و رفاهی 
تقس��یم کرده و افزود: در بیشتر کشور های اروپایی جذب مشتری در رستوران های 
زنجیره ای و هتل ها توس��ط خدمات ارائه شده به کودکان صورت می گیرد که این 
کار تبلیغاتی بوده و هزینه اس��تفاده از آن رایگان اس��ت. به طور مثال در رستوران یا 
هت��ل برای بازی کودکان اتاق ه��ای بزرگی در نظر می گیرند و اس��باب بازی های 
تبلیغ��ی کوچکی با آرم مش��خص کننده ن��ام آن مرکز هنگام مراجع��ه خانواده ها به 
 آنه��ا هدی��ه می دهن��د. با ای��ن کار درصد قاب��ل توجهی از مش��تریان ج��ذب آنها 

می شوند. 
ریس��ک باال، عامل عدم ارائه خدمات به ک��ودک: نبود فضاهای اختصاصی در مراکز 
گردش��گری کشور و رستوران ها تنها یک روی س��که است. بخش عمده و مهم آن 
ضمانت اجرایی و قانونمند بودن این خدمات است که در موردهایی از جمله رعایت 
ایمنی و اس��تاندارد وس��ایل بازی و رفاهی برای کودکان، با توجه به آسیب پذیری و 
حساس��یت س��نی آنها تبلور پیدا می کند، به طوری که در چند رستوران پراکنده در 
سطح شهر و برخی هتل های به اصطالح ستاره دار که دارای بخش های مخصوص 
کودکان هستند نیز این موضوع رعایت نشده و اطمینانی نیز درباره ایمنی آنها وجود 
ندارد. این گفته را خس��رو ایرانپور، دبیر اتحادیه هتل داران کش��ور گفته و می افزاید: 
در بس��یاری از کشورها عملکرد در حوزه کودک تخصصی تر بوده و فضاهای بازی 
با توجه به استانداردهای جهانی و رعایت نکات ایمنی در مراکز اقامتی تعریف شده 
است. حتی در هتل ها پرستاران کودک نگهداری فرزندان خانواده ها را هنگام اقامت 

در هتل بر عهده می گیرند.
 ایرانپ��ور با اش��اره به این نکت��ه که تمام هتل های کش��ور نیازی به داش��تن چنین 
امکانات��ی ندارن��د و اینکه اس��تانداردهای جهانی تقلیدی نبوده و بس��ته به ش��رایط 
هر کش��وری متغییر اس��ت گف��ت: از آنجایی که ک��ودکان از جمل��ه عوامل جذب 
مش��تری به رس��توران ها و هتل ها هس��تند، فضای مورد عالقه آنها باید بر اس��اس 
 استانداردهای موجود در معماری هتل ها و رستوران ها قبل از ساخت در نظر گرفته 

شود. 

در ح��ال حاضر صنایع دس��تی ای��ران با 
مش��کل های عدیده ای مواجه است. چرا 
که هنوز هم وقتی پای صحبت کارشناسان 
و صنعتگران این حوزه می نشینیم نداشتن 
بیمه، گرانی مواد اولیه و نداشتن مخاطب و 
بازار مناسب را از جمله مشکالتی می دانند 
که بر س��ر راه تولید قرار گرفته اس��ت. از 
س��وی دیگر مس��ئوالن و متولیان صنایع 
دستی با ایجاد نمایش��گاه و بازارچه های 
صنایع دس��تی درصدد شناساندن صنایع 
دس��تی و به دنبال آن ایجاد زمینه ای برای فروش و بازاریابی فراهم کرده اند که به اعتقاد 
کارشناسان این حوزه هیچ دردی را دوا نمی کند زیرا برخی از آنها معتقدند صنایع دستی 
نیازمند زیربنایی اساس��ی است. حال این سئوال پیش می آید صنایع دستی ایران چگونه 
می تواند با حفظ اصالت در مقام رفع معضل ها و مشکل هایی برآید که در نظر کارشناسان 
بسیار اولیه و ابتدایی است آیا صنایع دستی ایران با حفظ دکوری زیبا در قالب بازارچه و 

نمایشگاه می تواند جایگاه واقعی خود را بیابد؟

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری 
در تدوين طرح يارانه ويژه

س��یف زاده با اش��اره به اینکه اتاق بازرگانی در طرحی خواستار حمایت دولت از این 
بخش شده اس��ت افزود: »ما آمادگی کامل برای انجام پژوهش های الزم در این زمینه 
 و هم��کاری با دول��ت را داریم ولی تا کنون مجوز این کار به ما داده نش��ده اس��ت.« 
س��یف زاده ادامه می دهد: »برای جلوگیری از نوس��انات ناشی از هدفمندی یارانه ها 
قرار ش��ده با ده کشور عضو اکو اجالس��ی تشکیل شود که در آن راه کار های افزایش 
جذب توریست مشترک با کشورهای همسایه مورد بررسی قرار بگیرد تا در زمان رکود 

احتمالی اقتصادی این صنعت از مرز ورشکستگی به سالمت عبور کند.«

افزايش 50 درصدی قیمت تمام شده 
صنايع دستی

همچنین سلیمان پور رئیس اتحادیه صنایع دستی زنجان با اعالم رشد 50 درصدی قیمت 
پس از هدفمندسازی یارانه ها بر تولیدهای صنایع دستی افزود: در برخی از کارگاه ها مثل 
کارگاه چاقو س��ازی مواد مصرفی و سوخت از اهمیت باالیی برخوردار است به طوری 
که کارگاه چاقوس��ازی حداقل 6 هزار لیتر گازوئیل مصرف می کند که پس از هدفمند 
کردن یارانه ها به مراتب ارزش افزوده کار و قیمت تمام ش��ده محصول باال می رود. و 
از آنجایی که بین مواد اولیه و دستمزد به طور دائم نوسان وجود دارد و در قیمت نهایی 
تأثیر دارد اگر قیمت اولیه باال رود و دستمزد به صرفه نباشد به طور یقین صنعتگر از ادامه 
کار منصرف خواهد ش��د. سلیمان پور با اشاره به اینکه دولت با استفاده از سیاست های 
تشویقی و حمایتی در راستای هدفمند سازی یارانه ها این فرصت را ایجاد خواهد کرد 
تا کاالها رقابت پذیر ش��وند یادآور شد: با اجرایی شدن یارانه ها بسیاری از تولیداتی که 
در کارگاه های س��نتی و فاقد اس��تاندارد تولید می شود انرژی بر و زمانبر است و این امر 
به دو برابر شدن برق مصرفی و مالیات می انجامد که تنها با حمایت دولت و اندیشیده 
شدن یکسری تمهیدات مبنی بر توسعه صنایع دستی که با استاندارد سازی فضای محیطی 
و کارگاهی، تزریق تجهیزاتی که متناس��ب با انرژی های کم مصرف و ارائه تس��هیالت 
ارزان قیمت توسط دولت به کارگاه ها و بهسازی آنها سبب خواهد شد قیمت تمام شده 

محصول با زمان قبل از هدفمند سازی یارانه ها تفاوتی نکند. 
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خیری:

 كاری نداريم پاس 
صدر جدولی است 
يا قعر جدولی

رحمتي: 

تمام يك میلیارد را 
به مؤسسه خیريه 
مي بخشم

» ويسي« سرمربي 
صباي قم شد 

ش��اهین خیری آخرین بازیکنی بود ک��ه در فصل نقل  و 
انتقاالت لیگ برتر به تیم ذوب آهن پیوس��ت و با توجه به 
حضور س��ینا عشوری در این تیم، با حضور در ذوب آهن جای 
عش��وری را در پس��ت هافبک دفاعی گرفت. ش��اهین خیری 
پیرام��ون ش��رایط تیم ذوب آه��ن گفت: در پنج هفته گذش��ته 
نتوانس��تیم از نظر نتیجه ای اختالف خ��ود را در صدر جدول با 
تیم های دیگر افزایش دهیم. وی اظهار داشت: کاری نداریم که 
تیمی در صدر جدول است یا انتهای جدول؛ شهرداری تبریز با 
آنک��ه در هفته های گذش��ته عملک��رد خوبی نداش��ت، مقابل 
ذوب آهن به تس��اوی رس��ید و یک امتیاز از ما گرفت و این به 
دلیل ش��رایط ذوب آهن اس��ت؛ در این بازی ب��رای پیروزی به 
میدان می روند زیرا چیزی برای از دس��ت دادند ندارند. خیری 
در مورد تیم سئونگنام، نماینده کره جنوبی در فینال لیگ قهرمان 
آسیا اضافه کرد: تیمی که به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده، تیم 
قدرتمندی است و برای قهرمانی به میدان می آید اما ذوب آهن 
هم تیم کوچکی نیس��ت و اج��ازه نمی دهد حال ک��ه به اینجا 

رسیده قهرمانی آسیا از دستانش در برود.

دروازه ب��ان ملی پوش فوالد مبارکه س��پاهان گفت: در 
مورد اظهارات آقای نوباوه در نامه ای پاس��خ الزم را به 
ایش��ان داده ام. رحمتی می گوید: من نوباوه را نمی شناختم و 
نام ایش��ان را با مصاحبه هایی که کرده بودند  از خبرنگارانی 
که تماس می گرفتند شنیدم و بعد هم در سایت ها خواندم. 
اما برای ایش��ان به عنوان یک جانباز احت��رام ویژه ای قائلم. 
نوب��اوه و امث��ال وی ح��ق زی��ادی ب��ه گ��ردن م��ا دارند و 
ش��خصیت های محت��رم و عزیزی  هس��تند، ولی احس��اس 
می کنم حرف هایش��ان براس��اس اطالعات اش��تباه و برخی 
ش��ایعات بوده اس��ت. وی ادامه می دهد: پی��ش از این هم 
گفته ام اگر ثابت شود که من یک میلیارد تومان پول گرفته ام 
همه را یک جا به مؤسس��ه خیریه می بخش��م. صحبت های 
اخی��ر نماین��ده مردم ته��ران در مجلس ش��ورای اس��المی 
واکنش های زیادی را در محافل ورزش��ی به دنبال داشته که 
ط��ی آن امیرقلعه نویی و س��ید مهدی رحمتی و س��ایر افراد 
موافق به نوعی اعتراض خود را نسبت به صحبت های اخیر 

نوباوه اعالم کردند.

باش��گاه صبای قم عبداله ویس��ی را به عنوان سرمربی 
جدی��د تیم فوتبال خود انتخ��اب کرد. پس از برکناری 
محم��ود ی��اوری از س��رمربیگری صبای قم، مس��ئوالن این 
باش��گاه عبداله ویس��ی را به عنوان س��رمربی جدید این تیم 
انتخاب کردند. ویسی با حضور در محل این باشگاه قرارداد 

خود را امضا کرد. 
ق��رارداد وی با این باش��گاه تا پایان فصل اس��ت. این مربی 
پیش از این در فصل فعلی دس��تیار رسول کربکندی در تیم 

راه آهن بود. 
وی ه��م چنی��ن س��ابقه مربیگ��ری در ف��والد خوزس��تان 
کربکن��دی  س��رمربیگری  زم��ان  در  را  ق��م  صب��ای   و 

دارد. 
ق��رار ب��ود از هفت��ه چهارده��م رقابت ه��ای لی��گ دهم، 
تیم س��پاهان ب��ه مصاف صب��ای قم ب��رود که ب��ا توجه به 
حض��ور چند بازیک��ن س��پاهان در تیم امید، ای��ن دیدار به 
 اضاف��ه دیدار بع��د این تی��م در هفت��ه پانزدهم ب��ه تعویق 

افتاد.

جوابیهگزارش شیطنت
در پ��ی درج مطلب��ی در س��تون یادداش��ت روزنامه 
زاینده رود در تاریخ یازدهم آبان ماه جاری جوابیه ای 
از س��وی رواب��ط عمومی و امور بین الملل باش��گاه فوالد 

سپاهان واصل شده که مالحظه می نمایید:
1 – در پاسخ به رفتن آقای شمس از باشگاه گیتی پسند 
گونه  هیچ  که  است  ذکر  شایان  سپاهان  ماهان  فوالد  به 
قراردادی میان باشگاه فوالد ماهان سپاهان و آقای شمس به 
جهت همکاری ایشان با باشگاه منعقد نگردیده و طرح این 
موضوع را تکذیب و خالف واقع می دانیم. هم چنین وجود 
حاشیه میان دو باشگاه گیتی پسند و فوالد ماهان اصفهان را 
کذب برشمرده و به استحضار مردم عزیز می رسانیم که 
 باشگاه فوالد ماهان احترام و جایگاه ویژه ای برای باشگاه 

گیتی پسند همچون سایر باشگاه های کشور قائل است.
2 – در تکمیل مورد ذکر شده تحت عنوان »باشگاه فوالد 
شمس  آقای  مدیون  را  خود  قبلی  موفقیت های  ماهان 
می داند« باید گفت: باشگاه فوالد ماهان ضمن تأیید این 
مورد نه تنها افتخارهای خود را مدیون آقای شمس به عنوان 
مشاور فنی فصل قبل تیم فوتسال خود دانسته، بلکه این 
پیروزی ها را حاصل تالش مجموعه فوالد ماهان و همه 
عزیزانی می داند که به هر شکل ممکن و البته در جایگاهی 

متفاوت برای پیروزی فوالد ماهان تالش نموده اند.
3 – »ماهانی ها مدام شمس را باالتر از افضلی خوانده«، 
جمله دیگری است که در این متن به چشم می آید توضیح 
اینکه در اصل باشگاه فوالد ماهان به دنبال مقایسه چهره های 
افتخارآفرین ورزش کشور نبوده و اگر ضرورتی به جهت 
ورزش  مردم  باشد،  داشته  وجود  ورزش  اهالی  مقایسه 

دوست و آگاهمان را برترین قاضی می داند.
4 – باشگاه فوالد ماهان ذکر جمله »برادران ریخته گران 
با ریخت و پاش های خود« را نمونه ای از بی حرمتی به 

برادران ریخته گران و مجموعه فوالد ماهان می داند.
شایسته است که در فضایی خالی از تعصب و جانب داری 
حضور باشگاه فوالد ماهان را موقعیتی مناسب به جهت 
و  بدانیم  نوجوانان  و  جوانان  ورزشی  استعدادهای  رشد 
یادآور می شویم که این باشگاه به طور کامل بر هزینه های 
هزینه های  پرداخت  از  شدت  به  و  داشته  کنترل   خود 
غیر موجه و غیر ضروری پرهیز می کند. البته جای تعجب 
دارد که با وجود تأکید همیشگی فیفا مبنی بر خصوصی 
سازی باشگاه ها، وجود باشگاه فوالد ماهان را به عنوان یک 
باشگاه خصوصی و تأمین اعتبار توسط مالکان آن را دوستان 
عزیز در روزنامه زاینده رود نوعی ولخرجی و ریخت و 

پاش قلمداد می نمایند.

جدال تیم های اصفهانی  
با فانوس به دست ها

زاینده رود
هفته دوازدهم مسابقه های لیگ برتر فوتسال امروز با انجام سه دیدار 
آغاز و فردا با انجام سه مسابقه دیگر در شهرهای مختلف پیگیری خواهد شد. 

طبق برنامه تمام دیدارها ساعت 15 برگزار خواهد شد.
در س��الن پیروزی تیم صنایع گیتی پسند میزبان تیم بحران زده پرسپولیس 
خواهد بود. تیم اصفهانی برای کس��ب عنوان قهرمانی در نیم فصل اول به 
پیروزی در این دیدار احتیاج مبرمی دارد، به علت اینکه رقیب همشهری آن 
فوالد ماهان هم اکنون با یک بازی بیشتر و 22 امتیاز در صدر جدول تکیه زده 
و گیتی پسند با 2 امتیاز کمتر در تعقیب اوست. به نظر نمی رسد که قرمزپوشان 
تهرانی برای ش��اگردان ناظم الشریعه در این مسابقه صخره ای محکم عدم 
دست یابی به پیروزی باشند، اما وی معتقد است که همه تیم ها مقابل تیم های 
صدر جدولی با انگیزه مضاعفی ظاهر می شوند و آنها بازی تدافعی و بسته ای 
را در زمین پیاده می کنند و فقط چشم به ضد حمله ها دارند. گیتی پسند هفته 
قبل با پیروزی در قلعه عقاب ها اختالف خود را با تیم صدرنش��ین کاهش 
داد و در حال حاضر مسعود دانشور همراه با محمد طاهری از فوالد ماهان و 
قدرت بهادری از فیروز صفه برای کسب تصاحب عنوان آقای گلی لیگ با 
هم رقابت دارند. صدرنشین لیگ و مدافع عنوان قهرمانی در سالن شهید بابایی 
قزوین میهمان تیم قعرنشین آرش بتن است. این تیم در اولین حضورش در 
لیگ برتر هنوز نماینده شایسته ای برای شهر خود نبوده و از 10 بازی فقط 
یک امتیاز آن هم در ثانیه آخر مقابل تیم جوان فیروز صفه اصفهان کسب کرده 
و اگر این روال در نیم فصل دوم ادامه داشته باشد باید با لیگ برتر خداحافظی 
کند. این تیم از نظر تاکتیک حمله و دفاع دارای ضعف های فراوانی اس��ت 
ک��ه در این دیدار با بازیکنان با تجربه ای که فوالد ماهان در اختیار دارد باید 
3 امتیاز این مس��ابقه را به حساب شاگردان حسین افضلی واریز کرد. فوالد 
ماهان نیز همچون گیتی پسند چشم به قهرمانی در نیم فصل اول دارد تا خود 
را برای نیم فصل بعد آماده کند. گفته می شود که ماهانی ها پس از پایان نیم 
فصل نخست، اردویی در دوبی برگزار خواهند کرد. سرمربی تیم فوالد ماهان 
در خصوص دیدار تیمش برابر آرش بتن قزوین گفت: خدا را شکر شرایط 
تیم ایده آل است ما برای کسب پیروزی به مصاف آرش بتن می رویم، نباید 
به جایگاه تیمی که به تازگی مربی خود را عوض کرده نگاه کنیم، به علت 
اینکه مسابقه با تیم های ته جدولی همیشه دشوار است و آنها با انگیزه خاصی 
جلوی ماهان ظاهر خواهند شد. حسین افضلی افزود: سعی می کنیم قهرمان 
نیم فصل فوتسال ایران شویم اما چرا باید تیم ماهان در هفته پایانی استراحت 
کند و این به ضرر تیم ما خواهد بود، زیرا ممکن اس��ت شرایط قهرمانی به 
روز آخر کشیده شود. افضلی تصریح کرد: هر چند به قهرمان نیم فصل جامی 
تعلق نخواهد گرفت اما باعث افزایش روحیه و انگیزه بازیکنان در دیدارهای 

بعد می شود.
آخرین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر را تیم های فیروز صفه اصفهان و کیش 
ایر قم برگزار می کنند. کیش ایر نزدیک به 3 هفته است که در لیگ بازی انجام 
نداده، این تیم هم چنین یکی از فانوس به دستان لیگ برتر محسوب می شود. 
اما تیم جوان اصفهانی نباید جایگاه این تیم را مالک پیروزی خود قلمداد کند 
و باید با تمام قوا به نبرد میهمانش برود. کیش ایر در آخرین دیدار خود مقابل 
آرش بتن با حساب 12 بر یک این تیم را درهم کوبید که این نشان از قدرت 
تهاجمی نماینده قم است. سرمربی تیم فیروز صفه در مورد بازی با کیش ایر 
قم گفت: متأسفانه در لیگ برتر هر تیمی که در قرعه استراحت قرار می گیرد 
هفته بعدی با تیم فیروز صفه بازی دارد که این باعث خواهد شد که به جای 
یک هفته، چهارده روز تمرکز خود را روی تاکتیک تیم ما بگذارد و از فیروز 
صفه شناخت کافی به دست آورد. تیم فیروز صفه با 14 امتیاز در رده ششم و 

کیش ایر قم با 10 امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

ورزش

مسعود سعیدی

با توجه به اس��تقبال فوق الع��اده مردم از 
مطالب طنز روزنامه و حس خاصی که از 
این استقبال پرشور!! به بروبچه های زاینده  
رود القا شد، ستون »نورافکن« به دالیلی که 
خودمون هم نمی دونیم چیه، از این هفته به 
 شیطنت تغییر نام میده و کار خودش را هر

پنج شنبه از سر می گیره! 
غربت  

فرشید طالبی، هافبک شیرازی ذوب آهن 
هفته گذشته در مصاحبه ای اعالم کرد که 
بازیکن��ان ذوب آهن هر کاری بکنند، باز 
هم غریب هستند. البته هنوز ما نفهمیدیم 
منظور فرشید جان غربت بوده یا قربت. 
ام��ا خوب با وج��ود اینکه نفهمیدیم بد 
نیست منظورش رو از غربت )یا قربت( 
واضح  تر بیان کنی��م، چون در اصل کار 
ما اینه، حتی اگ��ه خودمون هم ندونیم؛ 
 ب��ه همین دلیل یه چن��د تا گزینه مطرح 

می کنیم: 
1. ش��ب بازی نیمه نهایی آسیا، یکی از 
عالی ترین گزارشگران آسیا )نامزد دریافت 
جای��زه بهتری��ن غر زننده ق��رن و نامزد 
دریافت جایزه تلخ تری��ن لبخند هزاره( 
به عنوان گزارشگر بازی انتخاب می شه 
و با لحن عالی، اطالعات دقیق و بینایی 

خوبش نسبت به ش��ماره بازیکنا، بازی 
رو گ��زارش می کنه؛ گ��زارش این بازی 
ب��ه قدری فوق العاده بود که مردم متوجه 
نش��دن تو یه هزار تا صحنه معدود، اسم 

بازیکنان ذوب آهن را اشتباه اعالم کرد. 
2. مس��ابقه ذوب آهن با پرس��پولیس 2 
روز بع��د از برگش��ت تیم از عربس��تان 
برگزار می شه؛ خداییش توقع بازیکنای 
ذوب آهن خیلی زیاده؛ آخه ای بازیکنای 
نقطه چین، شما می دونین تو 2 شبانه روز 
چند ثانیه وقت برای اس��تراحت وجود 
داره؟ آخه چرا ه��ی بهونه میارین؛ مگه 
تقصیر مس��ئوالی پرسپولیس��ه که شما 
فینالیست شدین؟ به اونا چه؟ چرا الکی 

خستگی رو بهونه باخت می کنین؟ 
3. در مراسم استقبال بازیکنای ذوب آهن، 
به قدری مسئول میاد که هواپیماها برای 
چند س��اعت تو ف��رودگاه امام خمینی 
نمی تونن بش��ینن؛ بابا دمت��ون گرم؛ تیم 
فینالیست شده، هنری که نکرده، حاال چرا 

همه پا شدین اومدین فرودگاه؟ 
4. همه مسئوال از سر و کول هم باال میرن 
که برای قهرمانی در آس��یا پاداش بزارن؛ 

این قدر عجله نکنین بابا! 
5. اگ��ه اینو بگ��م فرش��ید از خجالت 
آب میش��ه؛ از اونجای��ی ک��ه در ح��ال 
 حاضر به فرش��ید نیاز داریم از این یکی 

صرف نظر می کنم! 
روابط مشكوک 

اقبالی، کارش��ناس فوتبال گفته: انتخاب 
منصوری��ان و محم��دی نش��انه روابط 

مشکوک در فوتبال ایران است. 
وای؛ خدا مرگم بده! آخه این چه حرفیه 
می زنی؟ مگه تو فوتب��ال ایران رابطه ای 
وجود داره؟ خجالت بکش آقای اقبالی؛ 
آخه چطور دلت می��اد در مورد فوتبالی 
که همه چیزش بر اساس منطق و روابط 

قانونیه این جوری حرف بزنی؟ اینجا نه 
دالل��ی داریم، نه داللی و نه داللی! اگه یه 
بار دیگه گفت��ی داللی خودت می دونی! 

فهمیدی؟ 
 سایت 25 میلیون تومانی 

مس��ئول س��ابق روابط عمومی اداره  کل 
تربیت بدنی استان اعالم کرده که هزینه 
25 میلیون تومانی برای سایت اداره کل 
تربیت بدنی صحت دارد! منتشر شدن این 
خبر باعث واکنش مسئول همون سایت 
اداره  کل ش��ده و داخل همون س��ایت 
محترم ی��ه مطلب بلند و باال در انتقاد به 

انتشار این مطلب منتشر شده. 
خوب حاال چ��را این قدر داغ می کنین؟ 
مگه چی ش��ده؟ خوب تربیت بدنی به 
یه پایگاه فعال برای اطالع  رس��انی نیاز 
داره دیگ��ه! بابا ما ه��م باید بعد از یه دو 
سه هفته بفهمیم نتیجه فالن مسابقه چی 
میش��ه دیگه، نمی شه که بی اطالع از دنیا 
بریم؛ خوب س��ایت ه��م که االن خیلی 
قوی داره بدون هیچ تاخیری و با فاصله 
خیلی اندک چند هفته)وای ببخشید، شما 
بخونین چند ثانیه( اخب��ار و مطالب رو 
منتشر می کنه! چرا این قدر به قیمتش گیر 
می دین؟ بعد می گن چرا ورزش اس��تان 
پیشرفت نمی کنه! خوب به دلیل همین 
انتقادای بی جا و انتشار این اخبار صد در 
صد کذبه!! دیگه! بابا خوب شاید نیاز بوده 
که این همه پول خرج سایت بشه دیگه؛ 
ش��ما برین ببینین این سایت رو، از بس 
مطلب هاش زیاده با چند س��اعت تاخیر 
باز میشه؛ به این میگن پیشرفت و اطالع  

رسانی شفاف دیگه! 
فهم فوتبالی 

محس��ن بنگر، مدافع تیم سپاهان که به 
عنوان کاندیدای مرد س��ال فوتبال آسیا 
مطرح شده در اظهار نظری جالب گفته: 

یا کنفدارسیون فوتبال آسیا فوتبال را نمی 
فهمد یا ما! 

نه، هم��ون کنفدراس��یون، فوتب��ال رو 
نمی فهمه، آخه ش��ما که عقل کلی، کی 
میتونه رو فهم فوتبالی شما حرفی بزنه؟ 
م��رد مؤمن ح��اال بد کردن مس��ئوالی 
کنفدراسیون اسمت رو به عنوان کاندید 
اعالم ک��ردن؟ خوبه ح��اال انتخاب هم 
نمی ش��ی و این ق��در کالس می  زاری! 
داداش یک��م صبور ب��اش؛ آدم که نباید 
ای��ن قدر در مورد همه چی��ز زود اظهار 

نظر کنه! 
عروسی 

مصدقیان، معاون س��ابق توسعه ورزش 
مدیرکل تربیت بدنی استان در پی شایعه 
حضور معاون سابق اداره کل در رأس یکی 
از هیأت های ورزشی، در یک اظهار نظر 
که فقط مختص خودشه گفته: خانه عروس 
 عروسی اس��ت، خانه داماد هیچ خبری 

نیست. 
فکر کنم گفتن یک جمله کافیه؛ خداییش 

عروس کیه؟ داماد کدومه؟ اگه گفتی؟
استعفا

طی چند روز گذش��ته مس��ئول روابط 
عمومی اداره کل تربیت بدنی استان، نامه 
اس��تعفای خود را تقدیم مدیرکل کرد و 
دلیل این تصمیم رو بیماری قلبی خودش 
عنوان نم��وده و گفته که بن��ا بر توصیه 
پزشک، فشار و استرس برای قلبم خوب 

نبود و به همین دلیل استعفا دادم.
شما بگو باشه! ما که می دونیم خیلی زود 
دلت برای برو بچه های اداره تنگ میشه 
و برمیگردی سرکارت ولی قبول داریم که 
این پست خیلی پرفشار بود خود ما نیز 
از ب��س به عملکرد بعضی ها انتقاد وارد 
کردیم و فشار آوردیم مشکل قلبی پیدا 

کردیم شما که دیگه جای خود داری!

مظلومی به آبادان برگشت 

پاس قربانی فینال آسیایی 
پژمان سلطانی 

لیگ برتر فوتب��ال ایران امروز با انجام چهار دیدار وارد 
هفته چهاردهم خواهد ش��د و روز جمعه با انجام پنج 
مسابقه دیگر به پایان می رسد و طبق برنامه از ساعت 
15 تیم ملوان در ورزش��گاه تخت��ی انزلی میزبان فوالد 
خوزستان خواهد بود. این مسابقه را باید نبرد شمالی ها 
با جنوبی ها نامید. ملوانی ها از 3 بازی قبلی خود فقط 
دو امتیاز اندوخته اند و به طور یقین با حمایت هواداران 
خود چشم به امتیازهای کامل این دیدار دارند. انزلی ها 
تاکنون 6 بازی خانگی انجام داده اند که 11 امتیاز کسب 
 کرده ان��د. این تیم با 17 امتیاز در مکان یازدهم جدول 
رده بندی قرار دارد. قرمزپوش��ان اهوازی نیز از 6 بازی 
خارج از خانه تنها 8 امتی��از پس انداز کرده و این آمار 
نشان می دهد که فوالد مسابقه دشواری را در شمال دارد 
و شاید مغلوب یکی از دربی های شمالی جنوبی کشور 
باشد. قوهای سپید انزلی می توانند ویروسی برای سیستم 
رایانه ای مجید جاللی باشند، ناگفته نماند در خط حمله 
فوالد بازیکنی مثل رضا نوروزی عرض اندام می کند که 
تاکنون از جمع 22 گلی که اهوازی ها به ثمر رسانده اند 
 ب��ه تنهای��ی 10 گل وارد دروازه حریفان کرده اس��ت. 
مهرداد اوالدی نیز برترین گل��زن ملوان انزلی )7 گل( 
محسوب می شود. تیم تراکتورسازی در مقابل چشمان 
بیش از 60 هزار هوادار تبریزی از قعرنشین لیگ پیکان 
قزوین پذیرایی می کن��د. نماینده قزوین همچون تیم 
فوتس��ال آرش بتن شاید از قعرنش��ینی لذت می برد. 
پیکانی ه��ا پس از 5 هفته ناکام��ی در نهایت در بازی 
گذش��ته مقابل نفت آبادان به یک برد شیرین رسیدند 
تا با روحیه ای مناس��ب به مص��اف تبریزی ها بروند. 
تراکتورسازی نیز با وجود بازی خوبی که مقابل سپاهان 
انجام داد با یک گل مغلوب این تیم ش��د. ش��اگردان 
کمالوند از 7 بازی که در شهر خودشان میزبان بودند 11 
امتیاز به دست آورده و از 6 بازی خارج از خانه تنها 6 

امتیاز جمع آوری کرده اند و نشان دهنده این است که 
تراکتورسازی به پیکان باج نخواهد داد. از نظر فیزیکی 
نیز تراکتور نسبت به پیکان محکم تر است و به راحتی 
می توان��د تیم بحران زده پی��کان را از پیش رو بردارد. 
پیکانی ها از 7 بازی بیرون از خانه فقط یک پیروزی 4 
بر 2 مقابل شهرداری تبریز کسب کرده اند. تراکتورسازی 

در مکان هشتم جدول رده بندی قرار دارد.
فینالیست جام باشگاه های آسیا در ورزشگاه فوالدشهر 
میزب��ان پاس همدان خواهد ب��ود. ذوبی ها پس از این 
 دی��دار تمام تمرکز خ��ود را روی بازی با س��ئونگنام 

کره جنوبی خواهند گذاشت. 
منصور ابراهیم زاده در صدد اس��ت که در این مسابقه 
پیروز ش��ود تا تیمش با روحیه ای مضاعف به ش��هر 
توکیوی ژاپن پا بگ��ذارد. ذوب آهن در بازی قبلی که 
مقابل شهرداری تبریز انجام داد، با اینکه شایسته کسب 
امتیازهای کامل مسابقه تبریز بود ولی تنها با یک امتیاز به 
اصفهان برگشت. ذوب آهن در دیدار مقابل شهرداری، 
س��ه مهره کلیدی خ��ود را به همراه نداش��ت اما بازی 
زیبایی را به نمایش گذاش��ت و اگر مهاجمان این تیم 
قدر فرصت های به دست آمده را می دانستند با تفاضل 
حداقل یک گل به برتری رسیده بودند. تیم پاس نیز در 
طول فصل، فراز و نش��یب هایی از خود بروز داده و از 
چهار بازی قبلی خود تنها یک امتیاز به دس��ت آورده 
و ه��م اکنون با 16 امتی��از در رده دوازدهم جدول رده 
 بندی قرار دارد. ابراهیم زاده در این دیدار شهاب گردان، 
علی احمدی و قاسم حدادی فر را در ترکیب دارد. پیش 
بینی می شود که ابراهیم زاده در این دیدار دست به عصا 
تی��م خود را چینش کند که مب��ادا تا قبل از بازی فینال 
جام باشگاه های آسیا، آسیبی به بازیکنان تأثیرگذار این 
تیم برسد. بیشتر حمله های ذوب آهن در عمق دفاعی 
حریف طرح ریزی شده اس��ت و یادمان نرود که این 
تیم در جناح راست و چپ از بازیکنان شاخصی چون 
س��ید محمد حسینی و حسین ماهینی بهره می برد که 

در ارسال های درون محوطه جریمه حریف از مهارت 
خاص��ی برخوردارند. ذوبی ها نیز در ضربه های کرنر 
فوق العاده خطرناک نش��ان داده اند که با سر زن های 
 قهاری چون فرش��ید طالبی، س��ید محمد حس��ینی و 
محمد قاضی به راحتی می توانند دروازه شاگردان مدیر 
روستا را باز کنند. تیم پاس هم که می داند در مقابل یکی 
از قدرت های آسیا بازی می کند؛ جلوی سبزجامگان 
اصفهانی تدافعی ظاهر خواهد شد و در ضد حمله دل 
به فرارهای فرهاد خیرخواه بسته است. این بازیکن نیز 
در عمق دفاع حریف به خوبی می تواند کانال هایی باز 
کند و مدافع��ان ذوب آهن در ضد حمله های حریف 
باید مراقب مهاجم 5 گله پاس همدان باشند. ذوب آهن 
با 25 امتیاز در صدر جدول جا خوش کرده است و این 
تیم در 6 بازی خانگی 14 امتیاز را به حساب خود واریز 
کرده و در مقابل پاس همدان در 6 مسابقه خارج از خانه، 

تنها 4 امتیاز کسب کرده است.
از ساعت 15:30 امروز استقالل تهران در جهنم آبادان با 
نفت این شهر مسابقه خواهد داد. استقالل که در بازی 
قبلی ترمز راه آهن را کشید و با گل میداودی، شاگردان 
مهدی تارتار را از پیش رو برداش��ت؛ به مصاف نفتی 
می رود که در هفته سیزدهم مغلوب تیم قعرنشین پیکان 
قزوین شد و شاگردان کاسیمیرو تا حدودی از روحیه 
مناسبی برخوردار نیستند، اما بازی کردن آن هم در آبادان 
حتی برای تیمی مثل استقالل نیز می تواند دشوار باشد. 
آبی پوشان پایتخت در رأس کادرفنی خود از یک جنوبی 
به نام پرویز مظلومی بهره می برند و در ترکیب تیم نیز 
میالد میداودی، پژمان منتظری، ایمان مبعلی و شریفات 
از جنوب کشور به جمع استقاللی ها پیوستند که این 

موضوع بر جذابیت این دیدار خواهد افزود.

استقاللی ها در این دیدار به دنبال کسب پیروزی هستند 
و خیلی دوست دارند که ذوب آهن در اصفهان مقابل 
پاس امتیاز از دس��ت بدهد. قرار بود دیدار دو تیم نفت 
آبادان و اس��تقالل تهران بدون تماشاگر برگزار شود که 
این محرومیت به حالت تعلیق درآمد. استقالل از 6 بازی 
خارج از خانه 8 امتیاز به دست آورده و با 24 امتیاز در 
رده دوم جدول قرار دارد. طالیی پوش��ان آبادانی نیز از 
6 بازی که در ورزش��گاه تختی آبادان برگزار کرده 13 
امتیاز کس��ب کرده و با 19 امتیاز در رده ششم جدول 

رده بندی قرار دارد.
روز جمعه س��ایپای البرز در ورزش��گاه انقالب کرج 
تیم مس کرمان را پیش رو خواهد داش��ت. سایپا که به 
رهبری محمد مایلی کهن در زمانی که امتیازهای کامل 
بازی را کس��ب نمی کند به زمین و زمان گیر می دهد؛ 
در هفته گذش��ته وقتی این تیم مقابل نفت تهران تن به 
تس��اوی بدون گل داد؛ زمین ورزشگاه اکباتان را برای 
رقابت ه��ای لیگ برتر مناس��ب ندانس��ت و در پایان 
مسابقه با یک دستگیره دستشویی وارد سالن کنفرانس 
مطبوعاتی ش��د که تعجب خبرن��گاران را برانگیخت، 
سرمربی سایپا گفت: تعجب نکنید این دستگیره یکی 
از دستشویی های ورزشگاه اکباتان است. این ورزشگاه 
تنها دو دستشویی دارد که هر دو دستگیره ندارند و کسی 
که وارد آن می شود با یک جارو که پشت در می گذارد 
مانع از ورود ش��خص دیگری به داخل دستشویی می 
ش��ود. مایلی کهن برای اینکه همیشه راضی باشد باید 
تیمش برنده از زمین خارج ش��ود و آن زمان است که 
فوتب��ال ایران را پاک ترین فوتبال می داند. مس هم در 
 هفته قبل در شهر کرمان تیم صبای قم را مغلوب کرد که 
مرتضی کریمی کمک داور اول نیز گل سالم حمیدرضا 

فرزانه را آفساید اعالم کرد و این موجب جنجال فراوانی 
در زمین مس��ابقه ش��د و هر دو تیم اخراجی داشتند از 
تیم مس مهرداد پوالدی از زمین مس��ابقه اخراج شد و 
از صبای قم هم فرزاد حاتمی و داود حقی نمی توانند 
در هفته چهاردهم تیم خود را همراهی کنند. شاگردان 
مرفاوی ده هفته متوالی طعم شکست را چشیده اند و با 
گلزنی ادینهو خود را به رده های باالی جدول نزدیک 
می کنند. کریم انصاری فرد نیز مهاجمی است که برای 
سایپا 9 گل به ثمر رسانده است و می تواند برای خط 
دفاعی میهمان مشکل ایجاد کند. شاگردان مایلی کهن از 
6 بازی خانگی خود تنها 7 امتیاز به دست آورده اند و با 
13 امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی جای دارند 
و مس��ی ها از همین تعداد بازی )6 مسابقه( خارج از 
کرمان، تنها 6 امتیاز در کیسه اندوخته اند و با 20 امتیاز 

در مکان پنجم جدول رده بندی ایستاده اند.
ساعت 14:30 ورزشگاه اکباتان تهران شاهد مسابقه دو 
تیم راه آهن شهر ری و استیل آذین تهران خواهد بود. 
به نوعی این رقابت را باید مسابقه نقره داغ ها نامید. هر 
دو تیم بازی قبلی خود را مقابل سرخابی های پایتخت 
واگذار کردند. ش��اگردان تارتار که 5 هفته رنگ باخت 
 را ندی��ده بودند از اس��تقالل شکس��ت خوردند و تیم 
بحران زده اس��تیل آذین با وج��ود بازیکنان نامی اش 
 )عل��ی کریم��ی و مهدی مه��دوی کیا( به ش��اگردان 
عل��ی دایی باخت. ه��واداران راه آهن معتقدند که اگر 
مس��ئوالن راه آهن به جای گوس��فند، ش��ترمرغ ذبح 
می کردند استقالل هم شکست می خورد. باید منتظر 
ماند که آیا پیش از مس��ابقه با شاگردان پیروانی، پرنده 
قربانی می کنند یا چرنده! راه آهن با 17 امتیاز در مکان 
دهم و اس��تیل آذین با 13 امتیاز در رده ش��انزدهم قرار 

گرفته است.
در ورزشگاه تختی شهر بوشهر، شاهین مقابل شهرداری 
تبری��ز صف آرایی می کند این مس��ابقه نی��ز یکی از 
دربی های شمالی جنوبی به حساب می آید. شاهین در 

اهواز با تک گل بختیار رحمانی از فوالد شکست خورد 
و ش��هرداری در تبریز یک امتیاز حس��اس از شاگردان 
ابراهیم زاده اخذ کرد. اگر شهرداری در این مسابقه پیروز 
شود باالی سر حریفش در جدول قرار خواهد گرفت. 
شاگردان حمید درخشان با 11 امتیاز در مکان هفدهم 
جدول قرار دارند و یکی از فانوس به دست های لیگ 
محسوب می شوند و شاهینی ها نیز 13 امتیازی هستند 
و در رتب��ه 15 جای گرفته اند. حضور حمید اس��تیلی 
 و حمید درخش��ان )که هر دو زمان��ی در تیم پیروزی 
هم بازی بودند( در رأس کادرفنی شاهین و شهرداری 
به جذابی��ت آن خواهد افزود: ش��اهین در کنار خلیج 
فارس 6 بازی انجام داده و هفت امتیاز به دست آورده و 
شهرداری تبریز نیز 6 بازی بیرون از خانه در کارنامه دارد 

که از آن 5  امتیاز کسب کرده است.
در آخرین دیدار که ساعت 16:30 در ورزشگاه آزادی 
برگزار خواهد ش��د؛ تی��م پیروزی ته��ران به مصاف 
همش��هری خود تیم نفت می رود. شاگردان دایی پس 
از شکست مقابل رقیب دیرینه خود استقالل تهران در 
هفته یازدهم، در دو مسابقه قبلی خود مقابل ذوب آهن 
و استیل آذین 6  امتیاز حساس را از آن خود کردند. نفت 
تهران هم تیمی است که با 8 تساوی بیشترین تساوی 
را در کارنام��ه دارد. نفت با 14 امتیاز در رده چهاردهم 
 قرار گرفته و پرسپولیس با 24 امتیاز پس از استقالل و

 ذوب آهن، در رتبه سوم ایستاده است. پیروزی در مقابل 
نف��ت بازی را هجومی آغاز می کند و مایل اس��ت در 
همان 15 دقیقه نخست به گل برتری دست یابد، اما این 
تیم در ضد حمله های حریف با مشکل های فراوانی 
در خط دفاعی خود رو به رو می ش��ود. در ورزش��گاه 
آزادی پیروزی 9 دیدار برگزار کرده که 19 امتیاز به دست 
آورده اس��ت. شاگردان فرکی تنها یک بار در این فصل 
در ورزش��گاه آزادی به میدان رفتند، آنها در هفته ششم 
توانستند تیم استقالل تهران را بدون گل متوقف کنند و 

از این تیم یک امتیاز حساس بگیرند.

نصر و نادریان هم چنان در صدر
در حالی آخرین رده بندی برترین تکواندوکاران جهان اعالم 
شد که علیرضا نصر آزادانی و رضا نادریان تکواندوکاران 
اصفهانی هم چنان در صدر اوزان پنجم و سوم قرار دارند. 
در آخری��ن رنکین��گ اعالم ش��ده از س��وی فدراس��یون 
جهانی، ایرانی ها هم چنان در 5 وزن صدرنش��ین هستند، 
در وزن س��وم رضا نادریان، در وزن چهارم  محمد باقری 
 معتم��د، در وزن پنجم علیرضا نصر آزادانی، در وزن هفتم 
 یوسف کرمی و در وزن هشتم حسین تاجیک در صدر قرار 
دارند. هم چنین نیره رسمتی بانوی تکواندو کار اصفهانی 

در وزن هفتم در رده 23 جهان قرار گرفته است.

  دبی��ر هیأت ش��ناي اس��تان 
اصفهان، مش��کل ه��ای این 
هیأت با هیأت سه گانه استان 
در استفاده مشترک از استخر 
را جدی  اصفه��ان  انق��الب 
ندانست و تأکید کرد که این 
دو رشته آبی در کنار یکدیگر 
اس��تفاده  اس��تخ���ر  این   از 

می کنند. 
علي نکویي پیرامون وضعیت 
مدیریت استخر انقالب اظهار 

داش��ت:  اگرچه مدیریت این 
اس��تخر در دس��ت مسئوالن 
هیأت س��ه گانه است اما همه 
روزه ورزشکاران هیأت شنا 
از س��اعت 16:30 ت��ا 22 از 
این استخر استفاده مي کنند و 
تداخلي در برنامه هاي هیأت 
ما ب��ا هیأت س��ه گانه وجود 

نداشته است.
وي ب��ا بیان اینکه مس��ئوالن 
هی��ات ب��راي حل مش��کل 

اس��تخر  حض��ور ع��وام در 
کرده اند،  برنامه ریزي  انقالب 
تصریح ک��رد:  از آنجایي که 
اس��تخر انق��الب ب��ه عنوان 
پای��گاه ورزش قهرمان��ي ما 
بنابراین عوام  مطرح اس��ت، 
اس��تفاده  آن  از  نمي توانن��د 

کنند. 
دبی��ر هیأت ش��ناي اس��تان 
اصفه��ان در م��ورد مش��کل 
های هیأت گفت:  این هیأت 

تنه��ا از مش��کل ه��ای مالي 
رنج مي برد زی��را در ماه هاي 
گذش��ته بودجه اي به ما داده 
نشده است. البته این مشکل 
تنه��ا به هی��أت م��ا محدود 
هیأت هاي  بیشتر  و  نمي شود 
ورزش��ي با مشکل های مالي 
مواجه هس��تند زیرا اداره  کل 
تربی��ت بدن��ي اس��تان هنوز 
بودج��ه  هیأت ها را پرداخت 

نکرده است. 

دبیر هیأت شنا: 
تداخلي در برنامه هاي هیأت شنا و هیأت سه گانه وجود ندارد
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مركزی، طبقه اول
پنج شنبه 13 آبان 1389/ 27 ذالقعده1431/ شماره Thursday 4 November 2010    387)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پیامبر اكرم )ص(:
 خوشا آنكه زیادي 
 دارائي اش را انفاق كند

 و زبانش را از زیاده گوئي 
نگه دارد.

قبل���ی  ن����ام  ب��ا   »خ�وش نش����ین ها« 
»بخت برگش��ته« کاری از سعید آقاخانی 
است که پس از مدت ها فقدان سریال طنز 
روتین در کنداکتور شبکه های تلویزیونی، 

روی آنتن شبکه سه سیما می رود.
پ��س از پخ��ش 10 قس��مت از س��ریال 
س��رویس  خبرن��گار  »خوش نش��ین ها«، 
تلویزیون ایس��نا با حض��ور در هفدهمین 
نمایش��گاه مطبوع��ات و خبرگزاری ها و 
گفتگو با اهالی رس��انه، نظر آنان را درباره  
تنها مجموع��ه  طنز روتین تلویزیون جویا 

شده است.
خبرنگار و ع��کاس روزنام��ه  بانی فیلم، 
»خوش نش��ین ها« را کم��دی زد و خورد 
می داند و ادامه می دهد: طنز این س��ریال، 
طن��ز لفظی اس��ت و پیش��رفتی در محتوا 

نداشته است.
وی هم چنین می گوید: این سریال شباهت 
زیادی به هزل دارد و طنز به معنای واقعی 
نیست؛ یعنی نه چیزی را آموزش می دهد 
نه ف��رد را از انجام کاری بازمی دارد، بلکه 
الفاظ زش��ت و بدآموزی های خاص هم 

یاد می دهد.
خبرن��گار دیگ��ری معتقد اس��ت: مهران 
مدیری بهتری��ن طنزه��ای تلویزیونی را 
می س��ازد و پس از او عطاران و آقاخانی 

در زمینه  طنز خوب کار می کنند.
این خبرنگار ماهنامه »فیلم« خاطرنش��ان 
در  ش��ده  ارائ��ه  طن��ز  ن��وع  می کن��د: 
»خوش نشین ها« جالب است و مخاطب را 
جذب می کند؛ ضمن این که مرجانه دلدار 
گلچین که کم کار شده بود در این سریال 

به خوبی از عهده نقش برآمده است.
وی تأکید می کن��د: برای اظهارنظر درباره 
»خوش نش��ین ها« هنوز زود است، اما این 
سریال تا به حال خوب بوده است. من هم 
دوس��ت دارم قبل از ساعت 8 و 20 دقیقه 
به خانه برسم تا »خوش نشین ها« را ببینم.

عض��و هی��أت تحریریه  مجله »س��ینما و 
ادبیات« نیز به ایس��نا می گوی��د: در نبود 
سریال های طنز خوب، »خوش نشین ها« را 
می توان یک مجموعه  متوس��ط به نسبت 

خوب ارزیابی کرد.
»خوش نشین ها«  سریال  دیگری  خبرنگار 
 را طن�����زی س����ط��حی می دان����د و 
می افزاید: تلویزیون بلد نیست سریال طنز 

تولید کند و با این طنزهای سطح پایین و 
سخیف مخاطبانش را از دست می دهد.

وی ادام��ه می دهد: هیچ نکت��ه  طنزی در 
»خوش نشین ها« وجود ندارد. محتوای این 
س��ریال نیز طنز نیست و فقط از حرکات 
بدن ب��رای خندان��دن مخاطب اس��تفاده 

می شود.
این خبرن��گار یادآور می ش��ود: فیلمنامه 
»خوش نش��ین ها« نی��ز تا به ح��ال نکات 

طنزی نداشته است.
دبیر س��رویس گزارش خب��ری روزنامه  
»ابت��کار« معتق��د است:»خوش نش��ین ها« 
ب��ه خاطر پر ک��ردن فقدان س��رگرمی در 
تلویزی��ون و رقاب��ت ب��ا »قه��وه تلخ« از 
تلویزیون پخش ش��د؛ ولی امکان رقابت 
با س��ریالی مثل »قهوه تلخ« را ندارد، زیرا 

»قهوه تلخ« در سطح باالتری است.
»خوش نش��ین ها« هدف  می افزای��د:  وی 
خاص��ی ندارد و هج��و را ترویج می کند. 
بیشتر برنامه های طنز صدا وسیما در حال 
حاضر هجو اس��ت و تنها برای خنداندن 

مخاطب تولید می شود.
روزنام��ه  اجتماع��ی  بخ��ش  خبرن��گار 
اظهارنظری »خوش نش��ین ها«  در  »ایران« 
را یک س��ریال س��رگرم کننده می داند و 
می گوید: سطح س��لیقه مردم ما در بحث 
طنز پایین اس��ت و طنز فاخ��ری نداریم 
ک��ه »خوش نش��ین ها« را ب��ا آن مقایس��ه 
کنیم. ب��ه طور قطع »خوش نش��ین ها« نیز 
با س��ریال های قبلي یعنی سریال های ماه 
رمضان و س��ریال های نوروزی مقایس��ه 

می شود.
وی ی��ادآور می ش��ود: »خوش نش��ین ها« 
از لح��اظ کیفی تف��اوت اندکی با س��ایر 
س��ریال های طن��ز دارد ام��ا نکت��ه مثبت 
»خوش نشین ها« این است که مخاطب را 

می خنداند.
خبرنگار و مترجم روزنامه  »همشهری« نیز 
گفت: به نظر من »خوش نشین ها« سریال 
قشنگی است و در واقع خواسته اند کاری 
مشابه »متهم گریخت« دربیاورند؛ در حالی 
که »متهم گریخت« بهتر بود؛ اما شاید این 

سریال هم در ادامه بهتر شود.
وی هم چنی��ن می افزاید: این که تلویزیون 
بع��د از یک مدت دوباره س��ریال طنز هر 
ش��بی پخش می کند خیلی خوب است و 

باعث بیشتر شدن تعداد بیننده می شود.
مدی��ر داخلی مجل��ه »رویش« نی��ز بیان 
می کند: تم های این سریال تکراری است 
و علی صادقی هم حرف های تازه ای برای 

گفتن ندارد.
طنزه��ای  کل،  در  می ده��د:  ادام��ه  وی 
خوب��ی داریم ولی آن ق��در اجازه  پخش 
ای��ن برنامه ه��ا را در تلویزی��ون نداده اند 
که فیلمس��ازان س��راغ فیلم های گیشه ای 

رفته اند.
مدی��ر داخل��ی مجله  »روی��ش« هم چنین 
می گوی��د: زمانی ک��ه برنامه ه��ای مهران 
مدی��ری پخش می ش��د آنه��ا را می دیدم 
اکنون هم »قهوه تل��خ« را نگاه می کنم اما 

در تلویزیون سریال جذابی نمی بینم.
مدیر بازاریابی و بازرگانی نشریه انگلیسی 

زب��ان »یونی��ک)Unique( « در گفتگو 
با ایس��نا اظهار می کند: س��عید آقاخانی و 
رضا عط��اران طنزهای خوبی می س��ازند 
که مش��کل های جامعه را نشان می دهد. 
هم چنی��ن کاراکترهای خوب��ی هم دارند 
و مطل��ب را خوب بی��ان می کنند اما اگر 
طنزه��ای دیگ��ری نظیر »قه��وه تلخ« نیز 
کار و ب��ه آن اجازه پخش در تلویزیون را 

می دادند بهتر می شد.
نویس��نده تحریریه  »جام جم« با بیان این 
که فقط چند قس��مت از »خوش نشین ها« 
را دی��ده و به نظرش جالب بوده اس��ت، 
می گوید: هیچ طنزی را به اندازه برنامه های 

مهران مدیری دوست ندارم.
نویس��نده  صفحه سبک زندگی همشهری 
ج��وان نی��ز در گفتگو ب��ا ایس��نا عنوان 
می کند: پخش س��ریال های طنز هر شبی 
از تلویزیون خوب اس��ت به ش��رط آنکه 
یک س��ریال را پخش کنند نه اینکه بیش 
 از یک س��ریال طنز هر شبی با هم پخش 

شوند.
به گزارش ایسنا، سریال »خوش نشین ها« 
به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی 
ایرج محمدی و مهران مهام در 45 قسمت 
35 دقیق��ه ای برای گروه فیلم و س��ریال 
شبکه سه سیما تولید می شود. این سریال 
توسط علیرضا کاظمی پور و سعید جاللی 
نوش��ته و تصویرب��رداری آن از اواس��ط 
ش��هریور ماه آغاز شده اس��ت. بازیگران 
این س��ریال طنز س��یروس گرجس��تانی، 
حمید لوالیی، علی صادقی، مهران رجبی، 
امیرغفارمنش، مرجانه گلچین و... هستند. 
در این مجموعه م��ردی به نام صدری از 
دوست و شریکش، اردشیر، بی خبر است. 
همین مسأله باعث آشفتگی او و خانواده 
اردشیر می شود. جس��تجوی آفاق همسر 
اردشیر و فرزندانش باعث می شود آنها با 
ماجراهایی رو به رو شوند که زندگی آنها 
را دستخوش حادثه های جدیدی می کند.
سریال »خوش نش��ین ها« به جز روزهای 
پنجش��نبه، ه��ر ش��ب س��اعت 20 و 40 
دقیقه از شبکه  سه س��یما پخش می شود. 
این س��ریال حدود ساعت 13 و 50 دقیقه 
تکرار می ش��ود و به نظر می رس��د تکرار 
دوم��ی هم در س��اعت ی��ک و 30 دقیقه 

بامداد داشته باشد.

» خوش نشین ها « از منظر اهالي رسانه

 به گزارش ایس��نا، به گفت��ه  آرام، این رمان 
بر اس��اس یک س��نت قدیم��ی در جنوب 
کشور نوش��ته شده است؛ س��نتی که مانند 
دوئل برای رسیدن به عشق بوده، این سنت 
که در گذشته وجود داشته، در این رمان، به 

شکل امروزی بیان شده است.
رمان »بداهه گویی« از سوی نشر افق منتشر 

خواهد شد.
این نویس��نده هم چنین به تازگی مجموعه  
داس��تان جدیدش با عنوان »به چش��م های 
هم خیره شده بودیم« را برای چاپ به نشر 
ققنوس داده که اکنون در حال آماده س��ازی 
برای ارس��ال ب��ه وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی برای دریافت مجوز نشر است.
برگیرن��ده   در  داس��تان  مجموع��ه   ای��ن 
چه��ار قصه ب��ا نام های »دره ه��ای ماه زده«، 
»راگا«، »خ��رده  روایت ه��ای منطقه البروج« 
و »ش��ب به یادماندن��ی« اس��ت ک��ه ه��ر 
 ی��ک ماهی��ت و روایت��ی مس��تقل از ه��م 

دارند.
هم چنین مجموعه  داستان دیگری از آرام با 
عنوان »همین حاال داش��تم چیزی می گفتم« 
که از س��وی نش��ر چش��مه مج��وز چاپ 
 گرفته اس��ت، ت��ا آخر پاییز منتش��ر خواهد 

شد.
پیش تر، س��ه نمایشنامه  »این یارو آنتیگونه«، 
»خانه  تل��خ« و »صداهای نزدیک و در عین 
حال بس��یار دور صفدر و صفورا، دوچرخه 
و س��ینما« نوش��ته  احمد آرام از سوی نشر 

نوح نبی منتشر شده است. 
مجموعه  داستان »کسی ما را به شام دعوت 
نمی کند« نیز از آثار داس��تانی اوس��ت که از 

سوی نشر افق عرضه شده است.
احمد آرام متولد 22 فروردین ماه سال 1330 
در ش��یراز اس��ت. او فارغ التحصیل رش��ته  
هنرهای نمایشی اس��ت و به گفته  خودش، 
 از طری��ق تئات��ر ب��ه ادبیات نزدیک ش��ده 

است. 
آرام بازنشس��ته  دانشگاه علوم پزشکی است 
و در حال حاضر، در تعدادی از مدرسه های 
هنری، بازیگری و فیلمنامه نویس��ی تدریس 
می کن��د و در عی��ن ح��ال به نوش��تن نیز 

می پردازد.

احمد آرام رمان 
»بداهه گویي« 
را به چاپ سپرد

روزی بود...

تاالر هنر وابس��ته به س��ازمان فرهنگی 
در  اصفه��ان،  ش��هرداری  تفریح��ی 
برنامه س��ینمای هنری مل��ل، این هفته 
و  غواص��ی  »لب��اس  س��ینمایی  فیل��م 
 پروان��ه« اثر جولی��ان اش��نابل را اکران 

می نماید. 
فیل��م  ای��ن  ایمن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
سرگذش��ت نامه ای محصول کشورهای 
فرانسه و آمریکا، سال 2007 به صورت 
رنگی و به مدت 112 دقیقه می باش��د و 
بازیگرانی چون ماتیو آمارلیک، امانوئل 
س��ینیه، م��اری ک��روز و... در این فیلم 

نقش آفرین هستند. 
 فیل���م براس��اس زندگ���ی واقع���ی 
»ژآن دومینیکبویی« س��ردبیر مجله »ال« 
ساخته ش��ده که س��کته می کند و تمام 

بدنش فلج می شود. 
حاال او تنها از طریق پلک چش��م چپ 
می تواند با دنیای اطرافش ارتباط برقرار 
کن��دو ب��ه کمک ی��ک مش��اور گفتگو  
می تواند افکار خود را به صورت حروف 
الفبا ش��کل دهد و از همین راه او موفق 
به نوش��تن رمانی به نام »لباس غواصی 
و پروانه« می ش��ود... فیلمی متفاوت از 
»اش��نابل« کارگردان��ی ک��ه دید بصری 
نامتعارف��ش جایزه بهتری��ن کارگردانی 
 جش��نواره ک��ن را برای��ش ب��ه ارمغان 

آورد. 
این فیل��م روز جمع��ه چهاردهم آبان، 
س��اعت 9:30 در تاالر هنر اکران ش��ده 
و توس��ط سیاوش گلشیری مورد نقد و 

بررسی قرار می گیرد. 
عالقه من�����دان می ت��وانن����د جه�ت 
کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره 
حاص��ل  تم��اس   5660881  تلف��ن 

فرمایند.
فیل��م س��ینمایي »مصائب ش��یرین« نیز 
داوودن��ژاد علیرض��ا  کارگردان��ی   ب��ه 
  در برنامه س��ینمای خان��واده تاالر هنر 
وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی 
جمع��ه  روز  اصفه��ان،  ش��هرداری 
 چهاردهم آبان، ساعت 16 در این مرکز 
اک��ران  س��ینما  و  تئات��ر   تخصص��ی 

می گردد. 
در ای��ن برنام��ه پ��س از اک��ران فیلم، 
ب��ه تحلیل  متخصص��ان روان شناس��ی 
و  پرداخت��ه  فیل��م  روان ش��ناختی 
پیرام��ون  ش��رکت کننده  خانواده ه��ای 
ی��ک  در  ازدواج  و  عش��ق  موض��وع 
 کارگاه آموزش��ی به بحث و تبادل نظر 

می پردازند. 
خالصه فیلم: رضا نوجوانی اس��ت که 
نزد مادر بزرگ مادری و پدرش زندگی 
می کند. او و دختردای��ی اش )مونا( دل 
به هم می بندند ولی این وضع، خانواده ها 

را دچار نگرانی می کند. 
رض��ا و مونا از طرف خانواده هایش��ان 
توبی��خ می ش��وند و...عالقه من��دان ب��ه 
موضوع عشق و ازدواج می توانند جهت 
تماش��ای این فیلم به تاالر هنر واقع در 
میدان الله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه 

کنند.

فیلم »لباس غواصي و پروانه« 
در تاالر هنر روي پرده مي رود 

ياد ياران ياد باد

سیری در دستاوردها و عملكردهای شهرداری اصفهان

جهاد خدمت رسانی در سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری )قسمت دوازدهم(
زاینده رود

نمایشگاه جهاد خدمت رسانی که وارد ماه دوم فعالیت خود می شود؛ با محیطی وسیع 
و نمایش خالقانه و مبتکرانه خدمات، دستاوردها و وظایف شهرداری، توانسته است دریچه 
ای جدید از خدمات صادقانه شهرداری در 8 سال گذشته را با شعار هشت سال دفاع مقدس، 
هش��ت س��ال جهاد خدمت رس��انی به روی مردم باز کند و تالش خادمانه مدیران ش��هری 
اصفهان که با س��الح توکل و مدیریت عملیاتی دفاع مقدس در سال های اخیر دستاوردهای 

بی نظیری به دست آورده اند را به تصویر کشد.
ایس��تگاه ش��ماره یک متروی اصفه��ان هنوز از جمعیت مش��تاقانی که ب��رای دیدن فعالیت 
های وس��یع عمرانی، خدماتی و فرهنگی ش��هرداری می آیند پر و خالی می شود و بسیاری 
 از بازدیدکنن��دگان از ای��ن ابتکار اطالع رس��انی در عرصه خدمت انگش��ت حیرت به دهان 

می گیرند.
در ادامه گذر از نمایشگاه و بازدید غرفه به غرفه، به بیان عملکردهای سازمان میادین میوه و 
تره بار شهرداری اصفهان می رسیم که به حق در ساماندهی مشاغل شهری نیز فعالیت مثبت 

و ارزنده ای به یادگار گذاشته است.
دس��ت یابی به ش��هری برخوردار از محیط های کس��ب و کار مطلوب و بهره وری مشاغل 
شهری با رعایت شاخص های توسعه پایدار و منطبق با هویت اسالمی و ایران با شعار بهبود 

رابطه توزیع و مصرف، از هدف های عمده محوری این سازمان شهرداری می باشد.
 پروژه های سازمان میادين میوه و تره بار

پروژه های قابل بهره برداری س��ازمان در س��ه واحد میدان مرکزی میوه و تره بار ش��هرک 
کارگاهی امیرکبیر و بازار تعریف شده است و احداث محوطه مستقیم و سالن های سبزی در 

ضلع جنوبی میدان مرکزی از مهم ترین طرح های قابل بهره برداری این سازمان در مساحتی 
بالغ بر 7 هزار و 500 متر و در قالب 268 باب غرفه و هم چنین دو س��کوی توزیع با هزینه 
بیش از 72 میلیارد س��اخته ش��ده اس��ت. تأمین آب ش��رب میدان مرکزی تره بار و ایجاد سه 
واحد فروشگاهی اداری در سه بلوک شهرک امیرکبیر با تعداد 32 کارگاه، 28 فروشگاه و 44 
باب دفتر اداری به همراه ایجاد سه بازار محبت، گیاهان دارویی الله و سروش، جهت عرضه 

مایحتاج شهروندان، از دیگر پروژه های سازمان بوده است.
هم چنین واحدهای کارگاهی – فروشگاهی امیرکبیر، سردرب ورودی میدان مرکزی، احداث 
بازار ش��هید کیانی، بازار وحید، نوسازی بازار گلس��تان، استخر روباز غدیر در کنار حدود ده 
پروژه مش��ارکتی مردم از قبیل احداث س��ردخانه، تاالر پذیرایی، بازار همدانیان، س��یتی سنتر 
 غ��رب، مجتمع تجاری بزرگمهر، س��وله های بلوک 24 و 26 ش��هرک کارگاه��ی و ... نیز از 

پروژه های عمده سازمان میادین میوه و تره بار در سال های اخیر بوده است.
 تشريح پروژه های سازمان میادين میوه و تره بار شهرداری اصفهان

 بازار محبت
بازار محبت از بازارهای روز س��ازمان می باش��د که مس��احت عرص��ه آن 2600 مترمربع و 
مساحت ساخت آن 600 متر، با تعداد 10 غرفه برای عرضه مایحتاج عمومی مردم در خیابان 
مس��جد سید احداث ش��ده اس��ت و هزینه ای بالغ بر 1/876/914/663 ریال به همراه داشته 

است.

 بازار گیاهان دارويی الله
این بازار در عرضه گیاهان دارویی فعالیت داش��ته و با مس��احت عرصه 3900 متر و مساحت 
ساخت 1500 مترمربع، با 31 غرفه و هزینه 30 میلیارد ریالی در میدان الله ساخته شده است 

و نخستین بازار تخصصی گیاهان دارویی کشور می باشد.
 بازار سروش

از دیگر بازارهای روز س��ازمان میادین ش��هرداری اصفهان بوده که در جهت تأمین مایحتاج 
عموم��ی مردم با عرصه هزار مترمربع و مس��احت 2150 مترمربع در 4 غرفه و یک مجموعه 

عرضه ماهی، با هزینه 16 میلیارد ریال در میدان قدس اجرا و ساخته شده است.
 محوطه عرضه مستقیم سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار

ای��ن پ��روژه در ضلع جنوب غربی میدان انجام ش��ده اس��ت و احداث آن از س��ال 86 آغاز 
ش��ده بود و در س��ال 88 به بهره برداری رس��ید، پروژه مذکور دارای 75 هزار متر مساحت و 
تع��داد 268 باب غرفه دو س��کوی رو باز به مس��احت 11 هزار مترمرب��ع و هزینه ای بالغ بر 
72/312/117/426 ریال برای س��اماندهی به عرضه س��بزیجات در کنار بازار قبلی سبزی در 

میدان مرکزی ایجاد شد.
 پروژه آب شرب میدان مرکزی میوه و تره بار

این پروژه در اواس��ط س��ال 87 در مسیری به طول 4313 متر آغاز شد و با هزینه ای بالغ بر 9 
میلیارد ریال در س��طح میدان مرکزی آماده بهره ب��رداری گردید و از بدو بهره برداری، میدان 
مرکزی میوه و تره بار را به سیس��تم آب تصفیه ش��ده و هم چنین ش��بکه سراسری فاضالب 

شهری مجهز کرد.
 پروژه های شهرک کارگاهی امیرکبیر  

در واحد فروشگاهی بلوک 27و 28 در ضلع جنوبی، صنایع کارگاهی امیرکبیر در اتوبان امام 
خمینی مس��احتی 6200 مترمربعی با عرصه 8900 مترمربعی، 16 باب کارگاه و 8 فروش��گاه 
را با هزینه ای 63 میلیارد ریالی در برمی گیرد. در بلوک 31 و 32 این ش��هرک نیز پروژه ای 
با حدود 62 میلیارد ریال هزینه، 16 باب کارگاه و 8 فروشگاه و نیز 16 باب اداری را شامل 
می ش��ود و در بلوک 21 نیز در مس��احت ساخت 2700 متری، 12 باب فروشگاه و 12 باب 

ساختمان اداری با هزینه حدود 15 میلیارد ریال ایجاد شده است.
پروژه های در دست اقدام و آماده بهره برداری سازمان میادين شهرداری اصفهان

 واحدهای کارگاهی – فروشگاهی بلوک 22 و 23 منطقه کارگاهی امیرکبیر
این واحد در مرکز شهرک کارگاهی امیرکبیر بوده و در مساحت عرصه 4632 مترمربع و مساحت 
ساخت 5700 مترمربعی در 8 سوله و 8 فروشگاه و 8 باب مغازه اداری با بودجه حدود 55 میلیارد 

ریالی از سال 87 ساختمان خود را آغاز نموده است و آماده بهره برداری می باشد.
 بلوک 25 در دو فاز 1 و2

این واحد در شمال غربی شهرک کارگاهی امیرکبیر در اتوبان امام خمینی واقع شده و با عرصه 
 10 هزار متر مربعی و مس��احت س��اخت 16 هزار مترمربعی، 36 کارگاه و 66 فروشگاه را در بر

 می گیرد و بالغ بر 103 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.
 پروژه سردر ورودی میدان مرکزی میوه و تره بار

این پروژه از ابتدای س��ال 88 آغاز ش��ده و ورودی میدان از س��مت اتوبان اصفهان – نایین را با 
هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد ریال بازسازی و زیباسازی می کند و جلوه ای ویژه به ورودی میدان 

بخشیده است.
 مكانیزاسیون میدان مرکزی

به منظور حرکت به س��مت مبادله های الکترونیکی، پروژه ایجاد سیستم مکانیزاسیون فرآیندهای 
میدان مرکزی با اعتبار حدود 5 میلیارد ریال در مرحله بهره برداری است.

 بازار شهید کیانی
در خیابان فیض اصفهانی و ابتدای خیابان ش��هید کیانی در منطقه 6 ش��هرداری به مساحت  500 

مترمربع و با هزینه 3 میلیارد ریالی در حال اجرا و آماده سازی می باشد.
 بازار وحید

درخیابان وحید )منطقه 5 اصفهان( با مساحت 650 مترمربعی و هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد ریال، در 
حال تجهیز و آماده بهره برداری است.

 نوسازی بازار گلستان
در خیابان کاوه بعد از س��ه راه ملک ش��هر، رو به روی کالنتری 19 با اعتباری نزدیک به 4 میلیارد 

ریال و در مساحت 1500 مترمربعی، بازار گلستان در حال نوسازی می باشد.
 استخر روباز غدير

ای��ن پروژه در محل باغ غدیر جنب مجموعه بهتوانی غدیر واقع ش��ده اس��ت که مس��احت آن 
 1480 مترمربع و مساحت ساخت آن 2200 مترمربع با بودجه 10 میلیارد ریالی در مرحله تکمیل

 است.


