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امام جمعه موقت اصفهان: 
برای کاهش آلودگی هوا

 تعطیلی کارگشا نیست 

اعالم هشدار آلودگی شدید هوا؛
افزایش آمار بیماران اورژانسی در اصفهان
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نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري و امام 
جمعه شهركرد، با اشاره به فرا رسيدن ماه محرم 
تصريح كرد: زنده نگه داشتن عاشورا براي همه 
شيعيان واجب است و بايد عاشورا را تا ابد زنده 
نگه داشت.  به گزارش ايرنا، آيت ا... محمدرضا 
ناصري يزدي در خطبه هاي نمازجمعه اين هفته 
شهركرد در مصالي بزرگ امام خميني)ره( اين 
ش��هر افزود: ايثارگري و ش��هادت، مقاومت و 
پايداري، عش��ق به خدا و عبوديت حق، اجراي 
اح��كام الهي و امر به مع��روف و نهي از منكر، 
زنده نگهداشتن ارزش هاي الهي و جلوگيري از 
انحراف اسالم، از آرمان هاي مهم قيام عاشوراي 
حس��يني اس��ت. وي تصريح كرد: عبرت هاي 
عاش��ورا براي همگان ناگفته باق��ي مانده و اين 
عبرت ه��ا ك��ه همانا جه��اد و ش��هادت در راه 
خداوند اس��ت بايد بيان شود. نماينده ولي فقيه 
در چهارمحال و بختياري و امام جمعه شهركرد 
تأكيد كرد: نوع برگزاري و نوع عزاداري ها براي 
سيد و ساالر ش��هيدان، نبايد به آرمان هاي امام 
حس��ين)ع( و عاشورا لطمه بزند. ناصري افزود: 
عزاداري امام حسين)ع( و دهه هاي محرم بايد 
به دور از هرگون��ه مبالغه و خرافه گرايي انجام 

شود. 
وی تصري��ح كرد: در مجال��س عزاداري و آيين 
هاي س��وگواري امام حسين)ع( نبايد آسيبي به 
مس��أله اصلي قيام امام حسين)ع( و هدف های 
آن وارد ش��ود. وي گفت: آيي��ن هاي عزاداري 
نبايد از مسير اصلي، منحرف شوند، زيرا اينگونه 
حركات باعث سوء استفاده هاي دشمنان انقالب 
و دشمنان ش��يعه مي شود. نماينده ولي فقيه در 
اس��تان و امام جمعه ش��هركرد تصريح كرد: در 
آيين هاي عزاداري ساالر شهيدان حضرت امام 
حس��ين)ع( بايد هدف های قيام عاشورا و امر به 
معروف و نهي از منكر تبيين ش��ود و به مس��أله 
نماز كه امام حس��ين)ع( براي اقامه آن قيام كرد 

بايد در اين آيين هاي مورد توجه قرار گيرد.

عرصه  نمايش��گاه  نخس��تين 
آوری  ف��ن  توانمندی ه��ای 
اطالعات در مديريت ش��هری 
در مجموعه فرهنگی شهروند 
اصفه��ان برگزار ش��د. در اين 
نمايشگاه كه شهرداری كاشان 

حضوری پرتوان داشت شهرداری های استان و شركت های مبتكر در 
IT خدمات خود را به نمايش گذاشتند...

شهرستان/ صفحه 4

شهرداري کاشان پیشرو خدمات 
الكترونیك و فن آوري اطالعات 

در مدیریت شهري

خطیب جمعه شهركرد: 
زنده نگه داشتن عاشورا 

واجب است 

استاندار اصفهان در جمع اصحاب رسانه:

برای عبور از بحران آلودگی هوا 
همه کمک کنند

صفحه 2

در اولي��ن هماي��ش اصحاب 
رس��انه و با حضور اس��تاندار 
اصفهان عنوان شد:  خبرنگارانی 
كه تا پايان اس��فند س��ال 90 
دوره های رسمی آموزشی را 
گذران��ده و كارت خبرنگاری 

رسمی كشور را دريافت كنند عضو بانک جامع اطالعاتی می شوند و 
هديه استانداری كه سفر به كربالی معلی است را دريافت....

جامعه/ صفحه3

اولي��ن جش��نواره س��ه روزه 
فيلم قرآن و عترت )تس��نيم( 
برترين ه��ای  معرف��ی  ب��ا 
بخش های پويانمايی، مستند، 
موسيقی، فيلم داستانی و فيلم 
كوتاه در اصفهان به كار خود 

پايان داد. در مراسم اختتاميه اين جشنواره كه در تاالر استاد فرشچيان 
برگزار شد؛ معاون امور سينمايی و سمعی و بصری...

سراسری/ صفحه2

خبرنگاران دارای کارت خبرنگاری 
رسمی کشور به کربال سفر می کنند

گسترش تولید آثار قرآنی در انجمن 
سینمای جوان ایران 

شهرداری وزوان به استناد مجوز شماره 500 مورخ: 89/8/2 شورای محترم اسالمی شهر وزوان 
در نظر دارد نسبت به فروش چهار قطعه زمین مسکونی و تجاری به شرح ذیل از طریق آگهی 
مزایده كتبی اقدام نماید متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداكثر به مدت 10 روز 
جهت دریافت شرایط شركت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند ضمنًا هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مزایده می باشد.

معماری  تدوین  پروژه  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
فناوری  مشاور  شركت  یک  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  خود  سازمانی 
 4 رتبه  حداقل  دارای  های  از شركت  لذا  نماید،  واگذار  ارتباطات  و  اطالعات 
مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیک 
اینترنتی پایگاه  به   RFP مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  شود  می  دعوت   كشور 

www.abfa-esfahan.com مراجعه نمایند.
 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 

89/9/27
 گشایش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 89/9/28

 مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 112/000/000 ریال
 تلفن تماس: 6680030-0311 داخلی 210

آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره 374-3-89آگهی مزایده نوبت دوم

آدرسكاربریمساحتشماره پالک ثبتیردیف

وزوان، كوی انقالبمسکونی111/9224171

خیابان طالقانی جنب گلزار شهداءتجاری211/876145

خیابان طالقانی جنب گلزار شهداءتجاری311/876245

خیابان طالقانی جنب گلزار شهداءتجاری411/876345

محمد علی پور شریعت
شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشهردار وزوان

روابط عمومی بیمه دانا شعبه نقش جهان اصفهان
www.dana-insurance.com

بیمه دانا، مطمئن و توانا
مردم باید مسأله ی بیمه را جدی بگیرند و آن را برای حال و آینده ی خود مقید بدانند.

مقام معظم رهبری

به قید قرعه به 13 نفر از شرکت کنندگان در مسابقه که زیباترین، کوتاهترین و با مفهوم ترین جمله 
ی بیمه ای را ارسال نمایند، 13 عدد کارت هدیه تقدیم خواهد شد.

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن 13 آذر، روز بیمه و سالروز تأسیس شركت سهامی 
بیمه دانا و به منظور گرامیداشت این روز، روابط عمومی بیمه دانا شعبه نقش جهان اصفهان اقدام 

به برگزاری مسابقه ی جمله نویسی با موضوع بیمه از طریق ارسال پیامک نموده است.
شرایط شركت در مسابقه:

 جمله ارسالی كوتاه، زیبا و دارای مفهوم بیمه ای باشد.
 جمله ی ارسالی، جدید و قباًل بیان نشده باشد.

 جمله به سامانه پیامک بیمه دانا به شماره 30007957950973 ارسال شود.
 آخرین مهلت ارسال جمله، دوشنبه مورخ 89/9/15 می باشد.

دعوت به همکاری 

یک مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی از تعدادی آقا و خانم 
جهت فعالیت در زمینه بازاریابی با سابقه كار دعوت 
جهت  توانند  می  متقاضیان  نماید.  می  همکاری  به 
اطالعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل با شماره 

تلفن 6288464 تماس حاصل نمایند.
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مهدی رفائی

استاندار اصفهان به طور رسمی 
ب��رای آلودگ��ی ه��وای اصفهان 
هش��دار داد و از همه افراد برای 
عب��ور از بح��ران آلودگ��ی هوا 

تقاضای مساعدت كرد.
عليرض��ا ذاك��ر اصفهانی ضمن 
اعالم سه روز تعطيلی از سه شنبه 
تا آخر هفته اظهار داش��ت: مركز 
پرفشاری در منطقه شرق اصفهان 
به وجود آمده و نوعی وارونگی 
جوی هوا را به دنبال داشته كه از 
لحاظ فيزيكی با ورود جبهه ای 
از هوای سرد به وجود آمده است 
و آلودگی همانند چتری بر فراز 

شهر ايجاد شده است.
اس��تاندار ضم��ن اع��الم ش��رايط اضط��راری در 
شهرستان های اصفهان، زرين ش��هر، فالورجان، 
مباركه، برخوار و ميمه، نجف آباد و ش��اهين شهر 
و دول��ت آباد، از ارتقای ش��اخص آلودگی هوا به 
AQA 180 خبر داد، آستانه هشدار عدد 100 الی 

200 می باشد و روز چهارشنبه شاخص آلودگی به 
300 رسيده است. ذاكر اصفهانی تصريح كرد: اداره 
هواشناسی تا ده روز ديگر پيش بينی هوای سرد و 
آل��وده برای اصفهان دارد و حداقل تا دوش��نبه 15 

آذرماه حالت هشدار ادامه خواهد داشت.
استاندار يادآور شد: احتمال زوج و فرد شدن تردد 

ماش��ين ها به مدت 10 روز در 
مركز شهر وجود دارد كه جزئيات 
آن را پلي��س راه��ور ب��ه اطالع 
می رس��اند و احتم��ال بارندگی 
مختصری در اواخ��ر آذر وجود 
دارد ولی بارش زمس��تان اندک 
خواهد بود و چالش س��ردی و 
آلودگی هوا به خشكسالی اضافه 
می شود. عليرضا ذاكر اصفهانی 
با تشكيل  خاطرنشان س��اخت: 
جلس��ه های متعدد ستاد بحران، 
ش��ورای تأمين و ني��ز رايزنی با 
نهادهای باالدست دولت، وزارت 
نيرو، هواشناسی، محيط زيست 
و... طرح تعطيلی آخر هفته اولين 
برنامه كنترل آلودگی است و در 
نيروگاه های سوخت  راستا  اين 
مازوت متوقف ش��ده و ش��هروندان در تردد كمتر 
وسايط نقليه و همكاری همه جانبه، بايد در عبور 
از بحران شريک شوند. استاندار در پايان ورزش در 
پارک ها و بيرون آمدن افراد مريض و سالمندان را 

به صالح شهروندان ندانست.

الدن سلطانی

اولين جشنواره سه روزه فيلم قرآن و عترت )تسنيم( 
با معرفی برترين های بخش های پويانمايی، مستند، 
موسيقی، فيلم داستانی و فيلم كوتاه در اصفهان به 
كار خود پايان داد. در مراسم اختتاميه اين جشنواره 
كه در تاالر استاد فرشچيان برگزار شد؛ معاون امور 
سينمايی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی گفت: س��ينما در دنيای امروز از جايگاه 
ويژه ای برخوردار است و با توجه به اينكه نگرش 
فيلم س��از در قالب فيلم بيان می شود، بنابراين هر 
فيلم دارای پيام هايی اس��ت. شمقدری با اشاره به 
اينك��ه هر فيلمس��از دارای يک ايدئولوژی اس��ت 
خاطرنش��ان كرد: اين ايدئولوژی در قالب فيلم به 
مخاطب منتقل می شود برخی جريان های سينمای 
ايران را س��ينمايی ايدئول��وژی معرفی می كنند و 
حتی برخی بر اين باورند كه سينما برای سرگرمی 
است. وی تأكيد كرد: سينمای كشورمان بايد متأثر 
از جهان بينی الهی و توحيدی باشد و قرآن بهترين 
منبعی اس��ت كه می توان با استفاده از آن فرهنگ 
و تمدن اس��المی را غنی تر ساخت. شمقدری در 
خاتمه ضمن اشاره به گسترش توليد آثار قرآنی در 
انجمن س��ينمای جوان ايران گفت: به علت زمان 
كوتاه برگزاری جش��نواره، برخی از توليدهای اين 

انجمن و ساير فيلم س��ازان به جشنواره نرسيده و 
اميد اس��ت در سال آينده آثار بيشتری در جشنواره 
شركت نمايند. در ادامه مراسم اختتاميه، برگزيدگان 
بخش های مختلف به نظر هيأت داوران بدين شرح 

معرفی شدند:
در بخ��ش پويانمايی، بذر افش��ان كارگردان فيلم 
آدم ها ديپلم افتخار، تنديس جش��نواره و 15 سكه 
تمام به��ار آزادی را دريافت كرد. هم چنين ديپلم 
افتخار ب��ه عالوه 5 ميلي��ون تومان وج��ه نقد در 
حمايت از توليد اثر بعدی به بهروز بصری فر برای 
فيلم نقطه اوج اهدا شد. در بخش نماهنگ، هيأت 
داوران به جهت عدم تناسب آثار با ساختار نماهنگ 
هيچ يک از اثرها را شايسته رتبه برتر ندانست، اما 
 با اين حال ديپلم افتخار و س��ه س��كه بهار آزادی؛ 
ه��م چنين جهت حماي��ت از توليد اث��ر بعدی تا 
سقف 25 ميليون ريال به الهه صلح جو كارگردان 
نماهنگ سيگنال آسمانی اهدا شد. گفتنی است: در 
بخش مستند جشنواره، فيلم های پيامبران سرزمين 
 ما، دگرديس��ی، نخل درخت زندگی، قرآن آرايی، 
حس��ام الدين، نحل، آيه های گندم زار، داستان دل 
دادگ��ی، نبرد با خدا، مع��راج و طوبی توكل حائز 
شرايط دريافت جايزه ش��دند. در بخش موسيقی 
ديپلم افتخار به عالوه 10 سكه تمام بهار آزادی به 
اكبر ابراهيمی برای فيلم دگرديسی اهدا شد. ديپلم 

افتخار و 10 سكه تمام بهار آزادی در بخش بهترين 
متن به مهدی تراب بيگی و رضا ش��يخالنی برای 
فيلم داستان دل دادگی اهدا شد. بر اساس نظر هيأت 
داوران در بخ��ش تحقيق و پژوهش فيلم مس��تند، 
ديپلم افتخار و 12/5 سكه تمام بهار آزادی به عباس 
صالح مدرسه ای محقق و پژوهشگر فيلم پيامبران 
سرزمين ما و حسين ژيان محقق و پژوهشگر فيلم 
نبرد با خدا اهدا شد. هم چنين جايزه بهترين تدوين 
كه شامل ديپلم افتخار و 5 سكه تمام بهارآزادی بود 
به تدوينگر فيلم حسام الدين مرجايی و نيز تدوينگر 
فيلم معراج يعنی غالمحسين شاه گلی و علی شاهين 
اهدا شد. عزت اله پروازه تصويربردار فيلم نخل نيز 
به عنوان بهترين تصويربردار معرفی ش��د و جايزه 
جشنواره كه شامل ديپلم افتخار و 10 سكه تمام بهار 
آزادی ب��ود را دريافت كرد. هيأت داوران مصطفی 
كرمی كارگردان فيل��م آيه های گندم زار و مهدی 
كاكايی و حامد يارمحمديان كارگردانان فيلم طوبی 
توكل را به عنوان بهترين كارگردان معرفی و ديپلم 
افتخار و 5 س��كه تمام بهار آزادی به آنها اهدا شد. 
شايان ذكر است: در بخش فيلم كوتاه ضمن تقدير 
از فيلم خانه فاصله كجاست، هيأت داوران جايزه 
جشنواره شامل ديپلم افتخار و تنديس جشنواره و 
15 س��كه بهارآزادی را به ميترا روحی منش و نادر 

ساعی اهدا نمود.

 زاینده رود
نوزدهمين نشست كميته روابط عمومی و امور 
بين الملل ش��هرداری ها كالنش��هرهای كشور، 
به م��دت دو روز در محل هت��ل كوثر اصفهان 
برگزار ش��د.  در اين نشس��ت رئيس ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: روابط عمومی ها بايد 
در اطالع رس��انی درس��ت و كامل در خصوص 
انع��كاس فعاليت ه��ای ش��هر به ش��هروندان 
كوش��ا باش��ند. حاج رس��وليها ضمن اشاره به 
پيشرفت های اصفهان در حوزه عمرانی تصريح 
ك��رد: اين حوزه با ويژگی های خاصی از جمله 
سرعت، كيفيت و قيمت مناسب در پروژه های 
عمرانی بستر مناسبی برای اطالع رسانی فعاليت 
های مديريت شهری است. وی ادامه داد: عدم 
اطالع رسانی دقيق روابط عمومی شهرداری و 
ديگر قس��مت ها در خصوص پ��روژه مترو از 
جمله مش��كل های اصفهان بود كه س��بب شد 

انتقادهايی هم به اين پروژه وارد ش��ود. رئيس 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان اجرای طرح 
مديريت شهری در كالنشهرها را بهترين شيوه 
مديريت ش��هرها ذكر كرد و افزود: نگاه قانون 
اساسی كش��ور به مسأله انتخابات، بسيار ژرف 
نگرانه و پر رنگ اس��ت. با توجه به پيش��رفت 
شهرها و گس��ترش شهرنش��ينی، اداره شهرها 
ديگر از توان دولت خارج ش��ده و دولت نمی 
توان��د اي��ن كار را عهده دار باش��د و مديريت 
ش��هری بهترين شيوه مديريت شهرها است كه 
بايد هرچه زودتر به مرحله اجرا برس��د. حاج 
رس��وليها درب��اره فعاليت ش��وراها گفت: اگر 
ش��وراها از 12 سال گذش��ته تاكنون به فعاليت 
خ��ود ادامه نمی دادن��د، 40 درصد اقدام هايی 
كه تاكنون موجب پيش��رفت و آبادانی ش��هرها 
گردي��ده ب��ه مرحله اج��را نمی رس��يد و ما با 
مشكل های زيادی مواجه بوديم. وی در خاتمه 

مطرح شدن طرح انتخاب شهرداری توسط وزير 
كش��ور را مورد انتقاد قرار دارد و تصريح كرد: 
تصويب چنين طرحی نه تنها موجب پيشرفت 
نخواهد ش��د، بلكه بازگشت به گذشته است و 
مطالبه های مهم از ش��هرداری ها در قالب های 
ديگر انجام شدنی نيست. در ادامه نشست كميته 
رواب��ط عمومی امور بين الملل ش��هرداری های 
كالنش��هرها، آذربايجانی مدير روابط عمومی و 
امور بين الملل ش��هرداری اصفهان ضمن تأكيد 
بر جايگاه روابط عمومی در ساختار تشكيالتی 
شهرداری ها و ضرورت ايجاد چنين جايگاهی 
گفت: برای اداره شهرداری ها بايد راهكارهای 
مناس��بی برای مشورت به وجود آيد، زيرا يكی 
از س��رمايه های مه��م در نهاده��ای خدماتی 
س��رمايه های اجتماعی اس��ت كه ه��ر نهادی 
را در راه رس��يدن ب��ه هدف های خاصی ياری 

می كند.

ام��ام جمع��ه موقت اصفه��ان و نماين��ده اين 
شهرس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
تعطيل��ی دس��تگاه های مختل��ف، آلودگی هوا 
 را كاه��ش نم��ی ده��د.  ب��ه گ��زارش ايرن��ا، 
حجت االسالم و المسلمين محمد تقی رهبر در 
خطبه های نمازجمعه اين هفته اصفهان كه در 
ميدان تاريخی امام اين ش��هر اقامه شد، با بيان 
اينكه اعالم تعطيلی بيش از اين به خاطر آلودگی 
هوا پس��نديده نيست، افزود: تعطيلی های اخير 
ب��ه طور عملی آلودگی را كاه��ش نداد. وی با 
 طرح اين سئوال كه چرا باران رحمت الهی نازل 
نمی ش��ود، اظهار داش��ت: بدون شک ارتكاب 
ب��ه گن��اه در زمينه های مختل��ف تأثير خود را 
می گذارد و بر اساس روايت ها بيماری می آورد 
و باعث حبس باران می ش��ود. وی متذكر شد: 
هم اكنون برخی مؤسسه های مالی كه به نام ائمه 
نيز نامگذاری شده اند 30 درصد سود می گيرند 
و ن��ام اي��ن كار را ارائ��ه خدم��ات اقتص��ادی 
می گذارند و هن��وز هدفمندس��ازی يارانه ها 
آغاز نش��ده 38 هزار پرونده تخلف واحدهای 

صنفی متخلف به تعزيرات رفته كه اينگونه امور 
پيامدهايی دارد. خطيب جمعه اصفهان با تأكيد 
ب��ر رعايت حجاب و عف��اف در جامعه گفت: 
ش��هرداری ها كه مركزهای فرهنگی را ايجاد و 
مديريت می كنند بايد در خصوص كنترل اين 
مركزها نظارت ويژه داشته باشند، هدف از ايجاد 
اين مركزها اين نيست كه عده ای جوان »تار و 
تنبک« بياموزند و سپس نام فعاليت فرهنگی بر 
آن گذاش��ته ش��ود. وی گفت: به تازگی شنيده 
ش��ده كه پارک ناژوان اصفه��ان به محلی برای 
»ب��زن و برقص« عده ای جوان تبديل ش��ده كه 
در اي��ن زمينه متولي��ان امور باي��د توجه ويژه 
داشته باش��ند، تا شاهد بروز چنين حركاتی در 
محل های عمومی نباشيم. حجت االسالم رهبر 
با تأكيد بر حفظ كانون خانواده اظهار داش��ت: 
از سوی رسانه های بيگانه و صهيونيستی برای 
برهم زدن كانون خان��واده، برنامه های مختلفی 
توس��ط ش��بكه های ماهواره ای پخش می شود 
كه اين برنامه ها برای خانواده سم مهلک است. 
وی هم چنين در آس��تانه فرا رسيدن ماه محرم، 

عاشورا را شاهرگ حيات مكتب اسالم دانست 
و گفت: دش��منان در صدد هس��تند ت��ا به اين 
عنصر حيات بخش مكتب ش��يعه، ضربه بزنند 
به همين منظور در خصوص اعمالی مانند قمه 
زنی كه باعث وهن مذهب ش��يعه می ش��ود، 
تبليغات می كنن��د. نماينده اصفهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: با توجه به تأكيدهای 
مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقليد بر حرام 
بودن اين عمل، اصرار بر انجام آن به مصلحت 
جامعه اسالمی نيست. حجت االسالم رهبر در 
بخش ديگر خطبه ها با محكوم كردن ترور شهيد 
ش��هرياری )دانشمند هسته ای كش��ور( متذكر 
ش��د: اينگونه اقدام های ك��ور نمی تواند جلوی 
پيشرفت كشور را بگيرد. وی هم چنين در آستانه 
16 آذر روز دانش��جو، از دانشجويان خواست با 
حفظ هوش��ياری اجازه سوء اس��تفاده دشمن از 
اين مناس��بت را ندهند. وی با گراميداشت روز 
مجلس، روابط مجلس و دولت را خوب دانست 
و برخ��ی اختالف ديدگاه ه��ای بين مجلس و 

دولت را طبيعی دانست. 

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

کره جنوبی از احتمال حمله مجدد 
کره شمالی به این کشور خبر داد 

مقام های امنيتی كره جنوبی اعالم نمودند گزارش هايی دريافت كرده اند كه از 
احتمال حمله مجدد كره شمالی به اين كشور پرده بر می دارد. به گزارش ايلنا 
به نقل از يورونيوز، اين موضوع در حالی خبری شده است كه مانور مشترک 
چهار روزه امريكا و كره جنوبی در دريای زرد پايان يافت. مانوری كه چينی ها 
از برگزاری آن خرسند نيستند و گويا قرار است در پايان اين ماه يا ماه آينده 
ميالدی در ابعاد وسيع تری با حضور پررنگ تر امريكا در منطقه ادامه پيدا كند. 
بنا بر اين گزارش، با وجود انتشار اسناد محرمانه ای توسط سايت »ويكی ليكس« 
در مورد موضع چين نس��بت به كره شمالی، پكن در حمايت از پيونگ يانگ 
تالش های ديگر اعضای شورای امنيت برای محكوم كردن كره شمالی به دليل 
حمله اخير به كره جنوبی را تهديد به وتو كرده است. چين در عوض پيشنهاد 
كرده كه مذاكره های خلع سالح هسته ای كره شمالی بالفاصله با حضور شش 
كشور روسيه، آمريكا، ژاپن، چين، كره شمالی و جنوبی ادامه پيدا كند. در همين 
راستا »چائه تائه بوک«، رئيس مجلس خلق كره شمالی برای ديدار و رايزنی 
با »وو بانگوو«، همتای چينی و مهم ترين متحد خود در منطقه به پكن سفر 
كرده است. پيشنهاد چين برای از سرگيری مذاكره های خلع سالح كره شمالی 
با مخالفت وزيران خارجه امريكا و كره جنوبی كه برای حضور در نشس��ت 
سازمان همكاری و امنيت اروپا در قزاقستان به سر می برند، مواجه شده است. 
از س��وی ديگر حمله اخير توپخانه كره شمالی به جزيره »يون پيونگ« كه به 
كشته شدن چهار تن انجاميد؛ خشم مردم كره جنوبی را برانگيخته است، به 
طوری كه برخی از آنها با برپايی تظاهرات  خواستار پاسخ مستقيم نظامی سئول 
به پيونگ يانگ ش��ده اند. كره جنوبی در حال تقويت مواضع دفاعی خود در 
اين جزيره اس��ت تا برای مقابله با حمله احتمالی همتای شمالی خود آماده 
باش��د. به روز رسانی و كارآمدكردن نيروی دريايی، استفاده از گارد ساحلی 
مجرب و س��الح های پيشرفته و مدرن، از جمله برنامه های دفاعی سئول در 

اين جزيره است.

   سارکوزی، آمریكایی ترین 
رئیس جمهور فرانسه 

طبق اسناد منتشر شده سايت»ويكی ليكس« رئيس جمهوری كنونی فرانسه 
آمريكايی ترين رئيس جمهوری اين كش��ور از جنگ دوم جهانی تاكنون به 
ش��مار می رود. به گزارش ايلنا به نقل از يورونيوز، به اعتقاد ديپلمات های 
امريكايی عالقه »نيكال ساركوزی«، رئيس جمهوری فرانسه به امريكا بسيار 
زياد اس��ت، موضوعی كه موجب شده وی از نقش اياالت متحده در دنيا 
بيشترين حمايت را داشته باشد. در اين اسناد گاهی از او با القاب »ساركوزی 
آمريكايی« يا »مردالغر اندام ديكتاتور مآب« ياد شده كه جايگاه ويژه ای برای 
امريكا و اسرائيل قائل است. در بخش ديگری از اسناد ويكی ليكس، اعالم 
شده كه دولت امريكا به اسپانيا فشار آورده تا مانع بررسی و تحقيق در مورد 
سربازان امريكايی شود. روزنامه »ال پائيس« در اين مورد در صفحه نخست 
خود نوش��ت: وزيران اسپانيا از دستگير شدن سربازان امريكايی جلوگيری 
می كردن��د. بنا ب��ر اين گزارش، هفت س��ال پس از مرگ ي��ک فيلمبردار 
اس��پانيايی در عراق كه به ضرب گلوله سربازان امريكايی از پای درآمد، به 
تازگی و پس از يک وقفه طوالنی، دس��تگاه قضايی اسپانيا حكم بازداشت 
س��ه امريكايی را در اين باره صادر كرده است. در موردهای ديگری مانند 
تحقيقات در مورد شكنجه اتباع اسپانيا در زندان گوانتانامو و يا استفاده از 
قرارگاه های نظامی اسپانيا در منطقه برای انتقال افراد و نيروها به اين زندان، 
سفير امريكا در مادريد به شدت با اين كار مخالف بوده و فشار زيادی را به 

دولت و دستگاه قضايی اسپانيا برای چشم  پوشی از آن وارد كرده است.

پوتین: 
غرب مسئول اصلی افزایش تنش ها 

در طرح سامانه موشكی در اروپاست 
نخس��ت وزير روسيه اعالم 
كرد كه كش��ورش در صدد 
انتقال تس��ليحات هسته ای 
نظام��ی خ��ود ب��ه نزديكی 
مرزه��ای كش��ورهای ه��م  
پيمان ناتو نيست. به گزارش 
فارس به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، »والديمير پوتين« با 
اعالم اينكه روسيه در صدد 
انتقال تس��ليحات هسته ای 
نظام��ی خ��ود ب��ه نزديكی 

مرزهای كش��ورهای هم  پيمان ناتو نيست، غرب را مسئول اصلی افزايش 
تنش ها در رابطه با اين موضوع دانست. پوتين در پاسخ به سئوال خبرنگار 
شبكه تلويزيونی »س��ی ان ان«، مبنی بر اينكه آيا روسيه در صدد است كه 
تسليحات نظامی و هسته ای خود را به قلمرو كشورهای هم پيمان ناتو منتقل 
كند گفت: اين روس��يه نيست كه تسليحات هس��ته ای خود را وارد قلمرو 
كش��ورهای هم  پيمان ناتو می كند بلكه قدرت های غربی هستند كه برای 
اس��تقرار موشک های خود در مرزهای روسيه برنامه ريزی می كنند و اگر 
اين برنامه ريزی های خود را عملی كنند روسيه نيز واكنش نشان خواهد داد 
تا امنيت مرزهای كشورش را تأمين كند. مدودف نيز هشدار داد كه شكست 
توافق روس��يه و غرب برای ايجاد سامانه س��پر موشكی برای حفاظت از 
امنيت اروپا می تواند رقابت های تسليحاتی جديدی را به وجود آورد و در 
اين صورت مس��كو سامانه های تسليحاتی جديدی را مستقر خواهد كرد. 
پيشنهاد ايجاد »سامانه دفاع ضد موشكی منطقه ای« كه بر اساس آن روسيه 
بايد از سمت شرق دفاع از منطقه نفوذ ناتو را برعهده بگيرد و اين سازمان 
هم تهديدهای هوايی برای روسيه از سمت غرب را پوشش دهد، از سوی 

مدودف در نشست سران روسيه- ناتو در ليسبون مطرح شده است. 

فرانسه خواستار توقف شهرک سازی 
رژیم صهیونیستی شد

وزير امور خارجه فرانسه با ابراز تأسف خود از عدم همكاری كافی اروپا 
برای مذاكره های سازش، خواستار توقف شهرک سازی رژيم صهيونيستی 
ش��د. به گزارش فارس، »ميشل آليو ماری« با اشاره به شهرک سازی رژيم 
صهيونيستی كه مانعی است برای ادامه مذاكره های سازش ميان تشكيالت 
خودگردان فلس��طين و رژيم صهيونيس��تی، از آن انتقاد ك��رد. وزير امور 
خارجه فرانسه با انتقاد از عدم تالش كشورهای اروپايی برای حمايت از 
تالش های امريكا در خصوص از سرگيری مذاكره های سازش خاورميانه، 
از اين امر ابراز تأس��ف كرد. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، ميش��ل آليو 
ماری هم چنين با انتقاد از تداوم شهرک سازی رژيم صهيونيستی، خواستار 
توقف ساخت  و سازهای ش��هرک های صهيونيستی شد. وی كه در ميان 
اعضای جمعيت ملی فرانسه سخن می گفت، تأكيد كرد كه شهرک سازی 
بايد متوق��ف و در حال تعليق باقی بماند تا فرصت كافی به مذاكره های 
اس��رائيل و تشكيالت خودگردان داده شود. وی در ادامه خواستار تشكيل 
كشور مستقل فلسطينی براساس مرزهای اشغالی 1967 شد و در ادامه بر 

تأمين آنچه امنيت رژيم صهيونيستی خواند، تأكيد كرد. 

استاندار اصفهان در جمع اصحاب رسانه:

برای عبور از بحران آلودگی هوا همه کمک کنند
به دنبال وخامت حال پادش��اه عربستان 
و بيماری وليعهد اين كش��ور، به تازگی 
نشس��ت مهمی در قاهره برگزار شد كه 
در آن تشديد رقابت سياسی شاهزاده های 
س��عودی برای رس��يدن به قدرت مورد 
بررس��ی قرار گرفت. ب��ه گزارش فارس 
به نق��ل از روزنامه »وطن« چاپ آمريكا،  
قاهره به تازگی ش��اهد س��ميناری مهم 
و وي��ژه تح��ت عنوان »آينده مناقش��ات 
سياس��ی وارثان قدرت سعودی« بود كه 
در آن كارشناسان و سياستمداران، آينده 
مناقش��ه سياس��ی بين ش��اهزاده ها برای 
رس��يدن به قدرت را مورد بررس��ی قرار 
دادند. اين نشست در حالی برگزار شد كه 
ملک عبداله بيمار به دنبال وخامت حال 
خود برای درمان يا مرتب كردن وضعيت 
تعيين جانشين خود به امريكا سفر كرده 
است و با توجه به بيماری وی و شاهزاده 
»سلطان بن عبدالعزيز«، وليعهد اين كشور، 
احتمال مرگ اين دو نفر در آينده نزديک 
وجود دارد. در اين نشس��ت ش��ماری از 
كارشناسان سياسی، استادان دانشگاه مصر 
و از جمله شيخ عثمان االزهری از علمای 
دانشگاه االزهر و ديگر كارشناسان عربی 
حضور داش��تند. شركت كنندگان در اين 
نشست به نتيجه های زيادی دست يافتند 
از جمله اينكه اخبار و اطالعات رس��يده 
حاكی است كه درگيری بی سر و صدايی 
بين شاهزاده های سعودی برای رسيدن به 
ق��درت وجود دارد و امريكا و اس��رائيل 
نيز در پس پرده اين درگيری قرار دارند؛ 
چون عربستان برای اين دو طرف، كشور 
مه��م و نخس��تين متحد راهب��ردی عليه 
نيروه��ای مقاومت در منطقه به ش��مار 
می رود. در اين نشست تأكيد شده است 
كه درگيری بين وارثان قدرت در دو جبهه 
مختلف جريان دارد، نخست بين فرزندان 

عبدالعزيز و بعد بين نوادگان وی. جبهه 
اول درگي��ری بين فرزندان عبدالعزيز بن 
سعود و كس��انی كه از جناح سديری  ها 
باقی مانده اند جريان دارد كه شامل رقابت 
بين »ناي��ف«، وزير كش��ور و هم چنين 
»سلمان«، امير رياض و »سلطان«، وليعهد 
و وزير دفاع بيمار و از نزديكان به سازمان 
اطالعات امريكا و غرب است. به اعتقاد 
ش��ركت كننندگان در نشس��ت در جبهه 
ديگر رقابت بين نوادگان و نس��ل جوان 
شاهزادگان سعودی است كه مشهورترين 
آنها »خالد بن سلطان« است كه در عمل 
وزارت دفاع را عهده دار است و همچون 
پدر خود دچار فساد اداری زيادی است 
و ديگر متعب بن عبداله، فرزند پادش��اه 
عربستان است كه پدرش طبق دستوری، 
وی را مسئول رياست گارد ملی )ارتش 
امنيت داخلی عربس��تان( قرار داده است. 
»بندر بن س��لطان« نيز كه به اتهام تالش 
برای س��رنگونی نظام حاكم بر عربستان 
از يک س��ال پيش در غيبت به س��ر برده 
ب��ود و م��اه پيش به رياض بازگش��ت و 
كارشناس��ان بازگش��ت وی به رياض را 
با س��فر ملک عبداله به خارج از كش��ور 
بی ارتباط نمی دانن��د؛ از جمله عناصری 
است كه برای رسيدن به مسند پادشاهی 
ت��الش می كند. در نشس��ت قاهره تأكيد 
ش��ده است كه امريكا و اسرائيل به دنبال 
انتقال مس��المت آميز قدرت در عربستان 
هستند اگرچه آنها مايلند بندر بن سلطان 
كه نيروی امريكايی محس��وب می شود، 
روی كار آيد ي��ا حداقل فردی كه منافع 
واشنگتن و تل آويو را تأمين كند. اعضای 
نشس��ت هم چنين خواستار نجات دادن 
اماكن مقدسه از سلطه آل سعود، وهابی ها 
و نظارت مجدد آن از سوی امت اسالمی 

شدند. 

طی نشستی در قاهره مطرح شد؛
احتمال بروز کودتای بی سر و صدا 

در کاخ پادشاهی عربستان

مرتضی تمدن در يادواره سرداران و 180 
شهيد شهر پيشوا در مصالی بزرگ امامزاده 
جعفر )ع( گفت: تكريم خانواده شهدا، در 
واقع تكريم و تعظيم خود شهداست. وی 
گفت: خيل جوانان بسيجی، حزب الهی و 
خادمان شهدا اجازه نمی دهند كه خدای 
ناكرده تيرگی و غباری بر خاطره شهيدان و 
بر فضا و فرهنگ شهيد و شهادت بنشيند. 
وی تصريح كرد ك��ه برخی افراد ممكن 
اس��ت تحت تأثير چند حادثه كوچک به 
گونه ای قضاوت كرده و نس��ل چهارم را 
از انقالب گسسته شده معرفی كنند ولی 

به هيچ وجه اينگونه نيست.
استاندار تهران عظمت ايران در جای جای 
دنيا را نتيجه و حاصل خون شهدا دانست 

و خاطرنش��ان كرد كه اگر توانسته ايم بر 
مكر و حيله دش��منان داخلی و خارجی 
در طول حيات انقالب اسالمی غلبه كنيم 
همگی به بركت خون شهداس��ت. تمدن 
گفت: ما خود را خاک پای همه يادگاران 
شهدا می دانيم و معتقديم هرچه داريم از 
شهداست و اين انقالب و دستاورد های 
بزرگ و درخشان كشور حاصل خون پاک 
شهداست. وی با تأكيد بر اينكه بحث مترو 
منطقه را  به طور جدی پيگيری می كنيم 
گفت: مس��ئوالن شهرس��تان پيشوا اكنون 
بايد با نگاهی بلن��د مدت به بخش های 
توس��عه ای منطقه نگاه كنند و استانداری 
تهران ني��ز از هيچ گونه كمک و حمايتی 

دريغ نخواهد كرد.

 زاینده رود
اس��تاندار اصفهان اعالم كرد: بنابر اعالم 
رئيس مركز آمار كشور، استانداری اصفهان 
رتبه اول را در بخش آمار استان ها كسب 

كرده است.
عليرضا ذاكر اصفهانی در نشست خبری 
با اصحاب رس��انه گفت: بن��ا بر اعالم و 
تقدير دكتر عادل آذر از مركز آمار كشور، 
اصفهان حائز كسب اين رتبه شده است.  
وی ادامه داد: خوشبختانه اصفهان در همه 
بخش ها مقام های برتر را به دست آورد 
و در هي��چ يک از مراتب اجازه نداده ايم 
رتبه اصفهان از رتبه دوم سقوط كند و در 
بخش مس��كن مهر 10 هزار واحد بيش 
 از تعهد داده ش��ده مس��كن ايجاد ش��ده 

است. 
ذاكر اصفهانی افزود: در بخش فرهنگ و 
هنر برنامه های اعالم شده و رئوس تبيين 
شده به منصه ظهور رسيده است و برای 
بازآفرينی فرهنگ ايرانی اسالمی، فضای 
الزم در كشور باز شده و اصفهان در اين 
زمينه پيش��تاز بوده و گفتمان سازی الزم 
فرهنگی توسط مديريت استان و رسانه ها 

در اين خصوص ايجاد گرديده است.
اس��تاندار تصريح ك��رد: ارتباط خوبی با 
بدنه هنری اس��تان ايجاد ش��ده است و 
موسيقی، س��ينما و مكتب اصفهان را در 
هويت شناسی فرهنگی و فلسفه و ساير 
مكاتب تمدنی و فرهنگی اصفهان مورد 
پيگيری ق��رار گرفته اس��ت و به زودی 
شاهد برگزاری همايش فلسفه اسالمی در 

اصفهان خواهيم بود.
ذاك��ر اصفهانی خاطرنش��ان س��اخت: 
رش��ته های هن��ری و علم��ی اصي��ل 
اصفهان بايد احيا شود و در همين زمينه 
بسترس��ازی الزم برای رشد NGO ها 
و تش��كل های ديگر فراهم آمده است و 
در صنايع دستی عالوه بر 22 هنر دستی 
قبلی، موردهايی نيز به تازگی مهر اصالت 
گرفتن��د و ش��ناختی جام��ع و بی نظير 
توس��ط مديريت استان برای يونسكو در 
قبال معرفت ب��ه فرهنگ، تاريخ و تمدن 
اصفهان به وجود آمده اس��ت و در دهه 
تمدن سازی انقالب، اصفهان نقش خود 
را به خوبی ايفا نموده و اين همت همواره 

تداوم خواهد داشت.

اس��تاندار ته��ران ب��ا تأكي��د ب��ر اينكه 
شهرس��تان پيش��وا قطب فرهنگی استان 
تهران است گفت: در برنامه ريزی های 
استان تهران نگاه به شهرستان پيشوا يک 

نگاه فرهنگی است. 
مرتضی تمدن در جم��ع خبرنگاران در 
شهرس��تان ورامين با بيان اينكه پيش��وا 
دارای س��ابقه فرهنگی عظيمی اس��ت، 
قيام 15 خرداد، شهدای جنگ تحميلی، 
وجود مركزهای بزرگ فرهنگی، تاريخ 

كهن، مشاهير و آثار بسيار به جای مانده 
فرهنگی اين شهرستان را از نشانه های 
فرهنگ غن��ی اين شهرس��تان خواند و 
افزود:  تالش می كني��م در بودجه های 
فرهنگ��ی اس��تان، بخش مناس��بی را به 
پيشوا اختصاص دهيم. تمدن خاطرنشان 
شهرس��تان  فرهنگی  كرد:  ظرفيت های 
پيشوا برای همه استان تهران مفيد بوده 
و به نوع��ی الگوی فرهنگی اس��تان به 

شمار می آيد.

تكریم خانواده شهدا، قدردانی
 از خود شهداست

شهرستان پیشوا قطب فرهنگی استان تهران

کسب رتبه اول آمار کشور توسط 
استانداری اصفهان 

چه خبر از پایتخت

امام جمعه موقت اصفهان: 
برای کاهش آلودگی هوا، تعطیلی کارگشا نیست 

معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه جشنواره تسنیم عنوان كرد: 
گسترش تولید آثار قرآنی در انجمن سینمای جوان ایران 

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
عدم اطالع رسانی دقیق موجب انتقاد به پروژه مترو شد

منا
: ای

س
عک



روزنامهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی
3شنبه13آذر27/1389ذالحجه1431/شماره407 Saturday 4 Dedcember 2010 

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو

پنجره

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزش��ی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: عدالت آموزشی ايجاب می كند 
كه با گس��ترش ضريب نفوذ اينترنت 
برای تمام��ی دانش آموزان به ويژه در 
مناطق مح��روم، امكان بهره مندی آنان 
از امكان��ات نوي��ن آموزش��ی فراهم 

شود. 
به گ��زارش ف��ارس، حجت االس��الم 
والمسلمين محی الدين بهرام محمديان 
در هماي��ش مدي��ران بني��اد جهان��ی 
»ICDL« ك��ه با حضور كارشناس��ان 
وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه 
صنعتی ش��ريف برگزار ش��د، با اشاره 
ب��ه جايگاه پيش بينی ش��ده برای نظام 
جمه��وری اس��المی اي��ران در اف��ق 
چشم انداز 1404 اظهار داشت: رسيدن 
به آن جاي��گاه رفيع، مطالب��ه مردم و 
مقام معظم رهبری است و مردم ما نيز 
استحقاق رس��يدن به چنين جايگاهی 

را دارند. 
وی اف��زود: يك��ی از كاره��ای الزم 
برای رس��يدن ب��ه اين جاي��گاه، مهيا 
كردن عرصه ارتباط��ات و مواصالت 
اس��ت؛ البت��ه باي��د توجه داش��ت كه 
امروز ارتباطات مفه��وم ديگری يافته 
و از محي��ط فيزيكی به محيط مجازی 

گسترش يافته است. 
حجت االس��الم محمديان با اش��اره به 
برخی از اقدام های وزارت آموزش و 
پرورش در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات آموزشی گفت: اگر امروز از 
اقدام هايی نظير اتصال 17 هزار مدرسه 
به ش��بكه مل��ی مدارس ايران رش��د، 
اتصال 20 هزار مدرسه به كارگاه های 
رايان��ه ای، آغاز طرح هوشمند س��ازی  
م��دارس، اتصال 70 هزار مدرس��ه به 
ICDL تا دو س��ال آينده يا توليد 13 
ميليون نسخه كتاب گويا و توزيع آنها 
س��خن گفته می شود، نشان دهنده اين 
اس��ت كه كش��ور ما آماده يک جهش 
بلند در اين عرصه اس��ت البته در اين 
عرصه نيز مانند سواد مكتوب، كارهای 
انجام نشده بسياری باقی مانده است و 

بايد خالء های موجود برطرف شود. 
 افزایش جمعیت با س��واد کشور 

به باالی 85 درصد 
رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزش��ی با اش��اره به آمار باس��وادی 
ايرانيان در س��ال 1355 اظهار داشت: 
در آن س��ال از كل جمعيت بزرگسال 
كش��ور، تنها 54 درصد باسواد بوده اند 
و از جامع��ه زنان ني��ز تنها 45 درصد 
از نعمت س��واد بهره مند بوده اند؛ هم 
چني��ن در كل جمعي��ت 35 ميلي��ون 
نف��ری آن دوران در س��ال 57، تنه��ا 
 337 هزار نفر تحصيالت باالی ديپلم 

داشته اند. 
حجت االسالم محمديان افزود: اين در 
حالی است كه امروز به بركت نهضت 
س��واد آموزی كه از خدم��ات انقالب 
اس��المی اس��ت، سطح س��واد جامعه 
ايرانی به بي��ش از 85 درصد افزايش 
يافت��ه و آمار ورودی های دانش��گاه ها 
 ني��ز چندي��ن براب��ر آم��ار س��ال 57 

است. 
وی ب��ا اب��راز اميدواری ب��رای تحت 
پوش��ش ق��رار دادن تمام اف��راد الزم 
التعليم در برنامه های آموزش��ی IT و 
ICT اظهار داش��ت: در عرصه س��واد 
ديجيت��ال و خارج از ح��وزه وزارت 
آموزش و پرورش، به دنبال گسترش 
آموزش ه��ای »ICDL« هس��تيم ت��ا 
شكاف سواد ديجيتالی را برطرف كنيم 
و الزمه تحقق اين هدف نيز اين است 
كه ضري��ب نفوذ اينترنت در كش��ور 

افزايش يابد.

معاون بهداشتی وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كی نسبت به افزايش 
ب��روز م��وارد HIV در زنان كش��ور 
هش��دار داد و گفت: باي��د مراقبت و 
كنترل ه��ای الزم در اين زمينه صورت 
گيرد تا شاهد توسعه HIV ميان زنان 

كشور نباشيم. 
به گ��زارش ايلنا، عليرض��ا مصداقی نيا 
در آس��تانه روز جهان��ی اي��دز گفت: 
 HIV 33/3 ميلي��ون نف��ر در دني��ا با
اي��دز زندگی می كنند و به دليل رش��د 
چشمگير درمان ها ممكن است روز به 
روز به مبتاليان اين بيماری اضافه شود 

و تعداد مرگ و مير آن كاسته شود.
 او گف��ت: س��االنه 2/6 ميلي��ون نفر 
مجموع��ه  ب��ه  وارد  ت��ازه  اف��راد  از 
مبتالي��ان ب��ه HIV اضافه می ش��وند 
و 1/8 ميلي��ون نف��ر در دني��ا به دليل 
 اي��ن بيم��اری جان خود را از دس��ت 

می دهند.
 HIV وضعيت ايران از نظ��ر ابتال به
نس��بت به وضعيت كل دنيا بد نيست. 
وی با بيان اينك��ه 97 درصد از موارد 
جدي��د HIV مربوط به كش��ورهای 
با درآمد كم يا متوس��ط است، افزود: 
روزانه هزار نفر جوان زير 15 سال در 

دنيا به HIV مبتال می شوند.
 در مجموع روزانه ش��ش هزار نفر در 
دنيا به اين بيماری مبتال می ش��وند كه 
51 درصد آنها را زنان تشكيل می دهند 
و 41 درصد آنها در س��نين 15 تا 24 
سال قرار دارند. اين امر در دنيا هشدار 

بزرگی است. 
عل��ت  ب��ه  داد:  ادام��ه  مصداقی ني��ا 
مراقبت های زياد و سرمايه گذاری هايی 
ك��ه در زمين��ه HIV اي��دز در دني��ا 
صورت گرفته است مرگ و مير ناشی 
از اين بيماری كاه��ش يافته همچنين 

ممكن اس��ت درآينده تعداد كودكانی 
كه به دليل اين بيماری والدين خود را 
از دس��ت داده و يتيم شده اند، افزايش 
يابد و اين مس��أله به عن��وان يكی از 
مس��ائل اجتماعی كش��ورها در آينده 

مطرح شود. 
در  اي��ران  وضعي��ت  ك��ه  هرچن��د 
 مقايس��ه با كل جه��ان وضعيت بدی 

نيست. 
وی ادام��ه داد: در ايران وجود حدود 
80 ه��زار نفر مبتال ب��ه HIV تخمين 
زده می ش��ود كه بيش از 20 هزار نفر 

آنها شناسايی شده اند. 
در برهه ای از زمان HIV ميان زندانيان 
و معتادان كش��ور ش��يوع يافته بود كه 
خوش��بختانه با اقدام های انجام شده و 
همكاری ساير دستگاه ها اين موضوع 
كنترل ش��د. در حال حاضر وضعيت 
HIV در اي��ران به ص��ورت همگانی 
و اپيدم��ی نيس��ت و هن��وز در مي��ان 
 جمعيت خاصی با اين موضوع روبرو 

هستيم. 
 HIV خوش��بختانه آمار مبتالي��ان به
در زندان ها رو به كاهش اما متأس��فانه 
بيماری ايدز در ميان زنان كش��ور رو 
ب��ه افزايش اس��ت. اين ام��ر مقداری 
نگرانی ايجاد كرده اس��ت. هرچند كه 
از چند س��ال گذش��ته تعداد مبتاليان 
 به HIV  در كشور رو به كاهش بوده

 است. 
معاون بهداشت وزير بهداشت نسبت 
ب��ه افزايش بروز موارد HIV در زنان 
كشور هشدار داد و گفت: بايد مراقبت 
و كنترل های الزم در اين زمينه صورت 
گيرد تا شاهد توسعه HIV ميان زنان 

كشور نباشيم. 
مصداق��ی ني��ا در پايان گفت: مس��أله 
 HIV وي��ژه  ب��ه  بيماريه��ا  كنت��رل 
وزارت  ك��ه  نيس��ت  موضوع��ی 
 بهداش��ت به تنهايی ق��ادر به انجام آن 

باشد. 
الزم است تمام دس��تگاه های مربوطه 
همكاری ه��ای الزم را در اي��ن زمينه 
وزارت  همچني��ن  باش��ند.  داش��ته 
بهداش��ت برنام��ه اس��تراتژيک مقابله 
ب��ا اي��دز را تنظي��م كرده اس��ت ك��ه 
ب��رای اجرای م��واد آن ب��ه همكاری 
 س��ازمان های مختل��ف كش��ور ني��از

است. 

افزایش بیماری ایدز در بین 
زنان ایرانی

جامعه

اعالم هشدار آلودگی شدید هوا؛
افزایش آمار بیماران اورژانسی 

در اصفهان

بهره برداری از 2500 واحد مسکن 
مهر در چهارمحال و بختیاری 

مدير حوادث و فوريت های پزشكی شهرستان اصفهان 
گفت: ب��ه دنبال ق��رار گرفتن اصفه��ان در وضعيت 
اضطراری آلودگی هوا، آمار بيماران اورژانسی افزايش يافت.
حميد رضا نيكنام در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: تعداد 
مأموريت های اورژانس��ی نس��بت به روزهای عادی گرچه 
افزايش داشته اما اين افزايش تغيير چشمگير و محسوسی 
نبوده اس��ت. وی با اش��اره به اينكه طی دو روز گذشته در 
اصفهان، 35 مورد بيمار اورژانس��ی قلبی و تنفسی گزارش 
شده است، بيان داش��ت: نهم آذر ماه سال جاری، 19 مورد 
بيمار قلبی و تنفس��ی گزارش شده و اين در حالی است كه 
روز گذش��ته با افزايش 10 تا 15 درصدی روبه رو ش��ده و 
نزديک به 16 مورد بيمار قلبی و دو مورد بيمار تنفس��ی به 

ثبت رسيده است. 

 رئيس مس��كن و شهرسازی چهارمحال و بختياری 
گفت: تا پايان س��ال  جاری اف��زون بر 2 هزار و 500 
واحد مسكن مهر در اين استان آماده و به متقاضيان تحويل 
داده می ش��ود. عل��ی ابراهيم��ی در گفتگو با ف��ارس در 
خصوص آخرين وضعيت شهرک منظريه شهركرد اظهار 
داشت: در طرح مسكن 99 س��اله شهرک منظريه قرارداد 
احداث 3 هزار و 946 واحد مسكونی منعقد شده است كه 
تاكنون افزون بر 3 هزار و 145 واحد مسكونی از شهرداری 
پروانه ساخت دريافت كرده اند. وی افزود: از تعداد 3 هزار 
و 145 واحد مس��كونی دارای پروانه ساخت بيش از 345 
واحد با پيگيری های انجام شده عمليات ساخت و ساز را 
آغاز كرده اند. ابراهيمی ادامه داد: در شهرک منظريه در حال 
حاضر افزون بر 749 واحد در مرحله س��فت كاری و 115 
واحد نيز در مرحله نازک كاری قرار دارند. رئيس سازمان 
مسكن و شهرس��ازی چهارمحال و بختياری خاطر نشان 
كرد: با توجه به برنامه زمان بندی بهره برداری از پروژه های 
مسكن مهر در دست اقدام استان تا پايان جاری افزون بر 2 
هزار و 500 واحد مسكن مهر آماده و به متقاضيان تحويل 
داده خواهد ش��د. وی ادامه داد: باتوج��ه به اينكه تا پايان 
ش��هريورماه س��ال آينده بيش از 4 هزار خانوار در شهرک 
منظريه س��اكن خواهند ش��د بنابراين در اين زمينه نياز به 
خدمات روبنايی بس��يار ملموس است كه برهمين اساس 
الزم اس��ت ت��ا اين زمين��ه برنامه ريزی الزم انجام ش��ود. 
ابراهيمی ابراز اميدواری كرد: با اجرايی شدن برنامه های در 
دس��ت اقدام تا پايان شهريور ماه س��ال 90 بتوانيم از اين 
م��وارد بهره برداری كنيم. وی با تأكيد بر ضرورت احداث 
مجتمع های آموزش��ی در اين ش��هرک گفت: بر اس��اس 
برنامه ريزی های صورت گرفته احداث دو مجتمع آموزشی 
در شهرک منظريه در مقاطع تحصيلی ابتدايی، راهنمايی و 
دبيرس��تان در دو نوع دخترانه و پسرانه تا پايان شهريورماه 

90 بايد تكميل و به بهره برداری برسد. 

رئيس اداره پيش��گيری از حوادث و فوريت های پزشكی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: استفاده 
نكردن از كمربند ايمنی، خطر پرتاب شدن از شيشه خودرو 
و برخورد با شيش��ه را در پ��ی دارد و از مهم ترين عوامل 
خطر و مرگ در تصادفات رانندگی محسوب می شود. به 
گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مشيانه 
حدادی افزود: كمربند ايمنی، خط��ر مرگ را در راننده و 
سرنش��ين جلوی خودرو 40 ت��ا 65 درصد و خطر مرگ 
را در سرنش��ينان عقب خودرو 25 ت��ا 75 درصد كاهش 
می دهد. وی اضافه كرد: بس��تن كمربن��د ايمنی از جمله 
مهم ترين مداخالتی اس��ت كه هزينه اثربخش��ی آن ثابت 
ش��ده و امروزه استفاده از آن برای تمام سرنشينان خودرو 
ضروری اس��ت.  حدادی با اشاره به اينكه مهم ترين علت 
مرگ و مير انس��انی در تصادفات وسايل نقليه، صدمات 
و آس��يب های مغزی و نخاعی است، افزود: رانندگانی كه 
هنگام تصادف به بيرون پرتاب می شوند، 25 برابر بيشتر از 
زمانی كه داخل وسايل نقليه هستند، دچار جراحت و مرگ 
خواهند ش��د. وی تصريح كرد: اكنون سرعت غيرمجاز، 
استفاده نكردن از وسايل محافظت كننده شخصی از جمله 
كاله ايمنی، كمربند ايمن��ی و صندلی كودک از مهم ترين 
مؤلفه های خطرناک در حوادث ترافيكی در جهان شناخته 
ش��ده اس��ت. همچنين كمربنِد ايمنی يک وس��يله ايمنی 
كنش گير در وسايل نقليه است. اين وسيله به منظور حفظ 
ايمنی سرنش��ين خودرو در برابر جنبش های آس��يب آور 
ك��ه ممكن اس��ت در اثر تصادف و ي��ا توقف ناگهانی به 
وج��ود آيد، طراحی شده اس��ت. كمربند ايمنی به صورت 
تسمه ای متحرک به عنوان بخشی از سيستم ايمنی خودرو، 
نيم تنه باالی هر يک از سرنشينان را تحت مهار خود قرار 
می دهد، تا در صورت تصادف و يا توقف ناگهانی خودرو، 
سرنشينان از صندلی جدا نشده و از برخورد آنان به شيشه 
جلو يا ديگر اجزای درونی خودرو و يا پرتاب ش��دن آنها 
به خارج جلوگيری شود. كمربند ايمنی در ابتدا به صورت 
دونقطه ای )مانند كمربند ايمنی در هواپيماهای مسافربری( 
در دهه چهل ميالدی طراحی و توسط برخی شركت های 
آمريكايی در خودروهای توليدی كارگذاری ش��د. اما اين 
طرح نيز پ��س از آزمايش های اوليه به دليل باالبودن خطر 
مصدوميت اعضای داخلی بدن، كنار گذاشته شد. سرانجام 
در س��ال 1958 با به كارگيری س��ه نقطه اتكا توسط يک 
مهندس سوئدی صنايع هواپيماسازی به نام نيلس بوهلين 
تحول بزرگی در طراحی و توليد كمربند ايمنی به وجود 

آمد.
كمربند ايمنی س��ه نقطه ای در ي��ک خودروكمربند ايمنی 
سه نقطه ای طوری طراحی ش��ده بود كه با استفاده از يک 

دست بسته می شد. 

استفاده نکردن ازکمربند ایمنی

 مهم ترین عامل مرگ در 
تصادفات رانندگی 

همه زن ها و مردها دوست دارند برای همسرانشان عزيز 
باش��ند و عزيز بمانند. از ابتدای زندگی، حفظ اين عزت 
و افزايش آن می تواند به استحكام زندگی كمک كند، اما 
بس��ياری از زن ها و مردها با اشتباهات كوچک و بزرگ، 
عزت خود را در زندگی زناش��ويی زير سؤال می برند و 
زندگی را برای خود و همسرشان سخت می كنند. رعايت 
بعضی مس��ائل و دقت به برخی نكته ها می تواند شما و 
همس��رتان را برای هم عزيز نگ��ه دارد و حتی در طول 
زندگی عزيزتر كند. برای اين كه اين نكته ها را بدانيد، به 

ياد آوری و توضيح آنها می پردازيم. 
برای این که عزیز همسرتان باشید 

هميش��ه صادق باش��يد. صداقت ش��ما هيچ وقت از ياد 
همس��رتان نخواه��د رفت و بی صداقتی ني��ز به راحتی 
می تواند اعتماد همسرتان را از شما سلب كند و او را به 
شما بدبين كند و همين باعث از بين رفتن عزت شما شود. 
بر اعصاب خود مسلط باش��يد. از كوره در نرويد. موقع 
عصبانيت ممكن است متوجه رفتار و گفتار خود نباشيد و 
حرفی بزنيد كه همسرتان را ناراحت كند و برنجد. شايد 
عصبانيت ت��ان بعد از مدتی فروكش كند و ش��ما آن را 
فراموش كنيد، ولی همسرتان هيچ وقت حرف هايی را كه 
شما در عصبانيت به او گفته ايد از ياد نمی برد. افرادی كه 
زود عصبانی می شوند، برای اطرافيانشان خسته كننده اند 
چون در پی هر گفتار و رفتاری بايد منتظر عصبانيت شما 
باشند و اين زجرآور است كه كسی به طور دائم از دست 
همه عصبانی باشد و با هر چيز كوچكی از كوره در رود. 
نقاط مثبت را هم ببينيد و بدبين نباشيد. وقتی هميشه به 
ايرادهايی كه همسرتان دارد فكر كنيد، روز به روز بيشتر 
از او دور می ش��ويد، اما اگر هميش��ه ب��ه نقاط مثبت او 
بينديش��يد آن وقت هر روز بيشتر از ديروز برايتان عزيز 
می ش��ود. در رفتارتان با ديگران دقت كنيد. به بزرگترها 
احترام بگذاريد و با دوس��تانتان زي��اده روی نكنيد و در 
روابطتان حساسيت های همسرتان را در نظر داشته باشيد 
و او را با يک رفتار نابه جا در جمع نرنجانيد. نشاط خود 
را حفظ كنيد و هميش��ه خسته و افسرده نباشيد. بعضی 
افراد همين كه به همسر خود می رسند فكر می كنند بايد 

ناله كنند و خسته باشند. 
شور و نشاط باعث می ش��ود كه همسرتان در كنار شما 
احس��اس ش��ادی كند، اگ��ر روزی در كنارش نباش��يد، 
جايت��ان خالی می باش��د. ام��ا اگر دائم ابراز افس��ردگی 
كنيد، هر كسی در كنار شما احساس دلمردگی می كند. 
 هي��چ گاه برای كارها و گذش��ت هايی ك��ه در زندگی 
كرده ايد، س��ر همديگر منت نگذاريد. هر كاری كرده ايد 
ب��رای زندگی خودتان بوده و خودتان خواس��ته ايد، پس 
بامنت آن را بی ارزش نكنيد. به همديگر احترام بگذاريد. 
خيلی اوقات از بين رفتن عزت همسران در ديد همديگر 
به خاطر از بين رفتن حريم ها بين آنهاس��ت. سعی كنيد 
هميش��ه ادب و احترام را در قبال هم رعايت كنيد تا قبح 
توهي��ن و بی احترامی بين ش��ما از بين نرود و هميش��ه 
همديگر را محترم بش��ماريد. اين مورد ش��امل خانواده 

همسرتان هم می شود. 
با هم به س��فر برويد. از هيجان زندگی غافل نش��ويد و 

روزهای شادی را با هم بگذرانيد.

زن ها بخوانند 
هر زنی كه می خواهد برای همس��رش عزيز بماند، بايد 
به برخی نكته ها اهميت بدهد مثل اين كه، به ظاهر خود 
اهميت بدهد و هميش��ه لباس مناسب بپوشد. تشخيص 
ظاهر مناس��ب برای هر مكان كار س��ختی نيست و شما 
می توانيد با توجه به حساس��يت ها و نظرهای همسرتان 
در اين مورد، آنها را پيدا كنيد. خوب آشپزی كنيد. شايد 
بعضی از زن ها آش��پزی را دوست نداشته باشند و آن را 
وظيفه خود ندانند، اما بيشتر مردها از همسر خود انتظار 

دارند يک غذای خوب برای آنها تهيه كند. 
خان��ه را مرتب و آرام نگه داريد. اين به معنی كار كردن 
هميشگی شما در خانه نيست، بلكه صحبت از جو خانه 
اس��ت كه ظاهر مرتب نيز به آرام��ش آن كمک می كند. 
خانه مرتب و آرام خانه ای اس��ت كه يک مدير خوب آن 
را اداره می كند. به عنوان مثال حواستان باشد كه مايحتاج 
خانه تكميل باشد، جو خانه را از تشنج به دور نگه داريد 

و فضای خانه را آرامش بخش بچينيد. 
به حرف همسر خود گوش دهيد. كمتر با او سرسختانه 
مخالفت كنيد. دقت كنيد كه منظ��ور ما، فراموش كردن 
ديدگاه ه��ا و نظرات خودتان نيس��ت بلكه اب��راز آنها به 
نحوی اس��ت كه همسر شما فكر نكند شما حرف او را 
زير پا گذاش��ته ايد، مخالفت های يكباره، بيشتر مردها را 
عصبان��ی می كند، در حالی كه وقتی به حرف آنها گوش 
 می دهي��د لذت می برن��د. در اين مورد زي��اده روی هم 

نكنيد. 
منطقی و معقول مطیع همسر خود باشید 

اگ��ر در كارهای خانه از ش��وهرتان كم��ک می خواهيد، 
كارهايی را كه دوس��ت دارد به او بدهيد و تقس��يم كار 
كنيد. دس��تور ندهيد و ايراد نگيريد. او را به كمک كردن 
تش��ويق كنيد نه اين كه با رفتارت��ان او را از كمک كردن 

در خانه زده كنيد. 

مردها بخوانند 
اگر می خواهيد هميشه برای همسر خود عزيز بمانيد اين 

نكته ها را فراموش نكنيد:
زن ها سرش��ار از احساس��اتند و اگر م��ردی بتواند قلب 
همس��رش را هميش��ه راضی نگه دارد می تواند هميش��ه 
برای او عزيز بماند و راضی شدن قلب با اهميت دادن به 
احساس��ات زن اتفاق می افتد. استفاده از كالم محبت آميز 
و هر چيزی كه نشان دهد شما به او عالقه منديد، محبت 
واقعی و پرهيز از اف��راط و تفريط، می تواند نتيجه خوبی 
به همراه داش��ته باش��د. از او به خاطر كارهايی كه می كند 
قدردان��ی كنيد، چون حتی اگر همس��رتان فقط خانه دار 
باشد، كار مهم و سختی انجام می دهد آن هم بدون تعطيلی 
و وقفه. تنها با قدردانی شماس��ت كه خستگی از تنش در 
می آيد. از نظر مالی به او اهميت بدهيد و هميشه مبلغی را 
برای خود او در نظر بگيريد. حتی اگر خودش درآمد دارد، 
وظيفه شما حكم می كند او را تأمين كنيد. يادتان باشد كه 

خرج خانه برای خانه است نه همسرتان، پس او را هم مهم 
بدانيد و از نظر مالی به او اهميت بدهيد.

گاهی به او نيز مرخصی دهيد و كارهای خانه را خودتان 
انجام دهيد. اين كار 2 حس��ن دارد؛ اول اين كه همسرتان 
استراحت می كند و دوم اين كه شما می فهميد همسرتان 
روزانه چه كارهايی در خانه انجام می دهد و قدر يكديگر را 
بيشتر می دانيد. هرگز داد نكشيد و تحقير نكنيد. مهربانی و 
نرم سخن گفتن آنچنان در دل زنان نفوذ می كند كه تأثيرش 
هزاران برابر فرياد كشيدن است و برعكس، داد و فرياد و 
تحقيركردن، آنچنان ش��ما را از چشم همسرتان می اندازد 
كه اگر بدانيد ديگر داد نمی كشيد. اگر همسرتان همه اين 
نكته ها را رعايت كند، در چشم شما عزيزتر نخواهد شد؟ 
پس مطمئن باش��يد او هم مثل شما فكر می كند و دوست 
دارد ش��ما نيز اين موارد را رعايت كنيد. زندگی باعزت و 

احترام هميشه پايدار و مقاوم خواهد ماند.

زاینده رود
در اولين همايش اصحاب رسانه و با حضور استاندار 
اصفهان عنوان شد: خبرنگارانی كه تا پايان اسفند سال 
90 دوره های رس��می آموزش��ی را گذرانده و كارت 
خبرنگاری رس��می كشور را دريافت كنند عضو بانک 
جامع اطالعاتی می ش��وند و هديه استانداری كه سفر 

به كربالی معلی است را دريافت می دارند.
در اين نشس��ت كه اس��تاندار، معاون سياس��ی امنيتی 
استانداری، مشاور مطبوعاتی استاندار، مديركل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی، مديركل صدا و س��يمای اصفهان، 
مديران مسئول و سرپرست روزنامه ها و خبرگزاری ها 
و همچنين خبرنگاران حضور داشتند استاندار اصفهان 
گفت: جمع رس��انه دارای ارزش بسيار بااليی است و 

ما همواره پشتيبان اين قشر بوده و هستيم.
ذاكر اصفهانی افزود: برخی از اصحاب رس��انه گاليه 
می كنند كه چرا اس��تاندار در جلسه هايی كه از سوی 
رسانه دعوت می شوند حضور نمی يابند بايد بگويم 
از اس��تاندار نخواهيد كه در همه جلس��ه ها باشد زيرا 
كه اگر در جلسه حضور نداشته باشم معاون يا مشاور 
اس��تانداری به عنوان نماينده ای از س��وی من حضور 
دارد. وی انتخاب مش��اور رس��انه ای را گامی مهم در 
پشتيبانی از رس��انه در ابعاد مادی و معنوی دانست و 
افزود: تا آنجايی كه توانس��تيم كارهايی انجام داديم و 
ب��رای آينده هم برنامه هايی داريم. اس��تاندار اصفهان 
خطاب به اصحاب رس��انه تصريح كرد: رسانه ها بايد 
كمت��ر به موارد گاليه ای و نقدگونه بپردازند همچنين 
كمتر به س��وی تيترهای جنجالی بروند اگر يک سطر 
گاليه می نويس��ند ده سطر برنامه ارائه دهند و مسائل 

مشكل های واقعی و روز مردم را بگويند.
ذاكر اصفهانی افزود: بايد فاصله ميان ما و رس��انه كم 

شود از س��ويی بايد به حوزه ايجاب بياييم اين حوزه 
ش��امل بخش های مختلفی مانند هويت و... است كه 
اصفهان در اين حوزه مش��كل دارد. وی خاطرنش��ان 
كرد: مطالب انعكاس از سوی رسانه ها بايد روی افراد 
جامعه تأثيرگذار باشد استاندار اصفهان ضمن اشاره به 
اينكه به زودی محل هايی برای توزيع نش��ريات آماده 
می شود گفت: ما از رسانه ها چند نشريه محلی كه در 
اس��تان داريم را حمايت می كنيم و از س��ويی بايد در 

صدر توسعه نشريات باشيم.  
در ادامه اين نشست مشاور مطبوعاتی استاندار ضمن 
اش��اره به ادامه بازديد از دفاتر و مطبوعات و رس��انه 
تصريح كرد: همايش اصحاب رس��انه با هدف ارتقای 
دانش رس��انه ای اصح��اب به ويژه اخالق رس��انه به 
صورت فصلی تشكيل می شود و نظرات و پيشنهادات 
در آن مطرح می گردد. مقيمی به اولين نشست شورای 
راهبردی اصحاب رسانه در دهه فجر امسال اشاره كرد 
و افزود: اين نشس��ت شامل 7 كميته است كه عبارتند 
از: رس��انه قل��م، ملی، مجازی، بيان، چه��ره به چهره، 

خبرنگاران و روابط عمومی ها. 
وی فقدان بانک جامع اطالع رسانی را بسيار محسوس 
قلمداد كرد و گفت: اكنون اداره كل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی طبق ضوابط خود يک ليست از اصحاب رسانه 
را در اختيار دارد و روابط عمومی استانداری هم ليستی 
ديگر دارد و اين يک حلقه مفقوده است و برای برخی 
برنامه ها و انتخابات مربوط به اصحاب رسانه بايد يک 
بانک جامع طراحی ش��ود تا اعضای رسمی مشخص 
باشند. مشاور مطبوعاتی استاندار به بهره برداری بانک 
جامع اطالعاتی تا پايان س��ال اش��اره كرد و افزود: راه 
اندازی اين بانک همكاری اصحاب رسانه را می طلبد 
و اگر اين تعامل و هماهنگی باش��د اين بانک تا پايان 

امس��ال به بهره برداری می رسد. مقيمی گفت: بايد به 
تعريف مشترک از خبرنگاری برسيم همه اكنون تعداد 
زيادی خبرنگار در استان شاغلند ولی برخی نمی دانند 
كه آيا خبرنگار هس��تند يا نه آيا كارش��ان در تعريف 
حوزه خبرنگاری می گنجد؟ بنابراين بايد خبرنگاران 
رسمی كارت رسمی كشوری را داشته باشند كه گرفتن 
اي��ن كارت منوط ب��ه گذراندن دوره های آموزش��ی 
رس��می است و اين راهی است كه افراد واجد شرايط 
دريافت اين كارت عضو بانک اطالعاتی نيز می شود 
و در اينجاست كه بيش��تر مشكل های اين گروه حل 

خواهد شد. 
وی در خاتمه به هديه استانداری به خبرنگاران كه سفر 
به كربالی معلی است اشاره كرد و افزود: خبرنگارانی 
ك��ه تا پايان س��ال 90 كارت رس��می خبرن��گاری را 
دريافت كنند واجد دريافت اين هديه  می ش��وند در 
ادامه اين جلس��ه دبيرخانه مطبوعات اس��تان اصفهان 
گفت: با هم بودن و عدالت دو عنصری هستند جهت 
 كه در پيشبرد هدف ها و حل مشكل های مالی ياری 

می دهند.
گلناری خاطرنش��ان كرد: بايد برنام��ه ريزی صورت 
پذيرد تا به نتيجه برس��يم اگر اس��تراتژی مدونی برای 
حل مش��كل ها طراحی كنيم و مقطعی نگر نباشيم و 
سعی شود كه هر س��ازمانی كار خود را بشناسد و در 

جای خود قرار گيرد مشكل ها حل می شود. 
در اين هماي��ش همچنين نمايندگانی از روزنامه های 
محلی، هفته نامه ها و خبرگزاری ها به بيان پيشنهادها 
و انتقادهايی نظير عدم پاس��خگويی به موقع و سريع 
برخی مس��ئوالن، رعاي��ت نكردن اخالق رس��انه ای 
در برخ��ی مطبوع��ات و نيز مش��كل های اقتصادی 

پرداختند.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

لزوم افزایش ضریب نفوذ اینترنت برای 
دانش آموزان منطقه های محروم 

چگونه عزیز همسرمان باشیم؟

هدیه استانداری به خبرنگاران اصفهان:

خبرنگاران دارای کارت خبرنگاری رسمی کشور به کربال سفر می کنند

میزبانی اصفهان برای اجالس سران 
غیرمتعهدها 

زاینده رود
اس��تاندار اصفهان در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه اظهار داشت: پيگيری 
ميزبانی ش��هر اصفهان برای اجالس س��ران غيرمتعهدها در سال 91 با جديت دنبال 

می شود.
عليرضا ذاكر اصفهانی ادامه داد: وزارت مس��كن طرحی را آماده كرد و تفاهم نامه ای 
هم فی مابين بنده، برخی اعضاء دولت و ش��هرداری محترم اصفهان به امضا رس��يد 
و قرار ش��د ش��هرداری زمينی 30 همكتاری را اختصاص دهد و اعتبار 100 ميليارد 
تومانی هم تعيين و اختصاص داده شود كه متأسفانه در هفته پيش اين طرح در دفتر 
معاونت راهبردی دولت با مشكل برخورد كرده است. ذاكر اصفهانی تصريح كرد:  در 
ادامه پيگيری با ثمره هاش��می، معاونان و مش��اوران رئيس جمهور صحبت كردم كه 
قرار شد اولين مبلغ اختصاص داده شده ارسال شود كه متأسفاه هفته گذشته مبلغ 28 
ميليارد به اش��تباه به سمت وزارت مسكن رفته است و به شهرداری اصفهان نرسيده 
است. استاندار خاطرنشان كرد:  معاونت راهبردی رئيس جمهور قرار شد تا مسأله را 
پيگيری كند و ش��هردار اصفهان نيز وظايف تأمين زمي��ن و اعتبار خود را انجام داده 
اس��ت و مديريت استان و شهرداری اصفهان به شدت از كانال های مختلف مسأله را 

دنبال می كنند.

معاون استاندار:
اختالفات ارگان ها و اداره ها رسانه ای نشود

زاینده رود
محمد مهدی اس��ماعيلی با اش��اره به برخی مس��ائل مطرح شده در جلسه های 

عمومی و رسانه ها ابراز داشت: اختالف های ارگان ها و اداره ها نبايد رسانه ای شود.
معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان از تشكيل هيأت رسيدگی به دعاوی و اختالف 
دستگاه های دولتی و نيز دستگاه های دولتی با نظامی و همچنين دعاوی بين سازمانی 
خبر داد و گفت: مديريت استان به دقت اين مسائل را با تشكيل تعدادی پرونده دنبال 
می كند و بسياری از اختالف ها در همين مرجع حل و فصل شده است كه در بسياری 
از موردها در برداشت از قانون اختالف نظر وجودداشته است. محمد مهدی اسماعيلی 
تصريح كرد: در فهم قانون كتابخانه های عمومی و نيز قانون تشكيل انجمن های شهر 
اختالف نظر ميان معاونت فرهنگی شهرداری و نهاد كتابخانه ها وجود دارد كه در حال 
حل ش��دن است و نبايد اين مس��ائل در جلسه رسمی شورای اداری مطرح می شد و 
با وجود نهادهای بررس��ی اختالف در مديريت استان ارگان ها نبايد اختالف خود را 
به رسانه ها بكشند. همچنين استاندار اصفهان نيز گفت: مشكل های شخصی اصناف، 
گروه ها و بخش خصوصی ابتدا بايد توس��ط مراجعه ب��ه ارگان دولتی ذی صالح به 
 عنوان مثال در مورد كش��اورزی، س��ازمان جهاد كش��اورزی حل شود و در صورت 

عدم پاسخ گيری ايشان به مراجع باالتر مراجعه كنند. 
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مي��رزا ابوالقاس��م نراق��ی فرزن��د ميرزا محمد حس��ن مجته��د نراقی، 
يك��ی از چهره ه��ای علمی خان��دان نراقی اس��ت كه در كاش��ان ديده 
به جهان هس��تی گش��ود. در پانزده س��الگی برای ادام��ه تحصيل راهی 
 تهران ش��د و در س��ال 1300 شمس��ی موف��ق به اخذ ديپلم متوس��طه 

گرديد. 
او به خاطر عالقه ای كه به رياضيات داشت، اين رشته را ادامه داد و پس از 

فراغت از تحصيل به خدمت وزارت فرهنگ درآمد. 
ميرزا ابوالقاسم نراقی در دوره های 11، 12، 13 و 14 به نمايندگی مجلس 
شورای ملی از كاشان انتخاب شد. از آثار او كتاب ششصد مسأله، كتاب 
حس��اب و هندسه ابتدايی است كه اين آثار را با همكاری برادرش ميرزا 
محمد نراقی تأليف و منتشر كرد. صميرزا ابوالقاسم در سال 1323 شمسی 

در تهران درگذشت.

ـ. ش( ادیب )وفات 1323 ه
مال محمد جعفر اديب فرزند مال محمد مهدی بن مال محمد جعفر 
بن حاج محمد حس��ين بن حاج عبدالواس��ع كاش��انی، از واعظان، 
قاريان، خوشنويس��ان و مكتب داران قرن چهاردهم اس��ت كه به سال 
1254 ه���. ش به دنيا آمد. وی علم قرائت را حدود چهار س��ال نزد 
مال محمد قاری كاشانی به پايان رساند و صرف و نحو را در مدرسه 

سلطانی و مدرسه آقا بزرگ و مدرسه درب يالن فراگرفت.
آثار مال محمد جعفر:

1- تفس��ير قرآن كريم )2 جلد( 2- تذكره س��لطانعلی عليه السالم 
منظوم 686 بيت 3- جنگ ادعيه 4- جنگ اش��عار )چند دفتر(  5- 
مجالس )چند دفتر( 6- منشآت 7- جنگ المهمالت )رساله ای است 
مش��تمل بر حكايات و مطايبات و پن��د و اندرز و مطالب حكمت 
آميز كه به س��ال 1334 ه�. ق به گردآوری آن پرداخته و بس��ياری 
از حكايت ها را خود ديده يا از ديگران ش��نيده  است.( 8- مجموعه 
اشعار. همچنين مال محمد جعفر برخی از رساله های مذهبی را برای 
كتابخانه خود كتابت كرده است.  اديب در 25 ربيع الثانی 1363 ه�. 
ق برابر با 1323 ه�. ش در كاش��ان درگذشت و در مقبره حاج مال 
محمد حسين نطنزی كاش��انی مقابل آرامگاه فيض به خاک سپرده 
 ش��د. حاج ش��يخ علی اديب )متوفی 1363/11/4 ه���. ش( فرزند 
اوس��ت. مال محمد جعفر، نخست »ناظم« و سپس »اديب« تخلص 

كرده است.

احمد )قرن سیزدهم(
تذکره خوشنویسان

»احمد كاش��انی، ميرزا- س��پهر گويد كه نسخ و شكسته و نستعليق 
را نيک می نگاش��ت و از مقدمات علوم بی بهره نبود. به سال 1269 
درگذشت.«»ميرزا احمد كاشانی، شكسته و نسخ و نستعليق را خوش 

می نوشت.«

برپایی همایش پیاده روی 
خانوادگی در کاشان

مديرعامل س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان در گفتگو با 
ف��ارس، از برگزاری همايش پياده روی خانوادگی به مناس��بت روز 
خان��واده در روز جمع��ه 12 آذرماه س��ال جاری خب��ر داد. مهدی 
نادعل��ی ترويج فرهنگ و ايجاد انگيزه برای ورزش در خانواده ها و 
ارتقای سطح نشاط و سالمت در بين شهروندان را از جمله اهداف 

برگزاری اين همايش ذكر كرد. 
ب��ه گفت��ه وی اين هماي��ش با هم��كاری ادارات كاش��ان از جمله 
ش��هرداری، عل��وم پزش��كی و س��ايپا از مي��دان كمال المل��ک به 
 ط��رف س��ازمان رفاه��ی تفريح��ی ش��هرداری كاش��ان برگ��زار 

می شود.  
نادعل��ی ترويج ورزش همگانی را از اولويت ها و وظايف س��ازمان 
رفاهی تفريحی شهرداری كاشان دانست و افزود: ايجاد ايستگاه های 
ورزش صبحگاهی و برگزاری همايش های پياده روی، كوهگشت و 
دشت گشت به مناسبت های مختلف در اين راستا و به منظور آشنايی 
مردم با راه های آس��ان و ممكن برای افزايش سطح سالمت عمومی 

جامعه برگزار می شود.  
وی يادآور ش��د: س��المت 
جس��م و نش��اط روحی به 
عنوان دو دس��تاورد ورزش 
بازدهی  بر  مس��تقيمی  تأثير 
ل��ذا  دارد  اف��راد  فعالي��ت 
می طلبد در تمام دس��تگاه ها 
اين ام��ر مورد توج��ه قرار 

گيرد.

اجرای طرح ساماندهی 
کیوسک های کاشان

 زاینده رود 
مديرعام��ل س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاش��ان از 

ساماندهی كيوسک های اين شهرستان خبر داد. 
مه��دی نادعلی با اش��اره ب��ه تنظيم و صدور آئين نام��ه فعاليت در 
كيوس��ک های ف��روش مطبوعات و مواد خوراكی گفت: براس��اس 
اي��ن آيين نامه تم��ام فعاالن در كيوس��ک های كاش��ان بايد دارای 
كارت صالحي��ت فردی تأييد ش��ده از س��وی اداره ه��ای آگاهی، 
 بهداش��ت، اماكن و س��ازمان رفاهی، تفريحی ش��هرداری كاش��ان 

باشند.
به گفته وی داش��تن كارت س��المت بهداش��ت فردی و عدم سوء 
پيش��ينه و رعايت ضوابط مندرج در قراردادهای طرفين را از ديگر 
ش��رايط مندرج در اين آيين اس��ت كه تمام كيوس��ک داران ملزم به 

اجرای آن هستند.
نادعلی اضافه كرد: هر فردی كه در كيوس��ک ها مشغول به فعاليت 
می ش��ود باي��د دارای كارت صالحيت فردی باش��د و در غير اين 
ص��ورت برخورد قانونی ص��ورت می گيرد و اگر سوءپيش��ينه فرد 

خاطی اثبات شود به تعطيلی آن كيوسک می انجامد.
وی تعداد كيوسک های فروش مطبوعات و خوراكی كاشان را 53 و 
تعداد آالچيق های موجود در پارک های اين شهرستان را شش مورد 
ذكر و تصريح كرد: در راس��تای اجرای طرح ساماندهی كيوسک ها 
برای متصديان  آنها كارت شناس��ايی صادر شده تا در صورت بروز 

هر مشكلی شخص مسئول مشخص باشد.
مديرعامل س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان جمع آوری 
لوازم س��د معبر در مقابل كيوسک ها و جمع آوری و جلوگيری از 
فروش دخانيات ممنوع در كيوسک ها و رنگ آميزی و متحدالشكل 
ك��ردن آنها را از ديگر اقدام های صورت گرفته در راس��تای اجرای 

اين طرح دانست.
وی هم چني��ن از برگزاری همايش كيوس��ک داران به منظور ارتقای 
س��طح آگاهی و اطالعات فعاالن اين عرص��ه از جايگاه و وظايف 
خود با حضور مس��ئوالن شهرس��تان در فرهنگس��رای مهر سازمان 

رفاهی تفريحی شهرداری كاشان خبر داد.
نادعلی الزام متصديان كيوسک ها به داشتن لباس فرم و تعيين ميزان 
س��اعت فعاليت آنه��ا را از ديگر برنامه های در دس��ت اقدام برای 

ساماندهی كيوسک ها ذكر كرد.
وی با اش��اره به جمع آوری دو كيوس��ک متخلف در كاشان يادآور 
شد: به منظور نظارت بر عملكرد كيوسک های مطبوعاتی كاشان به 
صورت ماهيانه گش��ت های نظارتی توسط سازمان رفاهی تفريحی 
ش��هرداری با همكاری اداره های بهداش��ت و اماكن اين شهرستان 

صورت می گيرد.
وی به ورود گردش��گران بس��ياری در طول س��ال به شهر تاريخی 
كاش��ان اش��اره كرد: با توجه به مراجعه گردش��گران به كيوسک ها 
در ط��ول ش��بانه روز برخ��ورد صحي��ح و براس��اس ش��ئونات 
اخالق��ی كيوس��ک داران اين ش��هر مذهبی ب��ا گردش��گران مورد 
 انتظ��ار ب��وده و در معرف��ی فرهن��گ اين شهرس��تان بس��يار مؤثر 

است.

اجرای مانور آتش نشانان در 
بازار کاشان

مديرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ايمنی ش��هرداری 
كاشان از برگزاری مانور آتش نشانان كاشان در بازار تاريخی و 

بزرگ كاشان خبر داد. 
 مهن��دس چايچی حفظ بافت س��نتی ب��ازار اين ش��هر را مورد 
 تأكي��د ق��رارداد و آمادگ��ی و آش��نايی نيروهای آتش نش��انی 
ب��ا راه های ورود و خروج بافت قديم ش��هر، دسترس��ی آس��ان 
 و س��ريع به مح��ل وقوع ح��وادث احتمالی، ارتق��اء هماهنگی 
خط��ر،   كانون ه��ای  ب��ا  آش��نايی  نش��انی،  آت��ش   مأم��وران 
و  اطفائي��ه  ماش��ين های  اس��تقرار  مناس��ب  مح��ل  تعيي��ن 
ب��زرگ  ب��ازار  منطق��ه  در  هيدران��ت  ش��يرهای  موقعي��ت 
اع��الم  مان����ور  اي��ن  ديگ��ر هدف ه����ای  از  را   كاش����ان 

كرد.
وی اف��زود: در اي��ن مانور كه به مدت 3 ش��ب به طول انجاميد 
از 3 دس��تگاه خودروی س��نگين اطفائيه، 6 دس��تگاه خودروی 
اطفائيه س��بک، 3 دس��تگاه خودروی امداد و نجات و 6 دستگاه 

موتورسيكلت اطفائيه استفاده شد.
به گفته وی اين مانور توس��ط ايستگاه های شماره يک و دو اين 
سازمان و با اس��تفاده از 47 نفر مأموران آتش نشانی و خدمات 

ايمنی شهرداری كاشان برگزار شد.
چايچی همچنين برگزاری دوره های تئوری و عملی پيش��گيری 
از س��وانح و حادثه ها و آشنايی به مس��ائل ايمنی و جلوگيری 
از ب��روز ح��وادث و خس��ارت های احتمال��ی وي��ژه بازاريان 
 كاش��ان را از فعاليت های اين س��ازمان در س��ال گذش��ته ذكر 

كرد.

گشتی در اخباربزرگان در دیار کاشان

 زاینده رود 
نخستين نمايشگاه عرصه توانمندی های فن 
آوری اطالعات در مديريت شهری در مجموعه 
فرهنگی ش��هروند اصفهان برگزار ش��د. در اين 
نمايشگاه كه ش��هرداری كاشان حضوری پرتوان 
داشت شهرداری های استان و شركت های مبتكر 
در IT خدم��ات خ��ود را به نمايش گذاش��تند. 
نمايش��گاه نقش فن آوری اطالعات در مديريت 
ش��هری به همت اس��تانداری اصفهان و سازمان 
همي��اری ش��هرداری های اس��تان برگزار ش��د. 
ش��هرداری كاش��ان چندی پيش در حسابداری 
اداری و بودجه نويسی عملياتی به عنوان پايلوت 
ش��هرداری های كش��ور انتخاب ش��د. و درگاه 
الكترونيكی )پرتال الكترونيكی( اين شهرداری نيز 

در بين مراكز استان ها و نيز شهرهای بزرگ كشور مقام 
نخست را كسب كرد.

س��عيد م��درس زاده ش��هردار كاش��ان در گفتگوی 
اختصاصی با زاينده رود اظهار داشت:  خارج شدن از 
حالت س��نتی و انتقال به حالت امروزی و تسريع در 
امور اداری و تكريم ارباب رجوع نيازمند اس��تفاده از 
فن آوری اطالعات است و در باالبردن كيفيت و ارتقاء  
سطح اداری شهرداری ها توجه به استاندارد در سطح 
آموزش اين شيوه ها از اهميت بااليی برخوردار است. 
وی افزود: اطالعات و اطالع رسانی از مهم ترين ابزار 
استراتژيک برای مديريت شهری محسوب می شود و با 
توجه به عمق وظايف و پيچيدگی  اقتصادی- اجتماعی- 
فرهنگی- سياسی روابط شهری اهميت اطالعات در 
فرآيند تصميم گيری در جهان رو به توس��عه روشن 
می شود و ظهور شهرداری های الكترونيک بی شک اين 
نياز را مرتفع ساخته و سبک نيازهای سنتی را دگرگون 
می سازد تا زيرس��اخت های الزم برای شهروندان در 

جهت اس��تفاده ش��بانه روزی از پايگاه های خدمات 
دولتی و خصوصی مهيا شود. شهرداری كاشان با بيان 
اين مطلب كه ش��هرداری كاش��ان جزو اولين شهرها 
 در خدم��ات الكترونيک كش��ور مطرح اس��ت ابراز 
داش��ت: اين ش��هرداری باره��ا در مجام��ع علمی و 
همايش های IT مورد تقدير قرار گرفته است و همواره 
جزو برترين واحدها از نظر فن آوری اطالعات اداری 

و خدمات رسانی سريع به مردم بوده است. 
مدرس زاده تصريح كرد: متأس��فانه يكی از  آفت های 
ف��ن آوری اطالعات در جامعه ما ش��عارهايی اس��ت 
كه خالی از عمل هس��تند و بيش��تر دستمايه تبليغات 
ش��ركت های خصوصی مجری ب��وده تا معنای عمل 
گرايی واقعی. شاهد اين مدعا نيز هزاران لينک غيرفعال 
با طراحی ضعيف و عدم به روز رس��انی برای هفته ها 
و ماه ها می باش��د كه به نظر می رس��د عدم وجود آنها 
مفيدتر واقع ش��ود چرا كه به ج��ز تحمل هزينه های 
س��نگين در ادارات و تبليغات منفی فاي��ده ای ندارد. 
س��عيد مدرس زاده خاطرنش��ان كرد: پايگاه اينترنتی 

شهرداری كاش��ان در قالب پرتال، ده ها زيرپرتال 
همواره در حال تغيير و تحقق ش��هر الكترونيک 
می باشد و نتيجه به كارگيری چنين ديدگاهی در 
مديريت كالن ش��هرداری در آينده نزديک ظهور 
و ب��روز خواهد يافت و اينک افتخ��ار داريم كه 
الگوی اجرايی بسياری از شهرداری ها در اجرای 
شهرداری الكترونيک هستيم. مدير روابط عمومی 
و امور بين الملل ش��هرداری كاشان در گفتگوی 
ويژه نمايش��گاه فن آوری اطالعات به زاينده رود 
گفت: پرتال شهرداری كاشان با تكنولوژی Net و 
بانک اطالعاتی SQL همواره با تكنولوژی جديد 
AGUX طراحی و توليد شده است كه در واقع از 
 Seo باالترين تكنولوژی های روز است و در زمينه
ني��ز فعاليت های زيادی بر روی آن صورت گرفته 
 و باعث ش��ده تا اين پرتال به عنوان يكی از نتيجه تمام 
جس��ت و جوهای مربوط به مسائل شهری در موتور 
جس��ت و جوی گوگل ظاهر ش��ود. اميد س��عيد نبی 
اضافه كرد: در پرتال ش��هرداری كاشان اطالعات كامل 
همه معاونت ها، گردشگری كاشان، قسمت های خبری، 
قسمت تصويری، نس��خه الكترونيكی جرايد، سامانه 
مراجعان، س��امانه مردم��ی 137 )تحت وب(، صندوق 
الكترونيكی ش��هردار و مستندات الزم، فرم های خام و 
آمار و اطالعات مزايده ها و مناقصه های شهرداری كاشان 
گنجانده ش��ده اس��ت. مدير روابط عمومی شهرداری 
كاش��ان در پايان گفت:  از طريق اين پرتال ش��هروندان 
و عموم هموطنان می توانند با شهرداری كاشان ارتباط 
آنالين برقرار كرده و س��ئوال ها و خواسته های خود را 
مطرح كنند. وی يادآور ش��د پرتال ش��هرداری كاشان 
 مقام نخست رشته ارتباطات الكترونيكی را از جشنواره 
روابط عمومی های كالنش��هرهای كش��ور در سال 88 

كسب نموده است.

شهرستان ویژه کاشان

ابوالقاسم نراقي 
)وفات 1323 هـ . ش(

شهرداري کاشان پیشرو خدمات الکترونیک 
و فن آوري اطالعات در مدیریت شهري

سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي كاشان:
پوشش 78 درصدي داوطلبان سالمت 

در کاشان و آران و بیدگل 

بعد از چند دهه برگزاري مراسم سوگواري اباعبداهلل )ع(؛
تعطیلي مراسم روضه خواني در 

مدرسه امام کاشان 

به همت دانشگاه پیام نور نوش آباد:
برگزاري کارگاه آموزشي سوءمصرف 

داروها در نوش آباد

همزمان با 30 كشور از 5 قاره جهان؛
برگزاري ششمین همایش 

شیرخوارگان حسیني در کاشان
سرپرس��ت معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه عل��وم پزش��كی و خدم��ات 
بهداش��تی درمانی كاشان گفت: داوطلبان س��المت 78 درصد خانوارهای 
شهرس��تان های كاش��ان و آران و بيدگل را زيرپوش��ش دارند. به گزارش 
فارس، حسن الماسی افزود: هزار و 400 داوطلب سالمت اين خانوارها را 
در دو شهرستان كاشان و آران  و بيدگل پوشش می دهند.  سرپرست مركز 
بهداشت شهرستان كاش��ان تصريح كرد: عالوه بر داوطلبان فعلی 800 نفر 
ديگر برای پوشش كامل جمعيت اين دو شهرستان مورد نياز است. الماسی 
اس��تفاده از نيروی فع��ال و مردمی به عنوان داوطلبان س��المت را فرصت 
مغتنمی برای تأمين سالمت افراد جامعه دانست و افزود: استفاده از نيروی 
ج��وان و كارآمد می تواند ب��ه عنوان نيروی بالقوه نتيجه مثبتی را در اجرای 
درست مسئوليت های رابطين سالمت در بر داشته باشد. وی افزود: سالمت 
امروز جامعه ما با معضالت و چالش های مهمی روبه روست و ما به عنوان 
افراد عالقمند به سالمتی مردم بايد در ارتباط با اين بيماری ها و معضالت 

آنها، راهكارهای مناسبی را برای مبارزه اتخاذ كنيم. 
الماس��ی تصريح كرد: تغيير ش��يوه زندگی امروز و فراهم ش��دن وسايل و 
اسباب راحتی برای مردم، بيماری های جديدی را اعم از واگير و غيرواگير 
ب��رای جامعه ما به ارمغان آورده  اس��ت. وی با مثبت ارزيابی كردن و تأثير 
باالی آموزش چهره به چهره به مردم توس��ط داوطلبين سالمت گفت: اين 
آموزش ها نقش بس��زايی در تغيير نگرش و رفتارهای بهداش��تی آنها برای 

پيشگيری از بيماری ها و افزايش سطح سالمت جامعه دارد.

رئيس هيأت امنای ابوالفضل )ع( مدرسه علميه امام خمينی )ره( كاشان گفت: 
در آستانه محرم حس��ينی برگزاری مراسم روضه خوانی و سخنرانی در اين 
مدرسه بعد از چند دهه برگزاری تعطيل شد. سيد علی مسچی در گفتگو با 
فارس در اين شهرستان گفت: با وجود اينكه مجالس سوگواری اباعبداهلل )ع( 
س��اليان سال است كه با حضور چند هزار نفر از مردم دارالمؤمنين كاشان با 
بهره گيری از سخنرانان و منبری های برجسته كشور در اين مكان برگزار می شد 
امسال در آستانه محرم، متولی و مدير جديد اين مدرسه برگزاری اين مراسم را 
ممنوع كردند. وی با اشاره به اينكه برگزاری مراسم سوگواری امام حسين )ع( 
و تحصيل طالب و اسكان آنها در اين مدرسه از سال تأسيس آن به صورت 
كتبی در وقف نامه آن مكتوب شده، افزود: اجرای اين وقف نامه به مدت 55 
سال است كه توسط هيأت ابوالفضل مدرسه امام كاشان با اجازه كتبی متوليان 
قبلی اين مدرسه انجام می شده كه امسال با مخالفت متولی و مدير جديد اين 
مدرسه روبرو شده است. وی تصريح كرد: مسئوالن و هيأت امنای اين هيأت با 
وجود برگزاری چندين جلسه نشست با متولی و مدير جديد اين مدرسه مبنی 
بر ادامه و اجرای اين مراسم به نتيجه ای نرسيدند. به گفته وی پس از عدم اين 
نتيجه گيری و مانع تراشی متولی و مدير جديد مدرسه امام در برگزاری مراسم، 
اعضای هيأت و شورای هيأت های مذهبی كاشان نشست های متعددی را با 
مسئوالن شهر به خصوص سازمان تبليغات اسالمی برگزار كردند و خواستار 
اجرا و ادامه اين مراس��م در مدرس��ه امام)ره( شدند كه باز هم متولی و مدير 

جديد اجازه برگزاری مراسم را نداده اند.

كارگاه آموزش��ی نوروبيولوژی س��وء مصرف داروها در دانشگاه پيام نور 
واحد نوش آباد از توابع شهرس��تان آران و بيدگل برگزار شد. به گزارش 
فارس يكی از اعضای هيأت علمی دانش��گاه پيام ن��ور نوش آباد در اين 
مراس��م هدف از برگزاری اين كارگاه را بيان علل ايجاد وابستگی دارويی 
و مكانيزم اعتياد، شناسايی عوارض ناشی از سوء مصرف داروها و سندرم 
ترک مواد مخدر، برش��مرد. محمد علی فرجی افزود: شناخت وابستگی 
داروي��ی، معرفی داروهای مخدر جديد و انواع داروهای دارای پتانس��يل 
سوء مصرف از ديگر اهداف برگزاری اين كارگاه است. يک عضو هيأت 
علمی دانش��گاه علوم پزش��كی كاش��ان نيز به عنوان سخنران تخصصی 
 در اي��ن كارگاه گفت: مصرف مداوم بعضی داروهايی كه مش��تقات آنها 
مواد مخدر اس��ت احساس آرام بخش و مس��كن را پس از لحظات اوليه 
مص��رف به ف��رد منتقل می كند اما در دراز مدت اي��ن دارو اثر خود را بر 
روی بدن از دست می دهد. حميدرضا بنفشه تصريح كرد: مصرف مزمن و 
پايدار اين داروها در بيمار ايجاد تحمل و وابستگی می كند و همين ايجاد 
تحمل، نياز به افزايش دوز مصرف برای دستيابی به اثرات اوليه آن نسبت 
به دوز قبلی را س��بب می ش��ود. وی با اشاره به دو نوع وابستگی جسمی 
و روحی افزود: س��ندرم ترک يا قطع مصرف در وابستگی جسمی گروه 
اپيوئيدها )ترياک و مشتقات آن( كشنده نيست و به طور معمول فرد بين 
دو تا ش��ش روز از نظر وابستگی جسمی رها می شود اما از لحاظ روانی 

توان ترک وابستگی وجود ندارد. 

مسئول مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( منطقه كاشان از برگزاری 
شش��مين همايش ش��يرخوارگان حس��ينی همزمان با اولين جمعه ماه 

محرم در كاشان خبر داد. 
به گزارش فارس، علی اصغر ش��اطری اظهار داشت: همزمان با سراسر 
ايران و 30 كش��ور از پنج قاره جهان شش��مين همايش ش��يرخوارگان 
حس��ينی در مسجد صادقيه كاش��ان و در س��اير توابع شهرستان نظير 
بادرود، نياس��ر، برزک، قمصر، ابوزيدآباد، نوش آباد، مشكات، راوند، 
سفيدش��هر، فين، خزاق، مرق، نشلج برگزار می شود. وی افزود: در اين 
همايش بيش از 5000 دست لباس سبز رنگ مخصوص، برای كودكان 
دارای س��ن حداكثر دو س��ال آماده ش��ده كه به متقاضي��ان حضور در 
همايش داده می شود. مس��ئول مجمع جهانی علی اصغر منطقه كاشان 
اضافه كرد: همچنين به كودكانی كه نامش��ان علی اصغر است به رسم 
ياد ب��ود هديه ای اهداء می ش��ود. به گفته وی، دو نش��ريه فرهنگی با 
عنوان خونی كه به آس��مان رفت و تربت كربال با تيراژ 3 هزار نس��خه 
نيز برای تش��ريح مس��ائل كربال با محوريت حض��رت علی اصغر )ع( 
توزيع ش��ده  است. شاطری، برگزاری نشس��ت روان شناسانه تربيت با 
عنوان روان شناسی تربيت كودک كه با حضور استادان دانشگاه و حوزه 
در هفتمين روز ماه محرم در س��الن اجتماعات مدرسه راهنمايی علی 
اصغر )ع( شهرس��تان كاشان برگزار می ش��ود را از ديگر اقدام های اين 

مجمع برشمرد. 

 زاینده رود 
در هفته قبل خوانديد:

دادستان جرم را ناشی از عوامل مختلفی می داند كه در 
ب��روز آن يک نفر و يک س��ازمان و نهاد به تنهايی مؤثر 
نيس��ت و از بين بردن آن نيز از عهده يک نفر و يا يک 
دستگاه خارج است. همچنين در ادامه خاطرنشان كرد: 
به منظور جلوگيری از وقوع جرم، همكاری و همفكری 
همه نهادها و سازمان ها الزم و ضروری است و اگر هر 
يک از اين دستگاه ها بخواهند خود را فاقد مسئوليت در 
اين زمينه معرفی كنند و يا با تفسير مواد قانونی بخواند 
مسئوليت را متوجه ديگری بداند در اين صورت بايستی 
بدانيم كه جامعه موفقی در رابطه با پديده ای به نام جرم و 

ناهنجاری ها نخواهيم داشت. 
وی نقش دادگستری و قاضی را در رابطه با پديده جرم 
و تكدی گری يک نقش حمايتی از ديگر دس��تگاه های 
مسئول دانست و افزود: متأسفانه قوه قضائيه فاقد امكانات 
اجرايی اس��ت و اجرای پليس قضايی كه از اقدام های 
»ش��هيد مظلوم آيت ا... دكتر بهشتی« اس��ت نيز از اين 
دستگاه گرفته شده البته شايد هدف طراحان اين امر ايجاد 
تعامل بيشتر بين قوا و دستگاه ها بوده است وليكن بايستی 
بدانيم كه يكی از عوامل پيشگيری از جرم، دستگاه قضايی 
مقتدر و مستقل اس��ت. به گفته دادستان بر اساس »بند 
55 قانون شهرداری ها« جلوگيری از گدايی و واداشتن 
گدايان به كار يكی از وظايف شهرداری است و »بند 23 

اين ماده« هم اهتمام در نگهداری اطفال بی بضاعت و سر 
راهی را كه بيشتر اينان به تكدی گری می پردازند را نيز از 

وظايف شهرداری اعالم نموده است.
وی می افزاي��د: قان��ون در مورد س��ازمان بهزيس��تی و 
كميته امداد ني��ز در رابطه با موض��وع وظايفی را مقرر 
داش��ته كه تداخل اين باعث شده ش��ورای عالی اداری 
در 1387/12/15 ب��ا ه��دف تنظي��م و تفكيک وظايف 
دستگاه های عمومی و دولتی مصوبه ای در رابطه با مبارزه 
با تكدی گری و جمع آوری و شناسايی و تعيين وضعيت 
افراد بی سرپرس��ت متواری و در راه مانده بگذارد كه به 
موجب اين مصوبه زير نظر فرمانداران در شهرهای بزرگ 
و ش��هرهای با جمعيت بين 200 هزار تا 500 هزار نفر 
جمعيت با نظر استاندار بايستی مجتمع های اردوگاهی 
تشكيل شود كه مسئول آن فرماندار و مسئوليت نگهداری 
موقت، شناسايی وضعيت و اين افراد را عهده دارند و هر 
يک از دادگستری و نيروی انتظامی و سازمان بهزيستی 
و كميت��ه امداد و اداره كار و ش��هرداری بايد نماينده تام 
االختيار در اين مجتمع ها داش��ته باشند و تأمين محل و 
امكان��ات و تجهيزات اوليه مورد ني��از اردوگاه از طريق 

شهرداری صورت می گيرد. 
به موجب ماده 3 اين مصوبه شهرداری موظف شده نسبت 
به جمع آوری و تحويل اين افراد به مجتمع های اردوگاهی 
اقدام نمايد و نيروی انتظامی هم مكلف به همكاری در 
اين رابطه با شهرداری شده است.در اين مجتمع ها نسبت 

به نگهداری موقت و شناس��ايی وضعيت و طبقه بندی 
اين افراد اقدام نمايد بر اساس طبقه بندی مزبور چنانچه 
ص��دور رأی برای هر يک از اين افراد ضرورت داش��ته 
باشد دادگستری اقدام خواهد كرد و افراد بی سرپرست 
و ناتوان نيازمند را بهزيستی بايستی تحويل و نگهداری 
نمايند و كميته امداد بايستی پوشش حمايتی و هدايت 
الزم را ب��رای افراد نيازمند، گمش��ده، متواری و درمانده 
برق��رار كند و اداره كار و امور اجتماعی تأمين اش��تغال 
متكديانی كه اين دوره ها را گذرانده اند برنامه ريزی الزم 
از طريق مركزهای كاريابی و صندوق فرصت های شغل 

به عمل آورد. 
وی می افزايد: در ماده 9 قانون آمده افراد مزبور در صورتی 
كه پس از اقدام های فوق به تكدی بپردازند پس از جمع 
آوری ب��ه عنوان متهم جهت تعيي��ن تكليف در اختيار 
مراجع قضايی قرار گرفت��ه و ماده 14 مصوبه هم مقرر 
كرده كه وظايف دستگاه ها برای مبارزه با تكدی گری در 
ساير شهرها به ترتيبی است كه در اين مصوبه تعيين شده 
و انجام وظايف مقرر در مورد مجتمع های اردوگاهی به 
عهده مجتمع نزديک ترين شهر بزرگ استان است. تاكنون 
پس از تشكيل ستاد پيشگيری و حفاظت اجتماعی در 
شهرس��تان دس��تورات متعددی در رابطه با متكديان با 
توجه به گزارشات واصله از ستاد به شهرداری و مأموران 

انتظامی ابالغ شده است كه به ظاهر...
ادامه دارد...

 زاینده رود 
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری كاشان از 
شناس��ايی و نياز يک ميليون و 500 هزار مترمربع از 
معابر س��طح شهر كاش��ان خبر داد. مجتبی ولی پناه 
گفت: در فاز اول اين پروژه كه از اوايل امسال تاكنون 
آغاز شده است تاكنون بيش از 400 هزار مترمربع از 

معابر و خيابان های اين شهر آسفالت شده است.
وی با اش��اره به اينكه برای آس��فالت يک ميليون و 
500 هزار مترمربع معابر سطح شهری كاشان به 150 
هزار تن آسفالت با اعتبار 115 ميليارد ريال نياز است 

گفت: بودجه مصوب برای آس��فالت در سال جاری 
40 ميليارد ريال اختصاص يافته است كه تاكنون 90 

درصد اين بودجه جذب شده است.
ولی پناه خاطرنشان كرد: در شش ماهه نخست امسال 
ميزان 35 هزار و 941 تن آسفالت با قير آزاد در سطح 

392 هزار مترمربع معابر شهر آسفالت شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری كاشان ميزان آسفالت 
معابر و خيابان های سطح شهر اين شهرستان را يادآور 
ش��د و گفت: بلوار س��احلی، بلوار ش��هيد واجدی، 
بخش هايی از معابر خيابان كارگر، ش��هيد صالحی و 

آيت اله يثربی، كل معابر بافت قديم و خيابان آيت اله 
سعيدی از معابر آسفالت شده طی شش ماهه نخست 

سال جاری است.
ول��ی پناه آس��فالت را يك��ی از مهم تري��ن وظايف 
ش��هرداری دانس��ت و گفت:  اجرای اين امر در گرو 
حل مش��كل تخصيص و جذب بودجه مالی آن در 
شهرداری ها است كه همه آنها به نوعی  از اول امسال 
دچار اين مشكل بوده اند. وی با اشاره به اينكه دولت 
قير يارانه ای ندارد گفت:  در سال جاری هيچ گونه قير 

توسط دولت تحويل شهرداری نشده است.

شهردار كاشان

فقر عامل نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی

معاون خدمات شهري و شهرداري كاشان:

افزون بر یک میلیون مترمربع از معابر کاشان نیاز به آسفالت دارد
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احضار
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460354400001 درخواس��ت:  ش��ماره   6/148
8909980358100339، ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890584، چون خانم فلورا روش��ن 
سروس��تاني فرزند نادر ش��كايتي عليه فضائل روش��ن سروس��تاني فرزند نادر مبني بر 
فروش مال غير مطرح نموده اند كه پرونده آن كالس��ه 890584 اين دادگاه ثبت وقت 
رس��يدگي براي روز 1389/10/21 س��اعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان و متواري ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري 
مراتب يک نوبت دريكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود 
و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ويد 
و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 7785            اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

  
ابالغ وقت دادرسي

6/329 كالسه پرونده: 651/89 ح/ 6، وقت رسيدگي: 89/10/21 ساعت 10/30 صبح، 
خواهان: حسين جوهري باصيري فرزند فيض اله به آدرس اصفهان، خواندگان: مجتبي 
منصوري حس��ن آبادي، مسعود منصوري حسن آبادي هر دو مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته به انضمام مطلق خسارات 
دادرسي، خواهان دادخواستي تس��ليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به 
ش��عبه 6 حقوقي ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا 
خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8479                   فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

6/330 كالس��ه پرونده: 1013/88 ح/ 6، وقت رس��يدگي: 89/10/22 ساعت 10 صبح، 
خواهان: كمال معيني كربكندي با وكالت آقاي شهرام آقالو، خواندگان: مهدي وحجت 
قاس��م پور فرزندان مصطفي هر دو مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه مبلغ دويس��ت و 
پنجاه ميليون ريال بابت وجه چک به انضمام مطلق خس��ارات دادرسي- و فعالً  اعسار 
از هزينه دادرس��ي، خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت 
رس��يدگي به ش��عبه 6 حقوقي ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده به علت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار محلي 
آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 

وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8482                   فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460354400002 درخواس��ت:  ش��ماره   6/553
8909980358000107، ش��ماره بايگانی شعبه: 890594، چون خانم عصمت شعاعی 
فرزند س��يف اله شكايتی عليه آقای كاظم اشرفی پارس��ا و خانم مژگان مسعودی ديبا 
مبنی بر كالهبرداری مطرح نموده كه پرونده آنها به كالس��ه فوق اين دادگاه ثبت وقت 
رس��يدگی برای روز 1389/10/25 س��اعت 9/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان و متواری ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری 
مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود 
و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ويد 
و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 9791              اكباتاني- مدير فتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 
ابالغ

8/171 بدينوس��يله اعالم می گردد آقای محمدرضا جاللی فرزند حسين شكايتی عليه 
آقای حميد ش��كوهی مجهول المكان مبنی بر تخريب به اين دادگاه تس��ليم و با كالسه 
890099 ثب��ت و برای روز چهارش��نبه 89/10/22 س��اعت 9/30 تعيين وقت گرديده 
ك��ه با تجويز م��اده 115 ق.آ.د.ک اين آگهی به منزله اب��الغ و در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی برای يک نوبت درج و در صورت عدم حضور دادگاه اتخاذ تصميم 

خواهد نمود.
م الف/ 10518                عابدينی- مدير شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

  
تحدید حدود اختصاصی

8/208 ش��ماره: 9986 چون تحديد حدود شش��دانگ محل يكباب اتاق شماره پالک 
1949 فرعی از 25- اصلی واقع در چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام 
زهرا س��اكی در جريان ثبت ميباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بايستی 
تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/27 در محل ش��روع و به 
عمل خواهدآمد، لذ ا بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک 
اخطار می ش��ود كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. 
ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/9/13
م الف/ 506                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصي

8/364 ش��ماره: 10760 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين شماره پالک 161 
فرعي از 34- اصلي واقع در مزرعه خطير جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام 
آقاي احمد عبدالهي نطنزي و غيره در جريان ثبت ميباش��د و بعلت عدم حضور مالک 
در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاض��اي نامبرده،  تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/11/9 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد،  لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و 
صاحبان امالک اخطار ميگردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور 
بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/9/13

م الف/ 536                                      شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
9/153 شماره: 10973 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه شماره پالک 486 فرعي 
از 44 اصلي واقع در ابيانه جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام محمدحسين 
زارعي ابيانه در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بايستي 
تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از م��اده 15  قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، 
تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/27 در محل ش��روع و به 
عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک 
اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهم رس��اند. 
ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/9/13

م الف/ 546                                      شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت
9/181 ش��ماره: 12223 طوبي جمشيديها به استناد يک برگ استشهاد محلي كه هويت 
و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي شده كه سند مالكيت يک حبه و هفت يازدهم 
حبه مش��اع از 72 حبه ش��ش دانگ مزرع��ه واريان پالک 100 واقع در دهس��تان عليا 
اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 29 دفتر 18 امالک ذيل ثبت 2067 به نام آقا 
طاهر نيكو اردستاني ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود گرديده و معامالت 
متعددي انجام ش��ده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 
اصالح��ي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي 

لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد. 
در ص��ورت انقضاء م��دت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون 

ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 277                             فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت
9/182 شماره: 12220 احسان اله نيكو اردستاني به استناد يک برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء  شهود رسماً  گواهي شده مدعي شده كه سند مالكيت يک حبه و هفت 
يازدهم حبه مش��اع از 72 حبه مزرعه واريان 100 اصلي واقع در دهستان عليا اردستان 
بخ��ش 17 ثب��ت اصفهان در صفحه 51 دفتر 18 امالک ذيل ثبت 2067 به نام احس��ان 
اله نيكو اردس��تاني ثبت و صادر گرديده و بر اث��ر جابجايي مفقود گرديده و معامالت 
متعددي انجام ش��ده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 
اصالح��ي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي 
لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد. 
در ص��ورت انقضاء م��دت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون 

ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 275                              فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مفاد آراء
9/183 ش��ماره: 12244 آگهي ماده 133 قانون برنامه چهارم توس��عه. آگهي ابالغ مفاد 
آراء صادره از سوي هيأت موجب بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه مستقر در 
اداره ثبت اردستان نظر به اينكه طبق آراء صادره باستناد اسناد عادي تسليمي تصرفات 
مالكانه مفروضي افراد متقاضي زير در روستاي هندوآباد پالک سه اصلي دهستان سفلي 
بخش 17 ثبت اصفهان احراز گرديده اس��ت لذا طبق بند )ز( ماده 9 آيين نامه اجرايي 
ماده 133 فوق الذكر مراتب براي يک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه كس��ي نسبت به 
آنها اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به 
اداره محترم ثبت اس��ناد و امالک اردس��تان تسليم نمايد تا بدادگاه صالحه ارسال گردد. 
بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي رأي صادره 

مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
رأي ش��ماره: 1003 ششدانگ: يكباب مس��جد احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 
3 واقع در روس��تاي هندو آباد به مس��احت: 94/81 مترمربع بن��ام: اداره اوقاف و امور 

خيريه شهرستان اردستان. 
رأي ش��ماره: 1004 ششدانگ: يكباب مس��جد احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 
3 واقع در روس��تاي هندو آباد به مس��احت: 429/47 مترمربع بنام: اداره اوقاف و امور 

خيريه شهرستان اردستان.
رأي ش��ماره: 1005 شش��دانگ: يكدرب حمام احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 
3 واقع در روس��تاي هندو آباد به مس��احت: 123/65 مترمربع بنام: اداره اوقاف و امور 

خيريه شهرستان اردستان.
رأي شماره: 1006 ششدانگ: يكدرب غسالخانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 
3 واقع در روس��تاي هندو آباد به مس��احت: 39/30 مترمربع بن��ام: اداره اوقاف و امور 

خيريه شهرستان اردستان.
رأي ش��ماره: 1007 شش��دانگ: قدمگاه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 3 واقع 
در روس��تاي هندو آباد به مس��احت: 197/16  مترمربع بنام: اداره اوقاف و امور خيريه 

شهرستان اردستان.
شماره: 12245 آگهي ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه آگهي ابالغ مفاد آرا صادره 
از سوي هيأت موجب بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه مستقر در اداره ثبت 
اردس��تان نظر به اينكه طبق آرا صادره باس��تناد اسناد عادي تس��ليمي تصرفات مالكانه 
مفروض��ي اف��راد متقاضي زير در روس��تاي جنبه پالک 63 اصلي دهس��تان عليا بخش 
17 ثب��ت اصفهان احراز گرديده اس��ت لذا طبق بند )ز(  م��اده 9 آيين نامه اجرايي ماده 
133 فوق الذكر مراتب براي يک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه كس��ي نس��بت به آنها 
اعتراض داش��ته باش��د از تاريخ انتش��ار آگهي ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به 
اداره محترم ثبت اس��ناد و امالک اردس��تان تسليم نمايد تا بدادگاه صالحه ارسال گردد. 
بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي رأي صادره 

مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
رأي شماره: 1008 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 36 مترمربع بنام: حسين منظور اردستاني فرزند علي 
رأي شماره: 1009 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 163 مترمربع بنام: محترم منظور اردستاني فرزند علي
رأي شماره: 1010 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 80/4 مترمربع بنام: محترم منظور اردستاني فرزند علي 
رأي شماره: 1011 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 248/7 مترمربع بنام: حسين عزيزي ومكاني فرزند عباس
رأي شماره: 1012 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 140/1 مترمربع بنام: خاتون جهرمي زاده فرزند علي اكبر
رأي شماره: 1013 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 186/1 مترمربع بنام: مراد كامراني فرزند علي 
رأي شماره: 1014 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 324/2 مترمربع بنام: ابوالفضل كامراني فرزند قاسم 
رأي شماره: 1015 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 302/2 مترمربع بنام: علي كامراني فرزند مراد
رأي ش��ماره: 1016 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع 
در روس��تاي جنبه به مس��احت: 258/70 مترمربع بنام: رضا احمدي و حسين احمدي 

فرزندان حسن بالمناصفه 
رأي شماره: 1017 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 262/3 مترمربع بنام: علي اصغر احمدي فرزند حسين 
رأي شماره: 1018 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 230/5 مترمربع بنام: اكبر دشتي فرزند امراله
رأي شماره: 1019 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 
روس��تاي جنبه به مس��احت: 355/7 مترمربع بنام: اسفنديار نظريان صادق آبادي فرزند 

علي داد
رأي شماره: 1020 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 
روستاي جنبه به مساحت: 215/3 مترمربع بنام: عليرضا دشتي گلملي فرزند غالمرضا

رأي شماره: 1021 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 
روستاي جنبه به مساحت: 258/8 مترمربع بنام: حسن احمدي فرزند خداداد

رأي شماره: 1022 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 
روستاي جنبه به مساحت: 94/6 مترمربع بنام: اهلل يار كامراني ومكاني فرزند حسين

رأي شماره: 1023 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 
روستاي جنبه به مساحت: 252/8 مترمربع بنام: سكينه جهرمي ومكاني فرزند حسن

رأي ش��ماره: 1024 شش��دانگ: خانه احداثي در حال ساخت بر روي عرصه مفروضي 
پالک 63 واقع در روستاي جنبه به مساحت: 392/2 مترمربع بنام: محمد كامراني جنبه 

فرزند نصراله
رأي شماره: 1025 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 
روستاي جنبه به مساحت: 45/6 مترمربع بنام: عصمت جهرمي فرزند عباس 2 دانگ و 

فاطمه احمدي ومكاني فرزند حسين 4 دانگ.
رأي شماره: 1026 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 313 مترمربع بنام: محمد منظور اردستاني فرزند علي 
رأي ش��ماره: 1027 شش��دانگ: قطعه زمين مش��خص ش��ده احداثي ب��ر روي عرصه 
مفروضي پالک 63 واقع در روس��تاي جنبه به مس��احت: 241/1 مترمربع بنام: عليرضا 

دشتي گلملي فرزند غالمرضا
رأي شماره: 1028 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 60 مترمربع بنام: هاشم عزيزي فرزند خداداد
رأي ش��ماره: 1029 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع 
در روس��تاي جنبه به مساحت: 61/2 مترمربع بنام: حاجي آقا و نوراله و علي و غضنفر 

همگي عامري فرزندان محبعلي بالسويه
رأي شماره: 1030 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 211/8 مترمربع بنام: زينب كامراني فرزند محمود
رأي شماره: 1031 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 249/3 مترمربع بنام: ابوالفضل كوهي فرزند محمد
رأي شماره: 1032 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 

روستاي جنبه به مساحت: 710/8 مترمربع بنام: گوهر كامراني ومكاني فرزند علي جان 
و اكبر كامراني فرزند حسين بالمناصفه

رأي شماره: 1033 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 63 واقع در 
روس��تاي جنبه به مس��احت: 135/8 مترمربع بنام: اصغر جهرمي ومكاني فرزند اكبر و 

حسين كامراني فرزند ذوالفقار بالمناصفه.
شماره: 12246 آگهي ابالغ مفاد آرا صادره از سوي هيأت موجب بند 2 ماده 133 قانون 
برنامه چهارم توس��عه مستقر در اداره ثبت اردستان نظر به اينكه طبق آرا صادره باستناد 
اسناد عادي تسليمي تصرفات مالكانه مفروضي افراد متقاضي زير در روستاي پنج پالک 
2 اصلي دهس��تان برزاوند بخش 17 ثبت اصفهان احراز گرديده است لذا طبق بند )ز( 
ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 133 فوق الذكر مراتب براي يک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه كسي نسبت به آنها اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 20 
روز اعتراض خود را به اداره محترم ثبت اسناد و امالک اردستان تسليم نمايد تا بدادگاه 
صالحه ارسال گردد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در 

اجراي رأي صادره مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
رأي ش��ماره: 1036 ششدانگ: مس��جد احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 2 واقع 
در روس��تاي پنج به مساحت: 78/92 مترمربع بنام: اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 

اردستان
رأي ش��ماره: 1037 شش��دانگ: مس��جد صاحب الزمان )عج( احداثي بر روي عرصه 
مفروضي پالک 2 واقع در روستاي پنج به مساحت: 231/71 مترمربع بنام: اداره اوقاف 

و امور خيريه شهرستان اردستان
رأي ش��ماره: 1038 ششدانگ: حمام احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 2 واقع در 
روس��تاي پنج به مس��احت: 80/78 مترمربع بنام: اداره اوقاف و امور خيريه شهرس��تان 

اردستان
رأي شماره: 1039 ششدانگ: آشپزخانه مسجد احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 
2 واقع در روس��تاي پنج به مس��احت: 63/72 مترمربع بنام: اداره اوقاف و امور خيريه 

شهرستان اردستان
رأي ش��ماره: 1040 شش��دانگ: غس��الخانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 2 
واق��ع در روس��تاي پنج به مس��احت: 24/93 مترمربع بنام: اداره اوق��اف و امور خيريه 

شهرستان اردستان
رأي ش��ماره: 1041 شش��دانگ: انبار حمام احداثي ب��ر روي عرصه مفروضي پالک 2 
واق��ع در روس��تاي پنج به مس��احت: 34/95 مترمربع بنام: اداره اوق��اف و امور خيريه 

شهرستان اردستان
شماره: 12247 آگهي ابالغ مفاد آرا صادره از سوي هيأت موجب بند 2 ماده 133 قانون 
برنامه چهارم توس��عه مستقر در اداره ثبت اردستان نظر به اينكه طبق آرا صادره باستناد 
اس��ناد عادي تسليمي تصرفات مالكانه مفروضي افراد متقاضي زير در روستاي زفرقند 
پالک يک اصلي دهس��تان برزاوند بخش 17 ثبت اصفهان احراز گرديده است لذا طبق 
بن��د )ز( م��اده 9 آيين نامه اجرايي ماده 133 فوق الذك��ر مراتب براي يک نوبت آگهي 
مي گردد. تا چنانچه كس��ي نس��بت به آنها اعتراض داشته باش��د از تاريخ انتشار آگهي 
ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به اداره محترم ثبت اسناد و امالک اردستان تسليم 
نمايد تا بدادگاه صالحه ارس��ال گردد. بديهي اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض 

ظرف مدت مقرر در اجراي رأي صادره مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
رأي شماره: 1034 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک يک واقع در 
روستاي زفرقند به مساحت: 523/18 مترمربع بنام: حيدرعلي مهدوي نيا فرزند احمد

رأي ش��ماره: 1035 شش��دانگ: آب انبار احداثي ب��ر روي عرصه مفروضي پالک يک 
واقع در روس��تاي زفرقند به مس��احت: 42/82 مترمربع بنام: اداره اوقاف و امور خيريه 

شهرستان اردستان
شماره: 12248 آگهي ابالغ مفاد آرا صادره از سوي هيأت موجب بند 2 ماده 133 قانون 
برنامه چهارم توس��عه مستقر در اداره ثبت اردستان نظر به اينكه طبق آرا صادره باستناد 
اس��ناد عادي تسليمي تصرفات مالكانه مفروضي افراد متقاضي زير در روستاي قهساره 
پالک 136 اصلي دهستان برزاوند بخش 17 ثبت اصفهان احراز گرديده است لذا طبق 
بند )ز( ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 133 فوق الذكر مراتب براي يک نوبت آگهي مي 
گردد تا چنانچه كس��ي نس��بت به آنها اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف 
مدت 20 روز اعتراض خود را به اداره محترم ثبت اسناد و امالک اردستان تسليم نمايد 
تا بدادگاه صالحه ارس��ال گردد. بديهي اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 

مدت مقرر در اجراي رأي صادره مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
رأي شماره: 1042 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روستاي قهساره به مساحت: 228/46 مترمربع بنام: علي اكبر صادقي قهساره فرزند 

محمدباقر
رأي شماره: 1043 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 434/87 مترمربع بنام: فتح اله غريبي قهساره فرزند 

غالمعلي
رأي شماره: 1044 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهس��اره به مس��احت: 524/99 مترمربع بنام: فاطمه نظ��ري هادي فرزند 

غالمرضا 
رأي شماره: 1045 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع در 
روستاي قهساره به مساحت: 135 مترمربع بنام: شهربانو قاسمي قهساره فرزند عابدين

رأي شماره: 1046 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 212/73 مترمربع بنام: سكينه صفري قهساره فرزند 

مختار
رأي شماره: 1047 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مساحت: 261/04 مترمربع بنام: جعفرقلي رفيعي قهساره فرزند 

عليرضا
رأي شماره: 1048 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع در 

روستاي قهساره به مساحت: 532/26 مترمربع بنام: عباسعلي محمودي فرزند محمود
رأي شماره: 1049 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 223/92 مترمربع بنام: مس��لم رفيعي قهساره فرزند 

جعفرقلي
رأي شماره: 1050 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روستاي قهساره به مساحت: 468/89 مترمربع بنام: محمدعلي قرباني قهساره فرزند 

حسن 
رأي شماره: 1051 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روستاي قهساره به مساحت: 290/43 مترمربع بنام: جمشيد محمودي قهساره فرزند 

رضا
رأي شماره: 1052 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 403/27 مترمربع بنام: گلشن قاسمي قهساره فرزند 

عباس
رأي شماره: 1053 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مساحت: 228/37 مترمربع بنام: آيت اله حدادي قهساره فرزند 

حسن
رأي شماره: 1054 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع در 
روستاي قهساره به مساحت: 171/39 مترمربع بنام: عباسعلي روحاني قهساره و حسين 

روحاني قهساره فرزندان علي محمد بالمناصفه
رأي شماره: 1055 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 157/8 مترمربع بنام: معصومه بيگم جعفري ومكاني 

فرزند جعفر 
رأي شماره: 1056 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 633/50 مترمربع بنام: بتول اسماعيلي قهساره فرزند 

محمدرضا
رأي شماره: 1057 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 132/52 مترمربع بنام: محمدتقي محمودي قهساره 

فرزند جواد
رأي شماره: 1058 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 223/61 مترمربع بنام: حسين صادقي قهساره فرزند 

محمدحسن
رأي شماره: 1059 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مساحت: 171/44 مترمربع بنام: آيت اله حدادي قهساره فرزند 

حسن
رأي شماره: 1060 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهس��اره به مس��احت: 578/83 مترمربع بنام: صفرعلي اسماعيلي قهساره 

فرزند اسداله

رأي شماره: 1061 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 20/20 مترمربع بنام: رسول محمودي قهساره فرزند 

حمزه 
رأي شماره: 1062 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مساحت: 457/54 مترمربع بنام: قنبرعلي قاسمي سليمان آبادي 

فرزند صفرعلي
رأي شماره: 1063 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 357/57 مترمربع بنام: ابراهيم صادقي قهساره فرزند 

محمدباقر و خانم فاطمه محمودي قهساره فرزند حسين بالمناصفه
رأي شماره: 1064 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روستاي قهساره به مساحت: 182/10 مترمربع بنام: اسداله اسماعيلي قهساره فرزند 

غالمرضا
رأي شماره: 1065 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 269/98 مترمربع بنام: حسين رفيعي قهساره فرزند 

عباس
رأي شماره: 1066 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مساحت: 115/62 مترمربع بنام: قدرت اله واحدي ماري فرزند 

رضا
رأي شماره: 1067 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مساحت: 18/45 مترمربع بنام: رقيه بيگم حسيني مباركه فرزند 

سيد فرج اله 
رأي شماره: 1068 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع در 

روستاي قهساره به مساحت: 243/83 مترمربع بنام: ليال خانم قاسمي فرزند عباسعلي
رأي شماره: 1069 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 134/23 مترمربع بنام: رقيه بيگم حسيني فرزند سيد 

فرج اله
رأي شماره: 1070 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مساحت: 412/50 مترمربع بنام: حسنعلي اسماعيلي علي آبادي 

فرزند شكراله و فاطمه سلطان مرداني فرزند حسين بالمناصفه 
رأي شماره: 1071 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع در 

روستاي قهساره به مساحت: 445/90 مترمربع بنام: محمد عابدي فرزند تقي
رأي ش��ماره: 1072 شش��دانگ: خانه احداثي ب��ر روي عرصه مفروض��ي پالک 136 
واقع در روس��تاي قهساره به مس��احت: 185/53 مترمربع بنام: عباسعلي صادقي فرزند 

محمدحسين
رأي شماره: 1073 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مساحت: 588/32 مترمربع بنام: حمزه صادقي اردستاني فرزند 

حسن
رأي شماره: 1074 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع در 

روستاي قهساره به مساحت: 935/54 مترمربع بنام: شوكت رفيعي فرزند خليل
رأي شماره: 1075 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع در 
روستاي قهساره به مساحت: 352/74 مترمربع بنام: سلطان قاسمي قهساره فرزند رضا

رأي شماره: 1076 شش��دانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع 
در روس��تاي قهساره به مس��احت: 265/34 مترمربع بنام: مسلم روحاني قهساره فرزند 

علي محمد
رأي شماره: 1077 ششدانگ: خانه احداثي بر روي عرصه مفروضي پالک 136 واقع در 

روستاي قهساره به مساحت: 130/43 مترمربع بنام: محمد اسماعيلي فرزند عباس.
تاريخ انتشار:  89/9/13

م الف/ 276                                    فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/184 در خصوص پرونده كالسه 89-873 خواهان محمدرضا اميني دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفيت محمد رس��ول حس��يني تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي 
م��ورخ 89/10/29 س��اعت 3 تعيين گرديده،  با توجه به مجه��ول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به 
اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 11875                           شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تأسیس
9/185 شماره: 11203 آگهي تأسيس شركت خدماتي عقاب برزگستر سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 649 و شناسه ملي 10980012504 خالصه اظهارنامه و اساسنامه شركت 
خدماتي عقاب برزگس��تر سهامي خاص كه در تاريخ 1389/09/07 تحت شماره 649 
در اين اداره به ثبت رس��يده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي كش��ور و روزنامه 
كثيراالنتشار زاينده رود  آگهي مي گردد: 1- موضوع شركت: انجام و ارائه كليه خدمات 
در زمينه س��اختماني- كش��اورزي- آبياري- نگهداري و نگهبان��ي و تأمين نيروي كار 
جهت ش��ركت هاي خصوصي. 2- مركز اصلي شركت: شهرستان نطنز- ميدان تختي- 
اول 45 متري- طبقه فوقاني ابزار فروشي مرتضي. 3- سرمايه شركت:  مبلغ يک ميليون 
ريال كه س��ي و پنج درصد آن برابر گواهي ش��ماره 1176 مورخ 1389/09/06 بانک 
ملي ش��عبه نطنز به حس��اب ش��ماره 0107271216003 به نام ش��ركت واريز گرديده 
اس��ت و مابقي در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 4- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 5- مديران و صاحبان امضاء ش��ركت:  خانم خديجه حسين پور لفوتي 
به س��مت رئيس هيأت مديره- آقاي احس��ان برزي نژاد به س��مت نايب رئيس هيأت 
مدي��ره و آقاي حس��ين برزي نژاد به س��مت عضو هيأت مديره و مديرعامل ش��ركت 
براي مدت دو س��ال انتخاب گرديدند و كليه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چک سفته- بروات- عقود اسالمي و مشاركت هاي مدني و آنچه براي شركت 
ايجاد تعهد نمايد و يا شركت را بري سازد همچنين كليه اوراق عادي و اداري شركت 
با امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر ش��ركت معتبر مي باش��د. 6- بازرس��ان شركت: 
آقايان محمدحس��ين قنبري و حمزه يزدان پرس��ت با رعايت ماده 147 قانون تجارت 
به ترتيب به س��مت بازرس��ان اصلي و علي البدل ش��ركت براي مدت يک سال مالي 

انتخاب گرديدند.
م الف/ 570                                        شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
9/186 شماره: 11067 آگهي تأسيس شركت همگامان بهبود مستمر عصر نوين سهامي 
خاص به شماره ثبت 647 و شناسه ملي 10960022635 خالصه اظهارنامه و اساسنامه 
ش��ركت همگامان بهبود مستمر عصر نوين س��هامي خاص كه در تاريخ 1389/08/23 
تحت ش��ماره 647 در اين اداره به ثبت رس��يده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي 
كشور و روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود: 1- موضوع شركت: ارائه كليه 
خدمات مديريت و س��ازمان مشاغل مشاوره و استقرار: 1- تهيه و تدوين آئين نامه ها 
و دس��تورالعمل هاي پرس��نلي 2- سيس��تم هاي جذب و به كارگيري نيروي انساني 3- 
سيستم هاي انگيزشي نيروي انساني 4- سيستم هاي بهبود سازماني نظير نظام مشاركت 
كاركنان 5- تهيه ساختار سازماني پست و شغل و شرح وظايف مربوطه 7- طبقه بندي 
مش��اغل. 2- مركز اصلي شركت: شهرستان نطنز- خيابان رهن- كوچه شهيد رحيمي- 
بن بس��ت نرگس- منزل استيجاري جهان پور- كدپس��تي 8761997315، 3- سرمايه 
ش��ركت: مبلغ ده ميليون ريال كه سي و پنج درصد آن )معادل سه ميليون و پانصد هزار 
ريال( برابر گواهي ش��ماره 159 مورخ 1389/08/20 بانک س��په شعبه ذوب آهن نطنز 
به حس��اب جاري 12964 به نام شركت واريز گرديده است و مابقي در تعهد صاحبان 
سهام مي باشد. 4- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 5- مديران و صاحبان 
امضاء شركت: آقاي الهيار تنهائي به سمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل- خانم زهرا 
قاسمي ماژين به سمت نايب رئيس هيأت مديره و آقاي محمود زيادلو به سمت عضو 
هيأت مديره ش��ركت براي مدت دو سال انتخاب گرديدند و كليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور ش��ركت از قبيل چک- سفته- بروات- عقود اسالمي و مشاركت هاي مدني 
و آنچه براي ش��ركت ايجاد تعهد نمايد و يا ش��ركت را بري سازد همچنين كليه اوراق 
عادي و اداري ش��ركت ب��ا امضاء منفرد رئيس هيأت مدي��ره و مديرعامل )آقاي الهيار 
تنهائي( همراه با مهر ش��ركت معتبر مي باشد و در غياب آقاي الهيار تنهائي نايب رئيس 
هيأت مديره حق امضاء خواهد داش��ت. 6- بازرسان شركت: آقايان مهدي زردخشو و 
عبدالحس��ين اكبري به ترتيب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل شركت براي مدت 

يک سال مالي انتخاب گرديدند.
م الف/ 571                                       شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز
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سومین همایش سراسري صنعت حمل و نقل پایدار در هتل آسمان اصفهان

بررسی مشکل  شرکت هاي حمل و نقل کاال

45 هزار نفر از رانندگان حمل و نقل كاالی اصفهان 
كارت شناسایی هوشمند دارند

مديركل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان در اين 
همايش اظهار داشت: 45 هزار نفر از رانندگان حمل و 
اصفهان  استان  در  مسافربر  راننده  هزار   10 و  كاال  نقل 

كارت هوشمند شناسايی دارند.
حسينعلی شمعانيان ادامه داد: استان اصفهان تعامل خوبی 
با تشكل های صنفی داشته است و تصدی گری حمل و 
نقل را به بخش خصوصی سپرده است و با حمايت های 
شده  ايجاد  خوب  تعامل  و  خصوصی  بخش  و  دولت 
توانسته است چهارمين نمايشگاه حمل و نقل، ترانزيت 

و گمرک را نيز برگزار كند. 
وی اضافه كرد: استان اصفهان با داشتن 40 تشكل صنفی 
حمل و نقل، 30 كانون حمل و نقل كاال، 15 كانون صنفی 
و  يار  مباحث  تمام  در  كارفرمايی  تشكل   5 و  رانندگان 

مددكار حمل و نقل كشور بوده است. 
را  يارانه ها  هدفمندی  بحث  كرد:  تصريح  شمعانيان 
بررسی  دقت  به  استان  نقل  و  تشكل های صنفی حمل 
در  كه  دارد  وجود  اصفهان  در  آمادگی  اين  و  می كنند 
حمل كاالی ساير استان ها در راستای برنامه هدفمندی 

يارانه ها كمک كند.
خاطرنشان  اصفهان  پايانه های  و  نقل  و  حمل  مديركل 
ساخت: اصفهان ساالنه 43 ميليون تن كاال به خارج از 
استان حمل می كند كه 13 درصد در صنعت حمل و نقل 
كشور نقش دارد و هم چنين ساالنه 2 ميليون مسافر را 
نيز جا به جا می كند كه در سال های اخير 5 بار موفق به 

دريافت استاندارد ISO شده است.
كسب 5 رتبه برتر توسط حمل و نقل استان اصفهان

رئيس كانون صنفی شركت های حمل و نقل كشور در 
اين همايش گفت: استان اصفهان در 5 بخش حمل و نقل 

كشور دارای مقام اول است.
احمدی زاده اظهار داشت: رتبه اول در جا به جايی كاال، 
كانون های  در  اول  رتبه  رفاهی،  خدمات  در  اول  رتبه 
صنفی، رتبه اول در داشتن راننده های حرفه ای و كارت 
شناسايی هوشمند و مقام اول در تعداد ناوگان حمل كاال 

از افتخارهای اصفهان است.
وی اضافه كرد: مسئوالن استانی و كشوری بايد با پايانه 
حمل كاالی اميركبير اصفهان را از محاصره راهی و اماكن 
درآورند چرا كه نقش بزرگی در حمل كاالی صنايع دارد 
جاده ای  نقل  و  حمل  بخش  برای  هايی  هدف  بايد  و 
تدوين شود تا از حالت سنتی و پرهزينه به حالت مدرن 
تفاوت های  و  ديروز  نقل  و  حمل  و  درآيد  ارزان  و 
روشن  فردا  پيشرفت  راهكارهای  و  امروز  با   آن 

شود.
را  مشكل ها  برخی  مجلس  مصوبه های  داد:  ادامه  وی 
صنعت  در  گذاری  سرمايه  و  شتاب  از  ولی  كرده  حل 
حمل و نقل كشور كاسته است و مجلس در ادامه بايد 
راهگشای مشكل های بين بخشی و درون بخشی حمل 

و نقل باشد.

صرف  نبايد  اداره ها  وقت  كرد:  تصريح  پور  احمدی 
استعالم های بی مورد مواد مخدر و سوء پيشينه به كرات 
و  شهرداری ها  برای  بارنامه  درصد   3 عوارض  و  شود 

عوارض ساير سازمان ها نبايد تداوم يابد.
بخش خصوصی از 6 هزار میلیارد تخصیص دولت 

آثاری ندیده است!
احمدی پور در ادامه افزود: بخش خصوصی از تخصيص 
ساالنه 6 هزار ميليارد تومان به حمل و نقل آثاری نديده 
علمی  نتيجه های  بايد  و  است  نبرده  سودی  و  است 
وی  شود  بسته  كار  به  امور  تصحيح  برای  تحقيقاتی  و 
امری شجاعانه خواند و حمايت  يارانه ها را  هدفمندی 
كانون های حمل و نقل كشور را از اين طرح اعالم نمود 
و مشكل های كانون های حمل و نقل را در هفت بخش 

تشريح كرد:
 فقدان قانون ها و مقررات مناسب با حمل و نقل نوين 

و پايدار 
به  نسبت  فرعی  بخشنامه های  برتری  و  رجحان   

قانون ها و مقررات اصلی 
وجود  و  جاده ای  نقل  و  حمل  جامع  قانون  فقدان   

قانون های مختلف، متضاد و متناقض
از  تحميلی  وجوه  و  رنگارنگ  عوارض  تحميل   
صنعت  به  مختلف  المنفعه  عام  و  دولتی  دستگاه های 

حمل و نقل 
 وجود مشكل های جدی در قانون های كميسيون های 

ماده 5 و ماده 12
 فقدان تراز مسئوليت ها در مقررات و ضوابط 

 فقدان ساز و كار قانونی در عوارض ها، جريمه ها و 
شكست پلمب های بارها

به  نگری  آينده  و  استراتژيک  علمی،  نگاه  حاكميت  از 
حمل و نقل دفاع می كنيم

حمل  همايش  سومين  در  اصفهان  استانداری  معاون 
و  علمی  نگاهی  حاكميت  از  نمود  عنوان  پايدار  نقل  و 
نقل دفاع  آينده نگری بر صنعت حمل و  با   استراتژيک 

می كنيم.
كارخانه های  وجود  گفت:  اسماعيلی  مهدی  محمد 
آالينده و حمل و نقل غير صحيح سبب آلودگی بی حد 
و حصر هوا شده و بسياری تدابير نادرست اتخاذ شده 
كشوری  و  است  رخداد  اين  عامل  پيش  سال های  در 
می تواند پيشرفت متوازن داشته باشد كه نگاه آن آسيب 
شناسانه بوده و با ديدی كالن و استراتژيک به امور نظر 

داشته باشد.
وی با اشاره به وضعيت وارونگی هوا در اصفهان افزود: 
نگاه  پيشين  مسئوالن  كه  می دهد  نشان  مشكل  اين 
كيلومتری  از حريم 50  و صنايع  نداشته اند  استراتژيک 
بايد  حاضر  حال  در  و  كرده اند  نفوذ  شهر  داخل  به 
 وضعيت هوا و آمايش سرزمينی در سندهای راهبردی جا 

بيفتد. 
معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان تصريح كرد: در 
صنعت حمل و نقل بايد به نگاهی ممتاز برسيم و حضور 

با حل مشكل ها و  را  اين صنعت  در  بخش خصوصی 
نظارت دقيق ارج بنهيم. 

وی خاطرنشان كرد: دولت با هدفمندی يارانه ها به دنبال 
حل مشكل های حمل و نقل است و مديران بايد از اين 

ظرفيت برای حل مشكل ها استفاده كنند. 
شده  مطرح  مشكل های  داد  قول  پايان  در  اسماعيلی 
مرتفع  باشد  استان  مديريت  اختيار  حيطه  در   كه 

گردد.
 تصویب 1230 میلیارد تسهیالت برای بخش

حمل و نقل كشور 
مديركل دفتر حمل و نقل كاالی كشور در اين همايش 
مديريت  در  تسهيالت  ميليارد   1000 اختصاص  از 
وزارت  در  تسهيالت  ميليارد   230 و  كشور  سوخت 
خبر  كشور  كاالی  نقل  و  حمل  بخش  برای   نفت 

داد. 
امانی انجام بيمه تكميلی رانندگان را ضروری دانست و 
بر نوسازی ناوگان حمل و نقل كشور تأكيد كرد وی هم 
چنين مشكل يک سرويس خالی رفتن رانندگان را قابل 
امانی تصريح كرد: در  قلمداد كرد  ارائه راهكار  تأمل و 
استان اصفهان 8 درصد رشد جا به جايی كاال بوده و با 
توجه به قطب های صنعتی و نقش اصفهان در حمل و 
برای حل مشكل ها  بايد حمايت های الزم  نقل كشور 

صورت پذيرد.
خبرهای خوش سازمان حمل و نقل كشور برای 

شركت های حمل و نقل كاال
معاون سازمان حمل و نقل و پايانه های كشور از اعطای 
نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  برای  الحسنه  قرض  وام 
واردات  برای  عوارض  و  گمركات  نيز حذب  و  كشور 
بازنشستگی  تصويب  و  ناوگان  نوسازی  جهت  كاميون 
زود هنگام و ايجاد شرايط سختی كار برای رانندگان خبر 
داد و هم چنين از ايجاد شركت های امدادرسان جاده ای 

برای كمک به رانندگان وعده داد. 
ميليون   24 گذشته  سال  در  داشت:  اظهار  زاده  آدم 
عددی  و  است  شده  صادر  شركت   5700 برای  بارنامه 
شده  حمل  كشور  در  كاال  تن  ميليون   800  حدود 

است. 
وی افزود: 26 درصد حمل و نقل كاال به صورت درون 
استان های  به  درصد   3 و  تهران  به  درصد   22 استانی، 
همجوار و 48 درصد آن به نقاط دور تخمين زده شده 
جديد  ناوگان  اينكه  وجود  با  شرايط  اين  در  كه  است 
كشور ميانگين 7 سال و ناوگان فرسوده ميانگين 33 سال 
عمر دارد بايد بهينه سازی ناوگان حمل و نقل مد نظر 

قرار گيرد. 
امانی با اشاره به تعهدهای رياست جمهوری در  آذرماه 
سال جاری كه در ابتدای خبر آمد خاطرنشان كرد: برای 
تحقق حمل و نقل پايدار بايد قانون جامعی وضع شود 
كه در آن سه ويژگی زيست محيطی و آاليندگی، عدالت 
قرار  مدنظر  پايدار  اقتصاد  و  فردی  حقوق  و  اجتماعی 

گيرد.

بازنگری، كارشناسی مجدد و اصالح قوانین 
ماده 5 و 12 خواست مدیران شركت های 

حمل و نقل
محسن عموزيدی مدير مؤسسه حمل و نقل اقتصاد 
كه از سال 1312 تأسيس شده، سومين مدير نسلی 
اين شركت می باشد كه 77 سال در صنعت حمل و 
نقل كشور سابقه دارد، عمو زيدی از سال 61 و به 
مدت 28 سال مسئوليت مديريتی شركت حمل و 

نقل اقتصاد را برعهده دارد.
وی بزرگترين مشكل حمل و نقل كاال را معضالت 
كميسيون ماده 5 و 12 می داند، او اذعان می دارد: 
مجموعه حمل و نقلی اميركبير اصفهان روزانه 600 
دستگاه سرويس معادل 13 هزار و دويست تن كاال 
كشور حمل  به سراسر  را  اصفهان  آهن  ذوب  از 
فوالد صبای  توليدات  تن  نيز سه هزار  و  می كند 

ذوب آهن را به مقصد می رساند كه حمل روزانه 
22 هزار تن محصول صنعتی كشور از يک بخش 

حمل و نقل در اصفهان كار بزرگی است. 
نانوشته  امالی  اينكه  به  توجه  با  می گويد:  او 
بالطبع  می دهد  انجام  كار  كسی  هر  ندارد،  غلط 
در  و  می شود  انسانی  اشتباهات  و  دچار حواشی 
نقل  و  حمل  شركت های  تنها  نبايد  راستا  اين 
و  باشند  رانندگان  انسانی  خطاهای  پاسخگوی 
زمان آن رسيده تا مسئوالن بر كميسيون های ماده 5 
و 12 بازنگری مجدد كرده و هركسی جوابگوی 
شركت های  مديران  ديگر  و  باشد  خود  عمل 
 حمل و نقل به خاطر خطای شخصی راننده تنبيه 
بخش  نقل  و  حمل  مديران  خواست  نشوند. 
خصوصی، بازنگری، كارشناسی و اصالح قوانين 

است.

 زاینده رود 
دهم آذرماه 1389 سومين همايش سراسری صنعت حمل و نقل پايدار با عنوان، 
صنعت حمل و نقل كاال، پيشرو، خوداتكا و پايدار )ديروز، امروز، فردا( با شركت مسئوالن 

كشوری و استانی در هتل آسمان اصفهان برگزار شد.
رئيس  نقل،  و  حمل  و  سوخت  امور  در  جمهور  رئيس  مشاور  رويانيان  سردار  از 
سازمان حمل و نقل و راهداری كشور، مسئوالن گمرک كشور، مديران كل حمل و 
نقل و پايانه های استان ها، استاندار و مسئوالن محلی برای شركت در اين همايش 
بزرگ در كنار حضور مديران شركت های حمل و نقل و فعاالن اين عرصه دعوت 

به عمل آمده است. 
اين همايش به همت كانون حمل و نقل استان اصفهان برگزار می شود و همزمان با 
آغاز آن از تاريخ 9 الی 12 آذرماه چهارمين نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ترانزيت 
و خدمات گمركی نيز در محل نمايشگاه های بين المللی اصفهان برقرار خواهد بود، 
اين همايش و نمايشگاه فرصتی خواهد بود تا مشكالت عديده شركت های حمل 
نقل  استان اصفهان كه بی شک نقش عمده و سرنوشت سازی در حمل و  نقل  و 
نقل  و  بدنه صنعت حمل  همه  چالش  ايشان،   مشكالت  نيز  و  دارند  كشور  كاالی 
از  نظر مسئوالن رسيده و در مسير حل و فصل و رهايی  به سمع و  كشور است 

چالش قرار گيرد. 
و  مسئول  زمانی  هر  در  كسی  هر  می خواهند،  نقل  و  حمل  شركت های  مديران 
جوابگوی عملكرد خود باشد و مديران شركت های حمل و نقل به سبب اشتباه ها و 
خطاهای شخصی رانندگان مورد پرسش و توبيخ قرار نگيرند، ايجاد عدالت اداری 
و نظارتی در حمل و نقل كاال و بازنگری، كارشناسی و اصالح قوانين به خصوص 

قانون كميسيون ماده 12 از مهم ترين خواسته های اين بخش است.

خود مالکی و خوداختیاری ناوگان حمل و نقل و عدم تأمین شغلی مدیران 
شركت های حمل و نقل كاال

علی نقی تابش از پيشكسوتان صنعت حمل و نقل اصفهان و عضو كانون كارفرمايان 
صنعت حمل و نقل كه در حال حاضر مدير مؤسسه حمل و نقل تابش می باشد از 
سال 1329 وارد اين شغل شده است. در مسافربری گيتی نورد كه مؤسسه حمل و 
نقل حافظ تهران، شركت حمل و نقل پارس و شعبه حمل و نقل پارس در خرمشهر 
ساليان متمادی را وقف صنعت حمل و نقل نموده است پس از شروع جنگ از سال 
60 در اصفهان پايه گذار يكی از پوياترين شركت های حمل و نقل بوده است. وی 
در حمل  نقش  باالی  دليل درصد  به  اصفهان  داشت:  ابراز  زاينده رود  با  گفتگو  در 
و نقل كشور و قرار داشتن در محور مواصالتی و به عنوان قطب صنعتی و قطب 
حمل و نقل كشور با داشتن ناوگانی وسيع بايد بيش از اين مورد توجه مسئوالن 
كشور باشد و مسئوالن بايد بر كيفيت محصوالت و ماشين آالت توليد شده و نيز 
ماشين های وارداتی چينی چاره بينديشند چرا كه بی كيفيتی اين توليدات گريبانگير 
سطح  در  كيفيت  و  دانش  بردن  باال  با  بايد  همچنين  است.  شده  بخش خصوصی 

توليدات بتوانيم تحريم اقتصادی دشمن را ناكام بگذاريم.
علی نقی تابش، خودمالكی كاميون ها و عدم تسلط و احاطه مديران بر اين ناوگان و 
مالكان كاميون ها را از مشكالت عمده اين بخش می داند و می گويد: ماده 12 قانون 
حمل و نقل و كميسيون مربوطه با رعايت عدالت مغاير است و مشكالت فراوانی 
را برای حمل و نقل كشور ايجاد كرده است، وجود كاميون های خودمالک اختيار 
باربری را از دست شركت ها خارج كرده است، راننده ها تعهد سالم را در رساندن بار 
ندارند و به دفعات بر اثر حوادث،  بی احتياطی و عدم مسئوليت پذيری، شركت های 
حمل و نقل را دچار خسارت فراوان كرده اند. تابش معتقد است: مديران شركت های 
حمل و نقل به هيچ وجه تأمين شغلی ندارند و با سه اشتباه شخصی رانندگان مجوز 
شركت آنها باطل می شود و با يک حادثه جاده ای و يا اعمال قاچاق و سرقت بار 

هستی آنها ساقط می شود.
مديران  راننده،  خود  كاميون های  فنی  مشكالت  برای  بايد  چرا  می دهد:  ادامه  وی 
شركت های حمل و نقل جريمه و مؤاخذه شوند و چرا قانون الزامی برای تعهدآفرينی 
رانندگان ايجاد نمی كند و با وجود معاينه فنی، خدمات پليس راهور، كارت سالمت 
و  پای شركت های حمل  به  رانندگان  تخلفات شخصی  و  بايد مشكالت  و... چرا 
نقل گذاشته شود و آيا رانندگان شخصی چقدر در اختيار و اراده شركت هستند كه 
بايد تاوان تخلف آنها را مديران بخش خصوصی حمل و نقل كاال بپردازند، تابش 
در مورد تخلفات اين رانندگان اضافه می كند: برخی رانندگان قاچاق كاال می كنند، 
اضافه بار می زنند، تصادف كرده و بار شركت را در بيابان رها می كنند و قانون ماده 

12 در همه موارد مدير شركت را بازخواست می كند.
محمد رستمی مدير شركت حمل و نقل سپاهان جاده می گويد: تخلفات شخصی 
راننده نبايد به نام شركت ثبت شود مگر آنها در استخدام شركت هستند؟ نداشتن 
كپسول آتش نشانی توسط راننده چه ربطی به شركت حمل و نقل دارد و چرا مالكان 
خود راننده اختيار شركت های حمل را گرفته اند و برخی اوقات حتی ما را به انجام 
تخلف در مسير راه تهديد می كنند و مسئوالن بايد با اعمال قانون جديد تخلفات 
راننده پس از بارگيری را به حساب شركت نگذارند و قوانينی برای تعهدپذيری و 
مسئوليت پذيری رانندگان ايجاد كنند تا مانع قاچاق، كم كاری، تخلف و سرقت بار 

شوند.
وی اضافه می كند: زمانی كه برای سه بار تخلف راننده شركت را پلمب می كنند، 
اعتبار و آبروی مديرعامل و كاركنان آن را و تجربه چندساله و شرافت آنها را به 
اجتماعی  عدالت  با  برابر  رفتار  نوع  اين  كه  می دهند،  باد  بر  ديگری  تخلف  دليل 
نيست و بايد قانون تجارت در بخش حمل و نقل كاال و نيز قوانين ماده 5 و 12 و 

كميسيون های متشكله اصالح شود.
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ناهید غارسی: 

شاید هفتم شویم
محرومیت 
وحید شمسایی

رده بندی باشگاه های جهان در 
ماه نوامبر؛

ذوب آهن در رده 
117 جهان و سوم 
آسیا

 س��رمربی تيم مل��ی هندبال بانوان با اش��اره ب��ه آمادگی 
ملی پوشان برای حضور در مسابقه های آسيايی قزاقستان 
گفت: ملی پوش��ان در حالی به اين مسابقه ها اعزام می شوند كه 
تاكنون هيچ مس��ابقه و ديدار دوس��تانه ای برگزار نكرده اند و با 
تمرين های يک ماهه در اين دوره از رقابت ها شركت می كنند. 
ناهيد غارسی با بيان اينكه حريفان ايران با آمادگی كامل در اين 
مسابقه ها حاضر می شوند، اظهار داشت: رقيبان ما به مدت يک 
س��ال تمرين كرده اند و در مس��ابقه های آس��يايی گوانگژو نيز 
شركت داشته اند، اما بانوان هندباليست ايران در مجموع 5 اردو 
داش��تند كه 3 اردوی انتخابی تيم ملی بوده و در 2 اردوی ديگر 
برای تمرين ش��ركت داشته اند. وی با اشاره به اينكه اين دوره از 
مسابقه ها انتخابی جام جهانی است، عنوان داشت: سعی می كنيم 
ب��ازی خوب��ی را به نماي��ش بگذاريم و با توكل ب��ه خدا جلو 
می روي��م، اما فكر می كنم مقامی بهتر از هفتمی كس��ب نكنيم. 
س��يزدهمين دوره مسابقه های هندبال بانوان آسيا، از 28 آذر به 
ميزبانی قزاقس��تان و با حضور 8 تيم برگزار می ش��ود. تيم ملی 
هندبال ايران با تيم های كره ش��مالی، قزاقستان و چين هم گروه 

است.

باشگاه فوالد ماهان در آخرين تصميم خود در واكنش 
 ب��ه باخ��ت تحقيران��ه براب��ر ف��والد گس��تر تبري��ز، 
وحيد شمس��ايی كاپيتان اين تيم را چهار جلس��ه از همراهی 

تيم محروم كرد. 
در چارچوب رقابت های هفته پانزدهم ليگ برتر فوتس��ال 
باشگاه های كشور، فوالد ماهان در اصفهان برابر فوالد گستر 

تبريز با نتيجه 2 بر يک شكس��ت خورد. 
مس��ئوالن باشگاه فوالد ماهان نيز در واكنش به اين شكست 
20 درصد از مبلغ قرارداد بازيكنان را به عنوان جريمه كس��ر 

كردن��د. 
اين در حالی اس��ت كه وحيد شمسايی كاپيتان فوالد ماهان 
با جريمه ای س��نگين تر مواجه شده است. شمسايی عالوه 
بر بازگرداندن 40 درصد از مبلغ قراردادش به باشگاه، چهار 

جلس��ه از همراهی تيم نيز محروم ش��ده اس��ت. 
نماي��ش ضعي��ف و دور از انتظار كاپيت��ان، موجب اخذ اين 
تصميم از س��وی فيروز ريخته گران ش��ده اس��ت. شمسايی 

روی ه��ر دو گل خ��ورده ف��والد ماه��ان مقص��ر ب��ود. 

فدراس��يون بين المللی تاري��خ و آمار، رده بندی جديد 
برترين باش��گاه های جهان در م��اه نوامبر را اعالم كرد 
كه بر اين اس��اس ذوب آهن اصفه��ان بهترين تيم ايرانی در 
اين رده بندی است كه با 120 امتياز در رده 117 جهان قرار 
گرفت��ه و نس��بت به ماه قبل 3 پله س��قوط داش��ته اس��ت.  
اس��تقالل تهران با 88 امتياز در رده 212 جهان قرار گرفته و 
نس��بت به ماه قبل 34 رتبه صعود كرده است. سپاهان با 86 
امتياز و 17 پله س��قوط در رده 220 ايستاده است. هم چنين 
تيم مس كرمان نيز با 71 امتياز و 26 پله صعود به رتبه 322 
جهان رسيده اس��ت. تيم های بارس��لونا، اينتر ميالن، بايرن 
مادري��د،  اتلتيك��و  آرژانتي��ن،  اس��توديانتس   موني��خ، 
مادري��د  رئ��ال  ليورپ��ول،  چلس��ی،  يونايت��د،  منچس��تر 
واينترناس��يونال برزيل 10 تيم برتر جهان در ماه گذشته بوده 
ان��د. تيم ش��اختار دونتس��ک اوكراين نيز به عن��وان تيم ماه 
انتخاب شد. اين تيم بيشترين پيشرفت را در يک ماه گذشته 
در اين رده بندی داش��ته اس��ت. اين عنوان در دو ماه گذشته 

به رئال مادريد رسيده بود.

خبر

رئیس فدراسیون تیراندازی:

 تبدیل ایران به قدرت اول منطقه 
در تیراندازی تا سال1404

زاینده رود
مجمع عمومی انتخابات هيأت تيراندازی اس��تان برگزار و مرتضی 

قربانی برای چهار سال ديگر در سمت خود ابقا شد.
مرتضی قربانی با كس��ب 3 رأی از 15 رأی مأخوذه و در رقابت با علی 
قاضی نور كه تنها موفق به كس��ب سه رأی در اين مجمع شده بود، بار 

ديگر سكان هدايت اين هيأت را بر عهده گرفت.
رئيس فدراسيون تيراندازی در اين مجمع اظهار داشت: اصفهان جايگاه 
خاصی در ورزش كش��ور دارد و انتظار م��ی رود توانمندی های بالقوه 

استان در اين رشته بيش از گذشته به كار گرفته شود.
س��يد مهدی هاش��می افزود: تيراندازی ورزشی اس��ت با توصيه های 
گرانقدر رسول گرامی اسالم )ص( كه برگرفته از شريعت مبين و مؤكد 
علمای اس��الم است و سابقه طوالنی در فرهنگ كهن ملت ايران دارد و 
اين رش��ته ورزشی پر مدال، پرطرفدار و همگانی به خاطر رهايی نسبی 
اش از قيد محدوديت های س��نی، جسمی و جنسيتی فرصتی بی بديل 
را برای ظهور توانمندی های بانوان مسلمان در عرصه های بين المللی 

فراهم كرده است.
وی اظهار داش��ت: كسب مدال برنز در مسابقه های جهانی، كسب مقام 
چهارم جهان، كسب نخستين سهميه المپيک در مسابقه های تيراندازی 
قهرماني جهان در مونيخ توس��ط دو بانوی ايرانی، كس��ب هشت مدال 
رنگارنگ در مس��ابقه های جهانی دانش��جويان در لهستان و اخذ مجوز 
تأسيس نخستين آكادمی تيراندازی در ايران و سرانجام درخشش بانوان 
در گوانگژو، گواه اين اس��ت كه تيراندازی اي��ران در آينده حرف های 
بسياری برای گفتن دارد. رئيس فدراسيون تيراندازی در خصوص هدف 
اصل��ی اين فدراس��يون گفت: اولين و مهم ترين هدف در چش��م انداز 
فدراس��يون تبديل ايران به قدرت اول منطقه در علم و فن تيراندازی تا 
س��ال 1404 اس��ت كه بخش مهمی از اين هدف با اخذ مجوز تأسيس 
آكادمی تيراندازی آس��يا در ايران محقق شده اس��ت. وی تأكيد كرد: به 
كسی اجازه نخواهيم داد كه سليقه ای عمل كرده و بايد براساس برنامه 
و تحقق آن حركت خود را دنبال كند و هيأت های اس��تان برای تحقق 
انتظارهای م��ردم بايد تالش خود را مضاع��ف و برنامه محور حركت 

كنند.
 ورزش اصفهان در چشم انداز آینده 

رش��يد خدابخش، مديركل اداره تربيت بدنی اس��تان  نيز در حاشيه اين 
مجمع گفت: اگر نگاهی گذرا به جدول مدالی گوانگژو داش��ته باش��يم، 
حقايق زيادی برای ما روش��ن می ش��ود، به عنوان مثال قزاقزستان بيش 
از يک و نيم برابر كش��ورمان فيناليست داشت كه با يک تحليل مناسب 
می ت��وان نقاط ضعف و قوت را شناس��ايی و ب��رای آينده برنامه ريزی 
 كرد و با تداوم استعداد يابی در رشته های مدال آوری چون تيراندازی، 
دو و ميدانی، كاراته و كش��تی، آينده روش��نی در دورنمای ورزش ايران 

ايجاد و به آن قوت بخشيد.
وی ب��ه افتخار آفرينی ورزش��كاران اصفهانی با اختصاص 20 درصد از 
مدال های كسب شده در مسابقه های آسيايی اشاره كرد و گفت: هرگز 
به اين حد قانع نخواهيم بود و در دورنمای پنج ساله از تدوين و اجرای 
برنامه اس��تراتژيک خواهيد ديد كه ورزشكاران با استعدادی از اين پهنه 
بزرگ به ورزش كش��ور معرفی می ش��وند. خدابخش تصريح كرد: در 
تكواندو دو نماينده شايس��ته داش��تيم كه هر دو شانس مدال داشتند اما 
فقط عليرضا نصرآزادانی موفق به كسب مدال و نخستين طالی كاروان 
كشورمان شد. در ساير رشته ها به خصوص ورزش های گروهی از استان 
نمايندگان شايس��ته و تأثيرگزاری در تركيب تيم ها حضور داشتند كه با 
وجود  باشگاه های بزرگ و حرفه ای در استان، اين روند در آينده تقويت 
خواهد ش��د.مديركل تربيت بدنی اف��زود: در آينده اصفهان گفتنی های 
 فراوانی خواه�د داش��ت ك�ه بی شک س��هم بي�شتری در م�دال آوری، 

افتخار آفرينی و توسعه نظام ورزشی كشور از خود بروز خواهد داد.

ورزش

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی معلوالن

پیوند دوباره سپاهان  با انسان هایی 
از جنس دوباره زیستن

 ش��اكريم خدای را كه چون روی دو پای خود ايس��تاده 
بوديم دوستمان می داشت و يار و ياورمان بود و هم اكنون 
كه ميهمان هميشگی صندلی چرخ دار هستيم نيز به راستی 
و به درس��تی ما را يار و ياور اس��ت. اي��ن صندلی كه ما 
ميهمان دايمی آن هس��تيم از جمله صندلی هايی است كه 
برای به دست آوردن آن، كسی طالب و شيفته نيست و از 

بد حادثه ميهمان آن می شويم...
اين بخش��ی از دست نوشته های يک آسيب ديده نخاعی 

در اصفهان است...
 هم زمان با 12 آذر برابر 3 دسامبر  و روز جهانی معلوالن، 
باش��گاه س��پاهان و كانون هواداران اين باشگاه در اجرای 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی خ��ود، اقدام به برگزاری 
جش��ن بزرگ اين روز  برای معلوالن و آس��يب ديدگان 
نخاعی استان اصفهان نمود. انجمن حمايت از معلوالن و 
آسيب ديده نخاعی استان اصفهان، محل پيوند طاليی پوشان 
سپاهان با انسان هايی است كه از بد حادثه وارد مرحله اي 
از زندگی شده اند كه ممكن است برای هر كسی در چشم 
به هم زدنی اتفاق بيفتد، كسانی كه با نشستن بر روی ويلچر 
بيش��تر از قبل تالش می كنند تا توانايی های تمام ناشدنی 
خود را نش��ان دهند. كانون هواداران باشگاه فوالد مباركه  
سپاهان  با همكاری انجمن حمايت از بيماران آسيب ديده 
نخاعی در اقدامی تازه و نو  در محل اين انجمن، جشنی 
را با حضور هواداران و ورزشكاران سپاهان و بيش از 600 
نفر از اعضای انجمن آس��يب ديدگان نخاعی و معلوالن 
برگزار كرد.  در اين مراسم محمود نقيب زاده نايينی، مدير 
عامل انجمن با اشاره به تشكيل انجمن حمايت از معلوالن 
و آس��يب ديدگان نخاعی در س��ال 1385 گفت: به دنبال 
بروز حادثه و نشس��تن بر روی ويلچر درصدد بودم تا در 
كن��ار اف��رادی كه اين اتفاق زندگی آنه��ا را نيز تغيير داده 
راهكار وش��يوه تازه ای برای ادام��ه زندگی پيدا كنم و با 
آشنايی با غالمرضا پسته ای و طرح آنچه در ذهن داشتم، 
اولين جرقه های تشكيل انجمن زده شد و بعد از گذشت 
اي��ن مدت، هم اكنون انجمن حمايت از بيماران آس��يب 
ديده نخاعی اس��تان اصفهان بي��ش از 16 كميته، نزديک 
ب��ه 460 عضو فعال دارد ك��ه در كنار آن با فعاليت كميته 
هايی همچون درمان، پيشگيری و زير مجموعه آن، تالش 
می كند تا برنامه های درمانی اعضا را بر طرف نمايد. وی 
شروع همكاری باشگاه سپاهان و انجمن را به ديدار دوستانه 
2 سال گذشته محمد رضا ساكت، مدير عامل باشگاه سپاهان 
خواند و افزود: برای انجمن موجب مباهات و افتخار است 
كه قهرمانان ورزشی استان و كشور و باشگاه سپاهان را  در 
عرصه های ملی و بين المللی اينگونه نزديک در كنار خود 
می بيند و آنها نيز بايد بدانند دل تک تک اعضاي انجمن 
در هر مسابقه و ميدانی برای آنها می تپد و نگران و پيگير 
نتيجه های آنهاست. وی با اشاره به تأسيس باشگاه مردمی 
سپاهان در سال های دور گفت: اين باشگاه از همان ابتدای 
تأسيس به دليل كسب نتيجه های خوب و حضوری قوی 
در مسابقه ها، همواره كانون توجه  هواداران مردم اصفهان 
بوده اس��ت چرا كه در عرصه ورزش بس��ياری از تيم ها 
بودند كه عمر كوتاهی داشتند اما سپاهان همواره به عنوان 
يک باشگاه قدرتمند و استوار يكی از ستون های اصلی در 
ورزش ايران به شمار می رود و هم چنان توفنده و بالنده 
به جلو حركت می كند. وی ادامه داد: خارج كردن فوتبال 
2 قطبی از پايتخت كار س��اده و راحتی نبود اما سپاهان با 
مديريت و انج��ام برنامه ريزی های علمی، مدون و منظم 
عالوه بر انجام اين كار، بارها موفق به كس��ب عنوان های 
قهرمانی و نايب قهرمانی در ايران و آسيا شد و تنها تيمی 
اس��ت كه توانس��ته با حضور در جام باشگاه های جهان 
افتخاری برای فوتبال ايران باش��د و انتخاب س��پاهان به 
عن��وان برترين و پر افتخارترين تي��م ايرانی دهه اول قرن 
بيس��ت و يكم  از س��وی فيفا سندی است بر اين ادعا كه 
بايد به مديران و تالش��گران اي��ن مجموعه آفرين گفت. 
تقيب زاده، ورزش��كاران، مربيان و كادر شاغل در باشگاه 
 سپاهان را از افتخارهای ورزش كشور و اصفهان خواند و 
گفت: همه افراد در زندگی در حال رفت و آمد هستند اما 
آنچه مهم است ماندن نام و خاطره ای جاودان از آنها است، 
همان طور كه در ذهن هيچ كس��ی نام تختی از خاطره ها 
نمی رود وحتی نس��ل امروز نيز با وج��ود نديدن وی از 
تختی به عنوان الگوی خ��ود نام می برند، اين موضوعی 
است كه در مورد بس��ياری از ورزشكاران سپاهان صدق 
می كن��د، هيچ اصفهانی و ايرانی  نمی تواند نام ش��اهين، 
سپاهان و امثال ساكت، قلعه نوعی، محرم نويدكيا، هادی 
عقيل��ی و... را از خاط��ره خود ببرد، اينه��ا همه نام هايی 
هس��تند كه فقط يک نام را يدک نمی كشند بلكه به دنبال 
خ��ود منش و رفتارهايی در پی دارن��د كه الگوی هزاران 
نوج��وان وجوان اصفهانی و ايرانی اند. در اين مراس��م از 
سوی انجمن محمد رضا ساكت، امير قله نوعی، عليرضا 
حبيبی، مرتضی الچيانی و ديگر بازيكنان اين باشگاه و هم 
چنين قريشی مدير كانوان هواداران سپاهان، حميد باقری 
مدير روابط عمومی و مرتضی رمضانی مس��ئول رسانه ای 
باشگاه به سبب همراهی ها و همكاری هايشان با انجمن  

تقدير شد.

پژمان سلطانی

نيم فصل نخست رقابت هايت ليگ برتر 
فوتبال كشور، امروز با انجام 6 ديدار ديگر 

به پايان خواهد رسيد.
شاهین بر فراز اکباتان

تيم های نفت تهران و ش��اهين بوشهر از 
س��اعت 14:15 در ورزش��گاه اكبات��ان به 
مصاف هم خواهند رفت، شاهين در بازی 
قبلی ت��وپ و ميدان را در اختيار داش��ت 
ولی ب��ه خاطر جوانی و ع��دم تجربه نزد 
مهاجمانشان به طور مطلوب از فرصت های 
گلزنی خود استفاده نكرد. شاگردان استيلی 
پس از برد 2 بر يک مقابل پاس در همدان، 
ديگر رنگ پيروزی به خ��ود نديده اند تا 
مديران اين باش��گاه تصميم بگيرند هوار 
محم��د و  عم��اد رضا را ب��ه جمع خود 
اضافه كنند. ش��اهين در ورزشگاه اكباتان 
مقابل نفتی قرار خواهد گرفت كه در هفته 
شانزدهم با دو گل مغلوب ذوب آهن اصفهان 
شد. نفتی ها مايل نيستند در بازی خانگی 
امتيازی به تيم شاهين بدهند و استيلی برای 
اينكه نيمكت سرمربيگری  شاهينی ها را 
از دس��ت ندهد تنها به كسب پيروزی در 
اين مسابقه می انديشد. نفت هم اكنون 17 
امتيازی و س��ه پله باالتر از شاهين در رده 

شانزدهم ايستاده است.
جدال مربیان سرخابی در کرمان

ورزشگاه باهنر كرمان از ساعت 15 شاهد 
دي��دار دو تيم مس و راه آهن ش��هر ری 
خواهد بود، هر دو تيم در بازی قبلی خود به 
ترتيب مقابل شاهين بوشهر و پيكان قزوين 
تن به تس��اوی دادند. مس كه سيزده هفته 
متوالی هيچ شكستی را در كارنامه ندارد با 
گلزنی ادينهوی برزيلی تا رده سوم جدول 
پيش آمده تا صمد مرفاوی، مربی و بازيكن 
سابق استقالل بتواند شايستگی های خود 
را به رخ منتقدان بكش��د. در س��وی ديگر 
مهدی تارتار، بازيكن و كمک مربی سابق 
پرس��پوليس كه اكنون هدايت راه آهن را 
برعه��ده دارد تا قبل از بازی با اس��تقالل، 
از پنج مس��ابقه 13 امتياز كسب كرد اما با 
شكست مقابل آبی پوشان پايتخت از 12 
امتياز ممكن تنها 4 امتياز به دس��ت آورده 
است. پيش بينی می شود كه در نبرد مربيان 
س��رخابی، صمد مرفاوی به هشتمين برد 

خود در اين تيم كرمانی دست يابد.
برزیل ایران در مصاف با تراختور

تيم تراكتور س��ازی در ورزش��گاه يادگار 
امام تبريز از صنع��ت نفت آبادان پذيرايی 
می كن��د. ش��اگردان كمالون��د در هفت��ه 
شانزدهم تيم سايپای البرز را با تساوی يک 
بر يک متوقف كردند و آبادانی ها صبای قم 
را مقتدرانه با حساب سه بر يک از پيش رو 
برداشتند. تراكتور سازی پس از دو تساوی 
متوالی درصدد آن است كه امتيازهای كامل 
اين مسابقه را از شاگردان كاسميرو بگيرد تا 
جای اين دو تيم در جدول جا به جا شود. 
صنعت نفت 3 امتياز بيشتر از تراكتورسازی 
تبريز ب��رای خود اندوخته اس��ت. در تيم 
ميزب��ان آن��دو تيموريان، عل��ی عليزاده و 
جاس��م كرار و در تي��م صنعت نفت روح 

اله عرب، اميد ش��ريفی نسب و پاچاچيان 
بازيكنان تأثيرگذاری هستند.

چهارتایی ها به قزوین رسیدند
تيم بحران زده پرسپوليس پس از اينكه در 
ورزش��گاه آزادی با حساب چهار بر يک 
مغلوب طاليی پوش��ان اصفهانی شد، در 
ورزشگاه شهيد رجايی قزوين ميهمان تيم 
پيكان خواهد بود. پيكانی كه با آمدن حميد 
عليدوستی در رأس كادر فنی، تا حدودی 
از بح��ران خارج ش��ده و جای خود را در 
قعر جدول و با تفاضل گل با استيل آذين 
عوض كرده اس��ت. در قزوين پيكان تنها 
ب��ه پيروزی فكر می كن��د و منتظر لغزش 
تيم های س��ايپا و شاهين خواهد بود. اگر 
آن ه��ا در مقابل حريفان تن به شكس��ت 
دهن��د پيكان 3 رتبه در ج��دول رده بندی 
صع��ود می كند. قرمزپوش��ان پايتخت در 
ديداره��ای قبلی، مقابل صم��د مرفاوی و 
ش��اگردان امير قلعه نوعی هي��چ امتيازی 
كس��ب نكرده و از رده دوم به رتبه چهارم 
تنزل يافته اند. پرسپوليس اگر اينگونه نتيجه 
بگيرد شايد نتواند در ليگ برتر سهميه ای 

برای آسيايی شدن كسب كند.
کابوس پنج گل در ذهن مایلی کهن

در ديدار برگش��ت فصل گذش��ته كه بين 
سپاهان و سايپا برگزار شد، امير قلعه نوعی 
و محمد مايلی كهن با هم آش��تی كردند و 
در پايان امير قلعه نوعی با شكس��ت 5 بر 
ي��ک مايلی كهن را بدرقه كرد تا هر وقت 
س��رمربی س��ايپا به ديار زاينده رود سفر 
می كند كابوس پنج گل در ذهنش تداعی 
ش��ود. ش��اگردان امير قلعه نوعی در هفته 
قبلی با زدن چهارگل به تيم پرس��پوليس، 
آن هم در ورزشگاه آزادی بار ديگر قدرت 
خود را به حريف ديكته كردند. تيم سپاهان 
تا قب��ل از ديدار با قرمز پوش��ان پايتخت 
نزديک يک ماه در هيچ مس��ابقه رس��می 
بازی نك��رده و تنها دو ديدار تداركاتی در 
ام��ارات انجام داده بود ك��ه بازيكنان ملی 
پوش اميد و بزرگس��ال خ��ود را به همراه 
نداش��ت، اكنون ش��يرهای زرد اصفهان با 
بردی كه مقابل شاگردان علی دايی به دست 

آوردند با روحيه ای مضاعف در ورزشگاه 
فوالدشهر از سايپايي پذيرايی می كنند كه 
در كرج مقابل تيم تراكتور سازی به تساوی 
رسيد. مايلی كهن تاكنون يک بار استعفای 
خ��ود را به طور ش��فاهی اعالم كرده ولی 
مديران باش��گاه فرهنگی ورزشی سايپا تا 
پايان نيم فصل به اين مربی فرصت داده اند 
و اگ��ر در مقابل س��پاهان نتيج��ه  الزم را 
كسب نكند شايد در نيم فصل دوم مايلی 
 كه��ن را در رأس كادر فنی اين تيم نبينيم. 
زمزم��ه هاي��ی نيز به گوش می رس��د كه 
جايگزين مايلی كهن يک مربی اصفهانی 
خواهد بود. سايپای البرز در پنج بازی قبلی 
خود طعم پيروزی را نچشيده و از امتيازهای 
ممكن تنها 3 امتياز به اندوخته های خود 
افزوده است. ناگفته نماند در دو سه بازی 
سايپا، كريم انصاری فرد مهاجم 9 گله )به 
علت حضور در بازی های آسيايی گوانژو( 
خود را به همراه نداشت. بازيكنان سايپا از 
نظر تيمی نس��بت به شاگردان دايی جوان 
و كم تجربه هس��تند ام��ا از نظر انگيزه به 
پرس��پوليس برتری دارند. امير قلعه نوعی 
برای اينكه بتواند از سد حريف نه چندان 
قدرتمند بگذرد باي��د حمله هاي خود را 
ارسال از جناحين توسط خسرو حيدری و 
هاشم بيگ زاده طرح ريزی و از ضربه های 
سر رضا عنايتی، احمد جمشيديان و حتی 
ميلوراد يانوش استفاده كند. در خط دفاعی 
سايپا مدافعان س��رزن قدرتی وجود ندارد 
و فضاهای مناس��بی ب��ه مهاجمان حريف 

می دهند. 
اما نباي��د فراموش كرد كه ب��ا بودن كريم 
انص��اری فرد و عباس محمد رضايی، تيم 
سايپا در ضد حمله ها فوق العاده خطرناک 
است. هر دو تيم در سه سال گذشته ليگ 
برتر فوتبال كش��ور 6 بار ب��ه مصاف هم 
رفتند كه سهم هر كدام در اين ديدارها دو 
برد بوده و دو بازی نيز به تس��اوی كشيده 
ش��ده است. سپاهان هم اكنون 26 امتيازی 
اس��ت و در رتبه پنجم ج��دول رده بندی 
ق��رار دارد و برای قهرمان��ی در نيم فصل 
روی 3 امتياز اين ديدار حس��اب ويژه ای 

باز كرده اس��ت. تركيب احتمالی سپاهان، 
سيد مهدی رحمتی، هادی عقيلی، محسن 
بنگر، هاشم بيگ زاده، سيد جالل حسينی، 
خس��رو حيدری، مه��دی كريميان، احمد 
جمش��يديان، ابراهيم توره، رضا عنايتی و 

جواد كاظميان خواهند بود.
ذوب استیل در کوره ذوب آهن

در آخرين ديدار نيم فصل نخس��ت ليگ 
برتر فوتبال كش��ور، از س��اعت 16:15 در 
ورزشگاه دستگردی تهران، تيم بحران زده 
اس��تيل آذين )قعرنشين ليگ( رو در روی 

ذوب آهن صدرنشين خواهد ايستاد. 
ذوب آهن با كس��ب پيروزی در مس��ابقه 
قبلی مقابل نفت تهران روحيه تيمی خود 
را به دست آورده و باخت به سئونگنام كره 
جنوبی و شهرداری ياسوج را به فراموشی 
سپرده است و قصد دارد با شكست استيل 
آذين هم چنان صدرنشين ليگ باقی بماند. 
در سوی ديگر آمدن پروين به استيل آ ذين 
هم كارس��از نبود و هفته قبل پيكان جای 
خود را در قعر جدول به اس��تيل آذين داد. 
شاگردان ابراهيم زاده در صورت پيروزی 
در اي��ن ديدار تنها تيم��ی خواهند بود كه 
برده��ای آنه��ا دو رقمی می ش��ود. )البته 
سپاهان به جز بازی با سايپا دو بازی عقب 
افت��اده با صنعت نفت آب��ادان و صبای قم 
دارد ك��ه اگر در 3 دي��دار امتيازهای كامل 
را كسب كند، هم به صدر جدول می رسد 
و هم مثل ذوب آهن 10 برده می ش��ود(، 
ذوب آه��ن در ب��ازی با ش��اگردان فركی 
)نفت ته��ران( از پرت��اب دو اوت به گل 
رس��يد و روی اين پرتاب ها و ضربه های 
ايستگاهی حساب ويژه ای باز كرده است. 
شاگردان ابراهيم زاده به جز اين تاكتيک ها 
می توانند از داخل عمق دفاعی استيل آذين 
به اين تيم ضربه بزنند و از س��وی ديگر با 
وجود گلری همچون نش��اط جو با قد و 
 ق�امتی كوتاه در تي�م استيل آذين بازيكنان، 
ذوب آهن می توانند از ارسال ها نيز استفاده 
كنند، زيرا اين دروازه بان در خروج هايش 
دچار مش��كل خواهد شد. استيل آذين در 
بازی قبلی خود با 3 گل مغلوب شهرداری 
تبريز ش��د و اگر اينگونه ادام��ه دهد تيم 
اس��تيل آذين را دوباره بايد در ليگ دسته 

يک مشاهده كنيم. 
تيم ه��ای ذوب آه��ن و اس��تيل آذين در 
لي��گ برتر دو ب��ار به مصاف ه��م رفتند. 
در ب��ازی رف��ت دو تيم كه در ورزش��گاه 
فوالدش��هر برگزار شد ش��اگردان ابراهيم 
زاده با حس��اب 3 بر يک از س��د حريف 
خود گذش��تند. گل های ذوب آهن در اين 
ديدار را اسماعيل فرهادی )2 گل( و سينا 
عش��وری به ثمر رس��اندند و در مس��ابقه 
برگش��ت هر دو تي��م به تس��اوی 2 بر 2 
رضاي��ت دادند كه محمدرضا خلعتبری و 
سيد محمد حس��ينی برای ذوبی ها گلزنی 
كردند. تركيب احتمالی ذوب آهن، شهاب 
گ��ردان، علی احم��دی، فرش��يد طالبی، 
حسين ماهينی، سيد محمد حسين، شاهين 
خيری، قاس��م حدادی فر، محمد قاضی، 
 اسماعيل فرهادی، محمدرضا خلعتبری و 

ايگور كاسترو خواهد بود.

یل
حل

ت

گزارش

مسعود سعیدی

در روزهای گذش��ته و پي��ش از آغاز 
تعطي��الت پاي��ان هفت��ه به مناس��بت 
آاليندگ��ی، خب��ر آغ��از كار دوب��اره 
ورزش��گاه نقش جهان پ��س از 9 ماه با 
حض��ور نزديک به 50 كارگر به گوش 
رس��يد؛ خبری كه مسئوالن استان را به 
ورزشگاه كشاند و باعث ايجاد تلنگری 
در روند تكميل اين ورزش��گاه ش��د؛ 
خبری ك��ه در عين خوش��حالی، ما را 
به فكر ف��رو برد و آين��ده تكميل اين 
ورزش��گاه را بيش از پيش دچار ابهام 
كرد تا با نگرانی ب��ه آينده بزرگ ترين 

پروژه ورزشی استان نگاه كنيم. 
شنبه هفته گذشته بود كه معاون عمرانی 
استاندار اصفهان با اعالم حضور نزديک 
به 50 كارگر در ورزشگاه نقش جهان، 
از آغ��از فعاليت دوباره اين پروژه خبر 
داد و آغاز تكميل مجدد ورزشگاه را بار 
ديگر ب��ه همه اعالم كرد. پس از اعالم 
اين خبر، اظه��ار نظر های مختلفی در 
مورد روند تكميل ورزشگاه نقش جهان 
بار ديگر آغاز شد و مسئوالن مختلف 
در اع��الم وضعيت تكميل ورزش��گاه 
ب��زرگ اصفه��ان، از يكديگر پيش��ی 

گرفتند تا شايد راهی برای بهره برداری 
هرچه سريع تر آن پيدا كنند.

معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان پس 
از بازديد خود از ورزشگاه، نارضايتی 
خ��ود را از رون��د تكميل ورزش��گاه 
نقش جهان اعالم و وضعيت نامناسب 
اين پ��روژه را گوش��زد كرد تا ش��ايد 
برخی مس��ئوالن با توجه به اين اعالم 
نظر، توج��ه ويژه ای ب��ه روند تكميل 

نقش جهان معطوف كنند.
صمصام  س��يدجمال الدين  اظه��ارات 
ش��ريعت، معاون عمرانی استاندار، در 
مورد رون��د تكميل اين ورزش��گاه و 
تف��اوت قابل توج��ه گفته های وی با 
سخنان قبلی، از عمق فاجعه ورزشگاه 
نقش جه��ان حكايت داش��ت و لحن 
صحب��ت وی، اندك��ی م��ا را در مورد 
فعاليت های مختلف در ورزش��گاه به 
ش��ک برد؛ حكايتی كه شايد تا سال ها 

نقل رسانه های مختلف باشد.
صمصام ش��ريعت در م��ورد وضعيت 
اظه��ار  ورزش��گاه  اي��ن   تكمي��ل 
در  ورزش��گاه  پيمان��كار  داش��ت: 
جلس��ه های قبلی اعالم ك��رده بود كه 
بار ديگر كار تكميل ورزش��گاه را آغاز 
می كنيم و روند تكميل پروژه را سرعت 

می بخشيم ولی با وجود حضور نزديک 
ب��ه 50 كارگر در ورزش��گاه، از روند 
تكمي��ل ورزش��گاه ناراضی هس��تم و 
به نظر من ورزش��گاه بايد با س��رعت 

بيشتری تكميل شود.
محدودیت هایی وجود دارد

وی افزود: هر هفته وضعيت ورزشگاه 
را پيگيری می كنم و درصدد س��رعت 
بخش��يدن به روند تكميل نقش جهان 
هس��تيم ام��ا محدوديت هاي��ی در اين 
زمينه وجود دارد كه باعث كند ش��دن 
روند تكميل ورزش��گاه ش��ده است؛ 
اختالف ه��ای پيمانكار ورزش��گاه و 
شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشی 
نيز به شورای فنی س��پرده شده و اين 

مشكل ها در شورا بررسی می شود.
مع��اون عمران��ی اس��تاندار اصفه��ان 
 در م��ورد مش��كل اصل��ی نقش جهان 
تكمي��ل  گف��ت: مهم تري��ن مش��كل 
ورزش��گاه پيش بينی اعتبار آن به شمار 
م��ی رود. با وجود اينكه رئيس جمهور 
با اختصاص بودجه 30 ميليارد تومانی 

به ورزش��گاه نقش جهان موافقت كرده 
اس��ت اما به دليل برخی محدوديت ها 

هنوز اين بودجه را دريافت نكرده ايم.
ب��ه هر حال ب��ه نظر می رس��د بودجه 
30 ميليارد تومانی درخواس��ت ش��ده 
از س��وی اس��تاندار اصفهان، كه بارها 
سخن آن در محافل مختلف بر زبان ها 
آمده، با وجود موافقت رئيس جمهور، 
به دست مس��ئوالن اس��تان نرسيده و 
مسئوالن،  نظر  مورد  »محدوديت های« 
اي��ن بودج��ه را در پي��چ  و خم ه��ای 
اداری گير انداخته اس��ت؛ مسأله ای كه 
همه حتی نمايندگان مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی نيز در مورد آن 

اتفاق نظر دارند.
اولوی��ت  نقش جه��ان  ورزش��گاه 
نخس��ت س��ازمان تربی��ت بدنی 

نیست 
حميد رضا فوالدگر، يكی از نمايندگانی 
اس��ت كه بر خالف ديگر نمايندگان، 
هميش��ه با اطالعات صحيح ورزش��ی 
با خبرنگاران ب��ه صحبت می پردازد و 

مانن��د برخی ها برای فرار از پاس��خ و 
پنه��ان كردن اطالعات كم خود در اين 
حوزه، عصبانيت را پيشه نمی كند و از 

جواب دادن طفره نمی رود! 
فوالدگ��ر در مورد رون��د تكميل اين 
ورزش��گاه گفت: نقش جه��ان اولويت 
نخست ورزشی ها نيست و اگر نگوييم 
س��ازمان اين پ��روژه را كنار گذاش��ته 
اس��ت، حداقل می دانيم كه ورزش��گاه 
در اولويت های نخس��ت ق��رار ندارد. 
مس��ئوالن س��ازمان تربيت بدنی بايد 
فكری ب��ه حال ورزش��گاه بكنند زيرا 
هنوز بر سر طلب پيمانكار و مشكل هايی 
از اين قبيل بحث هاي��ی وجود دارد و 
اين بحث ها در روند تكميل نقش جهان 

مشكل هايی ايجاد كرده است.
راه قانونی وجود داشت

وی در مورد تفويض مديريت ورزشگاه 
به اس��تان گفت: اين مسأله غير قانونی 
نبود و راه قانونی برای آن وجود داشت 
زيرا طبق قانون معامله ها بايد با پيمانكار 
تس��ويه  كرده و پ��س از آن مديريت را 
تفويض می كردند، ام��ا به دليل زمان بر 
ب��ودن اين مس��أله، اين امر در دس��تور 
كار قرار نگرف��ت. در حال حاضر همه 
بايد تمركز خود را بر تكميل ورزشگاه 

معطوف كرده و از مس��ائل حاش��يه ای 
دوری كنند تا هرچه زودتر شاهد تكميل 

اين ورزشگاه باشيم. 
اي��ن نماين��ده در م��ورد بودج��ه 30 
نقش جهان هم  ميلي��اردی ورزش��گاه 
س��خن به ميان آورد و گفت: تالشم را 
می كنم ك��ه در اولين فرصت، عزيزی، 
معاون راهبردی رئيس جمهور را ببينم 
و از وی در م��ورد دلي��ل اختص��اص 

نيافتن اين بودجه سئوال كنم.

مشکل را می دانیم اما...
در اين كه رس��يدن بودجه ورزش��گاه 
مهم ترين مش��كل اس��ت، هيچ شكی 
نيست؛ در اين كه همه می دانند مشكل 
ورزشگاه چيس��ت و از داليل تكميل 
نش��دن آن خب��ر دارن��د و اينكه همه 
مس��ئوالن عالج اين درد را می دانند و 
در م��ورد آن س��خن می رانند هم هيچ 
ش��كی نيس��ت، اما به نظر می رسد در 
اين بين هي��چ كس به فكر حل واقعی 
اين مش��كل نبوده و هي��چ كس انگار 
نمی خواه��د دس��تی ب��ر س��ر و روی 
ورزش��گاه بكش��د! ف��از اول در حال 
تخريب است و فاز دوم پس از فاز اول 
وضعيت مبهم��ی دارد! روزی قرار بود 

ورزشگاهی داشته باشيم...

مشکل ورزشگاه نصف جهان روشن است اما؛

دریغ از اندکی دلسوزی!

خیزش اصفهانی ها برای تصاحب صدر جدول

پنج تایی ها در اصفهان
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شنبه13آذر27/1389ذالحجه1431/شمارهSaturday 4 December 2010 407)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام صادق)ع(:
عدل شیرین تر از عسل و 
نرم تر از کف و خوشبوتر 
از مشک است.

به همت اداره كل تبلیغات اسالمی استان اصفهان و با حضور آیت ا... حائری شیرازی؛

برگزاری گردهمایی ائمه جماعات مساجد و دستگاه های دولتی 
حجت االسالم سيد حسين بهشتی 
نژاد در اين گردهمايی گفت: غدير 
را پشت سر گذاشتيم ولی حالوت 
غدير همواره در كام حافظان غدير 
به  اشاره  با  وی  است.  مانده  باقی 
رو  پيش  مبارک  مناسبت های 
از  شيعی  مناسبت  چهار  افزود: 
سوره  اتی«،  هل  آيه  »نزول  جمله 
دهر، نزول آيه واليت و نزول آيه 
تطهير از مناسبت های جاری است 
افسران  عنوان  به  روحانيون  كه 
آن  بايد  غدير  از  بعد  تبليغ  جبهه 
ايام  وارد  سپس  و  دارند  پاس  را 
تداوم  در  را  عاشورا  و  گرم شوند 
غدير به عنوان چشمه جوشان مهر 
نرم  برای جنگ  تدارک  با  حسينی 

پاس دارند.
 تعبــد بــدون تعقــل عــامــل 

ضربه زدن به اسالم است
در جمع  ا... حائری شيرازی  آيت 
روحانيون و ائمه جماعات اصفهان 
فدای  تعبد  من  داشت: صد  اظهار 
عالم  و  می شود  تعقل  گرم  يک 
بدون  تعبدهای  از  هميشه  اسالم 
تعقل ضربه خورده است و اجرای 
الرسول«  اطيعوا  و  اهلل  »اطيعوا  آيه 
شأن  شناسايی  برای  بايد  همواره 

واليت سرلوحه امور قرار گيرد. 
است  دايره  يک  مركز  خدا  رسول 
و ولی امر در حوزه خدا و رسول 
تعريف می شود و زمانی كه پا به 
باشد  مهيا  خدا  و  رسول  اطاعت 
 پس از آن اطاعت ولی امر واجب 

می شود.

ادامه  شيعه  برجسته  روحانی  اين 
داد: مردم برای شهادت دادن شأن 
خبرگان  به  نياز  امر  ولی  مقام  و 
بخشی  صالحيت  برای  و  دارند 
مردم  به  بايد  خبرگان  امر  ولی  به 
گزارش دهند و با ايجاد بستر تعقل 
در جامعه، عقل را با نيت تعقل در 
برای  ايجاد عقل عرفی  شناخت و 
شناخت مسائل معنوی عمل كنند. 
ايشان افزود: نبايد به كسانی كه در 
حركت  نور  مسير  خالف  جامعه 
دادن  و  گفت  روشنفكر  می كنند 
نيست  صحيح  نادرست  لقب های 
و نبايد به لقب هايی كه افراد خود 
برای خود می گذارند اعتنا كرد و 
جنبه های  به  بايد  می گويد  خدا 
كتابی دقت نظر  منفی هر  مثبت و 
داشت كه خداوند هيچگاه انسان را 
ما خود مسئول  و  كند  نمی  گمراه 

گمراهی خود هستيم. 
وی با اشاره به اينكه دشمنان سعی 
و  قرآن  شيرينی  و  حالوت  دارند 
اظهار  كنند  تلخ  كام  در  را   اسالم 
داشت: قرآن را بايد با تعقل كشف 
كرد و زيبايی های آن را درک نمود 
و دشمنان سعی دارند اين تعقل را 

از تعبد ما حذف كنند. 
وی توصيه كرد: روحانيون در ماه 
تعبد  در  تعقل  ضرورت  بر  محرم 
به  ما  دانشگاهيان  تا  كنند  تأكيد 

سمت اين بيايند. 
تصريح  شيرازی  حائری  ا...  آيت 
عمليات  به  اقدام  كه  افرادی  كرد: 
منفجر  ضمن  می نمايند،  انتحاری 

شيرازه  شيعيان،  اماكن  كردن 
كرده  منفجر  هم  را  سنی  خلفای 
امام  به  را  خدمت  ترين  بزرگ  و 
مسير  كه  چرا  می كنند  زمان 
مصداق  و  كرده  باز  را  شهادت 
را  بكربال«  المقتول  بدم  طالب  »انا 
سبب می شوند و عاشورا سنگری 
خوبی  در  را  اسالم  اهل  كه  است 
با واليت  و بدی تعذيه می كند و 
 خدا و يا بدون آن بودن را مشخص 

می سازد. 
امامت  از  اطاعت  در  افزود:  ايشان 
هم بايد جنبه حسينی و صلح را در 
و  جنبه حسينی  هم  و  گرفت  نظر 
ايثار و شهادت را، چرا كه در كامل 
بودن اسالم ده نمره برای استقامت 
و بصيرت و ده نمره برای اطاعت 
در نظر گرفته می شود و در نهروان 
كه  چرا  شدند،  رفوزه  عده ای 
بصيرت  و  تعقل  ولی  داشته   تعبد 

نداشتند.

مهم ترین مصالح دنیا و آخرت 
مردم در كالم روحانیت است

)معاونت  اسماعيلی  مهدی  محمد 
امنيتی استانداری اصفهان(  سياسی 
با حضور در جمع روحانيون و ائمه 
جماعات اصفهان گفت: مهم ترين 
مصالح دنيا و آخرت مردم در كالم 
روحانيت است و روحانيت معظم 
حركت های  همه  در  انقالبی  و 
اصالحی پيشتاز بودند و روحانيت 
و  گر  اصالح  همواره   شيعه 
هيچ  پای  و  بوده  كننده  آبادان 
ننموده  امضا  را  ننگين  قطعنامه 

است. 
وضعيت  امروز  كرد:  اضافه  وی 
جامعه  در  ثروت  عادالنه  توزيع 
مندی  بهره  و  است  شده  بهتر 
برای  مساوی  رفاهی  وسايل  از 
است  دولت  دغدغه های  از  مردم 
به  عالقه  نيز  دولت  محاسن  از   و 
 بهره برداری مساوی مردم از امكانات 

می باشد.
كرد:  تصريح  استانداری  معاون 
اقتصاد كشور بيمار است و ساالنه 
صرف  تومان  ميليارد  هزار   120
هزار   200 كه  می شود  يارانه 
ميليارد سرجمع درآمد كشور است 
و متأسفانه 70 درصد اين يارانه تنها 
می شود  مردم  درصد   30 نصيب 
خصوص  در  كشور  امروز   و 
بهره وری دچار مشكل شده، چرا 
برداشت  با  آب  و  زمين  ميزان  كه 
كشاورزی مغاير است و از همين 
 ميزان زمين می توان ده برابر برداشت 

كرد.
كه  مطلب  اين  بيان  با  اسماعيلی 
جزو  بايد  ايران   ،1404 افق  در 
رتبه  و  جهان  برتر  كشورهای 
شد:  يادآور  باشد  منطقه  اول 
منطقه  در  ما  رقيب  تركيه  كشور 
تومان   1000 سوخت  ليتر  هر  از 
يارانه  آن  برای  ما  و  دارد   درآمد 

می پردازيم. 
كرد:  خاطرنشان  پايان  در  وی 
هدفمندی يارانه ها كار شجاعانه ای 
بخش های  همه  امروز  كه  است 
اجرای  به  مصمم  استان  و  كشور 
طول  آن  اعالم  اگر  و  هستند  آن 
جمهوری  رياست  است  كشيده 
برنامه ها  در  ابهامی  می خواهد 
می تواند  محرم  فرصت  و  نباشد 
به  نسبت  مردم  كه  باشد  زمانی 
لسان  از  طرح  اين  خوبی های 
 روحانيت حرف های اميدوار كننده 

بشنوند.

قبل  از  یارانه ها  هدفمندی 
جسارت  آن  اجرای  بود،  مطرح 

می خواست!
آيت ا... يوسف طباطبائی نژاد امام 
جمعه اصفهان در سخنانی در جمع 
روحانيون و ائمه جماعات اصفهان 
يارانه ها  هدفمندی  داشت:  اذعان 
از زمان دو رياست جمهوری قبلی 
نيز مطرح بود، ولی متأسفانه ايشان 
با ترس با اين مسأله برخورد كردند 
اجرای  برای  را  الزم  جسارت  و 

طرح نداشتند.
مستضعف  افراد  داد:  ادامه  ايشان 
از محل اين طرح دولت بهره مند 
از  درصد   60 دست  و  می شوند 
از  پيش  و  نبوده  محتاج  كه  افراد 
می كردند  استفاده  از سوبسيد  اين 
فقرا  از  حمايت  و  می شود  كوتاه 
شده  گنجانده  طرح  اين  داخل  در 

است.
تصريح  نژاد  طباطبائی  ا...  آيت 
اين  بايد  اسالمی  حكومت  كرد: 
ما  و  می داد  انجام  قبل  از  را  كار 
و  نداريم  خاصی  دولت  به  كاری 
است  اسالمی  حكومت  ما  مقصد 
خدمات  حال  به  تا  ابتدا  در  كه 
داده  انجام  محرومان  برای  زيادی 
در  رفاهی  خدمات  افزايش  است. 
و خدمت  بوده  روستاها چشمگير 
رسانی به حد اعلی انجام می شود. 
ايشان خاطرنشان ساخت: اگر حتی 
يارانه ها  هدفمندی  از  هم  دولت 
عقب نشينی كند مردم بايد به طور 

شرعی از آن دفاع كنند.

 زاینده رود 
 شامگــاه هشتـم آذرمــاه در محــل 
اداره كل تبلیغات اسالمی استان اصفهان، 
گردهمایی ائمه جماعات مساجد و امامان 
 جماعت اداره های دولتی اصفهان با حضور 
 آیت ا... حـــائری شیــرازی بـــرگزار 

شد. 
اداره كل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
میان  هماهنگی  و  دلی  هم  راستای  در 
به  اقدام  مذهبی،  فعال  كانون های 
مداحان،  و  شعرا  گردهمایی  برگزاری 
گردهمایی  عاشورایی،  شعر  كنگره 
كانون  انتخابــات  مذهبی،  هیأت هــای 
دینی  كانون های  مجوز  صدور  مداحان، 
گردهمایی  برگزاری  نیز  و  هیأت ها  و 
استان  مذهبی  فرهنگی  كانون های 

اصفهان نموده است. 

در اطاع��ت از امامت هم باید جنبه 
حس��ینی و صل��ح را در نظر گرفت 
و ه��م جنب��ه حس��ینی و ایث��ار و 
ش��هادت را، چرا که در کامل بودن 
اس��الم ده نمره برای اس��تقامت و 
بصی��رت و ده نمره برای اطاعت در 
نظر گرفته می ش��ود و در نهروان 
ع��ده ای رف��وزه ش��دند، چ��را که 
 تعبد داش��ته ولی تعقل و بصیرت 

نداشتند.


