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به مناسب ارتحال آيت ا... اسداله خراساني؛ 
سه روز عزاي عمومي در كاشان

 توسعه صنعت كشور مديون  
ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه است 
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 مديلللركللللل فرهنللللگ و ارشلللاد اسللامي 
چهارمحال و بختياري از برگزاري نخستين جشنواره 
موسيقي محلي و سنتي استان، هم زمان با اول آذرماه 

سال جاري در اين استان خبر داد. 
به گزارش فارس از شللهركرد، »داريوش رضواني« 
 در جمللع خبرنللگاران با اعام ايللن مطلب اظهار
داشت: چهارمحال و بختياري از ظرفيت  هاي هنري 
خوب و ارزشللمندي در حوزه موسيقي برخوردار 
اسللت كه برگزاري جشنواره  ها و ارج نهادن به آثار 
هنرمندان اين حوزه مي تواند در رشد و اعتاي آن 

نقش به سزايي داشته باشد. 
وي با بيان اينكه بيللش از 100 اثر به دبيرخانه اين 
جشنواره ارسال شده اسللت، گفت: اين جشنواره 
با استقبال گسترده هنرمندان موسيقي روبه رو شده 
به گونه اي كه مي تللوان از آن به عنوان بزرگ ترين 
گردهمايي اهالي موسيقي استان در سال جاري ياد 
كرد. رضواني افزود: 20 اثر در بخش گروه نوازي و 
بيش از 80 اثر در بخش تك نوازي ارسال شده است 
كه روز شللنبه هم زمان با 22 آبان ماه مورد بازبيني 

قرار مي گيرند.  
 مديلللللركل فرهنلللللگ و ارشللللاد اسللامي 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: نتيجه نهايي بازبيني 
اين آثار 25 آبان اعام مي شللود كه در نهايت پس 
از رقابت افراد و گروه هاي برگزيده با يكديگر، آثار 
برتر در مراسم اختتاميه معرفي و تجليل مي شوند.  
رضواني خاطرنشان كرد: اين جشنواره هم زمان با 
هفته واليت از يكم تا سللوم آذرماه، با هدف ايجاد 
بستر مناسب براي توليد آثار هنري در حوزه موسيقي 
منطبق با فرامين اسللام و فرهنگ و آداب و رسوم 
بومي استان در مجتمع فرهنگی هنری غدير شهركرد 
برگزار مي شود. رضواني تأكيد كرد: موسيقي محلي 
يكي از قوي ترين ابزار زنده نگه داشتن سنت هاي 
بومي منطقه بوده و موسيقي محلي بختياري سرشار 

از حماسه و روحيه ميهن پرستي اين قوم است. 

 طلللی حكمللی سلللرهنگ 
حسين غامی به عنوان رئيس 
پليس راهور اسللتان معرفی و 
از تاش های سرهنگ صفوی 
رئيس سابق پليس راهور تقدير 
به عمل آمد. در مراسم توديع و 

معارفه رئيس پليس راهور استان،  فرماندهی انتظامی استان اصفهان ...
شهرستان/ صفحه4

بيست و دومين جشنواره تئاتر 
برگزاری  بللا  اصفهان  اسللتان 
مراسم اختتاميه و معرفی نفرات 
و گروه های برتر در آمفی تئاتر 
مجموعه فرهنگی فرشچيان به 
كار خود پايان داد.كمبود فضا 

برای برگزاری مراسم در سالن چهارصد نفری استاد فرشچيان ...
 جامعه / صفحه3

طي حكمي؛
رئيس پليس راهور فرماندهي 

انتظامي استان منصوب شد

اختتامیه جشنواره بیست و دوم تئاتر در اصفهان
فقط برای اینکه جشنواره تئاتر 

داشته باشيم

هم زمان با هفته واليت؛

جشنواره موسيقي محلي 
چهارمحال و بختياري 

برگزار مي شود

براي نخستین بار در تاريخ صنعت ايران؛

»گروه انتخاب« دوو كره جنوبي را خريد

 شللنبه آينللده تيللم فوتبللال 
ذوب آهللن ايللران در فينللال 
قهرمانان  ليگ  مسللابقه های 
باشگاه های آسلليا در كشور 
ژاپللن و در شللهر توكيللو به 
مصاف تيم سللئونگنام از كره 

جنوبی می رود تا در صورت غلبه بر حريف، جدای از كسب عنوان با 
ارزش قهرمانی در ليگ باشگاه های آسيا، جواز حضور ... 

ورزش / صفحه7

دو كلمه حرف حساب با ذوب آهنی ها 
مواظب غرور احتمالی خود باشيد

صفحه 2

چهلستون و باغ فين ثبت جهانی می شود

شهرداری گرگاب باستناد مجوز شماره 3/595 مورخ 88/12/26 شورای محترم اسالمی شهر قصد دارد نسبت به 
فروش پنج قطعه زمین )سه قطعه واقع در مجموعه تفكیكی انتهای خیابان كشاورز، روبروی شهرداری، پالكهای بنیاد 
مسكن و دو قطعه واقع در سايت كارگاهی شهر گرگاب( با مشخصات ذيل و با قیمت پايه كارشناس رسمی دادگستری 
و با در نظر گرفتن تسهیالت مناسب اقدام نمايد. لذا از كلیه متقاضیان دعوت بعمل می آيد تا حداكثر ظرف مدت 10 
روز پس از تاريخ انتشار اين اگهی جهت بازديد و اطالع از شرايط برگزاری و اخذ مدارک مزايده و خريد به شهرداری 

گرگاب )اصفهان – شاهین شهر – گرگاب – انتهای بلوار امام خمینی( مراجعه نمايند.

آگهی مزايده فروش)نوبت دوم(

قیمت پايه كارشناس رسمی هر مترمربع )ريال(ابعادمساحت زمین )مترمربع(شماره پالک

600/000 )آگهی مرحله دوم(20×10 288200 )زمین مسكونی(

595/000 )آگهی مرحله دوم(20×10 289200 )زمین مسكونی( 

590/000 )آگهی مرحله دوم(20×10 200 291 )زمین مسكونی(

2/250/000 )آگهی مرحله اول(-261/70 سايت كارگاهی

2/500/000 )آگهی مرحله سوم(-72سايت كارگاهی 

 شماره تلفن تماس: 46 – 03125754545      نمابر: 03125753330
WWW.SHAHRDARI-GORGAB.IR :وب سايت شهرداری گرگاب

سيد محمد احمدی 
شهردار گرگاب 

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد كاالهای مشروحه ذيل را از 
طريق مزايده به فروش برساند:

1 – كاالهای مستعمل شامل وسايل متفرقه – اتصاالت برقی 34 قلم
2 – كاالهای اسقاطی شامل لوله – وسايل متفرقه حدوداً بوزن تقريبی 13 تن

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت بازديد از تاريخ درج اين آگهی به مدت 7 روز و در اوقات 
اداری به آدرس های ذيل مراجعه و شرايط شركت در مزايده را دريافت نمايند.

آدرس:
1-جاده تهران – بلوار پااليشگاه اصفهان – تأسیسات انبار نفت شهید محمد منتظری – انبار كاال

2-میدان آزادی – خیابان هزار جريب – جنب پمپ بنزين – انبار شركت نفت – انبار كاال 
تلفن های تماس 6688825 – 3804821 – 6689364

 http:// isfahan.niopdc.ir

آگهی مزايده )نوبت دوم( 
شماره 800/18824

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی اصفهان

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان

م الف: 10914

مزايای المپهای كم مصرف عبارتند از: مصرف كم، طول عمر 
زياد، روشنائی بهینه، جايگزينی آسان، تنوع رنگ و ....

جناب آقای ديانی 

روزنامه زاینده رود

انتخاب موفقیت حضرتعالی را در خريد   مديرعامل محترم گروه 
مردم  و  حضرتعالی  به  صمیمانه  جنوبی  كره  الكترونیک  دوو 
را  شما  توفیق  بزرگ  از خداوند  نمايیم.  می  تبريک عرض  ايران 

خواهانیم.

جناب آقای ذاكری 

روزنامه زاینده رود

شهردار محترم زرين شهر انتخاب جنابعالی را به عنوان شهردار نمونه در امر استقبال 
از مسافران نوروزی كه از طرف وزارت كشور اعالم شده را به حضرتعالی و پرسنل 
پر تالش شهرداری زرين شهر تبريک عرض می نمائیم. از خداوند متعال توفیق شما 

را در انجام خدمت به مردم ايران اسالمی خواستاريم.

 درگذشت حضرت آيت ا... خراساني را به شما و خانواده آن بزرگوار تسليت عرض مي نماييم، 
از خداوند بزرگ علو درجات براي آن مرحوم و سعادت و سالمتي براي بازماندگان و مردم 

عزيز كاشان مسئلت مي نماييم.
روزنامه زاینده رود

نماينده ولي فقيه و امام جمعه كاشان
فرماندار، شهردار و مردم عزيز شهر دارالمؤمنين
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نماينللده مردم تهللران در مجلس معتقد 
اسللت كه تدوام رياست علی الريجانی 
بللر فراكسلليون اصول گرايللان آن هللم 
بللا كسللب تنهللا 25 رأی از 47 رأی 
شللورای مركزی، نشللان دهنده كاهش 
محبوبيللت و مشللروعيت الريجانی در 
بيللن اصول گرايان اسللت. الريجانی در 
انتخابللات فراكسلليون اصول گرايان در 
رقابت با سيد شهاب الدين صدر ديگر 
نامزد تصدی رياسللت اين فراكسلليون، 
تنهللا نيمی از آرا را كسللب كللرد و در 
كسب اكثريت قاطع آرای اصول گرايان 
نللاكام ماند. در اين رأی گيری عاوه بر 
43 عضو شورای مركزی، 4 عضو هيأت 
داوری اين فراكسيون نيز حضور داشتند. 
طبق اساسللنامه فراكسيون اصول گرايان، 
اعضای هيللأت داوری می توانند با حق 
رأی در جلسلله های شللورای مركللزی 

فراكسيون حضور يابند. 
در صورتللی كه آرای چهار عضو هيأت 
داوری از اين انتخابات كسر شود، تعداد 
آرای الريجانللی در بيللن اصول گرايان 

مجلس روشن می شود. 
در نخسللتين سال فعاليت مجلس هشتم 
اصول گرايللان مجلللس با اجمللاع آرا، 
الريجانی را برای رياست اين فراكسيون 
انتخللاب كردنللد؛ در ايللن انتخابللات 

الريجانی هيچ رقيبی نداشت.
در سال گذشته حجت االسام مرتضی 
آقاتهرانی برای رياست اين فراكسيون به 
رقابت با الريجانی پرداخت و در حالی 
كه حللدود 15 تن از اعضای شللورای 
مركللزی در جلسلله رأی گيری حضور 
نداشللتند، الريجانی با كسللب 24 رأی 
رياست خود را بر اين فراكسيون تداوم 

بخشيد. 
در انتخابات اخير الريجانی توانست 25 
رأی از اصول گرايان مجلس كسب كند 
كه اين مسللأله حاكی از ريزش شللديد 
آرای وی در بيللن اصول گرايان اسللت. 
زيللرا در ايللن انتخابات صللدر در يك 

رقابت تنگاتنگ 20 رأی كسب كرد و 2 
رأی سفيد نيز به گلدان انداخته شد. 

حجت السام حميد رسايی از نمايندگان 
اصول گللرا و منتقد عملكللرد الريجانی 
در خصوص نتيجه هللای اين انتخابات 
معتقد اسللت: اين انتخابات نشللان داد 
كلله الريجانللی با بحران مشللروعيت و 
محبوبيت در بيللن اصول گرايان مجلس 
رو به رو است كه دليل عمده آن رفتارها 
و مواضع الريجانی در سلله سللال اخير 

است. 
 نماينده مللردم تهللران در مجلس ادامه 
داد: الريجانی در سال اول انتخابات اين 
فراكسيون به خاطر اجماع اصول گرايان 
و بدون داشللتن رقيب به رياسللت اين 

فراكسيون رسيد. 
 رسللايی افزود: در انتخابات سللال دوم، 
آقللا تهرانی بلله رقابللت بللا الريجانی 
پرداخللت كه الريجانی بللا اختاف 20 
رأی بللار ديگر حضور خود را در صدر 

اين فراكسيون تداوم بخشيد. 
در  كلله  كللرد  خاطرنشللان  رسللايی 
جريان انتخابات سللال دوم فراكسلليون 
اصول گرايلللللان نوعللی رفتارهلللای 
غيرانتخاباتی و خاف اخاق سياسللی 
صورت گرفت، زيرا به برخی از اعضای 
شللورای مركزی كه همسو با الريجانی 
نبودند اعام شللد كه جلسلله انتخابات 
ساعت 16و 30 دقيقه برگزار می شود، 
اما رأی گيری در سللاعت 16 انجام شد 
و بلله هميللن خاطر 15 تللن از اعضای 
شللورای مركزی نتوانستند در انتخابات 

حاضر شوند. 
اين عضللو ارشللد فراكسلليون انقاب 
اسللامی مجلس ادامه داد: در انتخابات 
امسللال الريجانی با وجود حضور همه 
اعضای شورای مركزی و 4 عضو هيأت 
داوری، تنها توانست 25 رأی كسب كند 
كه نشان می دهد مقبوليت الريجانی در 
بيللن اصول گرايللان دچار بحران شللده 

است. 

استاندار تهران گفت: حمل و نقل عمومی به 
عنوان دماسنج و معيار طرح هدفمندسازی 
يارانه  هللا و از مهم ترين، اساسللی ترين و 
حساس ترين بخش های اين طرح است. 
به گزارش مهر، مرتضی تمدن در همايش 
هماهنگی طرح هدفمندسازی يارانه ها در 
بخش حمل و نقل عمومی كه در معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شللهرداری تهران 
برگزار شللد، افزود: دولت برای تهيه بسته 
حمل و نقل زمان زيادی گذاشته، چرا كه 
آثار و پيامدهای هر گونه تغيير و تحولی در 
اين بخش به سللرعت در جامعه انعكاس 
پيدا می كند. استاندار تهران با تأكيد بر اين 
كه با توجه به عملكرد دلسوزانه  مسئوالن 
حمل و نقل شهری اطمينان داريم كه اتفاق 
غير منطقی در اين بخللش رخ نمی دهد، 
اظهار كرد: اجزای بسللته حمل و نقل كه 
از سوی دولت آماده شللده، به تدريج در 
حال اعام شللدن اسللت. تمدن با تشكر 
 از مسللئوالن حمل و نقل شهری تصريح 
كرد: حمل و نقل شللهری سللهم ويژه ای 
در طللرح هدفمندسللازی يارانه  هللا و در 

واقللع در اجرای عدالللت دارد. هم چنين 
مرتضی طايی رئيس كميسيون فرهنگی 
و اجتماعی شورای اسامی شهر تهران با 
اشاره به اين كه تهديدها را بايد شناسايی و 
آن ها را به فرصت تبديل كنيم، اظهار كرد: 
موضوع حمل و نقل عمومی در خط مقدم 
طرح هدفمندسازی يارانه ها قرار دارد. در 
ادامه سيد جعفر تشكری هاشمی، معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران با 
اشللاره به اينكه دولت تمام اهتمام خود را 
برای اجرای طرح هدفمندسازی يارانه  ها 
به كار گرفته، تصريح كرد: شهردار تهران 
در جلسلله های متعدد، از تمللام مديران 
شهری خواسللته اند برای اجرای صحيح 
اين طرح بلله عنوان تحولی جدی از هيچ 
تاش و كوششللی فروگذار نكنند. وی با 
تأكيد بر اين كلله در چارچوب پيروی از 
 مقام عظمای واليت، تكليف خود می دانيم 
تمام قد در كنار اين طرح بايسللتيم، اظهار 
كرد: مديريت شللهری در خط مقدم اين 
طللرح قللرار دارد و قدم به قللدم در كنار 

مجريان آن گام بر می دارد.

محمللودی )معللاون عمرانی اسللتانداری 
تهللران( گفللت:  عللاوه بللر 700 واحد 
مسللكونی، 2 باب مدرسلله و يك مسجد 
نيز در اين شللهر افتتاح شد. وی وضعيت 
تأمين خدمات زير بنايی در شللهر جديد 
 پرديللس را مطلللوب ارزيابللی كللرد و 
گفت: خوشبختانه واحدهای مسكونی كه 
هم اكنون افراد در آن ساكن هستند از نعمت 
گاز برخوردارنللد. از سللوی ديگر در اين 
واحدها برق تأمين شده، شبكه آب شهری 
موجود است و تصفيه خانه آب اين شهر 
 جديد نيز تا دهه فجر امسال به بهره برداری 
می رسللد. محمودی  درخصوص ساخت 
فضاهای روبنايی در شللهر جديد پرديس 
نيز اظهللار داشللت: اين شللهر جديد به 
لحاظ ساخت فضاهای روبنايی چيزی از 
شللهرهای اطراف تهران كم ندارد. نيكزاد 
)وزير مسكن( هم در اين مراسم  به تأمين 
خدمات زيربنايی در سللايت های مسكن 
مهر اشللاره كرد و گفت: خوشللبختانه با 
اختصاص اعتبار 1200 ميليارد تومانی كه 
توسللط رياسللت جمهور، وزارت نيرو و 
استانداران تأمين می شود متقاضيان دارای 
شرايط مسللكن مهر تنها با پرداخت حق 

نقدی انشعاب، از خدماتی مانند آب، برق، 
فاضاب، گاز و تلفن برخوردار مي شوند. 
و به پرداخت تسهيات ساخت واحدهای 
مسكونی مهر شهری و روستايی نيز اشاره 
و تأكيد كرد: هيچ مشكلی برای پرداخت 
تسللهيات سللاخت واحدهای مسكونی 
مهر شهری و روستايی به متقاضيان واجد 
شللرايط وجود ندارد و اين تسهيات در 
شللهرها و روسللتاهای مختلف كشور به 

متقاضيان واگذار می شود. 
نيكللزاد هدايت سللرريز جمعيتی شللهر 
تهران به شللهرهای جديد اطراف را يكی 
 از سياسللت های اساسللی عنللوان كرد و
 افللزود: با اعتبارهای خوبللی كه از محل 
يارانه ها در اختيار مسللئوالن شللهرهای 
جديد قرار داديم، به زودی مسللأله حمل 
و نقل شللهرهای جديد به ويژه در پرند و 
هشللتگرد حل خواهد شد. از سوی ديگر 
روند تشكيل آزاد راه تهران – پرديس نيز 
با سرعت ادامه خواهد يافت. وزير مسكن 
و شهرسللازی در ادامه سفر خود به شهر 
جديد پرديس از روند ساخت واحدهای 
مسكونی مهر در اين شهر جديد نيز بازديد 

كرد.

كاهش محبوبيت الریجاني 
در بين اصول گرایان مجلس 

تمدن:
حمل و نقل عمومی معيار طرح 

هدفمندی یارانه هاست

با حضور وزير مسكن و شهرسازی؛
بهره برداري  از700 واحد مسکوني 

در شهر جدید پردیس

جهان نما نصف النهار
تا چند روز آينده؛

پاسخ كشورهای 5+1 
به پيشنهادهای ایران  

خبرگزاری فرانسلله از بروكسل گزارش داد: كشللورهای 1+5 كه پيگير 
موضوع هسللته ای ايران هسللتند، در چنللد روز آينده به پيشللنهادهای 
 ارائه شللده توسللط ايران بللرای ازسللرگيری گفتگوها با تهران پاسللخ 

می دهند. 
سللخنگوی كاترين اشتون )مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا( تأييد 
كرد كه ايران به صراحت تاريخ های احتمالی از سللرگيری مذاكره ها را 

به اشتون پيشنهاد كرده است. 
وی افزود: ما درباره جزئيات و پيشللنهادهای ارائه شده از سوی ايران با 
گروه 1+5 مذاكره كرده و در چند روز آينده پاسخمان را به سعيد جليلی 

مذاكره كننده ارشد هسته ای ايران اعام خواهيم كرد. 
گروه كشورهای 1+5 متشكل از 5 كشور عضو دايم شورای امنيت سازمان 
ملل )روسلليه، چين، فرانسه، انگليس و آمريكا( به اضافه آلمان، پيشنهاد 
كرده بودند كه مذاكره ها درباره موضوع هسللته ای ايران و ديگرمسائل 
مناسب برای بحث، در تاريخ پانزدهم تا هجدهم نوامبر)بيست و چهارم 

تا بيست و هفتم آبان( در وين برگزار شود. 
سخنگوی اشتون گفت: ايران پيشنهادهايی ارائه كرده كه مسئول بلندپايه 
سياسللت خارجه اتحاديلله اروپا و گروه كشللورهای 1+ 5 آن را مطالعه 

می كنند.

باراک اوباما: 
اسرائيل و فلسطين برای رسيدن 

به صلح تالش نمی كنند 
رئيس جمهللوری امريللكا در سللخنانی در مالزی در مللورد روند صلح 
خاورميانلله ابراز نگرانی كرد. به گزارش ايلنا به نقل از آسوشلليتدپرس، 
»باراک اوباما« گفت كه پيشرفت مناسبی در مذاكره های صلح خاورميانه 
نديده اسللت و اين مذاكره هللا تاكنون نتوانسللته چارچوبی برای توافق 

نهايی ايجاد كند. 
وی كه در كنفرانس مشللترک با »سوسلليلو يودهويونو«، رئيس جمهوری 
اندونزی سللخن می گفت، در مورد ساخت واحدهای صهيونيست نشين 
 در بيت المقللدس تأكيللد كللرد: هر يللك از ايللن اقدام هللا می تواند به 

اعتماد سازی بين طرف ها پايان دهد. 
پيللش از اين هم مقام های امريكايی از احللداث يك هزار و 300 واحد 
جديللد برای اسللكان يهوديان در منطقه های حسللاس بخش شللرقی و 

فلسطينی بيت المقدس ابراز نارضايتی كرده اند. 
»فيليللپ جی كراولی«، سللخنگوی وزارت خارجه امريللكا اقدام جديد 
رژيم صهيونيسللتی را بللا تاش هللای واشللنگتن مبنی بر از سللر گيری 
مذاكره هللای خاورميانه ميان اين رژيم و حكومت خودگردان فلسللطين 
متناقض دانسللته است. نشريه جورزالم پست به نقل از سخنگوی وزارت 
خارجه امريكا گزارش داد كه واشللنگتن مدت  ها در جهت متقاعد كردن 
طرفيللن برای جلوگيللری از اقدام هايللی كه اعتماد آنللان را به مخاطره 

می اندازد، تاش كرده است. 
وی افللزود كلله »هيللاری كلينتللون«، وزير خارجلله امريللكا موضوع 
 احللداث واحدهای جديد يهودی نشللين را در ديدار ايللن هفته خود با 
»بنيامين نتانياهو«، نخسللت وزير رژيم صهيونيستی كه در نيويورک انجام 

می گيرد، مطرح خواهد كرد. 
مذاكره های سللازش فلسللطين با اسرائيل در دوم سللپتامبر آغاز شد، اما 
اندكللی پس از آن بلله علت امتنللاع رژيم صهيونيسللتی از تمديد توقف 
سللاخت شللهرک  های يهودی نشللين در سللرزمين های اشللغالی كرانلله 
 باختللری و بيت المقللدس شللرقی، از سللوی طللرف فلسللطينی تحريم 

شد. 
»محمللود عباس«، رهبر حكومت خودگردان فلسللطين با ترک گفتگوی 
مسللتقيم بللا اسللرائيل، تهديد كرده اسللت كه تللا زمان توقللف دوباره 
 شهرک سللازی در سللرزمين های اشللغالی بلله مذاكره هللا بللاز نخواهد 

گشت. 
پروژه های جديد شللامل طرح سللاخت يك مجموعه 1025 واحدی در 
منطقه »هرهمللا« و 320 واحد ديگر در منطقه »راموت« در بيت المقدس 
شرقی است. »اسحاق آحارونوويچ«، وزير امور داخلی رژيم صهيونيستی 
در ايللن بللاره تصريح كرده اسللت كلله ايللن طرح های عمرانللی 6 ماه 
 پيللش تصويب شللده بود اما به دليل مشللكل های فنی بلله تعويق افتاده 

است. 
هللم چنين، گللروه  »اكنللون صلللح« كلله ساخت وسللازهای غيرقانونی 
رژيم صهيونيسللتی را زيللر نظللر دارد؛ بللا محكللوم كللردن اقدام های 
مخللرب نتانياهللو بللرای بلله بن بسللت كشللاندن مذاكللره هللا، اعمال 
 فشللار بللر فلسللطينی  ها را بللرای اداملله مذاكره هللا بی نتيجلله خوانده 

است.

اتحادیه اروپا خواستار
هماهنگ شدن سياست همسایگی 

تركيه با این اتحادیه شد  
اتحاديه اروپا از تركيه خواست 
همسللايگی  سياسللت های  تا 
خللود را در هماهنگی با روند 
الحللاق ايللن كشللور بلله اين 
اتحاديه قللرار دهد. به گزارش 
ايرنا به نقل از تارنمای اتحاديه 
اروپا، اين درخواست در قالب 
گزارش سللاالنه اتحاديه اروپا 
در روند پيشللرفت تركيه برای 
عضويت در اين اتحاديه طرح 

شده است. 
بنابرايللن گزارش، اتحاديه اروپا به تركيه هشللدار داد كه اگر می خواهد 
به اتحاديه اروپا بپيوندد، بايد سياسللت خارجی خللود را با اين اتحاديه 

هماهنگ كند. 
در گزارش اشللتفان فوله )كميسللار اتحاديه اروپا( آمده اسللت: سياست 
خارجی تركيه در سطح همسايه های خود بيشتر فعال بوده و اين ارزشی 
برای اين اتحاديه اسللت، منوط به اينكه طوری طراحی شود تا به عنوان 
يك عنصر تكميلللی در چارچوب روند الحاق آنكارا به اتحاديه اروپا و 

در هماهنگی با اين اتحاديه باشد. 
كميسللار اتحاديلله اروپا در گللزارش خود تأكيد كرد كه وی و مسللئول 
هماهنگی سياست خارجی اتحاديه اروپا تماس های بسيار سازنده ای با 

مقام های تركيه داشته اند. 
وی افللزود: همكاری تنگاتنگ اروپا و تركيه بلله مذاكره ها برای الحاق 

تركيه به اتحاديه اروپا ارزش زيادي می دهد. 
درهمين حال خبرگزاری »د پ آ« اين درخواست را هشدار اتحاديه اروپا 
به تركيه نسللبت به دهان كجی اين كشللور به اين اتحاديه و امريكا مانند 

دادن رأی منفی به قطعنامه عليه ايران در شورای امنيت توصيف كرد. 

چه خبر از پایتخت

زاینده رود  
»گروه انتخللاب« به عنوان 
بزرگ تريللن توليد كننللده لوازم 
خانگی كشور جمهوری اسامی 
ايران، شللركت »دوو الكترونيك« 
كللره جنوبللی را بلله قيمت 518 

ميليون دالر خريد.
بلله گللزارش روابللط عمومی و 
امور بين الملل انتخاب )اسللنوا- 
دوو- بست(، از حدود يك سال 
پيللش انتخاب به عنللوان يكی از 
نامزدهللای حضللور در مزايللده 
خريد دوو در بين ده ها شللركت 
خارجللی رايزنللی خللود را آغاز 

نمود كه در نهايت 2 شركت از كشورهای ايران 
و سوئد به مرحله نهايی مزايده راه يافتند.

رقيللب اصلی گللروه انتخللاب در ايللن مزايده 
)بزرگ تريللن  سللوئد  الكترولوكللس   شللركت 
توليللد كننللده لللوازم خانگی جهان( بللود كه با 
حمايت و مشاركت بانك »موگو استانلی« امريكا 

از شانس های اصلی خريد دوو به شمار می آمد، 
اما انتخاب به دليل ارائه برنامه جذاب و قدرتمند 
تجاری )Business Plan( به عنوان برنده اين 

مزايده معرفی شد.
گفتنی اسللت: دوو الكترونيللك از 5 توليد كننده 
برتللر دنيا و 3 توليد كننده بللزرگ لوازم خانگی 
كره جنوبی محسوب می شود كه در كشورهايی 

همچون: مكزيك، اسپانيا، مالزی، 
ويتنللام، چين، كللره جنوبی و... 
كارخانه های توليدی داشته و در 
بيش از 100 كشور نظير آمريكا، 
پانامللا، شلليلی، امللارات،  ژاپن، 
انگليس،  فرانسه و... شبكه توزيع 

و فروش دارد.
اقتصللادی  مهللم  ايللن رويللداد 
جمهوری اسللامی ايللران را در 
حوزه های توليد،  توزيع و فروش 
بلله يكللی از قطب هللای صنعت 
لللوازم خانگللی جهللان تبديللل 

خواهد كرد.
با  انتخاب  براساس اين گزارش، 
خريد دوو الكترونيك به باشللگاه  برندهای برتر 
خارجللی راه يافته و می تواند در تمامی قاره های 

جهان شبكه توليد و فروش داشته باشد.
شايان ذكر است: هم اكنون دوو برای شركت هايی 
همچون الكترولوكس، GE )جنرال الكتريك( و 
بوش- زيمنس به توليد لوازم خانگی می پردازد.

براي نخستین بار در تاريخ صنعت ايران؛

»گروه انتخاب« دوو كره جنوبي را خريد

 فرمانللداری كاشللان به مناسللبت درگذشللت 
آيت ا... سيد اسللداله خراسانی سه روز عزای 

عمومی در اين شهرستان اعام كرد. 
معاون اسللتاندار اصفهان و فرماندار شهرستان 
كاشللان در نشست ستاد برگزاری آيين ارتحال 
آيت ا... سيد اسداله خراسانی با اعام اين خبر 
اظهار داشت: پيكر مطهر اين عالم ربانی، امروز 
با حضور قشللرهای مختلف مردم و مسئوالن 
كشللوری و لشكری در كاشان تشييع می شود. 
حسينعلی حاجی افزود: پيكر اين عالم بزرگوار 
از حوزه علميه حضللرت امام خمينی)ره( اين 
شهرسللتان تشللييع و درگلزار فيض كاشانی به 

خاک سپرده می شود. 
فرمانللدار كاشللان گفت: نماز ايللن عالم ربانی 
توسللط آيت ا... امامی كاشانی خوانده خواهد 

شد. 
آيللت ا... خراسللانی بر اثر عوارض شلليميايی 
 دوران دفللاع مقللدس و پللس از يللك دوره 
طوالنی بيماری ، در بيمارسللتان شهيد بهشتی 
كاشان دارفانی را وداع گفت. آيت ا... خراسانی 
 يكی از شللخصيت های برجسللته شهرسللتان 
 كاشللان و از شللاگردان بلله نللام آيللات عظام 
 مرحلللللللوم دامللللللاد و امللام خمينی )ره( 

بود. 

زاینده رود  
 به منظور ارتبللاط و تعامل نزديك تر بين 
ذوب آهن اصفهللان و فوالد مباركه و اسللتفاده 
از تجربه ها و توانمندی ها، جلسلله مشللتركی با 
حضور مديللران عامل و تعللدادی از معاونان و 
مديران اين دو مجموعه بزرگ صنعتی در ذوب 

آهن اصفهان برگزار شد.
در اين جلسلله براتللی )مدير عامللل ذوب آهن 
اصفهان( هدف از برگزاری اين گونه جلسلله ها 
را ارتبللاط و تعامل بيشللتر اين دو شللركت در 
زمينه هللای خريد، فللروش، تأمين مللواد اوليه، 
توليد و بومی سللازی و استفاده از توانمندی های 
داخلی ذكللر نمود و گفت: خوشللبختانه در هر 
دو مجموعه بزرگ صنعتی، مديران و كارشناسان 
توانمنللد و با تجربلله و اليقی وجللود دارند كه 
 می تواننللد كمللك بزرگی برای صنعت كشللور 

باشند.
براتللی نقللش و آثللار ذوب آهللن اصفهللان در 
عرصه هللای مختلللف صنعتی و تربيللت نيروی 
انسللانی توانمند را برای صنعت كشللور يادآور 

شللد و گفت:  با توجه به قدمت ذوب آهن، آثار 
حضور اين واحد بللزرگ صنعتی در واحدهای 
مختلف صنعتی ديگر در سللطح كشللور مشهود 
است و بسياری از مديران و كارشناسان صنعت 
كشور حداقل مدت زمانی را در اين شركت طی 
نموده اند و طی دوران گذشته تاكنون ذوب آهن 
اصفهان نقش مؤثری را در رشللد و توسعه فوالد 

كشور داشته است.
در ادامه سللميعی نژاد )مديرعامل مجتمع فوالد 
مباركه( گفت: ذوب آ هن اصفهان از شركت های 
مادر و تخصصی كشور است كه با مجتمع فوالد 
مباركه، قطب اول فوالد كشللور را در اصفهان به 

خود اختصاص داده اند.
وی نقللش ايللن دو واحد بللزرگ صنعتی را در 
كشور يادآور شللد و تصريح كرد: توسعه  كشور 
مديللون ايللن دو واحد بللزرگ صنعتی اسللت، 
بنابرايللن هماهنگی اين دو واحللد صنعتی برای 
تحقللق سياسللت گذاری هللای كان در سللطح 

منطقه،  استان و كشور بسيار مهم است.
وی با ابراز خوشللحالی از برگزاری جلسلله های 

مشللترک مديران و كارشناسللان ايللن دو واحد 
صنعتی گفت:  در راستای تحقق سياست تدوين 
شللده در دولللت نهللم و براسللاس برنامه پنجم 
توسللعه،  انجام طرح ها و برنامه های توسعه اين 
دو مجموعلله بللزرگ بايد با جديللت، تعامل و 
همكاری يكديگر دنبال شللود تا استان اصفهان 
هم چنان بتواند سللهم 70 درصدی توليد فوالد 

كشور را برای خود حفظ كند.
وی حمايللت از صنايللع پاييللن دسللتی را در 
راسللتای بومی سللازی مورد تأكيد قللرار داد و 
گفللت: حمايللت از صنايللع پايين دسللتی حتی 
ايجللاد ايللن گونلله صنايع بللرای بومی سللازی 
 صنايع يك ضرورت اسللت كلله با جديت دنبال 
می شود.سللميعی نژاد در پايان خواستار حمايت 
ويللژه ذوب آهن اصفهان برای اجرای طرح های 

توسعه واحد صنعتی سبا شد.
 در اين جلسلله براسللاس توافق مديللران عامل 
ذوب آهللن اصفهان و مجتمع فوالد مباركه، قرار 
شد با تشكيل كارگروه های تخصصی امور مورد 

نظر دو طرف، مورد بررسی قرار گيرد.

مهدی رفائی
بيسللت و دومين دوره مسللابقه های كشللوری 
»رقابت مهر« خواهران سازمان جوانان جمعيت 
هال احمللر به ميزبانی اسللتان اصفهان از 15 
آبان ماه،  در اردوگاه كشللوری شللهيد بهشللتی 
اصفهان )بللاغ ابريشللم( با حضللور خواهران 
برگزيده 30 اسللتان كشللور آغاز بلله كار كرد 
و جوانللان هال احمر اسللتان های كشللور در 
شللاخه های دانللش آموزی، جوانللان و طاب 
در گروه هللای رقابتللی، مانور امللداد و نجات، 
قرآن كريللم، چادرزنی و توان افزايی )نصب و 
جمع آوری چادر( به صورت كتبی و عملی به 

رقابت پرداختند.
اين مسللابقه ها كه با شعار »رقابت مهر، تمرين 
مهللرورزی« برگزار می شللد؛ طی سلله روز در 
سللالن های انديشه، پوريای ولی و شهيد آوينی 
مجموعلله اردوگاه فرهنگی ورزشللی شللهيد 
بهشللتی اصفهان ادامه يافت و شركت كنندگان 

در آزمون هللای كتبی  »هال مهر« نيز شللركت 
نمودند. جمعيت هال احمر استان اصفهان به 
عنوان ميزبان برگزاری مرحله كشللوری رقابت 
مهر اقللدام به برگللزاری برنامه هللای فرهنگی 
 برای ميهمانان شللهر تاريخللی اصفهان نمود و 
شركت كنندگان را در خال برگزاری مسابقه ها 
به بازديد از باغ پرندگان، ميدان امام، پل خواجو 

و غبارروبی گلزار شهدای اصفهان برد. 
بازديللد از اردوگاه امللدادی پيربكللران و ويژه 
برنامه هللای »جرعه ای از نور« و »جنگ شللب« 
 نيللز از برنامه هللای فرهنگللی ايللن دوره بود. 
شللركت كنندگان اين دوره از رقابت های مهر 
كه از بين 100 هزار نفر از جوانان هال احمر 
انتخاب شللده بودند؛ بالغ بر هزار نفر در قالب 
30 استان به مسللابقه ها راه يافته بودند كه پس 
از 3 روز تاش در شللاخه طاب و در رشللته 
امللداد و كمك های اوليلله جوانان هال احمر،  
قزوين،  همدان،  خراسللان جنوبللی و تهران به 

ترتيب دارای رتبه های برتر شللدند، در شللاخه 
جوانان در بخش قرآن، جوان های اسللتان های 
اصفهللان،  فللارس و گيان درخشلليدند و در 
كمك های اوليه و امللداد جوانان نيز،  اصفهان،  
قزوين و چهارمحال و بختياری دارای رتبه های 
اول تا سللوم شدند و جوانان اصفهان، خراسان 
 شللمالی و خوزسللتان نيز در رشته چادرزنی و 
تللوان افزايی به برتری رسلليدند. در قسللمت 
دانشللجويی و در رشللته قرآن، همدان، لرستان 
و كرمان و در رشللته امداد و كمك های اوليه 
دانشجويی نيز، گيان، كرمان، سمنان و لرستان 
دارای بيشترين امتياز شدند و در آخرين بخش 
دانشللجويی يعنی چادر زنی و توان افزايی نيز 
لرستان، سمنان و خوزستان به برتری رسيدند.

در مجموع، در بخش جوانان استان اصفهان و 
در بخش دانشللجويی استان لرستان در رقابت 
مهر خواهران، به عنوان استان های برتر معرفی 

شدند.

به مناسب ارتحال آيت ا... اسداله خراساني؛ 
سه روز عزاي عمومي در كاشان

در جلسه مشترک مديران عالي ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه عنوان شد:
توسعه صنعت كشور مديون ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه است 

با كسب رتبه هاي اول در بخش جوانان مسابقه هاي كشوري رقابت مهر خواهران؛
سازمان جوانان جمعيت هالل احمر استان اصفهان درخشيد

جهت خريد آهک مورد نيازتان با اين شركت تماس بگيريد
اصفهان نوآوران پيام نور

همراه: 09133097768 فکس: 5231597
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آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره
بحث  دخانيللات،   كنتللرل مصللرف 
كهنلله ای اسللت كلله هللر روز از 
منظری مورد كنللكاش قرار گرفته و 
راهكارهللای جديدی بللرای حل آن 
مطللرح می شللود. در اين راسللتا، بر 
آن شللديم تا علل مصرف دخانيات 
تعللداد  افللزون  روز  گسللترش  و 
سلليگاری ها را از كسانی جويا شويم 
كلله خود مدت های زيادي اسللت با 
آن دسللت و پنجه نرم مللی كنند. در 

اين نظرسنجی نظرهاي مردم به ويژه 
سيگاری ها را در مورد داليل مصرف 
سيگار، مدت زمان و ميزان مصرف، 
چگونگی كيفيت سلليگارهای ايرانی 
و داخلللی، هزينلله ماهانلله مصرف 
سلليگار، راهكارهای كاهش مصرف 
آن در جامعلله جويللا شللديم. ايللن 
بررسللی با تفكيك جنسيت صورت 
گرفته اسللت. نتيجه اين نظرسللنجی 
نشللان می دهد كه جامعه آماری اين 

نظرسللنجی از سه گروه تشكيل شده 
اسللت. 1- كسانی هسللتند كه فقط 
می كنند.  مصللرف  خارجی  سلليگار 
2- افللرادی را شللامل می شللود كه 
تنها سلليگار ايرانی می كشند. 3- هم 
افرادی هسللتند كه از هر دو سلليگار 

خارجی و ايرانی مصرف می كنند.
كیفیت 

حدود نيمللی از جامعه آمللاری اين 
نظرسللنجی )48 درصد( فقط سيگار 

خارجی مصرف می كننللد. اين عده 
دليل اصلی مصرف سلليگار خارجی 

را كيفيت آنها اعام كرده  اند. 
44 درصللد اين گروه نيز احسللاس 
می كننللد سلليگارهای خارجللی بلله 
»ذائقه شان« خوشتر می آيد. ميانگين 
سللن افرادی كه از طعم سيگارهای 
خارجی ابراز رضايت كرده اند ،حدود 
26 سال اسللت كه دو سال بيشتر از 
ميانگين سللنی كل گروهی است كه 

می كنند.  مصللرف  خارجی  سلليگار 
اين افراد به طور متوسللط حدود 11 
سال است كه سيگار می كشند و هم 
اكنللون روزانه حللدود 10 تا 11 نخ 
سلليگار دود می نمايند. از اين گروه 
16 درصد »بسللته بندی« و 8 درصد 
»باكاس بللودن« را دليل تمايل خود 
به مصرف سيگارهای خارجی عنوان 

كرده اند.
 افزايش كیفیت سیگار ايرانی 

ايللن  آمللاری  جامعلله  درصللد   32
نظرسنجی تنها سيگار ايرانی مصرف 
می كننللد. در ايللن گللروه عللده ای 
معتقدند كه كيفيت سيگارهای ايرانی 

نسبت به قبل بهتر شده است. 
به نظر می رسد ارزان بودن مهم ترين 
دليل اسللتقبال افللراد اين گللروه از 
چللرا  اسللت؛  ايرانللی  سلليگارهای 
كلله 47 درصد كسللانی كه سلليگار 
پاسللخی  چنين  می كشللند،   ايرانللی 

داده اند.
بر سر دو راهی 

كسللاني كه از هللر دو نوع سلليگار 
داخلی و خارجللی مصرف می كنند، 
حللدود 20 درصد جامعلله آماری ما 
را تشللكيل می دهنللد. جالللب آن كه 
40 درصللد افللراد اين گللروه مؤنث 
 بوده و ميانگين سللنی گروه 37 سال 

است. 
متوسللط زمان سلليگار كشلليدن اين 

گروه 13/5 سللال و مصرف سلليگار 
آنها حدود 11 نخ در روز است كه از 
اين نظر بيشترين رقم را در ميان سه 
گروه جامعه آماری اين نظرسللنجی 
دارد. بيشللتر افللراد جامعه نيز بر اين 
باورنللد كلله اقدام هللاي فرهنگی و 
آشناسازی مردم با ضررهاي مصرف 
راهللكار كاهش  بهترين  دخانيللات، 
و كنتللرل مصرف سلليگار در جامعه 

است. 

فيلللم عروسللی زوج جوانللی شللب 
عروسی آنها به سرقت رفت. 

بلله گزارش فارس، مراسللم عروسللی 
مجللی برگزار شللده بود و معلوم بود 
كه هزينه بسللياری نيز برای آن شللده 

است. 
عروس و داماد برای برپايی اين مراسم 
با سيلی صورتشان را سرخ نگاه داشته 
 بودنللد، چللرا كه پا به پللای هم درس 

می خواندند و كار می كردند. 
حتی عللروس يواشللكی بلله عكاس 
مراسللم گفته بود كه شللوهرش برای 
اين كلله عروسللی آبرومنللدی بگيرد 
به جللز كار روزانه، هفتلله ای چند بار 
 در يك بيمارسللتان تا صبللح نگهبانی 

می داد. 
بعد از پايان عروسللی، فيلمبردار فيلم 
را در صندوق عقب ماشين قرار داد و 
پس از خداحافظی راهی خانه اش در 

اطراف »نارمك« شد. 
امللا صبللح روز بعللد بللا صحنلله ای 
باورنكردنی رو به رو شد؛ دزدی قفل 
صندوق عقب ماشين را شكسته و فيلم 

عللروس و داماد را همراه كيف او برده 
بودند. 

فيلمبللردار می گويد: كاش كسللی كه 
حللاال فيلللم را در دسللت دارد بداند 
كلله چه كابللوس مرگبللاری در لحظه 
لحظلله هللای زندگللی ام النلله كرده 
اسللت، شللايد دلللش به رحللم آيد و 
 يادگار يك شب شلليرين پرخاطره را 

بازگرداند.

خدمتللكار زن وقتی دختر بچلله اش را 
بلله يكی از سللاكنان سللاختمان – محل 
كارش – مللی سللپرد نمی دانسللت چه 
 سرنوشللت شللومی در انتظار فرزندش 

است. 
مسللئوالن بيمارستانی در شللمال تهران 
 در تمللاس بللا پليللس از مللرگ دختللر 
 16 ماهه ای به نام شيما بر اثر كودک آزاری خبر 

دادند.
مادر كودک با چشمان اشكبار به مأموران 
كانتری 101 گفت: من خدمتكار هستم 
و هر روز برای نظافت به سللاختمانی در 
 شللمال شللهر می رفتم از آنجا كه جايی 
نگهللداری دختللر كوچولويللم  بللرای 
 نداشللتم بلله ناچللار او را همللراه خودم 

می بردم. 
البته برای اينكه بتوانم راحت تر به كارهايم 
 برسللم »شلليما« را به يكی از همسايه ها 
می سپردم كه خودش هم فرزند كوچكی 

داشت. 
امروز هم طبللق معمول بچلله را به آنها 
سپرده و سللرگرم كار شللدم كه ساعتی 
بعد مرد صاحبخانلله از من اجازه گرفت 

تا بچه را برای گردش بيرون ببرد كه من 
هم مخالفتی نكردم. اما دو ساعت بعد كه 
برگشللتند دخترم را بی حال و نيمه جان 

ديدم. 
هر چه پرسلليدم چه اتفاقی افتاده جوابی 
نداد بنابراين با عجله او را به بيمارسللتان 
رساندم اما در كمال ناباوری بچه ام مقابل 
چشللمانم جان داد. پزشللكان هم اعام 
 كللرده اند او مورد آزار و اذيت قرار گرفته 

است. 
بللا اعام موضللوع به بازپرس كشلليك 
ويژه قتل، دسللتور بازداشت مرد همسايه 
صادر شللد و مأموران ساعتی بعد حميد 
– 26 سللاله – را دسللتگير و به كانتری 
 منتقل كردند اما وی منكر ماجرا شللد و 
 گفت: نمی دانم چه اتفاقی برای بچه افتاده

 است.
با ايللن حال از آنجا كلله بازپرس جنايی 
به اظهارات مادر كودک و مرد همسللايه 
مشكوک بود دسللتور بازداشت هر دو را 
صادر و آنها را برای تحقيق های بيشتر در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی 

قرار داد.

گاهی اوقللات ايجاد شللادابی در محيط كار، دشللوار 
اسللت. ايرادها و سرزنش های مديران به خاطر تأخير 
كارهللا يا نحوه  رفتار همكاران و يا حتی طرز نگرش 

منفی خودتان، مانعی جدی در مسير شادابی ا ست.
ــعی كنید خوش بین باشید: خوش بينی، داشتن    س
نگاه مثبت و اميدواری حتی در بدترين شرايط است. 

خوش بينی، قابل يادگيری  است. 
  قدرشناس شغلتان باشید: زندگی شما از طريق 
شللغل تأمين می شود. اگر بی كار بوديد، نمی توانستيد 
نيازهللای زندگی تان را برطرف كنيد، بنابراين بايد از 

شغلتان سپاس گزار باشيد.
 از انتقاد به خود بپرهیزيد: بسياری از افراد وقتی 
مرتكب خطايی می شللوند؛ به جای تأسف احساس 
گناه و شرمساری می كنند. سعی  كنيد از اين خطا در 

جهت بهبود و رشد، درس بگيريد. 
ــت رفتار كنید:   با همكارانتان با نرمش و گذش
گذشللت در هر شللرايطی )به  ويژه برای افرادی كه 

همه روزه آنان را می بينيم( دشوار است.
 از خودتان حمايت كنید: انسللان وقتی زير فشار 
روانی و انتقاد ديگران اسللت، به ندرت می تواند شاد 

باشللد. بيش تر افللراد ترجيح می دهند كلله در چنين 
شرايطی، به جای مقابله  به  مثل، سكوت كرده يا اتاق 

را ترک كنند. 
 شايعه سازی نكنید: شايعه، اعتماد به  نفس، روابط 
و اتحللاد را از بيللن می بللرد و در  عوض، خصومت، 
كينلله و بدبينی به وجود می آورد و می تواند بهره وری 

را كاهش دهد. 
ــید: اين يك واقعيت اسللت كه كار،   صمیمی باش
وقتی جذاب تر می شود كه همكاران خود را دوست 

داشته باشيد.

الدن سلطانی
سللحرخيز » معاون آموزش و پرورش« 
در جمع مديران مجتمع هاي آموزشللي 
در اصفهان گفللت: هر حركتي كه منجر 
به رضايتمندي معلمان شللود مهم است 
و وزيللر آموزش و پللرورش آن را دنبال 
مي كند.وي افزود: در آموزش و پرورش 
نگاه اين نيست كه به دنبال صرفه جويي 
باشيم، بلكه يك نگاه سرمايه گذاري است. 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پللرورش درباره سللرانه هللر مجتمع 
آموزشي تصريح كرد: به هر مركز مجتمع 
 سللرانه 2 ميليللون توماني غير از سللرانه 
دانش آموز تعلق مي گيرد كه به استان ها 
اباغ شده است. هم چنين 3 ميليون ديگر 
در راه اسللت كلله اباغ خواهد شللد. به 
 بيان ديگر به هر مجتمع آموزشي جهت 
راه اندازي و تجهيز در كل 5 ميليون تومان 
تعلق مي گيرد. سللحرخيز درباره تجهيز 
مجتمع ها به امكانات روز خاطرنشان كرد:  
هر مجتمعي براي ثبت و ضبط اطاعات 
بايد مركز رايانه داشته باشد، در واقع امسال 
نبايد هيچ مجتمعي فاقد تجهيزات در اين 
بخش باشد.وي هم چنين گفت: به تمام 
مدرسلله هاي تحت پوشش مجتمع حال 
چه سايت داشته چه فاقد آن باشد؛ معاون 

فناوري تعلق مي گيرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش ضمن تأكيد بر اينكه مدرسلله 
بايد IT محور باشد افزود:  مجتمع ها بايد 
به نسبت استفاده از فن آوري پيش برود. 
به طوري كه يك معلم بايد ليست كاسي 
را از طريق رايانه ارائه دهد هم چنين معاون 
اجرايي بايد مسلط به اين فن آوري باشد.

سللحرخيز هم چنين درباره تعلق معاون 
پرورش به مجتمع ها تصريح كرد:  به تمام 
مدرسه هاي روستايي به شرطي كه منجر 
به اضافه تدريس نشود اگر نيرو بود بايد 
معاون پرورش تعلق گيرد. به عبارتي به 
مدرسه هايي كه بين 120 تا 150 دانش آموز 

دارند معاون پرورشي تعلق مي گيرد.
وي به اضافه كار مديران مجتمع ها اشاره 
كرد و گفت: طبق برنامه امسللال، اضافه 
كار اين افراد براي مديران هنرسللتان هاي 
شللبانه روزي پرداخت مي شللود.معاون 
وزير آموزش و پرورش در خاتمه درباره 
چگونگي به كارگيري نيروهاي خدماتي 
خاطرنشان كرد: براي به كار گرفتن نيروي 
خدماتي، مدير مجتمع بايد اقدام كند البته 
اينگونه نباشد كه فردي را از روي آشنايي 
يا اينكه به صورت پاره وقت دعوت به كار 
نمايند، بلكه بايد نيرويي را دعوت كنند كه 
بتواند در هفته، در دو يا سه مجتمع از وي 

استفاده نمايند.

سرپرست سازمان بهزيستي كشور با اشاره 
به اين كه الگوي تعيين شللهريه مهدهاي 
كودک شهريور ماه به همه استان ها ارسال 
شللده اسللت، گفت: كميته سه جانبه هر 
اسللتان مكلف به تعيين شهريه مهدهاي 
كودک اسللتان بللوده و در حللال حاضر 
ميزان شهريه مهدها بر اساس امكانات و 
تجهيزات و درجه مهدها در سراسر كشور 

مشخص شده است. 
احمد اسللفندياري در گفتگو با )ايسنا(، 
عنوان كرد: كميته اي متشكل از نمايندگان 
وزارت بازرگاني و سللازمان بهزيستي با 
پيروي از دستورالعمل كلي اباغ شده به 

سراسر كشور، شللهريه مهدهاي كودک 
را تعيين كرده است. به گفته وي، سقف 
افزايش شهريه مهدهاي كودک 10 درصد 
اسللت و دستورالعمل ياد شده به شكلي 
تدوين شده است كه حتي ممكن است، 
شللهريه برخي مهدهاي كودک با كاهش 

مواجه باشد. 
سرپرست سازمان بهزيستي كشور با تاكيد 
بر اين كه هرگونه افزايش شهريه خارج از 
دستورالعمل اباغ شده از سوي سازمان 
بهزيستي كشور تخلف است، خاطر نشان 
كرد: سازمان تعزيرات حكومتي با متخلفان 

برخورد قانوني خواهد كرد. 

معاون اجتماعي ناجللا اظهار كرد: پليس 
 با توجلله به مصاديق مشللخص شللده 
اقدام های خود را انجام مي دهد كه بر اين 
اساس برخورد با بدحجابي مطرح نيست 
و پليس بيشتر با تيپ هاي مانكني و افرادي 
كه اقدام به هنجارشكني در جامعه مي كنند  
برخورد خواهد كرد. سردار بهمن كارگر 
در گفتگو با ايسنا، درباره اباغ طرح عفاف 
و حجاب به نيللروي انتظامي اظهار كرد: 
راه  كارهاي عفاف و حجاب در شللوراي 
عالللي انقللاب فرهنگي مصوب شللده 
كه وظيفه نيروي انتظامي هم بر اسللاس 
آن مشخص اسللت، اما با توجه به اينكه 
اجراي راه كارهاي طرح عفاف و حجاب 
به وزارت كشللور داده شده است، بنا شد 
دستورالعمل اجراي طرح را وزارت كشور 
به ناجا اباغ كند.معللاون اجتماعي ناجا 

درباره گشللت ارشاد هم اظهار كرد: پس 
از انتخابات دهم رياست جمهوري تاكنون 
چيزي بنام گشت ارشاد نداشته ايم و هر 
چند پليس گشت هاي انتظامي دارد اما اين 

گشت ها بنام گشت هاي ارشادنيستند. 
وي  اظهار كرد: اعتقاد ما بر اين است كه 
95 درصللد اقدام های مربوط به برخورد 
با پديده بدحجابي و هنجارشللكنان بايد 
كار اجتماعي و فرهنگي باشد و تنها پنج 
درصد بايد كار انتظامي و قهريه صورت 

بگيرد. 
كارگللر افزود: اقدام های پليس در همين 
پنج درصللد نيز رويكللردي اجتماعي و 
فرهنگي دارد و معتقديم كه در اين طرح 
به درسللتي به وظيفه خود عمل كرده ايم 
كلله حتي اين پنج درصللد در برخورد با 

هنجارشكنان موثر بوده است.

سللاعت يك بعدازظهر، 31 شهريور 59 
صدای مهيبی مثل صدای انفجار بمب به 
گوش رسلليد. من كه در آن زمان مشغول 
خدمت سربازی بودم، پس از اطاع از اين 
كه رژيم عراق فللرودگاه مهرآباد را مورد 
حمله قرار داده، داوطلب شركت در جنگ 
و حضور در جبهه شللدم. همراه من چند 
تن ديگر از دوستانم هم داوطلب شدند. 
سللاعت 12شب بود كه به طرف راه آهن 
حركت كرديم، سيل خروشان مردم همه 
جا به چشم می خورد. تمام مردم با حضور 
خللود انزجار خويللش را از اين حركت 
دشللمن اعام می نمودند. به علت اعزام 
كليه نيروهای مسلح به منطقه مرزی، مسير 
ريل های راه آهن دچار ترافيك سنگينی 

شده بود. 
هدايای بی شمار مردمی تمام كوپه ها را 
پر كرده بود. تمامی خاطره هاي جبهه چه 
تلخ و چه شيرين، برای بچه ها صندوقچه 
ای از يادگاری های گران قيمت بود. سال 
ها بعد در اسفند سال 64 پس از عمليات 
والفجر 8 كه سراسر افتخار آفرينی و كسب 
موفقيت بود، دشمن با تمام قوای هوايی 
پشتيبانی خود منطقه ما را مورد حمله قرار 
داد تا به اين وسيله تداركات رزمندگان در 
خط منهدم شللده و دچار ضعف گردند، 
ولی پشتيبانی ها خيلی بيشللتر از آن بود 
كه دشمن فكرش را بكند. ساعت نزديك 
12 ظهر بود كه به اهواز رسلليدم به طرف 
دارخوئين كه مابين جاده آبادان و اهواز بود 

حركت كردم. وقتی وارد محوطه شللدم، 
هيچ كس آنجا نبود. از نگهبان سوال كردم 

كه چه اتفاقی افتاده؟
در جللواب گفت: حمله هوايی دشللمن 
خيلی سللنگين شللده، مابقی بچه ها به 
سنگرهای انفرادی و سوله ها پناه برده اند. 
به علت خستگی بسيار، وارد سنگر شدم و 
روی يكی از تخت ها دراز كشيدم. هنوز 
چشمم گرم نشللده بود كه نيرويی مرا از 
جا بلنللد كرد. تصميم گرفتم نماز ظهر و 
عصرم را بخوانم، به سمت شير آب رفته 
و وضو گرفتم. پس از اتمام نماز، صدای 
هواپيمای دشمن و رها شدن اولين راكت 
مرا از جا كند. به سرعت خود را به سنگر 
انفرادی رسللاندم. در همين حين دومين 
راكت رها شللد. گللرد و خاک تمام پهنه 
آسمان را پوشاند. پس از 5 دقيقه كه گرد 
و خاک هوا نشست، از سنگر حفر روباه 
بيرون آمدم و به طرف سنگری كه قبل از 
نماز در آنجا بللود، راه افتادم. وقتی داخل 
 شدم پنجره ها شكسته و اتاق پر از خاک 
بود. چشمم به تختی كه دقايقی قبل روی 
آن خوابيللده بودم، افتاد. در كمال ناباوری 
ديدم كه تركشللی كه روی تخت خورده 
آمده و پتو را سوزانده. اگر من كمی ديرتر 
بلند شللده بودم بی گمان شربت شهادت 
را سر كشيده بودم از اين دست امدادهای 
غيبی در جبهه بی شمار به چشم می خورد 
و به كمك همين امدادها بود كه رزمندگان 

ما توانستند بر عراقی ها پيروز شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آ موزش و پرورش:

وزير آموزش و پرورش هميشه به دنبال 
رضايت مندي معلم است

افزايش شهريه مهدهاي كودك 
10 درصد است 

تنها5 درصد اجراي طرح عفاف وحجاب
 بايد انتظامي باشد

نماز اول، نماز آخر 

جامعه

برگزاری جشن ازدواج 
دانشجویي در آران و بيدگل 

 مرمت بافت هاي قدیمي 
» برزك « كاشان 

ساختارهاي بخش كشاورزي 
تغيير كند 

برگزاري مانور »راه ایمن
عبور ایمن«در اصفهان 

جشللن ازدواج 102 زوج دانشللجو در دانشللگاه 
پيام نور آران و بيدگل برگزار شللد. در اين جشن 
امام جمعه، فرماندار و رئيس دانشللگاه پيام نور اصفهان 

حضور داشتند. 

شللهرداربرزک از آغازعمليللات مرمت بافت هاي 
قديمي اين بخش از شهرسللتان كاشللان خبرداد. 
محمود اشللرفي درگفتگو با خبرنگارايرنا، اظهارداشت: 
عمليات عمراني مرمت و بهسللازي بافت هاي قديمي 
اين بخش از شهرسللتان كاشللان با اعتباري بالغ بر 250 
ميليون ريال انجام مي شود. وي افزود: عمليات مرمت 
معابربافللت قديم شللهربرزک به روش سللنتي از محل 
اعتبارات زيرسللاخت هاي گردشللگري توسط ميراث 

فرهنگي كاشان آغاز شده است. 

رئيس مركز تحقيقات كشللاورزي استان اصفهان 
گفللت: تغيير سللاختارهاي بخش كشللاورزي در 
راسللتاي اسللتفاده صحيح از منابع آبي بسيار ضروري 
است. به گزارش فارس، عبدالرسول عامه در همايش 
ملي كشللاورزي پايدار و توليد محصول سللالم با اشاره 
بلله اينكه متناسللب بللا چالش هاي موجللود در بخش 
كشاورزي اقدام به برگزاري اين همايش كرديم، اظهار 
داشللت: در نظر گرفتيم با برگزاري اين چنين همايشي 
از نظرهللا و تعامل هللاي محققان و كارشناسللان بخش 

كشاورزي استفاده كنيم. 

مانور خودرويی و تجهيزات امداد شللهری در سطح 
شللهر اصفهان با عنوان »راه ايمن ،عبور ايمن«برگزار 
شد.   به گزارش ايمنا،مدير منطقه عمليات جنوب سازمان 
آتش نشللانی شللهرداری اصفهان درباره ايللن مانور گفت: 
سللازمان آتش نشانی مانور راه ايمن،عبور ايمن را به منظور 
كاهش زمان رسيدن به  محل حريق و حادثه برگزار كرده تا 
اين مدت را از 3 دقيقه و40 ثانيه به كمتر از 3 دقيقه برساند.
حسين حسللين زاده افزود:زمان استاندارد رسيدن به محل 
حريق كمتر از سه دقيقه  می باشد و اميد است با برگزاری 
اين مانور حداقل شاهد كاهش 26 ثانيه ای  اين مدت باشيم.

وی همكاری رانندگان را در كاهش زمان رسيدن نيروهای 
عملياتی اين سازمان بسيار مهم خواند و از خودروهای در 
حال تردد در سطح شهر خواست هنگام عبور وسايل نقليه 

امدادی و آتش نشانی، مسير را برای عبور آنها باز كنند.  

سرقت فيلم عروسی در شب عروسی دختر 16 ماهه قربانی كودك آزاری

مسللئول آموزش مركز مديريت حوادث و فوريت هاي 
بلله ميللزان  پزشللكي گفللت: عامللت گازگرفتگللي 
 منوكسلليدكربن موجللود در فضللاي حادثلله بسللتگي 
كرختللي  گيجللي،  صللورت  بلله  ابتللدا  در  و   دارد 
 مزمللن و سللردردهاي ناگهانللي شللبيه ميگللرن بروز 

مي كند. 
به گزارش وزارت بهداشللت و درمان، صفيه آشللوري 
مقدم افزود: با شللروع فصل سللرما و استفاده از وسايل 
گازسللوز، هر سللاله تعللداد زيللادي از هموطنان جان 
 خود را در اثر مسللموميت با منوكسلليدكربن از دست 

مي دهند. 
 ايللن گاز، گازي اسللت بي بللو و بي رنللگ و بلله طور 
 ظاهللري قابللل مشللاهده نيسللت و در اثللر سللوخت 
ايجللاد  بسللته  فضللاي  در  سللوختي  مللواد   ناقللص 

مي شود. 
وي در پاسللخ به اين سللئوال كه چگونه يك فرد دچار 
گاز گرفتگي مي شللود، افزود: در شرايط عادي كه نفس 
مي كشيم اكسيژن توسط گلبول هاي قرمز به همه اعضاي 
 بدن مي رسللد امللا منوكسلليدكربن مي توانللد با قدرت 
بسلليار زيادي به گلبول هاي قرمز چسبيده و به راحتي 
جللدا نشللود، هميللن امر باعث مي شللود كه اكسلليژن 
 بلله سلللول هاي بدن به خصللوص قلب و مغز نرسللد 
 و بلله هميللن ترتيب اثللر مسللموميتي خود را نشللان 

دهد. 
آشللوري مقدم با اشللاره به اين كه عايللم گازگرفتگي 
بسللتگي به ميللزان منوكسلليدكربن موجللود در فضاي 
حادثلله دارد تأكيللد كللرد: در ابتدا عائللم به صورت 
خفيف اسللت و به صللورت گيجي، كرختللي مزمن و 
در واقع نشللانه هايي شللبيه يك آنفلوانزا خود را نشان 
مي دهد كلله افللراد در مواجهه با چنيللن عامت هايي، 
 بايللد بلله وجللود گاز منوكسلليدكربن در فضا شللك 

كنند. 
وي تصريللح كرد: با توجه به اين كه يكي از مهم ترين 
اعضاي بدن كه به اكسلليژن نياز دارد، مغز اسللت، اين 
 نشللانه ها به تدريج بلله صورت سللردردهاي ناگهاني 
شللبيه ميگللرن بللروز مي كنللد و اگللر تشللديد شللود 
 مي توانللد فرد را دچار دردهاي شللديدتر مثل تشللنج، 
 ضعللف، بي حالللي شللديد و در نهايللت حالللت كما 

كند. 
بلله گفته وي، عوارض قلبي ماننللد اختال در عملكرد 
عضات قلب و نارسايي كليه و در ساير موارد تغيير در 
رنگ پوسللت، از نشانه های مسموميت با گاز منوكسيد 

كربن است. 

زاینده رود  
بيست و دومين جشنواره تئاتر 
اسللتان اصفهان با برگزاری مراسم 
اختتاميه و معرفی نفللرات و گروه 
های برتللر در آمفی تئاتر مجموعه 
فرهنگی فرشچيان به كار خود پايان 
داد.كمبود فضا برای برگزاری مراسم 
در سللالن چهارصد نفری اسللتاد 
فرشچيان حكايت از مشتاقان تئاتر 
در اصفهان داشللت. تشكيل دفاتر 
انجمن های نمايشی و اعطای بودجه 
 از تهران به تئاتللر اصفهان در كنار 
محروميللت زدايی از تئاتر اصفهان 
بخشی از خواسته های اهالی تئاتر 
استان اصفهان را تشكيل می دهد. 

آنهللا معتقدند حتی بللدون بودجه هم می 
شللود كارهای بزرگ انجللام داد و همواره 
نيز با نمايش های قابل ارائه در صحنه های 

بزرگ اين مهم را ثابت نموده اند.
تئاتر اصفهان بللا قدمت بيش از چهارصد 
سللال نياز به بذل توجه بيشتری از جانب 
مدعيان فرهنگی كشور و متوليان هنر دارد 
از سويی موج سرخوردگی در اهالی تئاتر 
و فقدان عرصه الزم سللبب شللده است تا 
درد دل های بسللياری بر دل سللوخته اين 

هنرمندان باقی بماند.
آيین نامه ای نو همراه با جلب بودجه در 

مكانی جديد نويدی برای تئاتر اصفهان
مديركل فرهنگ و ارشللاد اسامی استان 
اصفهان در آيين اختتاميه بيسللت و دومين 
دوره جشللنواره تئاتللر اسللتان اصفهان از 

اختصاص مكانی جديد همللراه با جلب 
حمايت ها و بودجه هللای مالی با اجرای 
آيين نامه ای نو برای اهالی تئاتر خبر داد و 
افزود: تئاتر اصفهان همواره پويا و پرتحرک 
 بللوده كه مفاهيم نللو را در قالب زيباترين 
سللبك ها اجرا نموده اسللت و امسال نيز 
جشللنواره با حضور چهره های جديد و 
رشللته های جديد رنگ و بللوی تازه ای 
گرفته اسللت. وی در پايان ادبيات تئاتر را 
فاقد مفهوم برد و باخت دانست و برای راه 
يافتگان به مرحله كشوری آرزوی پيروزی 

و موفقيت كرد.
به هر حال اين امكانات و اين تعداد گروه 
شركت كننده و كيفيت آثار ارائه شده و نيز 
نحللوه برگزاری و جوايز صد، دويسللت، 
سيصد هزار تومانی به هيچوجه در شأن تئاتر 

و هنر در استان فاخر اصفهان و در پايتخت 
فرهنگی ايران اسامی نيست. گروهی كه 
حداقل بللا چندين ميليون تومان هزينه در 
جشنواره شركت می كند برای ارتقای خود 
نياز به حمايت بيشتری دارد با اين رقم های 
ناچيز در جوايز و بدون حمايت های جانبی 
نمی توان نمايش های ارزنده ای در مسير 

تداوم تئاتر اصفهان عرضه نمود.
برترين های جشنواره بیست و دوم تئاتر 

استان اصفهان 
»اينجا خونه منه« 

در آيين اختتاميه جشللنواره ابتدا از هيأت 
 داوران متشللكل از اردشللير صالحپللور، 
 احمد شللاهين فر، مشللهود محسللنيان و 
مريم موحديان به همراه هيأت بازرسللين، 
مهدی شللهداد، امير صفايی پور و رسول 

هنرمند تقدير شد. مطابق آرا هشت 
داوران در بخش بروشور، اثر خانم 
الهه اطمينانی بللرای نمايش »اينجا 
خونلله منه« و در بخش موسلليقی 
صحنه چهار گزينه موسيقی نمايش 
هللای »بهترين جايی كلله می توان 
بود«، »شللبنامه«، »اينجا خونه منه«، 
»اين بار موافق نيسللت« حايز رتبه 
های برتر شدند در بخش صورتك 
و چهره آرايی از رضا سللعيدی به 
خاطر نمايش شللبنامه تقدير شللد 
در طراحی صحنه احسللان جانمی 
طراح »اينجا خونه منه« برتر شد.  در 
بهترين بازيگری مرد حامد بطحايی 
به خاطر نمايش »شللبنامه« تنديس 
گرفللت و در بهترين بازيگری زن 
خانم آرام زنجانی به خاطر بازی در نمايش 
»حسللن عاقبت« به برتری رسيد.در رشته 
نمايش نامه نويسی نيز هيچ اثری حايز رتبه 
اول نشد و احسان جانمی نويسنده نمايش 
»اينجللا خونه منلله« دوم شللد و در بخش 
كارگردانی نيز احسان جانمی كارگردان برتر 
شللد و دو نمايش »شبنامه« و »اينجا خونه 
منه« نمايش های برتر شناخته شدند.الزم به 
ذكر است در 10 بخش داوری ها صورت 
گرفت و بيش از 50 نفر از جشنواره هديه 
دريافت كردند.در كنار نمايش درخشللنده 
»اينجا خونه منه«، نمايش های »شللبنامه«، 
»اين بار موافق نيست«، »حسن عاقبت« و 
»بهترين جايی كه می توان بود« نيز از آثار 

خوب جشنواره بودند.

نتيجه تحقيق و نظرسنجی در خصوص مصرف سيگار

اختتامیه جشنواره بیست و دوم تئاتر در اصفهان

فقط برای اينکه جشنواره تئاتر داشته باشيم  نشانه هاي گازگرفتگي :

گيجي، كرختي مزمن 
و سردردهاي ناگهاني

چند توصيه عالی برای شادابی در محيط كار
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روزنامهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی

رئيس سللازمان صنايع و معللادن چهارمحال و بختيللاری گفت: به 
منظور بهره مندی واحدهای صنعتی از بسللته های حمايتی اين قانون 
تاكنون بيش از 170 واحد صنعتی آسيب پذير در اين استان شناسايی 

شده است. 
به گزارش فارس، رحمان كرمی در جلسلله هدفمنللدی يارانه ها با 
حضللور صنعتگللران چهارمحللال و بختياری افزايللش بهره وری را 
مهم ترين هدف از اجرای هدفمندسازی يارانه ها در بخش صنعت و 
معدن دانسللت و اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها 
امللری ضروری اسللت كه باعللث تحولی تأثيرگذار و شللگرف در 

بخش های اقتصادی كشور می شود. 
وی اداملله داد: تحللول اقتصللادی دارای هفللت بخللش اسللت كه 
مهم ترين آن قانون هدفمندسللازی يارانه هاسللت كه اجرای صحيح 
 و دقيللق آن می تواند نقش به سللزايی در موفقيت اين طرح داشللته 

باشد. 
كرمی اسللتفاده بهينه از منابع كشللور را مهم ترين هدف از اين طرح 
بر شمرد و گفت: توزيع عادالنه يارانه ها، حفظ ذخاير تجديدناپذير، 
رقابت پذيللری در فعاليت هللای اقتصاد، حركت به سللمت عدالت 
اجتماعی، افزايش صللادرات و جلوگيری و حذف رانت خواری از 

ديگر اهداف اين طرح است. 
رئيللس سللازمان صنايع و معللادن اسللتان چهارمحللال و بختياری 
بخللش صنعللت و معللدن را از مهم تريللن بخش هللای اقتصادی و 
تأثيرگذار كشللور برشللمرد و گفت: اجللرای اين طللرح تأثيرهای 
بسلليار زياد و قابل توجهی در بخللش صنعت می گذارد كه موجب 
 رشللد و توسللعه هملله جانبلله كشللور را می تواند به  دنبال داشللته 

باشد. 
كرمللی اداملله داد: برهمين اسللاس صاحبللان صنايع بللا در اختيار 
قللرار دادن اطاعللات شللفاف و درسللتی از واحدهللای خللود به 
سللازمان صنايللع و معللادن، در صورتی كلله به عنللوان واحدهای 
 آسيب پذير شناخته شللوند از تسهيات در نظر گرفته شده بهره مند 

می شوند.

مديرعامل سازمان بازيافت اصفهان:
 راه اندازی 30 ايستگاه بازيافت 

در سطح شهر 
مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری اصفهان از راه اندازی 
30 ايستگاه ثابت بازيافت در سطح منطقه 14گانه خبر داد و گفت: جمع 
آوری مواد بازيافتی 7 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

صد در صد رشد داشته است.
به گزارش اداره ارتباطات رسللانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
تيمور باجول با اعام اين خبر افزود: تاكنون 27 ايسللتگاه ثابت بازيافت 
به منظور تشللويق شللهروندان در سطح منطقه 14گانه شللهر راه اندازی 
شللده و تا پايان سال جاری سلله ايستگاه ديگر در اين خصوص به بهره 
برداری خواهد رسلليد. وی هدف از اين فعاليت را اسللتقبال شهروندان 
به امر تفكيك زباله از مبدأ، ميزان مشللاركت آنللان و نياز به افزايش اين 
ايستگاه ها در جهت رفاه حال شهروندان و سهولت انجام كار اعام كرد 
و توضيللح داد: اين غرفه های ثابت مواد قابل بازيافت را از شللهروندان 
دريافت می كنند و در قبال آن مواد شوينده، دستكش، دستمال كاغذی، 
 مايع های ظرفشللويی، پودر شوينده و كيسلله زباله به شهروندان هديه

 می دهند.
وی با اشللاره به اينكه ايستگاه های مذكور از سللال 87 كار خود را آغاز 
كللرده و اكنون در كليه منطقه های شللهر اصفهان اين ايسللتگاه ها داير 
اسللت اظهار داشت: در شرايط كنونی شهروندان می توانند با مراجعه به 
اين ايستگاه ها و تحويل پسماندهای خشك، كارت اشتراک دريافت كه 
 به ازای پسماند تحويلی ايستگاه ها هدايايی همانند )مواد شوينده( ارائه

 می دهد. 
باجول تصريح كرد: عاوه بر اين ايسللتگاه ها خودروهای تفكيك زباله 
از مبدأ به درب منازل مراجعه می كنند و نيازی به حضور شهروندان در 

ايستگاه ها نيست .

رئیس اداره بازرگاني كوهرنگ:
 مجمع امور صنفي كوهرنگ

آغاز به كار مي كند
رئيس اداره بازرگاني كوهرنگ گفت: در صورت اضافه شدن يك اتحاديه 
صنفي جديد، مجمع امور صنفي اين شهرستان تشكيل و آغاز به فعاليت 
خواهد كرد. به گزارش فارس، نجف قلي اكبري در نخستين جلسه مجمع 
امور صنفي اين شهرستان اظهار داشت: تاكنون افزون بر 630 فقره پروانه 
كسب در اين شهرستان صادر شده است كه براي تشكيل مجمع امور صنفي 
شهرستان برابر قانون نظام صنفي حداقل هفت تا 10 اتحاديه صنفي الزم 
اسللت كه مجمع امور صنفي شهرستان شكل گيرد. وي افزود: تاكنون در 
اين شهرستان شش اتحاديه صنفي آهنگران، آرايشگران، پوشاک فروشان، 
قصابان، ميوه و تره بار و خواروبارفروشي تشكيل شده است كه در صورت 
تشكيل حداقل يك صنف ديگر مجمع امور صنفي شهرستان تشكيل و آغاز 
به فعاليت خواهد كرد. اكبري در ادامه با اشاره به نقش اصناف در اجراي 
مطلوب هدفمندي يارانه ها گفت: با توجه به اينكه صنوف نقش حياتي را 
در تنظيم بللازار و عرضه كاال و خدمات در جامعه ايفا مي كنند، توجه به 
توانمندي ها و ظرفيت هاي مختلف اين قشر در بسترسازي و اجراي موفق 

اين طرح از الزام هاي اساسي است. 
رئيس اداره بازرگاني شهرستان كوهرنگ بر ضرورت استفاده از توانمندي هاي 
بالقوه اصناف در توسعه و گسترش فعاليت هاي بازرگاني كشور تأكيد كرد و 
گفت: عملكرد و نقش مثبت و سازنده اصناف و بازاريان از مقاطع مختلف 
تاريخي و حفظ و ثبات اقتصاد جامعه در بحران هاي سياسي و اقتصادي 

نشان از توان باالي اين قشر است.

برگزاری مراسم ویژه 
در ميدان »25 آبان« اصفهان

رئيس كميسلليون فرهنگی – اجتماعی شورای اسللامی شهر اصفهان 
گفت: در آستانه سللالروز حماسه ماندگار مردم اين شهر در تشييع پيكر 
پاک 371 شللهيد دفاع مقدس مراسم ويژه ای در ميدان »25 آبان« اصفهان 
برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر اصفهان، 
سللردار جانباز كريم نصر اصفهانی در حاشلليه سومين جلسه هماهنگی 
بزرگداشللت روز حماسه ايثار اصفهان، با اشاره به تاش ها و اقدام های 
گسللترده مديريت شهری جهت بزرگداشللت روز »25 آبان« گفت: پس 
از تصويب نامگذاری يكی از معابر اصلی و پر تردد كانشهر اصفهان با 
اين عنوان برنامه های مختلفی از سللوی بخش های گوناگون شهرداری 
اصفهان جهت اجرای مراسللمی زيبا در اين ميدان پيش بينی شده است. 
وی با اشاره به اتمام عمليات ساختمانی و عمرانی مسير قطار شهری حد 
فاصل ميدان 25 آبان و ميدان شهدا و بازگشايی اين مسير گفت: مقرر شد 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری نسبت به بازسازی جايگاه شفت 
مترو به سللمت ميدان شهدا اقدام و سامان بخشی ترافيكی آن را به اتمام 
رساند. وی روانسللازی وضعيت ترافيكی جنوب ميدان 25  آبان، نصب 
تابلوهای راهنمايی و رانندگی و چراغهای راهنمايی در خيابان های اطراف 
و حاشيه ميدان و خط كشی و تعيين مسير عابر پياده در مسيرهای منتهی 
 بلله اين ميدان را از ديگر اقدام های ترافيكی در محدوده های ميدان فوق

 اعام كرد.

مديرعامل انجمن خیرين مسكن ساز اردستان:
 آغاز احداث واحدهاي مسكوني 

افراد كم بضاعت 
مديرعامل انجمن خيرين مسكن سللاز شهرسللتان اردستان گفت: 
عمليات احداث 14 واحد مسكوني ويژه افراد محروم و كم بضاعت 

در اردستان آغاز شده است. 
عباس خاني در گفتگو با فارس از آغاز عمليات احداث 14 واحد 
مسللكوني ويژه افراد محروم و كم بضاعت در اردستان خبر داد و 
اظهار داشللت: از اين تعداد شش واحد مسكوني تا سقف هشت 
واحد در مرحله پي ريزي قرار دارد. وي اعتبار الزم براي سللاخت 
ايللن 14 واحد مسللكوني را 2 ميليللارد و 520 ميليون ريال اعام 
كللرد و افزود: تاكنون 2 ميليللارد و 240 ميليون ريال از اين اعتبار 
توسط افراد خير، تسهيات بانكي و آورده افراد واجد شرايط تامين 
شده است. مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز شهرستان اردستان 
آورده هللر متقاضي را 60 ميليون ريللال اعام كرد و گفت: از اين 
واحدهاي مسكوني سه واحد ويژه بهزيستي، دو واحد براي كميته 
امداد و مابقي ويژه افراد محروم و نيازمند اسللت.خاني با اشاره به 
اينكلله براي تامين اعتبار باقي مانده بودجلله مورد نياز احداث اين 
منازل مسكوني برنامه ريزي هاي خاصي انجام داده ايم، تصريح كرد: 
براي اتمام و بهره برداري از اين واحدهاي مسللكوني 280 ميليون 
ريال ديگر مورد نياز اسللت. وي در ادامه از آغاز عمليات ساخت 
60 واحد مسللكوني ديگر ويژه افراد بي بضاعت در شهرک بقيه اله 
شهرسللتان اردستان توسللط انجمن خيرين مسكن ساز خبر داد و 
گفت: اين واحدهاي مسللكوني در زميني به مساحت3/5 هكتار و 
زيربنللاي 7 هزار مترمربع و با اعتبللار اوليه 6 ميليارد ريال از محل 
اعتبللارات 100 امام )ره( احداث مي شللود و در اختيار افراد واجد 

شرايط قرار مي گيرد.

گشتی در اخبارروی میز

زاینده رود
طی حكمی سرهنگ حسين غامی به عنوان 
رئيس پليس راهور اسللتان معرفی و از تاش های 
سرهنگ صفوی رئيس سابق پليس راهور تقدير به 
عمل آمد. در مراسللم توديع و معارفه رئيس پليس 
راهور استان،  فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
هملله تاش ها اين اسللت كه در داخل شللهرها و 
جاده ها تصادفی نداشته باشيم و سير صعودی تلفات 

جاده ای را كاهش دهيم.
سللردار كرمی افزود: البته بللا تاش ها و مديريت 
سللرهنگ صفوی، تا حدود زيادی به هدف دست 

يافته ايم به طوری كه در 7 ماهه نخسللت امسال شاهد 
كاهش 4 درصدی تلفات ناشی از تصادف بوده ايم و اين 

نتيجه خوبی است و بايد اين راه را ادامه دهيم.
وی خاطرنشللان كرد: اسللتان اصفهان با 23 شهر و 99 
شهرستان دارای حدود 4 ميليون و 800 هزار نفر جمعيت 
است. طبق برخی آمارها 118 هزار تبعه خارجی با مجوز 
و حدود 80 هزار اتباع خارجی بی مجوز كه به طور عمده 
افغانی هستند در اين اسللتان سكونت دارند و با توجه 
به فرهنگ اين اتباع خارجی در زمينه های مختلف مثل 
استفاده از وسايل نقليه، بايد مديريت و نظارت ويژه روی 
اين موضوع صورت پذيرد تا چهره شهر بی نظم جلوه 
نكند. فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن اشاره به حدود 
24 هزار توريسللتی كه از استان بازديد می كنند تصريح 
كرد: با وجود آثار تاريخی و اماكن متبركه و امامزاده ها در 
استان به خصوص شهر اصفهان، گردشگران زيادی )به 
ويژه خارجی( را به سمت اين منطقه سوق می دهد كه 
هدايت اين افراد و برقراری نظم در شهر به بازتاب خوب 
فرهنگ ايرانی در جهان كمك شايانی می كند و اين امر 
محقق نمی شود مگر آنكه فرهنگ ترافيك اصاح شود تا 
مشكل هايی نظير مشكل عبور و مرور برای گردشگران 

پيش نيايد. 
وی در خاتمه برنامه های آينده فرماندهی انتظامی استان 
اصفهللان در مورد مديريت ترافيك شللهری را اينگونه 

تشريح كرد:
 هماهنگی با مسئوالن استان در ايجاد وحدت

 ساماندهی موتورسيكلت سواران
 جدی گرفتن معاينه فنی وسايل نقليه

 برخورد جدی با تخلف های حاشيه ساز
 تاش در جهت كاهش تصادف ها و تلفات جانی

 تاش در جهت روان سللازی ترافيك در شللهرهای 
بزرگ با استفاده از امكانات محدود

 عملی نمودن محدوديت ترافيكی در هسللته مركزی 
شهر اصفهان )زوج و فرد(

در ادامه اين مراسم رئيس سابق پليس راهور استان طی 
سللخنانی گفت: در اين مدتی كلله در اصفهان خدمت 
كردم خدا را شاكرم و از همكاری همگان تشكر می كنم 
و اميدوارم كه يافته های من ذخيره هايی برای راهنمايی 
همكاران باشد. سرهنگ صفوی افزود: 8 سال در استان 
اصفهللان خدمت كردم كه از اين مدت 2 سللال پليس 
ترافيك شهری، 2 سال در سمت پليس راه تصادفات و 2 
سال در سمت پليس راهور بودم و فعاليتم فردی نبوده و 

نتيجه اين همبستگی عايد جامعه می شود.
سللرهنگ صفوی اجرای پروژه های مختلف شهری را 
گامی مهم در امر كاهللش ترافيك در اصفهان عنوان و 
تصريح كرد:  پروژه هايی نظير ميدان امام علی كه البته بايد 
تكميل شود، پل شهيد ستاری، پل دفاع مقدس از جمله 

موردهايی هستند كه تا حدود زيادی تردد وسايل 
نقليه را آسللان كرده اند. هم چنين اگر رينگ چهارم 
راه اندازی شود از مشكل های ترافيكی استان بسيار 
می كاهللد و در واقع برای ايجاد چنين تسللهياتی 
در شهر اصفهان بايد از شهرداری  اصفهان به دليل 
تاش و همتی كه در اين عرصه داشللته و خواهد 
داشت قدردانی نمود. وی در خاتمه گفت: اميدوارم 
سرهنگ غامی كه از اين پس رئيس پليس راهور 
استان است در انجام وظايف موفق باشد و نكته هايی 
كه ما متوجه نشده ايم را مرتفع سازد. در ادامه مراسم، 
رئيس جديد پليس راهور فرمانده انتظامی استان طی 
سخنانی گفت: چند سالی كه در استان آذربايجان غربی 
خدمت می كردم، هيچ فرماندهی مثل سردار كرمی نبود 
چرا كه وی با تدبيرهای سازنده، بسيار دقيق عمل می كرد 
و تعامل خوبی با سللازمان ها و اداره ها داشت. از سويی 
وی در بين مردم بود و طرح های ويژه ای به خصوص در 
بخش راهنمايی و رانندگی ارائه كرد كه ما از آن استفاده 
نموديم. سرهنگ حسين غامی خاطرنشان كرد: اگر بين 
اداره ها و سللازمان ها تعامل برقرار باشد ثمره  آن را مردم 
خواهند ديد، در غير اين صورت به ضرر مردم اسللت. 
تعامل بين مسئوالن اداره ها در اصفهان زبانزد كل كشور 
است و اين امر استان اصفهان را از ساير استان ها متمايز 
می كند و سبب شده كه دومين استان مطرح كشور باشد.

وی در خصوص مشللكل های ترافيكی شللهر تصريح 
كرد: با توجه به بحث توريست و وجود آثار تاريخی در 
اصفهان، حيف است كه با مسائلی چون ترافيك چهره 
شهر بد جلوه كند. البته تاكنون اقدام های خوبی انجام شده 

است و بايد اين راه ادامه يابد.
در خاتمه لوح تقدير و هديه ای از سللوی معاونت امور 
عمرانی اسللتانداری اصفهان، مديللركل حمل و نقل و 
پايانه های اسللتان، فرماندهی ستاد امر به معروف و نهی 
از منكر شهرستان اصفهان،  شهردار اصفهان و رئيس و 
پرسنل پليس راهور اصفهان به سرهنگ صفوی رئيس 

سابق پليس راهور استان اعطا شد.

شهرستان

در چهارمحال و بختیاري:
شناسایي بيش از 

170 واحد صنعتي آسيب پذیر

طي حكمي؛

رئيس پليس راهور فرماندهي انتظامي استان منصوب شد

شللهردار منطقه 14 اصفهان از اعطای تسهيات 20 ميليون تومانی برای بهسازی و 
نوسللازی بافت های فرسللوده اين منطقه خبر داد و گفت: يكللی از برنامه های اين 

شهرداری، تسريع در روند نوسازی بافت فرسوده محله های اين منطقه است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، مهندس جليل فر 
با اشاره به اعطای وام 20 ميليون تومانی بدون سپرده با كارمزد 7 درصدی به طرح های 
ساختمانی بافت های فرسوده و اختصاص پروانه ساختمانی با تخفيف 50 درصد به 
آنها، ادامه داد: 3/5 درصد مساحت منطقه را بافت فرسوده تشكيل داده كه با تخفيف 
50 درصدی از عوارض صدور پروانه و معرفی متقاضيان برای دريافت وام 20 ميليونی 
برای ساخت هر طبقه به بانك مسكن از جمله اقدام های شهرداری اين منطقه جهت 
احيای بافت فرسوده است. وی با بيان اينكه امسال 80 درصد پروژه های اين منطقه 

بر مبنای محله محوری و شللهروند مداری اسللت اظهار داشت: بودجه سال جاری 
شهرداری منطقه 14 بالغ بر 86 ميليارد ريال پيش بينی شده كه 46 درصد اين بودجه به 

بخش عمران اختصاص گرديده است.
وی افزود: شللهرداری منطقه 14 حدود 80 طرح عمرانی و خدماتی بر مبنای محله 
محوری در دسللتور كار خود قرار داده و اميد اسللت با بهره برداری از اين طرح ها 
تحول چشمگيری در سطح اين منطقه ايجاد شود. شهردار منطقه 14 اصفهان با تشريح 
طرح های شاخص سال جاری منطقه 14 پرداخت و اذعان داشت: احداث ورزشگاه 
بزرگ امام خمينی، اجرای طرح پياده روسازی خيابان زينبيه، احداث بوستان محلی، 
ساخت باغ نجفی، ساماندهی مادی ارزنان، جدول گذاری معابر اصلی و احداث خيابان 

ابوريحان از جمله طرح هايی است كه امسال در اين منطقه به اجرا در می آيد. 

مديرعامل شللركت آب منطقه اي استان اصفهان گفت: با توجه به ميزان بارندگي 
در سال جاري، امكان اتخاذ تصميم براي توزيع آب به منظور كشت پاييزه وجود 

ندارد. 
محمدعلللي طرفه در گفتگو با فارس، با اشللاره به اينكه ذخاير سللدهاي اسللتان 
اصفهان كاهش داشللته است، اظهار داشت: حدود 60 درصد ذخيره آب سدهاي 
اين استان در مقايسه با متوسط بلند مدت كاهش داشته است. وي با بيان اينكه در 
حال حاضر حجم سد زاينده رود حدود 250 ميليون متر مكعب است، ادامه داد: از 

اين ميزان حدود 100 تا 120 ميليون متر مكعب را رسوبات تشكيل مي دهد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان اصفهان تصريح كرد: بايد توجه داشت كه 
اين ميزان در مقايسلله با سللال گذشته 40 درصد كاهش داشته است. وي با تأكيد 
بر اينكه ذخيره سللد زاينده رود براي مصرف شرب در سه ماهه پاييز سال جاري 

300 ميليون متر مكعب است، افزود: البته گزارش شده كه ميزان بارندگي پايين تر 
از حد نرمال اسللت. طرفه تأكيد كرد: طبق ميزان گزارش شللده در رابطه با اعام 
هواشناسللي با توجه بلله ميزان بارندگي امكان اتخاذ تصميللم براي توزيع آب به 

منظور كشت پاييزه وجود ندارد. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر تنها تأمين كننده آب مورد نياز براي بخش شرب 
هسللتيم، گفت: با اين ميزان آب موجود در سد تنها مي توان آب مورد نياز شرب 
را تأمين كرد. مديرعامل شللركت آب منطقه اي اسللتان اصفهللان تصريح كرد: در 
صللورت افزايش نيافتن ميزان بللارش و هم چنين افزايللش ذخيره ها، ميزان آب 
اختصاص  يافته به بخللش صنعت نيز كاهش مي يابد. وي اضافه كرد: ذخيره آب 
ديگر سللدهاي اسللتان اصفهان مانند خميران، حنا و سد گلپايگان نسبت به دراز 

مدت كاهش يافته است.

اسللتاندار چهارمحال و بختياري گفت: توليدكنندگان و 
صنعتگران بايد اميدوار باشند كه در بلند مدت با اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها از تأثيرهاي مثبت بي شللماري 

برخوردار مي شوند.
 بلله گزارش فارس، علي اصغر عنابسللتاني در جلسلله 
هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: جايگاه ايران در مصرف 
انرژي در جهان و خاورميانه مناسب نيست به گونه اي كه 
در كشللور ما چهار تا پنج برابر ميانگين جهاني سوخت 
مصللرف مي شللود. وي اجللراي قانون هدفمندسللازي 
يارانه ها را گامي مؤثر در راستاي رشد و توسعه اقتصادي 

كشور دانسللت و افزود: اين طرح در دولت هاي گذشته 
 نيز مطرح بود اما دولت دهم افتخللار دارد كه آن را اجرا 

كند. 
عنابسللتاني بر ضرورت اجراي هرچه زودتر اين قانون 
تأكيد كرد و گفت: اين قانون بايد سال ها پيش اجرا مي شد 
كه متأسفانه اين اتفاق نيفتاد اما در حال حاضر نيز تعلل در 

اجراي آن وضعيت اقتصادي كشور را تضعيف مي كند. 
وي ادامه داد: در واقع قانون هدفمندسازي يارانه ها گذار 
از شرايط اقتصادي فعلي به شرايط اقتصادي بهتر است كه 
بايد با عزم ملي اجرا شود. استاندار چهارمحال و بختياري 

به بسته هاي حمايتي قانون هدفمندسازي يارانه ها اشاره 
كرد و افزود: اين بسته هاي حمايتي در حوزه هاي مختلف 
طراحي شده و طي آن تسهيات و مزاياي بسياري براي 

بخش هاي آسيب پذير در نظر گرفته شده است. 
عنابسللتاني با بيان اينكه صاحبان صنايع نبايد از اجراي 
اين طرح احسللاس نگراني داشته باشند، گفت: بنگاه ها 
و واحدهاي صنعتي بايد اطاع هاي صحيح و شفافي از 
واحد مربوطه در اختيار سازمان صنايع و معادن استان قرار 
دهند تا در صورتي كه به عنوان واحد آسيب پذير شناخته 

شوند، مورد حمايت قرار گيرند. 

استاندار چهارمحال و بختیاري:
توليدكنندگان منتظر تأثيرهاي بي شمار هدفمندي يارانه ها باشند

در تیران:
آغاز به كار 

 ایستگاه ورزش صبحگاهي 

تخصيص 3500 ميليارد ریال 
براي توسعه شبكه هاي آبياري

در لردگان:
 برگزاري 185 هزار نفر ساعت 

آموزش فني و حرفه اي

سرپرست اداره تعاون نايین:
برگزاري مجمع عمومي انتخاب نمایندگان 

سهام عدالت
سرپرسللت اداره تربيت بدنی شهرستان تيران و كرون گفت: برای نخستين 
بللار ايسللتگاه ورزش صبحگاهی در پارک تيران بللا مربيان مجرب آغاز به 

كار كرد. 
بهزاد درويشللی در گفتگو با فارس با اشللاره به اهميت ورزش صبحگاهی 
اظهار داشللت: برای نخسللتين بار ايسللتگاه ورزش صبحگاهللی در پارک 
آزادگان تيللران بللا مربيان مجللرب زن و مرد آغاز بلله كار كرد. وی هدف 
از ايجللاد ايسللتگاه ورزش صبحگاهی را عاوه بر توسللعه و برنامه ريزی 
زيرسللاخت های ورزش هللای همگانللی، ارتقای سللطح نشللاط اجتماعی 
شهروندان و تقويت زيرساخت  ورزش های قهرمانی بيان كرد و افزود: هر 
روز صبللح ورزش صبحگاهی در پارک آزادگان با حضور پنج مربی بانو و 

سه مربی آقا برگزار می شود. 
سرپرسللت اداره تربيت بدنی شهرسللتان تيران و كرون بيان داشت: برنامه 
كوه پيمايی هفتگی، مسللابقات محلی همانند طناب كشی، دارت و مواردی 
از اين قبيل نيز به مناسللبت های مختلف پيش بينی شده است. وی در ادامه 
از راه اندازی هيأت ورزشللی جودو در اين شهرستان خبر داد و گفت: اين 
هيأت ورزشللی از عاقه مندان ايللن ورزش دعوت می كند تا در برنامه های 
آموزشللی اين هيأت شركت كنند. درويشللی اضافه كرد: ورزش جودو از 
جمله ورزش های انفرادی اسللت كه با برنامه ريزی هايی كه انجام شده اين 

رشته تا مرحله قهرمانی پيش می رود و آينده خوبی دارد.

نماينده وزارت جهاد كشاورزی در كميته مديريت منابع آب چهارمحال 
و بختيللاری از اختصللاص 3 هللزار و 500 ميليارد ريال به شللبكه های 
آبياری خبر داد. به گزارش فارس، حميدرضا جانباز در كميته مديريت 
منابع آب چهارمحال و بختياری اظهار داشت: اين مبلغ را شورای عالی 
آب كشور برای جبران عقب ماندگی اجرای شبكه های فرعی آبياری و 

زهكشی در كشور اختصاص داده است. 
وی افزود: دولت برای توسللعه شبكه های فرعی آبياری 70 درصد اين 
اعتبار را به صورت باعوض و مابقی را از طريق تسللهيات بانكی با 
بهللره هفت درصد در اختيار كشللاورزان قرار می دهد. جانباز به وجود 
سه ميليون و 200 هزار هكتار زمين كشاورزی پاياب در كشور اشاره و 
تأكيد كرد:  از اين سللطح يك ميليون و700 هزار هكتار از شبكه اصلی 
و 700 هللزار هكتار از شللبكه فرعی آبياری برخوردار و پوشللش يك 
ميليون هكتار از شللبكه های فرعی آبياری كشللور از شللبكه های اصلی 

عقب تر است. 
وی با اشللاره به مهم ترين علت عقب ماندگی توسللعه اين شللبكه ها در 
كشللور، گفت: نبود سللاختار تشللكياتی مديريتی و اجرايی متناسب 
بللا حجم و اهميت موضللوع، ناهمگونی و نامتعللادل بودن قيمت های 
فهرست بهای مورد عمل و سنگين، پرهزينه و وقت گير بودن نوع سازه 
به كار رفته در احداث شللبكه های فرعی مهم ترين علت عقب ماندگی 

توسعه اين شبكه ها در كشور است. 

رئيس مركز فنی و حرفه ای لردگان گفت: در شش ماهه نخست امسال  185 
هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در اين شهرستان برگزار شد. 

كوروش فتحی در گفتگو با فارس اظهار داشللت: برهمين اسللاس آموزش 
200 نفر در بخش آموزش عشللايری، آموزش 250 نفر در بخش روستايی 
و آمللوزش 263 نفر در مراكز ثابت شللهری از جمللله مهم ترين اقدام های 
اين مركز در راسللتای حرفه آموزی جوانان محسوب می شود. فتحی افزود: 
آموزش های ارائه شده از سوی مراكز فنی و حرفه ای اين شهرستان مشتمل بر 
10 رشته آموزش فنی و كاربردی ويژه برادران و هشت رشته آموزش فنی و 
حرفه ای ويژه خواهران است. رئيس فنی و حرفه ای شهرستان لردگان اذعان 
داشت: همچنين آموزش 20 نفر از برادران در بخش زندان، آموزش 90 نفر 
از خواهران و برادران در آموزش دانشللگاهی و آموزش 120 نفر در بخش 
آموزش ثابت خواهران از ديگر اقدام های سازمان فنی و حرفه ای در طی نيمه 

نخست امسال است. 
وی آموزش 250 نفر كارگر در بخش صنعت و سللاختمان و سدسللازی و 
تمامی رشته های موردنياز صنعت ساختمان را از ديگر فعاليت ها و اقدام های 
اين سللازمان برشللمرد. فتحی با بيان اينكه آموزش های فنی و حرفه ای در 
تمام سللطوح به صورت رايگان برگزار می شود، افزود: متقاضيان آموزش و 
 فنی و حرفه ای می توانند بللدون پرداخت وجهی از اين آموزش ها بهره مند 

شوند. 

سرپرست اداره تعاون شهرستان نايين گفت: مجمع عمومی مرحله اول انتخاب 
نمايندگان شركت تعاونی سهام عدالت شهرستان نايين برگزار شد. به گزارش  
فارس، سيدحسن موسللی كاظمی در پايان شمارش آرای انتخابات نمايندگان 
شللركت تعاونی سللهام عدالت نايين اظهار داشت: مجمع عمومی مرحله اول 
انتخاب نمايندگان شللركت تعاونی سهام عدالت به روش صندوق رأی در 20 

حوزه سطح شهرستان برگزار شد. 
وی ادامه داد: در اين انتخابات سهامداران با در دست داشتن سهام عدالت خود، 
كارت ملی و شناسنامه با حضور در حوزه های اعام شده، اقدام به رأی دادن به 
كانديد مورد نظر خود كردند. سرپرست اداره تعاون نايين خاطرنشان كرد: در اين 
انتخابات 164 نفر كانديد شدند كه در پايان از بين اين نفرات 77 نفر به عنوان 
نمايندگان سهامداران، به منظور شركت در مجمع مرحله دوم انتخاب شدند.وی 
افزود: اين انتخابات از ساعت 8 الی 14 ادامه پيدا كرد و در آن سرپرستان خانوارها 

می توانستند به جای افراد خانواده خود نيز رآی دهند.
موسی كاظمی تصريح كرد: برای برگزاری هر چه بهتر و افزايش دقت انتخابات، 
در هر صندوق رأی نماينده ای از فرمانداری، اداره تعاون، تعاونی عدالت شهرستان 
و اتحاديه تعاونی های عدالت استانی حضور داشتند و از نزديك بر روند برگزاری 
صحيح انتخابات نظارت كردند. وی ادامه داد: شهرستان نايين در حدود 30 هزار 
نفر سهامدار دارد كه در انتخابات مجمع عمومی مرحله اول حدود 7 هزار نفر 

شركت كردند. 

شهردار منطقه 14 اصفهان:
اعطای وام 20 ميليون تومانی برای احيای بافت فرسوده 

زاينده رود در پايیز جان نمي گیرد؛
امكان توزيع آب به منظور كشت پاييزه وجود ندارد
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تحديد حدود عمومي
 14 مللاده  موجللب  بلله  و  قبلللي  نوبتللي  آگهي هللاي  پيللرو   8/283
قانللون ثبللت اسللناد و امللاک تحديللد حللدود تعللدادي از پاک هللاي 
 حللوزه ثبتللي جوشللقان قالللي بخللش 12 كاشللان بشللرح ذيللل آگهللي 

مي گردد:
ابنیه و مستغالت پالک يک اصلي جوشقان از فروعات ذيل:

932- فرعللي خانللم فاطمه باغباني فرزند سللبزعلي ششللدانگ قطعه زمين 
مزروعللي يكجريللب تقريبي واقع در دشللت الونجه )براي روز پنج شللنبه 

)89/9/11
1598- فرعي آقاي مرتضي مهري فرزند عباس تمامي سلله دانگ مشللاع از 
ششللدانگ قطعه زمين مزروعي واقع در دشت كوهين جوشقان به مساحت 

1060 مترمربع )براي روز پنج شنبه 89/9/11(
1855- فرعي آقاي محمدعلي باقري فرزند بمانعلي و غيره ششدانگ قطعه 
زمين مزروعي مشللهور يك جريبي واقع در دشت جوي باال )براي روز پنج 

شنبه 89/9/11(
1857- فرعي آقاي محمد علي باقري فرزند بمانعلي و غيره ششدانگ قطعه 
زمين مزروعي مشهور يك جريبي واقع در دشت جوي باال )براي روز شنبه 

 )89/9/13
2643- فرعي آقاي محمود زرگري فرزند سلللطان محمد و غيره ششدانگ 
يكدرب باغ مخروبه در جنوب السللتان به مساحت 3348 مترم مربع )براي 

روز شنبه 89/9/13(
2894- فرعللي آقللاي محمود جوادي فرزند حسللينعلي و غيره ششللدانگ 
يكللدرب باغ مخروبه دو جريب تقريبي واقع در دره شللهره السللتان )براي 

روز شنبه 89/9/13(
3254- فرعي آقاي ناصرآقا فرزند اسللداله سه دانگ مشاع قطعه زمين بائره 
واقع در كوي سللركمر جوشللقان به مساحت 415 متر مربع )براي روز شنبه 

)89/9/13
ابنیه و مستغالت پالک 21 اصلي كامو از فروعات ذيل:

156- فرعللي باقي مانده آقاي علي اكبر مسللجدي فرزنللد قربانعلي و غيره 
ششللدانگ يكباب خانه واقع در كامو به مسللاحت 144 متر مربع )براي روز 

يكشنبه 89/9/14(
227- فرعي خانم طلعت عقيلي فرزند غامرضا ششللدانگ يكبابخانه واقع 

در كوي مشايخ كامو )روز يكشنبه 89/9/14(
281- فرعللي آقاي احمد اربابي فرزند غامحسللين ششللدانگ قطعه زمين 
محصور جاي خانه واقع در كوي پايين كامو به مسللاحت 213/40 مترمربع 

)براي روز يكشنبه 89/9/14(
337- فرعي خانم فرخنده چوپانيان فرزند حسللن ششدانگ يكبابخانه واقع 

در كوي پايين كامو به مساحت 142 مترمربع )يكشنبه 89/9/14(
340- فرعي خانم معصومه مختاريان فرزند اصغر ششللدانگ يكباب انباري 
واقللع در كوي پايين كامو به مسللاحت 27/72 مترمربع )براي روز دوشللنبه 

)89/9/15
360- فرعللي آقللاي محمدرضا پركان فرزند ماشللااله ششللدانگ يكبابخانه 
واقع در كوي پايين كامو به مسللاحت 59 مترمربع با قيد حق سكونت مادام 
 العمللر براي خانم كشللور جراحي مادر مسللتدعي ثبت )براي روز دوشللنبه

)89/9/15
366- فرعي آقاي مهدي عقيلي فرزند احمد ششدانگ يكباب انبار و طويله 
و حصللار واقع در كوي پايين كامو به مسللاحت 76/62 مترمربع )براي روز 

دوشنبه 89/9/15(
368- فرعي آقاي حسين عقيلي فرزند محمد آقا و غيره ششدانگ يكبابخانه 
و قطعلله زميللن متصل به آن واقع در كوي پايين كامو به مسللاحت 209/50 

مترمربع )براي روز دوشنبه 89/9/15(
607- فرعي آقاي فتح اله محسللني فرزند يداله ششدانگ يكبابخانه واقع در 

كوي سرده كامو به مساحت 410 مترمربع )دوشنبه 89/9/15(
976- فرعي آقاي غامعلي صفي فرزند حيدر و غيره 15 سللهم مشاع از 25 
سللهم ششدانگ قطعه زمين مزروعي واقع در دشللت خير كامو به مساحت 

1228 مترمربع )براي روز سه شنبه 89/9/16(
992- فرعللي نجما خاتون حسللن بيكي فرزند غامرضا و غيره ششللدانگ 
قطعلله زمين مزروعي 15 قفيزي واقع در دشللت خير كامو )براي روز سلله 

شنبه 89/9/16(
1026- فرعي آقاي حسللن حسن بيكي فرزند محمد علي و غيره سه دانگ 
مشللاع مفروز قسمت غربي از ششللدانگ يكدرب باغ مشجر واقع در كامو 

)براي روز سه شنبه 89/9/16(
1042- فرعي آقاي نوربخش بخشللي زاده فرزند غامعلي و غيره ششدانگ 
يكدرب باغ مشجر و موسللتان واقع در كامو به مساحت 3609/15 مترمربع 

)سه شنبه 89/9/16(
1051- فرعي آقاي احمد زين الدين فرزند غامعلي و غيره ششدانگ قطعه 
زمين مزروعي 13 قفيزي واقع در دشللت مالون كامو )براي روز چهارشللنبه 

)89/9/17
1090- فرعللي خانللم معصومه مختاريان فرزند اصغر ششللدانگ يك قطعه 
گلستان واقع در دشت مالون به مساحت 588 مترمربع )براي روز چهارشنبه 

)89/9/17
1617- فرعي آقاي حسللن سللجودي فرد فرزند صفرعلي و غيره ششدانگ 
قطعه زمين مزروعي مشللهور 4 جريبي واقع در دشللت زردكامو به مساحت 

2155 مترمربع )براي روز چهارشنبه 89/9/17(
1985- فرعي آقاي اصغر مسجدي فرزند حسن ششدانگ يكبابخانه مجزي 
شده از شماره 156 فرعي واقع در كامو به مساحت 122 مترمربع )براي روز 

چهارشنبه 89/9/17(
1986- فرعي حسينعلي زين الدين فرزند غامعلي ششدانگ يكباب حصار 
و طويللله مجزي شللده از شللماره 344 فرعي واقع در كللوي پايين كامو به 

مساحت 119 مترمربع )چهارشنبه 89/9/17(
1987- فرعي آقاي غامحسللين سلللماني فرزند محمدعلي ششدانگ قطعه 
گلسللتان و مشجر واقع در دشت خير كامو به مساحت 1950 مترمربع )براي 

روز پنج شنبه 89/9/18(
1988- فرعي آقاي سلليد ميرزا موسوي فرزند سيد موسي و غيره ششدانگ 
يكبابخانلله واقع در محله مصلي كامو به مسللاحت 258 مترمربع )براي روز 

پنج شنبه 89/9/18(
1993- فرعي آقاي تيمور ملك پور فرزند محمد و غيره ششدانگ يكبابخانه 
واقع در دشللت ويرقان كامو به مسللاحت 394/50 مترمربع )براي روز پنج 

شنبه 89/9/18(
1994- فرعللي آقللاي محمد شللفيعيان فرزنللد نجفقلي و غيره ششللدانگ 
يكبابخانه مجزي شده از شماره 744 فرعي واقع در دشت سوره خوت كامو 
به مساحت 256 مترمربع با حق سكونت مادام العمر براي مادر مستدعي ثبت 

خانم خاور شفيعيان )پنج شنبه 89/9/18(
ابنیه و مستغالت پالک 22 اصلي چوقان از فروعات ذيل:

72- فرعي آقاي محمد اكبري فرزند حسين و غيره ششدانگ قطعات زمين 
مزروعي مشهور 9 جريبي واقع در باال جوي )براي روز شنبه 89/9/20(

88- فرعي آقاي محمد اكبري فرزند حسللين و غيره ششللدانگ قطعه زمين 
مزروعي مشهور يك جريبي واقع در پشت قلعه )براي روز شنبه 89/9/20(

100- فرعي آقاي محمد اكبري فرزند حسللين و غيره ششللدانگ سه قطعه 
زمين مزروعي متصل مشللهور سلله جريبي واقع در پشللت قلعه )براي روز 

شنبه 89/9/20(
101- فرعي آقاي محمد اكبري فرزند حسللين و غيره ششللدانگ دو قطعه 
زميللن مزروعي متصل مشللهور دو جريبي واقع در پشللت قلعه )براي روز 

شنبه 89/9/20(
163- فرعي آقاي محمد اكبري فرزند حسين و غيره ششدانگ يكباب اطاق 

و فضاي جلوي آن واقع در چوقان )شنبه 89/9/20(
495- فرعي آقاي غامرضا بالي فرزند محمد و غيره ششللدانگ يكبابخانه 
واقع در روسللتاي چوقان به مسللاحت 386/65 مترمربع )براي روز يكشنبه 

)89/9/21
496- فرعي آقاي عباسللعلي جمالللي مقدم فرزند يداله و غيره ششللدانگ 
يكبابخانلله واقع در روسللتاي چوقان به مسللاحت 435 مترمربع )براي روز 

يكشنبه 89/9/21(
529- فرعي آقاي محمدرضا عطوفي فرزند حسللينعلي ششدانگ يكبابخانه 

واقع در چوقان به مساحت 442/50 م.م )براي روز يكشنبه 89/9/21(
536- فرعللي آقللاي محمدعلي جمالي مقدم فرزند يداله و غيره ششللدانگ 

يكبابخانه واقع در چوقان به مساحت 376/25 م.م )يكشنبه 89/9/21(
539- فرعي آقاي جواد حماميان فرزند غامعلي و غيره ششدانگ يكبابخانه 

واقع در چوقان به مساحت 261 مترمربع )براي روز دوشنبه 89/9/22(
540- فرعللي خانم فاطمه زارعيان فرزند عباسللعلي ششللدانگ يكبابخانه و 
باغچه متصل به آن واقع در چوقان به مساحت 984/50 مترمربع )براي روز 

دوشنبه 89/9/22(
542- فرعي آقاي مجتبي فرجي فرزند رمضانعلي ششللدانگ يكبابخانه واقع 

در چوقان به مساحت 681/50 مترمربع )براي روز دوشنبه 89/9/22(
543- فرعي آقاي براتعلي رعيت فرزند آقا رضا و غيره ششدانگ يكبابخانه 
واقع در روسللتاي چوقان به مساحت 1853/50 مترمربع )براي روز دوشنبه 

)89/9/22
ابنیه و مستغالت پالک 23 اصلي مزرعه محمودآباد از فرعي ذيل:

39- فرعي آقاي حسللينعلي رعيت فرزند آقارضا و غيره ششللدانگ قطعات 
زمين مزروعي متصل 7 جريب تقريبي كه فعًا بصورت باغ مشللجر درآمده 

است واقع در مزرعه محمودآباد )سه شنبه 89/9/23(
ابنیه و مستغالت پالک 26 مزرعه همواريه كامو از فروعات ذيل:

1- يللك فرعي آقللاي علي اكبللر اربابي فرزند حسللين و غيره ششللدانگ 
قطعه زمين بائره و گلسللتان واقع در مزرعه همواريه كامو )براي روز شللنبه 

)89/9/27
137- فرعي آقاي مهدي عقيلي فرزند احمد و غيره ششللدانگ يكبابخانه به 

مساحت 358/50 مترمربع )براي روز شنبه 89/9/27(
141- فرعي آقاي احمد حاجي بابايي فرزند حسللين ششدانگ قطعه زمين 
ساده واقع در مزرعه همواريه به مساحت 162/50 متر مربع )براي روز شنبه 

)89/9/27
142- فرعللي خانم صديقه هنروري فرزند جعفرقلي ششللدانگ قطعه زمين 
سللاده واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 162/50 مترمربع )براي روز 

شنبه 89/9/27(
143- فرعي آقاي حميد عارضي فرزند حيدر ششدانگ قطعه زمين ساده به 

مساحت 30 متر مربع )شنبه 89/9/27(
144- فرعي آقاي علي عباس اعتمادي نزاد فرزند سلطانعلي و غيره ششدانگ 
يكبابخانه واقع در مزرعه همواريه كامو به مسللاحت 647/75 مترمربع )براي 

روز يكشنبه 89/9/28(
149- فرعي آقاي مهدي عقيلي فرزند احمد ششدانگ يكباب گاراژ و زمين 
متصللل بلله آن احداثي بر روي قسللمت مفروزي از پللاک 26 اصلي واقع 
در مزرعلله همواريه كامو به مسللاحت 88/50 مترمربع )براي روز يكشللنبه 

)89/9/28
150- فرعي آقاي نوراله اربابي فرزند يداله ششدانگ قطعه زمين محصور به 

مساحت 247 متر مربع )براي روز يكشنبه 89/9/28(
153- فرعي آقاي مجيد رزاقيان فرزند ابراهيم و غيره ششدانگ قطعه زمين 
محصور واقع در مزرعه همواريه كامو به مسللاحت 241/20 مترمربع )براي 

روز يكشنبه 89/9/28(
154- فرعي خانم فاطمه اربابي فرزند غامحسللين ششللدانگ يكبابخانه به 
مسللاحت 340/70 مترمربع با حق سكونت مادام العمر آقاي اسداله فوالدي 

نجف آبادي فرزند علي )يكشنبه 89/9/28(
ــرخ كامو از فرعي  ــتغالت پالک 62 اصلي مزرعه پاگدار س ابنیه و مس

ذيل:
24- فرعللي آقاي امامقلي خان اربابيان فرزند حيدرخانه و غيره ششللدانگ 
يكدرب باغ موسللتان واقع در مزرعه پاگدار سللرخ كامو به مساحت 4019 

مترمربع )براي روز دوشنبه 89/9/29(
ابنیه و مستغالت پالک 152 اصلي وركان از فروعات ذيل:

947- فرعللي آقاي محمدعطاري فرزند آقاخان ششللدانگ قطعه زمين سلله 
قفيزي واقع در پشت باغ وركان )براي روز سه شنبه 89/9/30(

2027- فرعي آقاي نوروزعلي مهدي زاده ورگاني فرزند محمد ششللدانگ 
يكبللاب انباري و قطعه گلسللتان متصللل به آن واقع در روسللتاي وركان به 

مساحت 5720 متر مربع )سه شنبه 89/9/30(
تحديللد حدود پللاک هاي فوق به ترتيب از سللاعت 8/30 صبح به بعد در 
محل شروع و عملي خواهد شد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
اماک و مجاورين اعام مي شللود كه در روز و ساعت مقرر در محل ملك 
حضور به هم رسانند و چنانچه هر يك از صاحبان اماک يا نماينده قانوني 
آنها در موقع تحديد  حدود حاضر نباشللند طبق ماده 15 قانون مزبور ملك 
آنهللا با حدود اظهار شللده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شللد و 
اعتراضات مجاورين و صاحبان حقوق اماک كه در موقع مقرر حاضر بوده 
انللد طبق مللاده 20 قانون ثبت از تاريخ تعيين تنظيم صورت جلسلله تحديد 
حللدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شللد و مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعييللن تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معتللرض ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره بايستي به تقديم دادخواستها به مراجع ذيصاح 

قضايي گواهي دادخواست را اخذ به اين اداره تسليم نمايد.
تاريخ انتشار:  روز پنجشنبه 1389/8/20

كفيل اداره ثبت اسناد جوشقان

تحديد حدود اختصاصی
6/518 شللماره: 7880 چون تحديد حدود ششللدانگ يكبابخانه شماره پاک 3091 
فرعللی از 149- اصلی واقع در طره جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرسللتان نطنز بنام 
عباس علی اكبر كامرانی وغيره در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در 
آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پاک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/9/30 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
و صاحبان اماک اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل 
حضور بهمرسللانند. ضمنللًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امللاک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/8/20

م الف/ 441                                   شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

تحديد حدود اختصاصی
8/154 شللماره: 9620 چون تحديد حدود ششللدانگ قطعه زمين مزروعی شللماره 
پللاک 23 فرعی از 285 اصلی واقع در مزرعه هينی كلهرود جزء بخش يازده حوزه 
ثبتی شهرسللتان نطنز بنام آقای علی اصغر مظاهری پور كلهرودی و غيره در جريان 
ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينكه به 
موجب دسللتور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پاک 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/9/10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار می گردد كه 
در سللاعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسللانند. ضمنًا اعتراضات 
مجاوريللن و صاحبللان اماک مطابق مللاده 20 قانون ثبت از تاريللخ تنظيم صورت 

مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/8/20

م الف/ 492                                    شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

 تحديد حدود اختصاصی
8/168 شماره: 9758 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين محصور شماره 
پاک 46 فرعی از 38- اصلی واقع در مزرعه مرجوران كشلله جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی شهرسللتان نطنز بنام حسللين عقيلی كشلله در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم 
حضور مالك در آگهی قبلی بايسللتی تجديد گردد اينكه به موجب دسللتور اخير از 
مللاده 15 قانللون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پاک مرقوم در سللاعت 10 
صبح روز 89/10/16 در محل شللروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی 
به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار می گردد كه در سللاعت و روز 
مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امللاک مطابللق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صللورت مجلس تحديدی تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/8/20 

شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

مزايده 
8/253 آگهللي مزايللده پرونده اجرايي كاسلله: 786-4088 بموجب پرونده كاسلله 
شللماره 786-4088 تمامت ششدانگ آپارتمان به شماره پاک ثبتي 26/6211 بخش 
14 مجزي شللده از 26/5148 مللورد ثبت صفحه 315 دفتر امللاک 716 و 2/5 حبه 
از ششللدانگ مغازه به شللماره پاک 26/6210 مجزي شللده از 26/5148 مورد ثبت 
صفحه 315 دفتر اماک 716 به نشاني اصفهان- ميدان جمهوري- حدفاصل فروغي و 
رباط- كوچه شهبازي- نبش كوچه اول- مجتمع صدرا ملكي آقاي علي شيرواني كه 
قبًا طي نامه شللماره 6123/غ-89/3/8 اداره ثبت اسناد و اماک منطقه غرب اصفهان 
در قبال طلب خانم بهجت حاجي باقري توقيف گرديده و طبق نظر كارشناس رسمي 
آپارتمان در ضلع شللمال طبقه اول سللاختمان 5 طبقه كه به اسللكلت بتني و سللقف 
تيرچه و بلوک و با نماي سللنگ در شللمال و آجر در ضلع جنوب بنا شده قرار دارد، 
درب و پنجللره هاي در نما آلمينيومي و دربهاي داخلي و ورودي آپارتمان چوبي مي 
باشللد. كف البي و پاركينگ سنگ و بدنه ديوارها سراميك است. مساحت آن 77/14 
مترمربع اسللت كه 1/72 متللر مربع آن تراس و مقللدار 5/5 مترمربع در فضاي كوچه 
پيشللرفتگي داشللته و شللامل پاركينگ و قدر الحصه از عرصه مشاعي و مشاعات مي 
باشللد. مجتمع داراي اشللتراكات شهري و پايان ساخت شللماره 7/87/20875 مورخ 
87/8/16 اسللت و ششللدانگ مغازه فوق االشللاره با قدر الحصه از عرصه و مشاعي 
و مشللاعات در طبقه همكف مجتمع فوق قرار گرفته و داراي 19 مترمربع مسللاحت 
مي باشللد از سللاعت 9 الي 12 روز چهارشللنبه مورخ 89/9/10 در اداره اجراي اسناد 
رسللمي اصفهان واقع در خيابان هشللت بهشت شللرقي- چهار راه حمزه اصفهاني از 
طريللق مزايده فروخته مي شللود. مزايللده از مبلغ پايه 624/895/833 ريال شللروع و 
به هر كس خريدار باشللد به باالترين قيمت پيشللنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر 
اسللت پرداخللت بدهي هللاي مربوط به آب، بللرق، گاز و غيره اعم از حق انشللعاب 
 و يللا حق اشللتراک و مصرف در صورتللي كه مورد مزايللده داراي آنها باشللد و نيز

بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي 
آن معلوم شللده يا نشللده باشد به عهده برنده مزايده اسللت ضمن آنكه پس از مزايده 
در صللورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي وفق از محل مازدا به برنده 
مزايده مسللترد مي گردد. ضمنا اين آ گهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود مورخ 
 89/8/20 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد.
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

مزايده
8/274 آگهللي مزايده پرونده اجرايي كاسلله: 786-4088 بموجب پرونده كاسلله 
شللماره 786-4088 تمامت ششللدانگ آپارتمان به شللماره پللاک ثبتي 26/6211 
مجزي شللده از 26/5148 بخش 14 مورد ثبت صفحه 315 دفتر اماک 716 و 2/5 
حبه از ششللدانگ مغازه به شللماره پاک 26/6210 مجزي شده از 26/5148 مورد 
ثبت صفحه 315 دفتر اماک 716 به نشللاني اصفهان- ميدان جمهوري- حد فاصل 
فروغي و رباط- كوچه شللهبازي- نبش كوچه اول- مجتمع صدرا ملكي آقاي علي 
شلليرواني كه قبًا طي نامه شماره 6123/غ-89/3/8 اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 
غللرب اصفهان در قبال طلب خانم بهجت حاجي باقري توقيف گرديده و طبق نظر 
كارشناس رسمي آپارتمان در ضلع شمال طبقه اول ساختمان 5 طبقه كه به اسكلت 
بتني و سقف تيرچه و بلوک و با نماي سنگ در شمال و آجر درضلع جنوب بنا شده 
قرار دارد، درب و پنجره هاي در نما آلمينيومي و دربهاي داخلي و ورودي آپارتمان 
چوبي مي باشللد. كف البي و پاركينگ و بدنه ديوارها سللراميك است. مساحت آن 
77/14 مترمربع اسللت كه 1/72 مترمربع آن تللراس و مقدار 5/5 مترمربع در فضاي 
كوچه پيشرفتگي داشته و شامل پاركينگ و قدرالحصه از عرصه مشاعي و مشاعات 
مي باشد. مجتمع داراي اشتراكات شهري و پايان ساخت شماره 7/87/20875 مورخ 
87/8/16 اسللت و ششدانگ مغازه فوق االشللاره با قدر الحصه از عرصه و مشاعي 
و مشللاعات در طبقه همكف مجتمع فوق قرار گرفته و داراي 19 مترمربع مساحت 
مي باشللد. از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 89/9/10 در اداره اجراي اسناد 
رسللمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- چهار راه حمزه اصفهاني- از 

طريق مزايده فروخته مي شللود. مزايده از مبلغ پايه 624/895/833 ريال شروع و به 
هر كس خريدار باشللد به باالترين قيمت پيشللنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر 
اسللت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق،  گاز و غيره اعم از حق انشعاب و يا 
حق اشتراک و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي 
مالياتللي و عوارض شللهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعللم از اينكه رقم قطعي آن 
معلوم شللده يا نشده باشللد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در 
صللورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فللوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسللترد مي گردد. ضمناً اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود مورخ 
 89/8/20 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد.
م الف/ 10878                  اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

مزايده مال غیرمنقول
8/294 بر اساس پرونده اجرائی كاسلله 31/625/م/87 تمامت ششدانگ يكبابخانه 
پاک ثبتی شللماره242/1253 واقع در هونجان بخش دو ثبتی شللهرضا به مساحت 
378/40 متر مربع مورد ثبت صفحه 220 دفتر118 با حدود اربعه ذيل: شماالً به طول 
24 متر ديواربه ديوار خانه شماره 666 شرقًا به طول 16/40 متر ديواريست به زمين 
مزروعی محصور شللماره 664 و665 جنوبًا به طول 24/10 متر ديواربه ديوار خانه 
شللماره 667 باقيمانده غربًا به طول 15/90 متر درب و ديواريسللت به حريم جوی 
آب حقوق ارتفاقی ندارد به نام غامرضا جوهری ثبت و سللند صادر شللده است و 
به موجب سند رهنی شماره 99199ل 81/11/3 دفتر 12 اصفهان از طرف نامبرده در 
رهن بانك ملت شللعبه شللهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانكار 
تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از اباغ اجرائيه به درخواسللت بانك بستانكار 
باسللتناد قانون اصاح مللاده 34 اصاحی قانون ثبت و آئيللن نامه اصاحی مربوطه 
پاک مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمی توسللط مأمور 
اجرا و برگ ارزيابی كارشللناس رسمی دادگسللتری بدين شرح توصيف و ارزيابی 
گرديد. مورد بازديد سللاختمان مسللكونی يك طبقه به مساحت عرصه 388/40 متر 
مربع و مسللاحت اعيانی 260 مترمربع می باشد نمای كوچه آجر زبره و نمای حياط 
از آجر لفتون اسللت وسقف آن قسللمتی تيرآهن و آجر و قسمتی تير چوبی و درب 
و پنجره های بيرون فلزی و دربهای داخل چوبی اسللت، سللطوح داخلی ساختمان 
نقاشللی شده و آشللپزخانه بدون كابينت و بدنه نيمه كاشی وكف موزائيك می باشد، 
حمام تمام كاشی است دارای اشتراكات آب و برق و تلفن می باشد به مبلغ دويست 
و پنجاه ميليون ريال )250/000/000( ريال ارزيابی گرديده اسللت در جلسه مزايده 
كه از ساعت 9 صبح الی 12 روزيكشنبه مورخ 89/9/21 در شعبه اجرای ثبت اسناد 
شللهرضا تشكيل می گردد. از طريق مزايده به فروش می رسد. چنانچه روز مزايده با 
تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل می گردد. 
مزايده از مبلغ كارشناسی دويست وپنجاه ميليون ريال )250/000/000( ريال شروع 
و به باالترين قيمت پيشللنهادی به هر كس كه خريدار باشد فروخته می شود طالبين 
می توانند قبل از تشللكيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: شهرضا روستای هونجان 
خيابان امينی باالترازروبروی دبيرسللتان پسللرانه شللهيد امينی بازديد به عمل آورند 
الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر 
اسللناد رسللمی و ماليات دارائی و عوارض شللهرداری وبدهی های مربوطه به حق 
انشللعاب وآبونمان، آب و برق وگاز و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده 
 می باشد اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رود در تاريخ 89/8/20 چاپ و منتشر

 می شود.
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و اماک شهرضا

اخطار اجرايي
8/296 شللماره:  89-486 ش/ 8 بموجب رأي شماره 964 تاريخ 89/6/31 حوزه 8 
شللوراي حل اختاف شهرسللتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه خانم 
ثريللا نيكنام اصفهاني نشللاني محل اقامت: مجهول المكان محكوم اسللت به حضور 
در دفترخانه ثبت اسللناد رسمي و انتقال سند اتومبيل سواري پژو پارس مدل 1384 
به شللماره 843/13ب 74. مشللخصات محكوم له: خانم شهين پاكروان نشاني محل 
اقامت: چهار راه تختي- ک يراق بن بست شيدا پ 83. به استناد ماده 19 آئين نامه 
اجرائی ماده 189 قانون برنامه سللوم توسللعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم 
عليلله مكلف اسللت: پس از اباغ اين اخطار اجرايی ظللرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجللرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد 
در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری 

محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 11048           زارعي- شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

اخطار اجرايي
8/297 شللماره: 56/89 بموجب رأي شماره 448 تاريخ 89/5/26 حوزه 29 شوراي 
حللل اختاف شهرسللتان اصفهان كه قطعيت يافته اسللت محكوم عليلله ناصر ايران 
منش نام پدر: محمد شللغل: آزاد نشللاني محل اقامت: مجهول المكان محكوم است 
به: پرداخت مبلغ سللي و دو ميليون و پانصد هزار ريال اصل خواسللته- سللي هزار 
ريال هزينه دادرسللي- خسللارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چك )89/1/25-

637938( لغايللت زمان وصول در حق خواهان خانم منيژه اسللتيائي نام پدر: اكبر 
شغل: خانه دار نشاني محل اقامت: اصفهان- شهرک ولي عصر، خ بخشي، خ راغب 
اصفهاني، كوي دوم پاک E185. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون 
برنامه سللوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف است: پس از 
اباغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت پرونده جهت 

اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اخطاريه
8/299 اخطاريه ماده 87 آئين نامه اجرای مفاد اسللناد رسللمی. بدينوسلليله به خانم 
بتول عذرا قاسللمی فرزند عباس به شللماره شناسنامه 537 صادره ازشهرضا كه طبق 
اعام بستانكارسللاكن تهران خيابان حافظ انتهای پل دوم خيابان سللرهنگ سخائی 
پاک 2 واحد 4 كد پسللتی شللماره 1135618645 و طبق اعام اداره اجرای اسناد 
رسللمی اصفهان در آدرس مذكور مورد شناسائی واقع نگرديده ايد اباغ ميگردد كه 
به موجب پرونده اجرائی كاسلله 11/2065 ق 85 اجرای ثبت شللهرضا و كاسلله 
3953/108413 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان له خانم افسر اعتماديان وعليه آقای 
اميرعباس قاسللمی وخانم ها افضل وخديجه قاسمی و افسراعتماديان وراث مرحوم 
غامرضا قاسمی تمامت مازاد يكدانگ مشاع از ششدانگ پاک ثبتی شماره44فرعی 
از2245/1اصلللی واقللع در بخش چهار اصفهللان ملكی مرحوم غامرضا قاسللمی 
مورث مرحومه خانم خديجه قاسللمی مورث شللما در قبللال باقيمانده طلب خانم 
افسللراعتماديان ونيم عشردولتی متعلقه بازداشت گرديده است كه مراتب در اجرای 
ماده 87 آئين نامه اجرای مفاد اسللناد رسللمی جهت اباغ به شماره باستناد ماده 19 
 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی درروزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر

خواهد شد.
ميرمحمدی - رئيس اداره ثبت اسناد واماک شهرضا 

درگذشت مادر گراميتان بانو حسن زاده محمدي را به شما و خانواده تسليت عرض 
مي نماييم از خداوند بزرگ علو درجات براي آن مرحومه و سالمتي براي بازماندگان 

مسئلت داريم.
روزنامه زاینده رود

همکار محترم جناب آقاي حسين فرزانيان
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هنللوز نشللانه هايی از ارسللی های كار دسللت 
استادكاران در شهرهايی چون كاشان و اصفهان 
ديده می شللود. اما سللخت اسللت كه باور كنيم 
اسللتادكاران اين رشللته آنقدر كم شللده اند كه 
می تللوان گفت كسللی نيسللت اين هنر سللنتی 

ايرانيان را ادامه دهد. 
از آن تعللداد اسللتادكار باقی مانده تنها كسللانی 
هسللتند كه بلله مرمللت ارسللی ها درخانه ها و 
عمارت هللای قديمی مشللغولند. ارسی سللازی 
 امللروز هنری سللنتی امللا در خطر فراموشللی  
اسللت. شايد نشسللتن پشللت پنجره ای مات و 
مكعللب بللا چارچوبی خاكسللتری نوشللتن از 
اصالت ارسللی های رنگی بللا گره های چينی و 

اسليمی را كمی سخت  كند. 
اما هنوز در شهرهايی همچون كاشان و سنندج 
و اصفهللان به جللای لنگه درهللای بی قواره كه 
همچنان روی يك پاشنه می چرخند ارسی های 
چوبی با شيشلله های رنگی ديده می شود كه از 
لحللاظ كاربردی و زيبايی قابل قياس با درب ها 

و پنجره های امروزی نيست. 

در حللال حاضر اسللتادكاری سللراغ نداريم كه 
به سللاخت ارسللی بپللردازد؛ دير زمانی اسللت 
كه قللوه ادراک رنگ و نور از كللف داده ايم. نه 
 اينكلله به اختيار باشللد كه ديگر اسللبابش مهيا 

نيست. 

حجم پر تراكم آهن و سلليمان كه اشتراک شان 
هر روز بر تعداد آسللمان خراش های اين شللهر 
غبارگرفتلله می افزايللد، نه تنها معمللاری خانه 
ايرانللی با دودری و ارسللی را به محاق برده كه 
معماران و طراحان خانه ايرانی را نيز به دسللت 

فراموشی سپرده است. 
ارسی همان دست ساخته هايی بود كه قوه درک 

رنگ و نور را بلله آدمی می آموخت و امروز از 
سرسللرای خانه ايرانی به كنج انبار ارسی سازان 

خزيده است. 
»طاها محمودی«، مرمتگر ارسللی ساز سنندجی 
می گويد: »ارسی را درب های باالرونده ای است 
كلله با چارچوب هللای مخصللوص مقابل منبع 

نوری قرار می گيرد. 
در واقع ارسللی يكی از تزئين های وابسللته به 

بناست كه نياز به فضايی وسيع  دارد. 
شللامل  ارسللی  »تزئين هللای  داد:  اداملله  وی 
طرح های هندسی )گره های چينی( و طرح های 

اسليمی می شوند. 
بلله طللوری كلله در شللهرهايي مثللل اصفهان، 
كاشللان بيشللتر از كار گللره و بلله نللدرت از 
طرح های اسللليمی اسللتفاده می كنند ولی شهر 
سللنندج به دليللل اينكلله از ديربللاز توليدهای 
چوبللی اش منحصللر به فللرد و مشللهور بوده 
بيشللتر بلله سللاخت ارسللی هايی می پرداختند 
 كلله تلفيقللی از گره های چينی و اسللليمی بوده 

است.

ارسي سازي، هنر در خطر

میراث فرهنگی

چهلستون و باغ فين ثبت جهانی می شود
 »سفركارت« گردشگران خارجي

طرح نافرجام

 كوله پشتی

عمليات مرمت و بهسازی آسيای 
آبی سعدآباد برزک

 عمليللات فللاز اول مرمللت و بهسللازی آسلليای آبی جللاده تفريحی 
 توريسللتی سللعدآباد با هزينه ای بالغ بللر 225/000/000 ريال به پايان 

رسيد. 
شللهردار بللرزک گفت: سللال جللاری مرمت سللاختمان آسلليای آبی 
سللعدآباد 70پيشللرفت داشللت كه اميدواريم با تأمين اعتبار مورد نياز 
 رونللد مرمت كامل اين بنا تا زمان بازگشللايی آن به روی گردشللگران 

ادامه يابد. 
محمود اشللرفی با اشاره به مرمت ديوار های اطراف، سقف و قسمتی از 
اتاق ها و انبارهای داخلی آسلليا در سللال جاری توسط ميراث فرهنگی 
كاشللان گفت: اين آسلليا كه متعلق به دوران قاجاريه می باشللد در سال 
1383 توسط شللهرداری برزک خريداری و مرمت گرديد ولی به علت 
مجاورت با مسلليل، ورود سلليل بخشللی از سللاختمان اين آسيا دچار 
آسلليب ديدگی شللد و اميدواريم بتوانيللم با جذب اعتبار مناسللب و با 
همللكاری ميراث فرهنگی كاشللان روند مرمت و محوطه سللازی را به 

پيش ببريم. 
آسلليا آبللی بللرزک از جمله بناهای ثبت شللده ميراث فرهنگی كشللور 
اسللت كه در دل طبيعت و در جوار جاده تفريحی توريسللتی سعدآباد 
 واقع شللده كه هر ساله پذيرای گردشللگران زيادی از اقصی نقاط ايران 

است. 
شهرداری برزک نيز جهت رفاه حال بيشتر گردشگران و بازديد كنندگان 
از اين بنای تاريخی با تملك بخشی از فضاهای طبيعی اطراف آن سعی 
نمود تا محيطی آرام و به دور از هياهوی شللهر نشينی برای گردشگران 

ايجاد نمايد. 

مرمت  كوچه های بافت قدیم برزک
 بللا اعتباری بالغ بر 250/000/000 ريال عمليات مرمت و زيبا سللازی 
كوچه های بافت قديم برزک آغاز شد. شهردار برزک با بيان اين مطلب 
گفت: عمليات مرمت معابر بافت قديم شللهر برزک به روش سللنتی از 
محل اعتبار زيرسللاخت های گردشگری توسط ميراث فرهنگی كاشان 

در منطقه مصلی آغاز شده است. 
محمود اشللرفی افزود: اميدواريم با تاش و همكاری بيشتر مسئوالن به 
ويژه مسئوالن ميراث فرهنگی و گردشگری كليه معابر بافت قديم شهر 

به همين سبك مرمت و بهسازی شود. 
وی در اداملله افزود پللس از پايان مرمت كامل اين كوچه گردشللگران 
ضمن بازديد از آن می توانند از خانه های تاريخی »موسوی« و »كاردان« 
كه  در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيده و در مسير فوق واقع است 

نيز بازديد كنند. 
اشرفی در ادامه گفت: از آنجا كه يكی از محورهای توسعه برزک فراهم 
نمودن زيرسللاخت های گردشگری اسللت و با توجه به اينكه اين شهر 
نيز به عنوان يكی از منطقه های نمونه گردشگری استان اصفهان شناخته 
شللده از مسللئوالن امر انتظار مسللاعدت و همكاری بيشتر جهت احياء 
بافت قديم و اهميت به زيرسللاخت های گردشللگری در شهر برزک را 
داريم تا در فصول گردشگری شللاهد رفاه و  آسايش بيشتر گردشگران 

در شهر برزک باشيم.  

گردشگری كاشان

 مديركل سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشللگری اسللتان اصفهان گفت: ارزيابان 
يونسللكو طی بازديد جهت بررسللی باغ موزه 
چهلسللتون و باغ فين در زمان ترک كشور نظر 
مثبتی نسبت به باغ چهلسللتون داشتند و سال 
آينللده اين باغ تاريخی در كشللور بحرين ثبت 

جهانی می شود. 
به گللزارش روابط عمومی، امللور فرهنگی و 
اجتماعللی ادراه كل ميللراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری اسللتان اصفهان اسفنديار 
حيدری پور در جلسه شللورای اداری اصفهان 
افزود: با همت اسللتانداری اصفهان زمينی كه 
مربوط به چهل ستون بود به آن بازگشت و در 
سه هفته گذشللته نيز بازرسان يونسكو از اين 

باغ تاريخی بازديد داشتند. 
وی با اشللاره به اينكه اقدام هللای مثبتی برای 
باغ چهلسللتون انجام شده است، اظهار داشت: 
بحللث چرخللش آب، احيللای حللوض ضلع 

غربللی و مادی وسللط چهلسللتون از جمله اين 
اقدام ها اسللت. حيللدری پور ادامه داد: سللال 
آينده با ثبت جهانی چلسللتون و باغ فين كاشان 
 پرونده ثبت جهانی اين دو اثر زيبا بسته خواهد 

شد. 
بلله گفته وی، در حال حاضر 12 ثبت جهانی در 
كشللور داريم كه آخرين آن بللازار تبريز و بقعه 

شيخ صفی الدين اردبيلی بوده است. 
مديللركل ميللراث فرهنگللی، صنايع دسللتی و 
گردشللگری به تپه اشللرف اصفهان در كنار پل 
تاريخی شهرسللتان اشاره كرد و بيان داشت: دو 
تا سلله ماه است كه تيمی قوی از باستان شناسان 
كشللور در ايللن منطقلله بلله منظللور بازديد و 
 بلله دسللت آوردن اطاع های بيشللتر مسللتقر 

هستند. 
وی اداملله داد: در نخسللتين فصللل كاوش در 
اين منطقه تيم موفق به كشللف يك سللكه نقره 
متعلق به دوره ساسللانيان شد و در هفته گذشته 
نيللز اين تيم كاوشللگر ظللروف سللفالی متعلق 
 بلله دوره اشللكانيان را در اين منطقه به دسللت 

آوردند. 

اختصاص »سللفر كارت« ويژه توريسللت های خارجی كه مدتی قبل توسط سازمان متولی 
گردشگری مطرح شد، به حال خود رها شده و معلوم نيست نتيجه هزينه های اوليه صرف 
شللده برای اين طرح به سللرانجام خواهد رسيد يا نه؟ سه سال پيش طرح سفر كارت برای 
گردشگران خارجی همزمان با ارائه كارت سفر برای كارمندان ادارات دولتی تدوين شد. پس 
از گذشللت سه سال، طرح سفر كارت برای كارمندان سال گذشته به اجرا درآمد كه به دليل 
نبود برنامه ريزی منسللجم و بودجه كافی با مشكل فراوانی روبه رو شد و نتوانست اهداف 
طراحان آن را بر آورده كند. سللفر كارت مخصوص گردشگران خارجی نيز با اينكه توسط 
بانك سپه صادر شده اما هنوز در اختيار مؤسسه های توريستی قرار نگرفته است و تنها چند 
سامانه نيمه فعال از طرف بانك در سه فرودگاه كشور مستقر شده اند كه بيشتر به تعويض ارز 
خارجی با ريالی مشغول هستند تا عرضه كارت اعتباری! علی آدوسی، رئيس اداره تبليغات 
بانك مركزی سللپه در اين باره گفت: حدود دو سللال پيش بنا به درخواست سازمان ميراث 
فرهنگی و گردشگری سفر كارت هايی ويژه توريست های خارجی توسط اين بانك صادر شد 
كه قابليت آن مشابه كارت های اعتباری يا همان ATM بوده و امكان استفاده از خدمات ارائه 
شده در مراكز اقامتی و گردشگری و موزه ها و... بدون حمل پول نقد را به گردشگران خارجی 
می دهد. وی ادامه داد: اين كار با هدف جلب توريست و گردشگر به كشور انجام گرفت و 
قرار شد عاوه بر صدور كارت برخی مراكز خريد زير نظر سازمان ميراث فرهنگی و موزه ها 
برای دارندگان كارت سفرمبلغی را به عنوان تخفيف در نظر بگيرند تا ميزان استقبال گردشگر 
افزايش پيدا كند. به اين ترتيب مسافران خارجی با اين كارت ها هم از نگرانی حمل پول نقد 
راحت می شوند و هم از تخفيف های ويژه اين مراكز استفاده می كنند.  آدوسی درباره ميزان 
تخفيف های در نظر گرفته شده و حمايت سازمان در اين مورد اظهار بی اطاعی كرده و تأكيد 
كرد: ميزان تخفيف و مراكز طرف قرارداد بر عهده سازمان است و بانك تنها صادر كننده بوده و 
مسئوليت نصب دستگاه های خريد و فروش مراكز و عابر بانك ها را انجام می دهد. در حال 
حاضر نيز چند سامانه در فرودگاه ها مستقر هستند كه اين كارت ها را به مسافران می دهند.

دغدغه معرفي فرهنگ ایران به ایرانيان خارج 
كشور، وجود ندارد

با اينكه نسل دوم و سوم ايرانيان خارج كشور عاقه بسياري براي شناخت فرهنگ ايراني دارند، 
اما مشوق هايي براي معرفي آداب و سنن از سوي متوليان فرهنگي كشور و جذب ايشان براي 
سفر به ايران ارائه نمي شود. توجه به توريسم اجدادي، ضرورتي است كه بايد به آن پرداخته 
شود. به اين  معني كه نسل دوم و سوم ايرانياني كه به خارج از كشور، مهاجرت كرده اند و در 
مواردي، حتي زبان فارسي را هم به درستي نمي دانند دلشان مي خواهد به ايران بيايند و با آداب 
و رسوم و فرهنگ پدران خود آشنا شوند. اما جوان ايراني االصلي كه پس از مدت ها به زادگاه 
خود بر مي گردد چگونه مي تواند با پيشينه فرهنگي و سنت هاي رايج در كشور خود آشنا شود؟ 
فعاليت هاي برون مرزي و درون مرزي متوليان فرهنگي در اين زمينه چقدر اسللت؟ احمد 
وكيليان، پژوهشگر و مردم شناس مي گويد: »چند سال پيش، به منظور يك كار پژوهشي به 
آلمان سفر كرده بودم. آنجا بود كه شور و شوق جوانان را به شناخت و حفظ فرهنگ و پيشينه 
فرهنگي شان مي ديدم. به  هر حال، هر ملتي دوست دارد تا آنجا كه ممكن است فرهنگ و آداب 
و رسوم خود را حفظ كند و اين برعهده متوليان فرهنگي است كه در ثبت و نگهداري و ترويج 
اين فرهنگ بكوشند.« او فعاليت هاي درون و برون مرزي را در شناساندن فرهنگ ايران  زمين 
و جذب گردشگر مؤثر مي داند: نه تنها نسل دوم و سوم ايرانيان خارج از كشور كه بسياري از 
كساني كه داخل ايران زندگي مي كنند هم آن گونه كه بايد و شايد با فرهنگ و آداب و رسوم 
منطقه های مختلف ايران آشنا نيستند و صدا و سيما به ويژه، تلويزيون مي تواند نقش مؤثري در 

شناساندن و انتقال فرهنگ ايراني داشته باشد.

اين جشللنواره با محوريت كتاب »منشور عقايد اماميه« تأليف مرجع عاليقدر 
حضرت آيت ا... جعفر سللبحانی دامه بركاته در بخش های مختلفی در حال 
اجرا می باشللد. يكی از اين بخش ها مسللابقه كتابخوانی مكاتبه ای است كه 
شللما می توانيد پس از مطالعه متن ذيل و مراجعه به كتاب مذكور )از طريق 
سللايت www.quran.ir و يللا تماس با دبيرخانه( به سللئواالت اين بخش 

پاسخ داده و برای ما ارسال نماييد و از جوايز ارزنده آن بهره مند گرديد.
اسللام برای شناخت جهان و حقايق دينی از سلله نوع ابزار بهره می گيرد و 
هللر يك در قلمرو خاص خود معتبر می داند. اين ابزار سلله گانه عبارتند از: 
1- حس كه مهم ترين آن، حس شنوايی و بينايی است. 2- عقل و خرد كه در 
قلمرو محدودی بر اساس اصول و مبادی ويژه ای به طور قطع و يقين حقيقت 
را كشللف می كند. 3- وحی كه وسيله ارتباط انسللان های واال و برگزيده با 
جهان غيب است. قرآن كريم در مورد حس و عقل می فرمايد: خدا شما را از 
شكم های مادرانتان بيرون آورد در حالی كه چيزی نمی دانستيد و برای شما 

گوش و چشم و دل قرار داد تا شكرگزار باشيد.)نحل/78(
انسان مذهبی در شللناخت جهان و مذهب از حس بهره می گيرد ولی اغلب 
ادراكات حسی پايه و زمينه داوری های عقل و خرد را می سازد هم چنانكه از 
خرد در شناخت خدا و صفات و افعال او بهره گرفته می شود و دستاوردهای 
هللر يك از اين سلله راه در جای خود نافذ بوده و در كشللف حقيقت معتبر 
می باشللد ما در اثبات عقايد و احكام دينی از همه راه های معتبر شللناخت و 

بهره می گيريم كه عقل و وحی دو طريق عمده در اين باب می باشد.
مقصود از »وحی« كتاب آسللمانی ما قرآن كريم و احاديثی اسللت كه سلسلله 
سللند آن به رسللول گرامی )ص( منتهی می شود. احاديث ائمه اهل بيت )ع( 
نيللز به توضيحی كه بعدها داده خواهد شللد همگی تحت عنوان »سللنت« از 
حجت های الهی می باشللند عقل و وحللی حجيت يكديگر را تأييد می كنند 
و اگر به حكم قطعی عقل حجيت وحی را اثبات می كنيم وحی نيز به همين 

گونه حجيت عقل را در قلمرو خاص آن تأييد می كند. 
قرآن كريم در بسللياری از موارد به داوری عقل رهبری می كند و مردم را به 
انديشيدن و تعقل در شگفتی های خلقت دعوت می فرمايد و خود نيز برای 
اثبات محتوای دعوت خود از عقل كمك می گيرد. هيچ كتاب آسللمانی مانند 
قرآن به معرفت برهانی ارج نمی نهد و براهين عقلی در قرآن پيرامون معارف 

و عقايد فزون از حد است.
ائمه اهل بيت )ع( نيز بر حجيت عقل – در مواردی كه عقل صاحيت داوری 
را دارد تأكيد كرده اند و امام هفتم موسی كاظم)ع( وحی را حجت ظاهری و 
خرد را حجت باطنی شللمرده است. نظام جهان بر پايه علت و معلول استوار 

است و ميان پديده های آن رابطه علی و معلولی برقرار می باشد. 
تأثيللر هر پديده در پديده ديگر مشللروط به اذن و مشلليت الهی بوده و اراده 
حكيمانه الهی بر اين اسللتوار گرديده اسللت كه فياضيللت خويش را غالبًا از 
طريق نظام اسللباب و مسببات تحقق بخشد. قرآن كريم هر دو مطلب فوق را 
بيان كرده اسللت هم اينكه ميان پديده های طبيعی رابطه سللببيت حاكم است 
و هم اينكه تأثيرگذاری هر علت و سللببی در جهان وابسللته به اذن و مشيت 

كلی الهی است. 
در مورد نخسللت كافی اسللت به آيلله زير توجه نماييم )از آسللمان آب فرو 
آورد و بلله سللبب آن آب ميللوه هايللی را بللرای روزی شللما )از دل خاک( 
بيللرون آورد.)بقللره/22( و در مللورد دوم نيللز توجه به آيه زير كافی اسللت 
)و گياه سللرزمين پاكيزه به اذن پللروردگار می رويد )اعراف/85( انسللان به 
حكللم اينكلله از فطرتی سللليم برخللوردار اسللت و دارای قوه عقل اسللت 
كلله می تواند خللوب را از بد تميللز دهد و نيللز از اختيللار و انتخاب گری 
برخوردار اسللت – روی اين جهات – موجودی اسللت تربيت پذير، كه راه 
رشللد و تعالی بازگشللت به سللوی خدا به روی او در همه زمان ها گشللوده 
 اسللت مگر در لحظه ای )لحظه مشللاهده مللرگ( كه ديگر توبلله او پذيرفته 

نيست. 
از اين جهت دعوت پيامبران شللامل همه افراد بشللر بوده است حتی افرادی 
مانند فرعون چنانكه می فرمايد: ای موسی به فرعون بگو آيا می خواهی تزكيه 

شوی و تو را به سوی پروردگارت هدايت كنم تا خشيت يابی )نازعات/18-
19( بر اين اسللاس انسللان نبايد هيچگاه از رحمللت و مغفرت الهی مأيوس 
گردد. چنانكه می فرمايد: از رحمت خدا مأيوس نشويد كه او همه گناهان را 
می آمرزد )زمر/53( از آنجا كه ذات خداوند حقيقتی غير متناهی است و مثل 
و نظيری ندارد انسان راهی به درک كنه ذات خداوند نخواهد داشت در عين 
حال می توان او را از طريق صفات جمال و جال شناخت مقصود از صفات 
جمال، صفاتی اسللت كه نشان دهنده كمال وجودی خداوند است مانند علم، 
قللدرت، حيات، اختيار و نظاير آن مقصود از صفات جال نيز صفاتی اسللت 
كه خدا اجل و برتر از آن است كه به آنها وصف شود زيرا اين صفات نشانه 
نقص و كاستی و عجز و ناتوانی موصوف است و خدای متعال غنی مطلق و 

منزه از هر نقص و عيب است.
جسللمانيت، داشللتن مكان، قرار گرفتن در زمان، تركيب و امثال آن از جمله 
اين گونه صفات اسللت. گاه از اين دو نوع صفات به ثبوتی و سلبی نيز تعبير 
می شللود كه مقصود از هر دو يك چيز اسللت همه مسلللمانان خدا را عادل 
می دانند و عدل يكی از صفات جمال الهی اسللت و پايه اين اعتقاد آن است 
كلله در قللرآن هرگونه ظلم از خدا نفی شللده و او به عنوان »قائم به قسللط« 
يللاد گرديده اسللت چنانكه می فرمايد: خدا به اندازه ذره ای سللتم نمی كند.

)نساء/40(
عصمت به معنی مصونیت بوده و در باب نبوت دارای مراتب زير است:

الف- عصمت در مقام دريافت، حفظ و اباغ وحی ب- عصمت از معصيت 
و گناه عصمت از خطا و اشتباه در امور فردی و اجتماعی.

گذشللته از اين قرآن كريم يادآور می شود كه خداوند پيامبر را تحت مراقبت 
كامللل قرار داده اسللت تا وحی الهی به صورت صحيح به بشللر اباغ شللود 
چنانكه می فرمايد: او آگاه از غيب اسللت و حقايق غيبی را بر كسللی آشكار 
نمی سللازد مگر آن كس كلله مانند پيامبر مورد رضايت او اسللت. پس برای 
مراقبت از وی، پيش رو و پشللت سللر او، نگهبانی می گمارد تا بداند )محقق 
شللود( كه آنان پيام های پرودگارشان را رسللانيده اند و خدا به آنچه نزد آنها 
است احاطه دارد و همه چيز را شمارش كرده است.)جن/28-26( در آيه ياد 
شللده دو نوع نگهبان برای صيانت از وحی وارد شده است: الف- فرشتگانی 
كلله پيامبر را از هر سللو احاطه می كنند. ب- خداوند بللزرگ كه بر پيامبر و 
فرشللتگان احاطه دارد. علت ايللن مراقبت كامل نيز تحقق يافتن عرض نبوت 

يعنی رسيدن وحی خداوند به بشر است. 
تفاوت معجزه با ديگر امور خارق العاده در امور زير خالصه می شود

الف- آموزش ناپذيری: آورنده معجزه بدون سللابقه هر نوع آموزش دست به 
اعجللاز می زنللد در حالی كه انجام يافتن امور خللارق العاده ديگر نتيجه يك 
رشته آموزش ها و تمرين ها است. موسی بن عمران )ع( پس از سپری كردن 
دوران جوانی راهی مصر شد در نيمه راه به نبوت و رسالت مبعوث گرديد و 
خطاب آمد كه ای موسللی عصا را بيفكن چون افكند ناگهان به صورت اژدها 
درآمد به گونه ای كه خود موسللی وحشت كرد: نيز به موسی خطاب شد كه 
دسللت خود را از بغللل بيرون آور چون برآورد نوری از آن درخشللش نمود 
كه چشللم را خيره می ساخت. )آل عمران/37( ب- معارضه ناپذيری: معجزه 
از آنجا كه از قدرت نامتناهی الهی سرچشللمه می گيرد معارضه ناپذير است 
در حالی كه جادو و سللحر و نظايللر آن از قبيل كار مرتاضان چون از قدرت 
محدود بشللر سرچشمه می گيرد قابل معارضه و اتيان به مثل است. ج- عدم 
محدوديت: معجزات پيامبران محدود به يك نوع يا دو نوع نبوده و به قدری 
مختلللف و متنوع اسللت كه نمی توان در ميان آنها قدر مشللتركی يافت. مثًا 
انداختن عصا و تبديل شدن آن به اژدها كجا و دست از گريبان بيرون آوردن 
و درخشللش آن كجا؟ نيز اين دو معجزه كجا و جاری شدن چشمه های آب 
توسط زدن عصا به سنگ كجا؟ هم چنين اين سه معجزه كجا و زدن عصا به 

دريا و شكافتن آب دريا كجا؟
1.اصلی ترين عاملی كه در زمان پیغمبر اكرم)ص( موجب يأس 

مخالفین و منافقین بود كدام است؟
الف: در دست داشتن قدرت و فشار حكومتی 

ب: تعيين جانشين مخلص و با كفايت
ج: كثرت جمعيت پيرو اسام 

2.منظور از افئده در آيه 78 سوره نحل چیست؟
الف: حس             ب: وحی               ج: عقل و خرد
3.امام موسی كاظم وحی را..... و خود را.... شمرده اند؟

الف: حجت ظاهری / حجت باطنی 
ب: حجت باطنی / حجت ظاهری
ج: حجت باطنی / حجت قطعی 

4.در نظام علی و معلول جهان چه چیز باعث تأثیر هر پديده در پديده 
ديگر می شود؟

الف: رابطه و تعامل پديده ها با يكديگر
ب: رابطه بهينه پديده ها با پروردگار

ج: اذن و مشيت الهی 
5.چنانچه می دانیم راه بازگشت بندگان بسوی پروردگار در همه 

زمان ها باز است مگر......
الللف: در زمللان كثللرت گناه     ب: در زمان مشللاهده مللرگ    ج: در زمان 

نزديكی به مرگ
6.به تعبیر قرآن كريم آينده تاريخ بشر چگونه خواهد بود؟

الف:  عالمان، حاكمان زمين خواهند بود
ب: صالحان، حاكمان زمين خواهند بود

ج: ثروتمندان صالح، حاكمان زمين خواهند بود
7.از كدامیک از آيات زير می توان اهمیت و جايگاه توسل را اثبات 

كرد؟
الف: نساء/64، يوسف/97-98   ب: منافقون/5، مائده/35   ج: هر دو گزينه 

8.كدام گزينه صحیح است؟
الف: انسان با تفكر عميق می تواند ذات پروردگار را بشناسد

ب: خداوند فقط از طريق صفات جال و جمال شناخته می شود
ج: شناخت ذات و صفات پروردگار با هم ممكن است

9.در قرآن كريم آيه 51 سوره شوری، تكلم خداوند با بندگانش به 
چه راه هايی ممكن است؟

الف: القا به زبان، فرستادن فرشتگان، از پشت پرده 
ب: الهام به قلب، القا به زبان، از پشت پرده

ج: الهام به قلب، فرستادن فرشتگان، از پشت پرده
10.»عدل« از مصاديق كدام صفات پروردگار است؟

الللف: صفللات جمال الهللی    ب: صفات جال الهللی    ج: صفات جمال و 
جال الهی

11.طبق آيه 28-26 سوره جن چه كسانی نگهبان وحی هستند؟
 الللف: بنللدگان صالللح، خداوند بللزرگ    ب: فرشللتگان، خداونللد بزرگ      

ج: فرشتگان، بندگان صالح
12.كدام گزينه جزو تفاوت های معجزه با امور خارق العاده مانند 

سحر و جادو نمی باشد؟
الف: آموزش ناپذيری    ب: معارضه ناپذيری    ج: عدم محدوديت معجزه
13.در آيه 23-22 سوره قیامت آمده: در آن روز چهره هايی شاداب 

به سوی خدا می نگرند مقصود از نگاه كردن به پروردگار چیست؟
خداونللد   رحمللت  انتظللار  ب:  پللروردگار      رؤيللت  انتظللار   الللف: 

ج: انتظار رحمت و رؤيت پروردگار
14.دانستیم كه دعوت پیامبران در عقیده و عمل خالصه می شود 

عقیده مطلوب در دين واجد چه ويژگی هايی است؟
الف: تقليدی باشد       ب: ظنی باشد       ج: واجد علم و يقين باشد

15.كدام گزينه صحیح است؟
الف: تخلف از وعده كه مربوط به پاداش است برای خداوند قبيح است.

 ب: تخلف از وعيد كه مربوط به كيفر است برای خداوند قبيح است.
ج: تخلف از وعده و وعيد برای خداوند قبيح است

 16.با توجه به آيه 48 سوره نساء كدام گزينه صحیح
 است؟

الف: خداوند گناه شرک را حتی با توبه نمی بخشد
 ب: خداوند همه گناهان را بدون توبه امكان دارد ببخشد
ج: ممكن است خداوند همه گناهان را بدون توبه بيامرزد

17.جايگاه و پايگاه واقعی ايمان كجاست؟ )با توجه به آيات 22 
مجادله و 14 حجرات(

الف: عقل       ب: قلب            ج: وجدان
18.شأن نزول آيه 106 سوره نحل در رابطه با چه موضوعی و 

كدامیک از اصحاب پیامبر می باشد؟
الف: صبر، ابوذر     ب: تقيه، عمار ياسر      ج: ايمان، سلمان

19.مقصود از »يداهلل« در قرآن كدام است؟
الف: قدرت خدا          ب: علم خدا         ج: ذات خدا

20.نخستین مرحله از حیات برزخی انسان از چه زمانی آغاز می شود؟
الف: داخل قبر شدن     ب: قبض روح از بدن    ج: سئوال نكير و منكر 

دومين جشنواره ملی مطالعات قرآنی  
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روایت AFC  از 
رقابت مولينا و 
شهاب گردان

وحيد شمسایی: 

هيچ گاه اسمم را 
زیر سئوال نمی برم

سميرا ایمانی: 

بار دیگر خودم را 
اثبات می كنم

 مطلب اصلی سللايت كنفدارسيون فوتبال آسيا به مصاف 
بسيار حساس ماوريسيو مولينا بازيكن كلمبيايی سئونگنام و 
شهاب گردان سنگربان تيم ذوب آهن اختصاص يافته است. در 
حالی كه حدود 48 ساعت تا فينال حساس ليگ قهرمانان توكيو 
باقی مانده است گويا برای سايت كنفدارسيون، جدال ماوريسيو 
مولينا ستاره كلمبيايی سئونگنام و شهاب گردان سنگربان ذوب 
آهن اوج جذابيت و حساسلليت را در پی دارد. مولينا كه سللابقه 
زدن 10 گل در رقابت هللای ليللگ قهرمانللان آسلليا را دارد، در 
شرايطی بايد دروازه شهاب گردان را باز كند كه عملكرد رويايی 
خط دفاع و سنگربان تيم ذوب آهن در اين فصل ليگ قهرمانان 
را به خود خيره كرده اسللت و در مجموع 11 بازی، دروازه اين 
تيم ايرانی و شللهاب تنها 5 بار باز شده است. اين خط دفاعی به 
حدی موفق عمل كرده كه حتی فرشلليد طالبی در بين نامزدهای 
توپ طای فوتبال آسيا قرار گرفت. سايت كنفدارسيون فوتبال 
آسلليا در اين مطلب خود بلله تحليل و آناليز خط حمله توانمند 
سئونگنام و در رأس آن مولينا و رويارويی اين خط با خط دفاعی 

و دروازه بان هوشيار و نفوذ ناپذير ذوب آهن پرداخته است. 

كاپيتان تيم ملی فوتسللال ايران پس از كسب تساوی برابر 
تيم ملی روسلليه در ديداری دوسللتانه گفللت: بازی قابل 
قبولی را به نمايش گذاشتيم. وحيد شمسايی با خوب توصيف 
كللردن بازی برابر روسلليه گفت: با تيللم پنجم رنكينگ جهانی 
مسابقه قابل قبولی را به نمايش گذاشتيم. متأسفانه در اين ديدار 
شللانس هم با ما يار نبود، چرا كه با وجود خلق موقعيت های 
زياد گلزنی، توپ هايمان وراد دروازه ی حريف نشد. بايد اذعان 
كنم كه دروازه بان روس ها يكی از بهترين گلرهای دنياسللت. 
مهاجم تيم فوتسللال فوالد ماهان با اشللاره به بازگشتش به تيم 
ملی تصريح كرد: همواره پوشيدن پيراهن تيم ملی برايم افتخار 

بزرگی بوده است. 
شمسللايی در پايان خاطر نشللان كرد: وقتی تيم 5 نفر برتر دنيا 
انتخاب شد و شوماخر در حالی كه 4 سال از من بزرگ تر بود، 
در كنللار من در تركيب اصلی تيم برتر دنيا قرار گرفت، فهميدم 
سللن نمی تواند زياد تاثيرگذار باشللد، من توانم را در زمين به 
نمايش می گذارم و مطمئن باشلليد هيچ گاه اسمم را زير سئوال 

نمی برم. 

 سللميرا ايمانی سرعتی زن تيم واليبال بانوان ذوب آهن، 
دو فصلی اسللت كه از روزهای اوج خود فاصله گرفته، 
ايمانللی در دو بللازی نخسللت ذوب آهللن در فصللل جديد 
رقابت هللا در تركيللب ثابت تيم قللرار گرفت، امللا به عقيده 
خودش و مربی تا بازگشللت به روزهای اوج هنوز هم فاصله 

دارد. 
ايمانی در خصوص شرايطش در اين فصل گفت: سال 87 در 
جريان رقابت های باشگاهی و ملی بهترين دوران ورزشی ام 
را تجربه كردم. اما به دليل برخی مشللكل های شخصی افت 
محسوسی به سراغم آمد كه باعث شد مدت ها دور از شرايط 
خوب بدنی باشم. ايمانی ادامه داد: امسال می خواهم خودم را 
اثبات كنم و بی شك به اين هدف می رسم. وی در خصوص 
شللرايط ذوب آهن در فصل جديد نيز اظهار داشللت: ما پنج 
سال اسللت كه قهرمان ايرانيم. تيم ها هر سال قدرتمند تر از 
سال قبل می شوند بنابراين  هر سال حفظ قهرمانی سخت تر 
 از سللال قبل اسللت. اما هدف ما كسللب ششللمين قهرمانی

است. 

یادداشتخبرها

سهم اصفهان از ميزبانی مسابقه های 
جهانی رزم آوران؛

آشفتگی، پریشانی و بی نظمی 
اصغر قلندری

عدم هماهنگی های الزم و برنامه ريزی اصولی و منطبق با 
استانداردهای جهانی و برخی حرف و حديث های پشت 
پرده كه به هيچوجه ارتباطی با برگزاری اين مسللابقه ها 
نداشللت، از يك سللو و مشخص نبودن شللرح وظايف 
كارگزاران و مسئوالن و عوامل اجرايی، سبب موضع گيری 
و در نهايت درگيری لفظی و تعارض بين مسللئول كميته 
رزم آوران اصفهان )مسئول ستاد برگزاری مسابقه ها( شده 
بود تا موجب سللردرگمی و آشللفتگی عجيبی در اجرای 

مراسم اختتاميه و بهت و حيرت ميهمانان خارجی شود!
تمام جار و جنجال ها به خاطر استقبال بی نظير تماشاگران 
و عاقه مندان به ورزش رزم آوران و عدم گنجايش كمتر 
از يك هزار نفر در سالن هفده شهريور و بسته شدن درب 
ورودی سللالن از سوی مأموران انتظامی بود كه بر حسب 
وظيفه و به دستور معاونت توسعه ورزش اداره كل تربيت 

بدنی صورت گرفت.
ايللن اقدام مسللئوالن فقط به خاطر برقللراری نظم، حفظ 
امنيللت و پيشللگيری از هرگونه اغتشللاش در اثر ازدحام 
بی رويه تماشللاگرانی بود كه در اشتياق حضور در سالن 
و تماشای مراسم پايانی بی تابانه در بيرون از سالن بليت 
ورود تهيه كرده بودند و اما بانی جنجال چه كسللی بود؟! 
و رفتار تناقض آميز بر چه مبنايی استوار شده بود؟! مقصر 
اصلی اين بلوا و آشللوب را بايد شناسللايی كرد كه بدون 
در نظر داشللتن شئونات اخاق و فرهنگ اسامی، آبرو و 
حيثيت اصفهان »پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسامی« 
را نزد ميهمانان خارجی بللرد. چرا از قبل پيش بينی الزم 
برای گنجايش سالن محل برگزاری مسابقه ها نشده بود. 
اصفهان كه فاقد سللالن بزرگ تر از هفده شهريور نيست 
و سللالن های زياد و متناسب با پذيرش بيش از يك هزار 
تماشاگر در تمام نقاط شهر وجود دارد، مثل سالن 4 هزار 

نفری پيروزی، سالن خوراسگان و... 
 اگر مسللئول سللتاد برگزاری مسللابقه ها و رئيس كميته 
رزم آوران كشور سالن های پيشللنهادی اداره كل تربيت 
بدنللی را می پذيرفتند در روز پايانی مسللابقه ها شللاهد 
برخوردهای ناشايسللت در مقابل ديدگان نمايندگان 22 
كشللور جهان و استاندار محترم و ساير مقام های بلندپايه 

استانی و كشوری نبوديم!
حال كه برای اولين بار مسابقه های جام جهانی رزم آوران 
در ايران و در شللهر تاريخی اصفهان برگزار شد شايسته 
نبود رجائی )رئيس كميته رزم آوران كشور( خرمن های 
گذشللته را باد می داد و پيرامون عدم پيگيری مسللئوالن 
سازمان تربيت بدنی جمهوری اسامی ايران برای تأسيس 
فدراسيون رزم آوران سخن می راند! جای اين بحث ها در 
اينجا نبود. انتقاد از سياستگذاری های سازمان تربيت بدنی 

ربطی به اين مسابقه ها نداشت! 
وظيفه اصلی مسللئوالن كميته رزم آوران صدور فرهنگ 
ايران اسللامی از طريق همين مسللابقه ها بود نه تخريب 
شللخصيت های ورزشللی كشللور، مطللرح كللردن عدم 
حمايت های مادی و معنوی مسئوالن سازمان و اداره كل 
تربيت بدنی استان اصفهان در امر برگزاری اين مسابقه ها 
هم در نشسللت خبری كاری عبللث و دور از انتظار بود، 
چرا كه قبل از پذيرفتن ميزبانی می بايست اين مسائل طی 
نشستی با مقام های ورزش كشور طی می شد مضاف بر 
اينكه به گفته رئيس ورزش اداره كل، نه تنها كليه امكانات 
سرای ورزشللكاران و واگذاری سللالن هفده شهريور به 
مدت يك هفته به صورت رايگان )در شرايطی كه تمامی 
تمرين ها و مسللابقه های داخلی سللالن هفده شللهريور 
به تعطيلی كشلليده شللد( در اختيللار برگزاركنندگان اين 
رقابت ها گذارده شد، بلكه بيش از يكصد و بيست ميليون 
ريال نيز از سوی اداره كل جهت پرداخت هزينه های هتل 
محللل اقامت ميهمانان خارجی اهدا گرديد. اين كمك ها 

كمك نبوده؟! 

جابر روزبهانی تنها اصفهانی 
خط خورده در فهرست گوانجو

تركيب نهايی تيم ملی بسكتبال ايران به رقابت های آسيايی 
گوانجو اعام شد و از بين ملی پوشان اصفهانی حاضر در 
آخرين مرحله اردوها، تنها جابر روزبهانی از فهرست مسافران 
اعزامی كنار گذاشته شد. وسلين ماتيچ تركيب نهايی سيزده 
نفره تيم ملی بسكتبال ايران، اعزامی به رقابت های آسيايی 
گوانجو را اعام كرد. آرن داوودی، اوشين ساهاكيان و جواد 
داوری بسكتباليست های اصفهانی به همراه مهدی كامرانی، 
صمد نيكخواه بهرامی، حامد آفاق، امير امينی،  حامد سهراب 
نژاد، سعيد داورپناه، اصغر كاردوست، علی دورقی، محمد 
حسللن زاده و علی جمشيدی تيم ملی را در اين رقابت ها 
همراهی خواهند كرد. جابر روزبهانی ملی پوش 2 متر و 24 
سانتی متری بسكتبال ايران كه مدت ها از آسيب ديدگی از 
ناحيه زانو رنج می برد، پس از ناكام ماندن از  شللركت در 
جام جهانی 2010 تركيه، رقابت های آسيايی گوانجو را هم 
از دست داد. شانزدهمين دوره بازی های آسيايی هفته آينده 

آغاز می شود. 

ایران – برزیل، جایی غير از اصفهان

دیدار پایانی ليگ برتر تنيس
سيمين سپاهان- البرز گاز در كيش 

هفته سوم ليگ برتر واليبال بانوان
مصاف ذوب آهن با شهرداری 

در بندرعباس

براتی:
امكانش نيست كارخانه را تعطيل 

كرده و بازی را تماشا كنيم

كربكندی: 
مهم ترین نكته در دیدار فينال 

كنترل بازی است

ديدار تيم های فوتسللال ايران و برزيل كه پيللش از اين قرار بود در 
اصفهان برگزار شللود به احتمال زياد به شهر ديگری سپرده خواهد 
شللد. كميته فوتسال فدراسيون فوتبال به دليل امكانات مناسب  و استقبال 
خوب تماشاگران اصفهانی، ميزبانی بيشتر رقابت های بين المللی را به اين 
شهر می سپارد. مسابقه فوتسال ايران و برزيل نيز كه قرار است اسفند ماه 
برگزار شود پيش از اين به اصفهان سپرده شده بود اما با تصميم مسئوالن 
كميته فوتسال احتمال دارد اين رقابت در شهر ديگری جز اصفهان برگزار 
شللود.  كميته فوتسللال با طرح اين دليل كه ديگر شللهرهای كشور نيز از 
پتانسيل ميزبانی برای اين قبيل رقابت ها برخوردار هستند به احتمال زياد 
ايللن رقابللت را در مشللهد، اردبيللل و يللا تبريز برگللزار خواهللد كرد.

ديدار پايانی از هفته چهاردهم ليگ برتر تنيس باشللگاه های كشللور بين 
تيم های سيمين سپاهان و البرز گاز كيش بعد از دو بار تعويق فردا برگزار 

می شود. 
ديدارهای هفته چهاردهم  و پايانی ليگ برتر تنيس باشگاه های كشور ششم 
و هفتم آبان در شللهرهای مختلف برگزار شد. به دليل فراهم شدن پخش 
زنللده ديدار  نهايی كه قهرمان اين فصل را از بين يكی از دو تيم سلليمين 
سپاهان و البرز گاز كيش تعيين می كرد، اين ديدار به سه شنبه يازدهم آبان 
در تهران موكول شللد. اما شرايط نامناسللب جوی، اين ديدار را به تعويق 
انداخللت تا اينكه فردا ايللن دو تيم در كيش به ديللدار هم بروند. مصاف 
تيم های سلليمين سللپاهان و البرز گاز كيش در مجموعه ورزشی المپيك 

كيش برگزار می شود.

تيم واليبللال بانوان ذوب آهن در سللومين هفتلله از رقابت های ليگ 
برتر باشگاه های كشور، ميهمان شهرداری بندرعباس است. ليگ برتر 
واليبال بانوان باشللگاه های كشللور فردا با برگزاری چهار ديدار وارد 
هفته سللوم می شللود و در يكی از اين ديدارها ذوب آهن به مصاف 
شللهرداری بندرعباس می رود. ذوب آهن پس از يك ديدار سللنگين 
و دشللوار كار چندان سللختی در بندر عباس ندارد. تا پايان هفته دوم 
رقابت ها دانشللگاه آزاد تهران، ذوب آهن اصفهان و پرسپوليس تهران 
به ترتيب با 4،4 و 3 امتياز رده های اول تا سللوم را به خود اختصاص 

داده اند.

مديرعامل كارخانه ذوب آهن معتقد است كه ذوب آهن با دعای خير 
مردم ايران شنبه سئونگنام را مغلوب كرده و با قهرمانی در آسيا موجب 
قهرمانی 70 ميليون ايرانی می شود. براتی اظهار داشت: بسيار خوشحالم كه 
تيللم فوتبال ذوب آهن به نمايندگی از مجموعه ذوب آهن در حال حاضر 
در فينللال رقابت های آسلليايی به سللر می برد.  ايللن نتيجه زحمات همه 
مجموعه ذوب آهن است و اين مجموعه با دعای خير مردم در ديدار فينال 
هللم موفق عمل می كند تا دل 70 ميليون ايرانی را شللاد كند. براتی اضافه 
می كند: دوسللت داشللتم در ديدار فينال در توكيو حاضر شوم كه فرصت 
نشللد. در جلسه ای كه با بچه ها داشتم از آنها خواستم نهايت تاششان را 
هم در بازی فينال به كار گيرند تا موفقيتی بزرگ برای فوتبال ايران حاصل 
شللود. براتی در ارتباط با اعطای پاداش به بازيكنان ذوب آهن هم گفت: از 
وزير محترم صنايع و معللادن قول پاداش را گرفته ايم، ضمن اينكه رئيس 
سللازمان تربيللت بدنی هم قول يك پللاداش خوب را به ما داده اسللت كه 
اميدواريم اين پاداش پس از قهرمانی آسيا اعطا شود. براتی در پاسخ به اين 
سئوال كه آيا اين امكان وجود دارد كه شما به همراه همه پرسنل كارخانه و 
به صورت دسللته جمعی بازی را در كارخانه تماشا كنيد، گفت: بعضی از 
بخش های كارخانه امكان تعطيل فعاليت ندارد و به همين دليل امكان چنين 
كاری وجود ندارد، ولی در قسمت های مختلف كارخانه تلويزيون وجود 

دارد و امكان تماشای اين مسابقه هست.

سرمربی سابق تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان شرايط تيم سابقش را در 
فينال مسابقه های ليگ قهرمانان آسيا مناسب می داند و معتقد است 
كه شللاگردان منصور ابراهيم زاده اشللتباه های ليگ خود را در اين مسابقه 
تكرار نمی كنند. رسول كربكندی پيرامون اين بازی گفت: حضور ذوب آهن 
در فينال آسلليا برای اين تيم اصفهانی افتخار بزرگی به شللمار می رود اما 
ذوبی ها نبايد در اين بازی ريسللك كنند. اگر بازيكنان تيم اصفهانی اشتباه 
نكنند و همچون بازی های گذشته خود عملكرد خوبی به نمايش بگذارند 
می توانند قهرمانی آسلليا را ازآن خود كنند اما اين بازيكنان بايد به اين هم 
توجه كنند كه بازی فينال با ساير بازی ها متفاوت است و مهم ترين چيز در 

اين بازی كنترل بازی است. 

ورزش

مسعود سعيدی

دندان روی جگر
حسللين شللمس، سللرمربی تيم ملی 
فوتسللال ايللران روز سه شللنبه پس از 
بللازی تيللم ملی بللا روسلليه در مورد 
2 شللغله بودن رئيس كميته فوتسللال 
فدراسلليون فوتبللال گفللت: ترابيان را 
بللرای خود می خواهيم؛ شللمس البته 
پس از آن با اشاره به تاش های ترابيان 
ادامه داد: تا زمانی كه ترابيان در روابط 
فوتبال عملكرد  فدراسلليون  بين الملل 
جگللر  روی  دنللدان  دارد،   مناسللبی 

می گذاريم. 
در مورد قسمت اول اظهارات حسين 
خان شللمس كه تنها می تونيم به گفتن 
يك سئوال اكتفا كنيم؛ آخه خدا خيرت 
بده، اين عباس آقای ترابيان را می خوای 
چيللكار؟ نه تيپ داره، نلله پول داره و 
نه اعتبار، آخه تو ايللن دوران بی پولی 
نون خور اضافی می خوای؟ نكنه دختر 
داری می خللوای يه جورايللی بععله و 
اينا؟ حسللين آقا راس بگو قضيه چيه؟ 

)يه سئوال شد ديگه( 
امللا خللوب در مللورد قسللمت دوم، 
شللما فكر كللن، جيگر حسللين خان 
كه ماشللاءا... كوچيك نيسللت، بخواد 
دندوناشو بزاره رو جيگرش، آخه اين 
كار ممكنه؟ ببين چه زجری می كشللن 
اين دندونای بيچاره! حاال كه دندونای 
حسين خان شللمس بايد اينقدر زجر 
بكشن شما بگين عباس ترابيان راضی 
به موندن تو روابط بين الملل فدراسيون 

فوتبال می شه؟ 

  مصاحبه ممنوع المصاحبه 
خوردبيللن، سرپرسللت تيللم فوتبللال 
پرسللپوليس تهللران در اظهللار نظری 
جالب پس از ممنوع المصاحبه شللدن 
علللی دايی گفتلله: در حمايت از دايی 

خودمان را ممنوع المصاحبه كرديم. 
البته خوب مللن نمی دونم وقتی طرف 
ممنوع المصاحبلله اسللت، پللس ايللن 
مصاحبه چه جوری ازش رو خروجی 
سايت خبرگزاری ها رفته؛ خوب شايد 

من اشتباه می كنم، مصاحبه كجا بود؟ 
بعللدش؛ مللرد مؤمن آخه اينللم كاره؟ 
موش تو سللوراخ نمی رفللت جارو به 
دمش می بسللت، اونی كه نبايد حرف 
بزنه هميشه می زنه، علی دايی انگار نه 
انگار ممنوع المصاحبه شللده، كامپلت 
پشللت سللر هم داره مصاحبه می كنه، 
حاال بلله فرض تو و آرفللی و رحمان 
و شلليث مصاحبه نكنين چی می شه؟ 
)البتلله خداييش شلليث رو بلف زدم؛ 
ايللن بيچللاره اگه مصاحبه نكنلله كه... 
می شه؛ چيه بابا؟ مگه چی گفتم؟ چرا 

چپ چپ نگاه می كنی؟( 
   قانون 

هوشللنگ نصيرزاده، كارشناس باحال 
فوتبللال ايران گفتلله: ممنوع المصاحبه 
شدن در قانون های بين المللی فوتبال 

وجود ندارد. 
اول بايد به خودم بگم آخه مرد مؤمن 
می ميللری اگه هر هفته تو اين سللتون 
يه گيری به كارشناسللای فوتبال ندی؟ 

خوب بگذريم! 
هوشللنگ خان، خداييش حللرف زديا! 
قانون؟ قانون های بين المللی؟ يه چيز 

می گيا! مگه تو اين فوتبال ما چيزی به 
اسم قانون هم وجود داره؟ اِ... جدی؟ 
من نمی دونستم به خدا! يعنی درگيری، 
چاقوكشی، فحش...، اون برو گم شوی 
معروف، سللر كار گذاشللتن باشگاه ها 
و اين چيزا تللو قانون های بين المللی 
هم وجللود داره؟ عجللب قانون های 
باحالی داره اين بين الملل! راستی، اين 

بين الملل كجا هست حاال؟ 
 سر سعيدلو 

عسللگری ملی پوش اصفهانی تيم ملی 
هندبال ايللران در يك مصاحبه انتقادی 
نسبت به رئيس سللازمان تربيت بدنی 
گفته: سعيدلو فقط به اردوی ما سر نزد! 
ای بابا، مگه سللعيدلو به اردوی ديگر 
تيم ها سللر زد؟ پس بگو! حاال فهميدم 
برای چللی موهای بيچارش اينقدر كم 
شده، هی می ره اين طرف و اون طرف 
سرشللو ميزنه كه موهاش كم ميشه! يا 
شايدم با سرش تو سر يكی می زنه كه 
موهللاش می ريزه! هيييللی! زهی خيال 
باطل! ما رو بگللو فكر می كرديم علی 
خان يه كم هم به ورزش فكر می كنه و 
اين كم مو بودنش)البته جسارت نشه( 
واسلله فكر زياده! نگللو قضيه از جای 

ديگه آب ميخوره! 
 استعفا 

محسن سللعيدبخش، مديرعامل سابق 
فوالد ماهان گفته: به دليل مشغله كاری 

استعفا دادم! 
خوب البته آقا محسن آن زمان هم كه 
استعفا نداده بودی هر وقت ما خدمتت 
تماس می گرفتيم دائم مشغله را بهانه و 
از حرف زدن شللونه خالی می كردی؛ 

جالب اينجا بود كه همون يك ساعت 
بعللد مصاحبتو با يه 100 تا سللايت و 
روزنامه ميديديم و به حسللن سليقت 
تبريك می گفتيم! حاال نميدونم تلفن ما 
هيوال داشت يا صدامون گوش خراش 
بود! در هر صورت مشللكل از ما بود! 
راسللتی، طی اين چند مللاه كاری هم 
كللردی تو باشللگاه؟ )قافيلله رو حال 

كردين؟ غزل ساله ها!( 
  بی  توجهی 90 

عزيز محمللدی، رئيس سللازمان ليگ 
فوتبال كشور گفت: بی توجهی برنامه 
90 و رسانه ها به ذوب آهن دلسرد كننده 

است! 
آخ آخ! خداييش عجب دل خوشی داره 
اين عزيز خان! حال می كنی مصاحبه رو؟ 
حرف زده ها! خدا وكيلی راس می گی؟ 
جدی؟ اِاِاِ!!!! حاال از كجا فهميدی اينو؟ 
جون من بگو ديگه! اذيت نكن! آقا! اينو 
تو هتل رياض فهميللدی يا روی بليط 
توكيو نوشته بود؟ حاال فكر كردی اگه 
اينو نگی بلله فرض بچه های ذوب آهن 

نمی برنت ژاپن؟ 
 شبانه روز 

اصغر حسينی، رئيس هيأت كبدی استان 
اصفهان در اظهار نظری شجاعانه گفته: 
نيازی به دبير ندارم، خودم شبانه روزی 

كار می كنم! 
آقا اصغر، اون وقت اين جوری خسللته 
نمی شللی؟ آخه ما شللنيديم كسايی كه 
شللبانه روزی كار ميكنن خسته می شن! 
خوب شللايد ما اشللتباه شللنيديم! آره، 
همون، تقصير ماسللت، شما كه مقصر 

نيستی داداش!

پژمان سلطانی 

سللرمربی تيللم ملی فوتسللال روسلليه 
پس از تسللاوی 3 بللر 3 مقابللل ايران 
اظهار داشللت: بازی خيلی زيبايی بود. 
نيمه نخسللت توپ و ميللدان در اختيار 
 مللا بللود. سللرگی سللكراويچف ادامه 
داد: می توانستيم در همان بيست دقيقه 
اول بلله گل برسلليم امللا با بدشانسللی 
و عكللس العمل هللای جللواد منتظر، 
توپ های مللا تبديل به گل نشللد. در 
نيملله دوم بازی را طوفانی آغاز و سلله 
گل از ايللران جلو افتاديم امللا به دليل 
اينكه نيللروی بازيكنانللم تحليل رفت 
و از آن سللو بللا تشللويق تماشللاگران 

اصفهانللی، روحيه و نيللروی بازيكنان 
ايرانللی به مراتب از ما بيشللتر شللد و 
گل هللای خللورده را جبللران كردند. 
 وی در مللورد بازيكنللان برزيلللی خود 
گفت: ما سلله بازيكن برزيلی داريم كه 
تابعيت كشور روسيه را پذيرفتند و فقط 
پوال را با خود به ايللران آورديم و بقيه 
به علت مصدوميت نتوانستند تيم ما را 
همراهی كنند. سكراويچف به درگيری 
جواد اصغری مقدم و پاول چيستپلوف 
 در نيملله دوم اشللاره كللرد و توضيللح 
داد: برخللوردی در ميانلله زمين رخ داد 
و مللن از اينكلله بازيكنم پس از خطای 
اصغللری مقدم به او دسللت نللداد، از 

بازيكن ايران معذرت می خواهم. 

 سللرمربی تيم ملی فوتسال ايران، 
بازی مقابللل تيم ملی روسلليه را 
مسللابقه تداركاتللی مطلوبی دانسللت. 
شللمس در مورد اخراج مصطفی نظری 
گفللت: نظری در مسللابقه بللا تيم ملی 
اسللپانيا به بچه ها غر می زد و به نوعی 
اصول اخاقی را در زمين رعايت نكرد 
و تا زمانی كلله خود را اصاح نكند به 
نخواهللد  دعللوت  ملللی   تيللم 

شد. 
مگر نظری از وحيد شمسللای محبوب 
تر است من هيچ وقت با شعار هواداران 
تصميم خود را تغييللر نمی دهم و اگر 
هم 3 بر صفر اين بللازی را می باختيم 
هميللن صحبت را می كللردم و به نظر 

مللن جللواد منتظللر و مجتبللی نصيرنيا 
 جللای خالللی نظللری را بلله خوبی پر 

كردند.
ترابيللان  عبللاس  مللورد  در  شللمس 
 توضيللح داد: ما ناراحتيللم كه او روابط 
بين الملل فوتبال است اما موفقيت های 
او موجب شللده تيم ملی فوتبال با تيم 
 های بزرگللی ديدار تداركاتللی برگزار 

كند.
بايد دنللدان روی جگللر بگذاريم تا به 
پيشللرفت فوتبال نيز كمللك كند اما از 
صميللم قلب مايليم كلله او فقط رئيس 
كميته فوتسال ايران باشد تا هم چنان به 
روند پيشللرفت فوتسال ايران در جهان 

ادامه دهيم.

دو كلمه  حرف حساب با ذوب آهنی ها 

مواظب غرور احتمالی خود باشيد

اعتماد به نفس 
داشتن و با روحيه 
بودن بسيار خوب 
بوده و نياز اوليه 

هر موفقيت 
است

جواد خليفه سلطانی 

شللنبه آينده تيم فوتبال ذوب آهن ايران 
در فينللال مسللابقه های ليللگ قهرمانان 
باشللگاه های آسيا در كشللور ژاپن و در 
 شللهر توكيو به مصللاف تيم سللئونگنام
كره جنوبی مللی رود تا در صورت غلبه 
بللر حريف، جللدای از كسللب عنوان با 
ارزش قهرمانللی در ليللگ باشللگاه های 
آسلليا، جللواز حضللور در رقابت هللای 
مهم و معتبر جام قهرمانی باشللگاه های 
جهان را نيز به دسللت آورد؛مسابقه های 
معتبری كه پيش از اين و در سال 2007 
ميادی، سللپاهان با استفاده از يك امتياز 
ويژه )فيناليسللت بودن يك تيم ژاپنی در 
فينال ليگ قهرمانان باشللگاه های آسيا و 
برگزاری جام قهرمانی باشگاه های جهان 
 در ژاپللن( موفق به حضور در آن شللده 

بود.
بللا توجلله بلله نتيجه هللا، عملكللرد و 
پذيرفته توسللط   هزينه هللای صللورت 
ذوب آهن برای حضور در ليگ قهرمانان 
باشگاه های آسيا در سال جاری ميادی 
نسبت به سلله نماينده ديگر كشورمان به 
خصوص سپاهان و استقال، بايد يادآور 
شللويم اگر خللدای ناكللرده ذوب آهن 
نتواند فاتح بللازی پايانی و صاحب جام 
قهرمانی اين مسللابقه ها شللود هيچ چيز 
از ارزش، اعتبللار و كار مهم آنها در اين 

رقابت ها و نتيجه های درخشان حاصله 
كم نخواهد كرد. ولی در اينجا و باتوجه 

بلله مصاحبه هللای مختلف 
مسللئوالن باشللگاه و تيم و 
به دنبال آن بيشللتر بازيكنان 
ظرف روزهای اخير و با در 
نظر گرفتن تجربه تلخ هفته 
پايانی مسابقه های ليگ برتر 
كشور در فصل 87-86 برای 
ذوب آهللن، الزم می دانيم 
خطاب به مديريت باشگاه، 
كادر رهبللری تيللم و تللك 
تك بازيكنان يادآور شللويم 
به مصاحبلله ها، گفتگوها و 

روحيه خودتان در روزهای پيش از بازی 

هفته پايانی ليللگ برتر در فصل 86-87 
در مقابل فوالد خوزسللتان مروری گذرا 

داشته باشيد.
در آن فصل و در آن مسابقه 
پايانی ذوبی ها برای قهرمان 
شللدن نياز به يك مسللاوی 
در مقابل فوالد داشتند. اين 
در حالللی بود كه اسللتقال 
تهللران تنها رقيللب آنها در 
آن فصل برای قهرمان شدن 
نياز به غلبه بر پيام خراسان 
 در مشللهلللد و شكسللت 
ذوب آهللن در مقابل فوالد 
داشللت. در آن زمللان كادر 
رهبری و مسللئوالن ذوب آهللن با يك 

غرور كاذب و با سللاده انگاشللتن بازی 
آخللر در مقابل فللوالد، قبللل از رفتن به 
اهللواز مقدمه هللای جشللن قهرمانللی، 
برپايی مراسم های آن چنانی، استفاده از 
اتوبللوس روباز برای زدن دور افتخار در 
خيابان های اصفهللان و... را ديده بودند 
غافل از آنكه اين كارهای عجوالنه و اين 
غرور نا به جا می تواند برای آنها دردسر 
آفرين باشللد چيزی كه متأسللفانه از قوه 
به فعللل درآمد و ذوبی هللا با قبول يك 
شكست ناباورانه در مقابل فوالد و با توجه 
به پيروزی اسللتقال، به ناگاه و در عين 
ناباوری جام قهرمانی را از دسللت دادند. 
آری اين روزها مسئوالن باشگاه، كادرفنی و 
تعدادی از بازيكنان تيم به صورت افراطی 
خود را از قبل قهرمان ليگ آسيا می دانند. 
اعتمللاد به نفس داشللتن و با روحيه بودن 
بسيار خوب بوده و نياز اوليه هر موفقيت 
اسللت، ولی اگر اين اعتماد به نفس و اين 
روحيلله دار بودن از نللوع غرور و تكبر و 
 احساسی باشد می تواند بسيار خطرآفرين 

شود.
ضمن آرزوی موفقيت و سللربلندی برای 
ذوب آهللن ايللران، اميدواريم مسللئوالن 
باشللگاه، كادر رهبری تيللم و بازيكنان در 
عيللن برخللورداری از اعتماد بلله نفس و 
روحيلله باال و ميللل به خواسللتن، از هر 
 گونه غللرور بی جا و نابللود كننده پرهيز 

نمايند.

شیطنت

سرگی سكراویچف: 
نيروی بازيكنانم تحليل رفت

حسين شمس: 
مگر نظری از شمسايی محبوب تر است
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امام حسين)ع(:
عاجزترین مردم كسی 
است كه نتواند دعا
 كند.

زاینده رود
توزيع  و  زدايی  محروميت  هدف  با 
و  زيرساختی  امكانات  هم سطح  و  عادالنه 
تحقق شعار دولت عدالت محور، عمليات 
اجرايی فاز يك شبكه جمع آوری فاضاب 
با  اصفهان  شرق  شمال  منطقه های  در 
فرماندار  همراه،  هشت  و  استاندار  حضور 
اصفهان، نمايندگان مجلس شورای اسامی 
استان  فاضاب  و  آب  شركت  مديران  و 
پروژه عظيم آب و  اين  آغاز شد.  اصفهان 
توسط  و  كاری  جبهه  در سه  كه  فاضاب 
سه پيمانكار اجرا می شود؛ 256 هكتار از 
ارزنان،   زينبيه،  دارک،   حصه،  منطقه های 
شهرک سرو،  جلوان و شهرک امام حسين 
را با پوشش 90 هزار نفر جمعيت در شمال 
شرق اصفهان در بر می گيرد، اين طرح كه 
در راستای هدف های افق سال 1420 انجام 
سامت  سطح  افزايش  هدف  با  می شود 
محيط  با حفظ  همراه  فوق  منطقه های  در 
اجتماعی در منطقه  افزايش رفاه  زيست و 
به مدت 3 سال و با 70 ميليارد ريال برآورد 
هزينه به بهره برداری می رسد و فاضاب 
شهر  شمال  خانه  تصفيه  به  را  بخش  اين 
اول آن كه  فاز  منتقل می كند. در  اصفهان 
يك سال به طول می انجامد با 15 ميليارد 

عمرانی  اعتبارهای  محل  از  هزيه  ريال 
به  فاضاب  انتقال  خط  متر   3100 ملی، 
قطر 1000 و 1200 ميليمتر از جنس لوله 
طول  پروژه  كل  در  و  می شود  اجرا  بتنی 
و  فرعی  و  اصلی  آوری  جمع  خط های 
خط های انتقال به 45 هزار متر در قطرهای 
و  بتن  جنس  از  ميليمتر   1200 تا   250 
پلی اتيلن می رسد. مشاور طرح، مهندسان 
و  می باشند  سپاهان  كار  جامع  مشاور 
نظارت فاز يك پروژه با شركت مهندسان 
مشاور مهر آب است. اين پروژه عظيم از 
جمله پروژه های زيربنايی در ايجاد تحول 
در شبكه فاضاب اصفهان بوده كه توسط 
شركت آب و فاضاب استان اصفهان اجرا 
می شود و در اين پروژه 18 هزار انشعاب 
مذكور  منطقه های  شهروندان  به  فاضاب 
واگذار خواهد شد كه با اين مقدار درصد 
به  منطقه  فاضاب  خدمات  پوشش  تحت 

نحو چشم گيری افزايش می يابد.
آغاز عمليات اجرایی فاضالب در 26 
شهر و ورود به فاز دوم در 40 شهر 

استان اصفهان
و  آب  شركت  )مديرعامل  امينی  هاشم 
فاضاب استان اصفهان( در مراسم افتتاحيه 
از  اصفهان،  فاز يك فاضاب شمال شرق 

آغاز عمليات اجرای طرح فاضاب در 26 
شهر استان و نيز ورود به فاز دوم اجرايی در 
طرح فاضاب 40 شهر استان اصفهان خبر 
داد و افزود:  هم اكنون 310 هزار انشعاب 
 89 كه  دارد  وجود  اصفهان  در  فاضاب 
و  می گيرد  بر  در  را  درصد جمعيت شهر 
اصفهان را به عنوان اولين كانشهر كشور با 

اين آمار متمايز می سازد.
اجرای  اصفهان  استان  آبفای  مديرعامل 
اهميت  جهت  به  را  فاضاب  شبكه های 
در بهداشت عمومی و محيط زيست، الزم 
جهت  كرد:  تصريح  و  دانست  و ضروری 

جلوگيری از آلودگی آب های زيرزمينی و 
آسيب به ساختمان ها، احداث شبكه های 
در  مهم  اولويتی  عنوان  به  فاضاب 
برنامه های عمرانی قرار دارد. وی با اشاره 
فاضاب  و  آب  شركت  فعاليت های  به 
شهر،  حاشيه ای  و  محروم  منطقه های  در 
احداث فاضاب در محله های: عاشق آباد، 
مارچين، دهنو و امين آباد در سال گذشته 
و تداوم آن در شهرک وليعصر )ع( )خيابان 
كم  منطقه های  به  رسيدن  امروز  و  كاوه( 
ارزنان،  و  دارک  زينبيه،  حصه،  برخوردار 
مشكل های  كه  كرد  اميدواری  اظهار 
فاضاب اين بخش و ناراحتی هايی كه از 

مردم  آزار  سبب  خانه  تصفيه  بوی  جانب 
هم دلی  يمن  به  و  شود  برطرف  بود  شده 
به  طرح  اين  خدمتگزار،  دولت  سايه  در 
طور كامل و در زمان ياد شده اجرا گردد 
عدالت  تحقق  و  مردم  شادی  موجبات  و 
محوری و توزيع عادالنه امكانات را فراهم 

سازد.
از  شرق  شمال  فاضالب  اجرای 
پروژه های مهم و نمادی از محروميت 

زدایی و عدالت محوری است
اصفهان(  )استاندار  اصفهانی  ذاكر  عليرضا 
اجرايی  عمليات  آغاز  زنی  كلنگ  از  پيش 

فاضاب شمال شرق اصفهان، طی سخنانی 
از  يكی  گفت:  حسين  امام  شهرک  در 
اجرای  استان،  اصلی  و  مهم  پروژه های 
فاضاب شمال شرق می باشد كه نمادی از 
است  عدالت محوری  و  زدايی  محروميت 
و نشان از فعاليت خوب و ارزنده مديران 
استان دارد كه شاهد تاش  آبفای  سازمان 

آنها در امور هستيم.
دولت  اصلی  رويكرد  داد:  ادامه  استاندار 
است  خاصی  رويكرد  نژاد  احمدی  دكتر 
عرصه های  در  را  محوری  عدالت  كه 
زدايی  محروميت  و  دارد  مدنظر  مختلف 
گفتمان  تم های  با  مختلف  بخش های  از 

دولت همراه می شود و دولت در سال های 
اخير در اجرای پروژه های عظيم و حجم 
منطقه های  در  عمرانی  فعاليت  باالی 
تاريخ  در  درخشان  كارنامه ای  محروم 
انقاب از خود به جا گذاشته و در بسياری 
دوره های  به  نسبت  خدمات  بخش ها  از 
گذشته چند برابر شده است. وی با اشاره 
سفر  مصوبه های  از  درصد   96 تحقق  به 
 60 باالی  تحقق  و  رياست جمهوری  اول 
درصد سفر دوم، ميزان موفقيت پروژه های 
آخرين سفر را 50 درصد توصيف كرد و 
اذعان داشت:  حجم پروژه ها در استان به 
به  را  اصفهان  استان  كه  است  زياد  قدری 
كرده  تبديل  بزرگ  عملياتی  كارگاه  يك 

است.
افتتاح  به  اشاره  با  اصفهانی  ذاكر  عليرضا 
افتتاح  و  هفته  هر  در  بزرگ  طرح  چندين 
مدرسه ها  ورزشگاه،  و  بزرگ  طرح های 
گازرسانی  شهر،  خمينی  در  معلم  خانه  و 
موفق  طرحی  عنوان  به  را  اصفهان  استان 
 7 اخير  سال   5 در  گفت:  و  كرد  ارزيابی 
گازرسانی  بخش  در  تاريخ  كل طول  برابر 

استان اصفهان فعاليت شده است.
استاندار اصفهان تأكيد كرد: اگر رقمی برای 
آب و فاضاب هزينه می شود به طور قطع 

امر  در  جويی  صرفه  گذاری،  سرمايه  اين 
اورژانس  ها،  بيماری  با  مبارزه  بهداشت، 
طرح ها  اين  كه  چرا  هاست  بيمارستان  و 
بيماری ها  بروز  از  بهداشت  به  كمك  با 
جللللوگيری می كند. وی برخلللورداری 
شمال  حاشيه ای  و  محروم  منطقه های 
حقی  را  معمول  امكانات  كليه  از  شرق 
ضروری دانست و تأكيد كرد: عزم راسخ ما 
بر محروميت زدايی و كمك به اين نواحی 
و  محروميت  به عمق  توجه  با  ولی  است، 
كمبود بودجه، عملياتی كردن يكجای تمام 
طرح ها امكان پذير نيست، ذاكر اصفهانی 
عنوان  به  اصفهان  فاضاب  كرد:  تصريح 
و  بازسازی  به  نياز  كه  مهم  چالش  يك 
مهم  مسائل  از  دارد،  شبكه  تعويض  و 
با  تا  كرد  اميدواری  اظهار  و  است  استان 
وكشف  ريزی  برنامه  و  دقيق  عملكرد 
همراه  به  مشكل  اين  جديد،  راهكارهای 
برطرف  استان  خشكسالی   مشكل های 

شود.
و  مسئللوالن  ساخت:  خاطللرنشان  وی 
پيمانكاران بايد همواره با خدمتی خالصانه 
در راه برخوردار كردن منطقه های محروم 
را  بخش هللا  اين  برای  تاش  و   بكوشند 

به طور ويژه دنبال كنند.

زاینده رود
از  كه  رسانی  خدمت  جهاد  نمايشگاه 
با شعار  دفاع مقدس  مهرماه در هفته  ابتدای 
جهاد  سال  هشت  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
خدمت رسانی با حضور سردار صفوی مشاور 
افتتاح شد؛ حاصل  رهبری  معظم  مقام  عالی 
مختلف  قسمت های  خاقانه  تاش  ما ه ها 
بی نظير  نمايش دستاوردهای  برای  شهرداری 
هرگز  شايد  است.  اصفهان  شهری  مديريت 
نتوان بدين زيبايی خدمات فراگير سازمان های 
مختلف شهرداری را يك جا گرد آورد، اگر 
عمرانی،   فعاليت  های  كوچك  ابعاد  در  چه 
فرهنگی، اجتماعی، خدماتی شهرداری نمود 
و  بزرگ  همتی  از  نشان  اما  است  كرده  پيدا 
كه  دارد  رسانی  خدمت  در  عظيم  ابعادی 
در  را  اصفهان  شهری  مديريت  و  شهرداری 
كشور ممتاز می سازد. از همان ابتدا كه وارد 
نمايشگاه می شويم اتوبوس شهری نمادی از 
جايی  به  جا  در  شهرداری  صادقانه  خدمت 
مسافر ما را به يك گشت 5 دقيقه ای همراه با 
نمايش كليپ می برد و غرفه پايانه های مسافری 

نيز عملكرد قابل قبول شهرداری در حمل و 
نقل برون شهری را آشكار می سازد. شهرهای 
توسعه يافته، جلوه های باشكوه تمدن بشری 
اجزاء  بين  توازن  و  تعادل  می توان  و  هستند 
و عناصر تشكيل دهنده ساختار شهری را از 
معيارهای توسعه يافتگی و مصداق توانمندی 
علمی و قابليت مديريت فرهنگی و شهری در 

جامعه دانست.
اخير  سال های  طول  در  اصفهان  شهرداری 
چهار  در  مسافربری  پايانه  چهار  احداث  با 
جهت شهر، بخش عمده ای از توان اقتصادی 
ساماندهی  هدف  با  را  خويش  مطالعاتی  و 
استانی،  درون  و  استانی  برون  سفرهای 
معابر  و  خيابان ها  ترافيك  بهبود  هم چنين 
شهری و تأمين رفاه اجتماعی مسافران جهت 
دسترسی سريع به سرويس های مسافرتی در 

نظر گرفته است.
پایانه مسافربری كاوه

مواصات  اصلی  پايانه  عنوان  به  پايانه  اين 
و  مهم  نقش  ديگر،  شهرهای  به  اصفهان 
مؤثری را در بهبود سيستم حمل و نقل برون 

كاهش  مسافرتی،   خدمات  عرضه  شهری، 
عبور و مرور زائد درون شهری و دسترسی 
نياز  مورد  سرويس  های  به  مسافران  سريع 
جهت سفر به تمام نقاط كشور ايفا می  نمايد. 
ويژگی های پايانه مسافربری كاوه،  به صورت 

زير می باشد:
و  اصفهان  شمال  جغرافيايی  موقعيت  در 
خيابان كاوه واقع شده و با مساحتی در حدود 
130 هزار متر مربع با زيربنای 30 هزار متر 
در  مربعی  متر  هزار  سبز30  فضای  و  مربع 

آذرماه سال 1370 افتتاح شده است.
پایانه مسافربری صفه:

يك ضرورت  پايه  بر  صفه  مسافربری  پايانه 
و نياز مبرم شهری و به منظور تكميل حلقه 
ديگری از زنجيره خدمات مسافربری احداث 
پايانه،  اين  احداث  پرتو  در  تا  است  گرديده 
و  ازدحام  از  پيش  از  بيش  نيز  شهری  معابر 
تراكم های سنگين وسايل نقليه در اوقات فعال 
ترافيك رهايی يابد. مشخصه های پايانه صفه 
بدين شرح است: اين ترمينال بين شهری در 
جنوب اصفهان و ابتدای جاده اصفهان- شيراز 

واقع شده و در مساحتی صد هزار مترمربعی با 
زيربنای 12 هزار مترمربع  زيربنا و سی هزار 
مترمربع سطح فضای سبز در خردادماه 1373 

افتتاح گرديده است.
پایانه مسافربری جی: 

و  تراكم  از  جلوگيری  منظور  به  پايانه  اين 
ازدحام ترافيكی مينی بوس های شهرستان های 
مينی بوس ها  اين  است،  شده  احداث  استان 
در حاشيه ميدان ها و خيابان های شهر توقف 
ارتباط  برای  و  راستا  اين  در  و  می كردند 

شهرستان ها با مركز استان و بخش های تابعه با 
رويكرد تقويت بهره وری های رفاهی،  اقتصادی 
و اجتماعی ترمينال جی با هدف عمده سفر به 
منطقه های شرقی اصفهان ساخته شد، ترمينال 
واقع  همدانيان  خيابان  خيابان جی-  در  جی 
شده است و هجده هزار مترمربع مساحت و 
2200 مترمربع زيربنا دارد و 8300 متر مربع 
آن را فضای سبز تشكيل می دهد، اين پايانه در 

بهمن ماه 1370 افتتاح شده است.
پایانه مسافربری زاینده رود:

پايانه  آمدترين  و  رفت  پر  رود  زاينده  پايانه 

نقش  و  است  اصفهان  شهری  مسافربری 
و  نقاط  مسافران  به  در سرويس دهی  مؤثری 
شهرهای جنوب غربی اصفهان و تأمين رفاه 
حال ايشان ايفا می كند،  تا قبل از بهره برداری 
از پايانه زاينده رود، روزانه به طور متوسط 15 
هزار مسافر در حوالی محل سابق شركت های 
وضعيت  با  پايانه  اين  در  مستقر  مسافربری 
به سفر می نمودند كه وجود  اقدام  نامطلوب 
شهر  چهره  اينكه  بر  عاوه  وضعيتی  چنين 
می كرد،  نازيبا  و  مخدوش  منطقه  آن  در  را 
اثرهللای زيان بلللاری را در زمينلله ترافيكی 
می گذاشت  جلللای  بر  شهللری  ساختار  و 
ياد شده،  پايانه  از  برداری  بهللره  از  كه پس 
برداشته  ميان  از  مشكل ها  و  موانع  اين   همه 

شد. 
ترمينال زاينده رود در بلوار ميرزا كوچك خان 
شده  واقع  اصفهان  غرب  جنوب  در  جنگلی 
و  مترمربع   10400 آن  كل  مساحت  و  است 
زيربنای آن 1700 مترمربع با فضای سبز 1500 
متری می باشد كه در خرداد 1372 افتتاح شده 

است.

خدمات و امكانات موجود در پایانه های 
مسافربری اصفهان:

برون  استقرار 28 شركت مسافربری درون و 
غرفه   150 از  بيش  برداری  بهره  استانی، 
نياز  مورد  كاالهای  و  لوازم  كننده  عرضه 
پوشاک،  غذايی،  مواد  )غرفه های  مسافران 
هتل  و...(  سوغات  دستی،  صنايع  مطبوعات، 
رستوران،   كامل،  امكانات  با  ترمينال  دو  در 
كافی شاپ و كافه تريا، بانك،  دفترهای بيمه، 
دفترهای پست و مخابرات، پاسگاه های نيروی 
انتظامی،  نمايندگی های پليس راه و تصادفات، 
مركزهای اطاع رسانی،  نمازخانه، سرويس های 
عمومی، سكوهای سوار و پياده شدن مسافر، 
پاركينگ هللای اتوبوس، مينی بوس و انللواع 
خدمات  غرفه های  و  مكانيكی  تعميرگاه های 
فروش لوازم اتوبوس، جايگاه پمپ گازوئيل، 
مركزهای بهداشتی، اورژانس، سيستم برودتی، 
تفريحی  رفاهی،  مختلف  مركزهای  حرارتی، 
مورد نياز مسافر، بركه ها و آب نماها،  فضای 
سبز و قسمت های مختلف اداری و حراستی 

پايانه.

با هدف محروميت زدایي و تحقق شعار عدالت محور، توسط آبفاي استان اصفهان آغاز شد؛

عمليات اجرايي فاز اول شبکه جمع آوري فاضالب در منطقه هاي شمال شرق اصفهان

سيري در دستاوردها و عملكردهاي شهرداري اصفهان )قسمت هجدهم(

جهاد خدمت رساني در سازمان پايانه هاي مسافربري


