
اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: س��ند 
آماي��ش چهارمح��ال و بختي��اري ب��ه  زودي 
 تدوين مي شود. به گزارش فارس از شهركرد، 
»علي اصغر عنابستاني« در كارگروه تخصصي 
آمايش، توس��عه پايدار و محيط زيس��ت اين 
استان اظهار داشت: مناقصه تنظيم سند آمايش 
اين اس��تان برگزار و مش��اور آن انتخاب شده 

است. 
وي تنظي����م اين س��ند را يك��ي از مهم ترين 
 نيازه���ا و كليدي تري��ن مح��ور توس��عه در 
چهارمح��ال و بختي��اري بي��ان و تأكيد كرد: 
تعامل،  هم فكري و هم��كاري تمامي اعضاي 
كارگ��روه تخصصي آمايش، توس��عه پايدار و 
محيط زيست استان در تهيه اين سند ضروري 
و الزامي اس��ت. عنابس��تاني از نظارت كميته 
كارشناس��ي اين كارگروه بر روند تنظيم سند 
 آماي��ش چهارمح��ال و بختياري خب��ر داد و
اف��زود: وج��ود س��ند آمايش دقي��ق، كامل و 
همه جانب��ه با جمي��ع جهات و تمام��ي زوايا 
موجب پيشرفت سريع تر و جامع تر اين استان 
مي ش��ود. اس��تاندار چهارمحال و بختياري به 
تنظيم س��ند آماي��ش چهارمح��ال و بختياري 
براساس ش��رح خدمات س��ند آمايش كشور 
اشاره و تصريح كرد: تنظيم اين سند، چرخ هاي 
توس��عه اين استان را با جديت و توان باالتر و 

بيشتري به حركت در مي  آورد. 
عنابس��تاني قرار گرفتن سند آمايش اين استان 
در مس��ير علمي، صحيح و درست را ضروري 
دانس��ت و ادامه داد: پايه گذاري توسعه پايدار 
در چهارمح��ال و بختياري از ديگر هدف هاي 
مهمي است كه در تنظيم سند آمايش اين استان 
دنبال مي ش��ود. وي تصريح كرد: دستگاه هاي 
اجرايي عضو اين كارگروه مطالبه هاي خود را 
از آمايش احصا و براي بررسي در تنظيم سند 

ارائه كنند. 

استاندار چهارمحال و بختياري خبر داد:
تدوين سند آمايش 

چهارمحال و بختياري 

رنجبر: از اهداف  شهرداری اصفهان در 5 سال آینده

شاخص کیفیت زندگی شهروندان 
ارتقاء می یابد

علی اصغر عنابستانی در گفتگو 
با ايرنا، اظهار داشت: با توجه به 
قدمت 15 تا 20 ساله خانه های 
عالم در برخی از نقاط اين استان، 
اين  تجهيز  و  ساخت  مرمت، 
تخصيص  اولويت  در  خانه ها 

اعتبار است. وی از كارشناسان دفتر فنی استانداری خواست تا ضمن 
بازديد از اين دفترها گزارش كامل از نيازهای دفتر ائمه جمعه...

شهرستان/ صفحه4

و  آب  ش��ركت  مديرعام��ل 
فاض��اب روس��تايی اس��تان 
اصفهان در نشست خبری ويژه 
هدفمندی يارانه ها از اختصاص 
كمتري��ن مي��زان افزاي��ش در 
هدفمندی يارانه ها به آب بهای 

روستايی خبر داد. علی محمدی اظهار داشت: اگر روستائيان اصاح 
الگوی مصرف را رعايت كرده و مطابق استاندارد سرانه مصرف...

صفحه آخر/ صفحه8

هميش��ه تيغ ه��ای كوچ��ک در 
كمين مردانی بزرگ از آس��تين 
خودكامگ��ی و جهال��ت آخته 
ش��ده اند و تاريخی را رقم زدند 
كه در سراسر آن سرخی خونفام 
هزاران توطئه نقش بسته است و 

چه حاج ها كه بر س��ر دار مانده اند، تاريخ سراس��ر فراز و نشيب ايران 
هميشه در چنگال خودكامگی حاكمان و بر تخت نشينان...

سراسری/ صفحه2

ساماندهي دفاتر ائمه جمعه
 چهارمحال و بختياري 

تنها با 5 درصد يارانه دريافتي 
قبوض آب پرداخت مي شود

اميرکبير الگوی ترقی خواهی و 
مقاومت در مداخله بيگانگان

صفحه 6

صفـحهصفـحه
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رهبر معظم انقالب: 
مردم قم در 19 دی با بصيرت
به ميدان آمدند

اطالعيه مهم حج و زیارت اصفهان
 در زاينده رود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

قشرهای  ديدار  در  خامنه ای  ا...  آيت  حضرت 
مختلف مردم قم به مناسبت سالروز قيام 19 دی 

اين شهر، تصريح كردند: مردم قم در  56 مردم 
آن روز، با بصيرت اوضاع را شناختند، احساس 

گزارش  به  آمدند.  ميدان  به  و  كردند  تكليف 
امام  حسينيه  در  كه  ديدار  اين  در  ايشان  ايرنا، 
خمينی)ره( انجام شد، قيام 19 دی 56 مردم قم را 
سيلی محكمی بر جبهه استكبار و دشمنان اسام 
حضور،  اين  افزودند:  و  دانستند  ايران  ملت  و 
عليه  كشور  سراسر  در  را  عظيمی  حركت های 
دشمنان ايجاد كرد. رهبر معظم انقاب با اشاره 
به اين نكته كه مردم قم همواره در عرصه های 
اين  مردم  حضور  از  بودند،  پيشتاز  مختلف 
و  كردند  تجليل  قم  به  اخيرشان  سفر  در   شهر 
مردم  مختلف  قشرهای  سفر،  اين  در  افزودند: 
پايبندی خود را به نظام اسامی و همچنين ايمان و 
بصيرت خود را نشان دادند به گونه ای كه دشمنان 
هم به آن اعتراف كردند. ايشان حركت مردم قم را 
نمونه ای از بيداری و بصيرت برشمردند و تأكيد 
كردند: در همه قضايا بايد اينگونه عمل كرد. در 
اين ديدار كه در سالروز قيام تاريخی 19 دی 56 
مردم قم برگزار شد، قشرهای مختلف مردم اين 
ديار با آرمان های انقاب اسامی و رهبر معظم 

انقاب تجديد بيعت كردند. 

سراسری

رهبر معظم انقالب: 

مردم قم در 19 دی با بصیرت به میدان آمدند
زاینده رود 

كمين  در  كوچک  تيغ های  هميشه 
و  خودكامگی  آستين  از  بزرگ  مردانی 
رقم  را  تاريخی  و  شده اند  آخته  جهالت 
خونفام  سرخی  آن  سراسر  در  كه  زدند 
چه  و  است  بسته  نقش  توطئه  هزاران 
تاريخ  مانده اند،  دار  سر  بر  كه  حاج ها 
در  هميشه  ايران  نشيب  و  فراز  سراسر 
تخت  بر  و  حاكمان  چنگال خودكامگی 
نشينان خود قربانی گرفته است، قربانيان 
با جرم علم و دانش، ترقی طلبی و اصاح 
طلبی، جرمی نظير دفاع از حق پيشرفت 
و  اسير حسادت  گاه  كه  قربانيانی  مردم، 
گاهی طعمه حماقت می شوند. بی شک نام 
اميركبير برای هميشه دوران در تاريخ ايران 
به عنوان سياستمداری مقتدر و دانشمند و 
دوستدار مردم و نيز وطن پرستی با ايمان 
كه خواستار ترقی و پيشرفت كشور بود در 
اذهان مردم باقی خواهد ماند، او اگر چه 
در نزديكی دربار و مجاورت شاهزادگان 
پرورش يافت ولی هيچ گاه دفاع از حق 
مردم محروم و خدمت به خلق را فراموش 
همچون  مردی  بزرگ  درايت  اگر  نكرد، 
اميركبير نبود چه بسا شاهان قاجار جفايی 
بيشتر بر مردم روا می داشتند و اگر نفوذ اين 
وزير مقتدر نبود در عصر قاجار بی درايتی 
شاهان مسير پيشرفت و آبادانی آن دوران 
و  سياست  و  علم  همين  و  می بست  را 
مسير  سرانجام  كه  بود  وی  روشنفكری 
هموار  را  بدخواهان  حسادت  و  توطئه 
بی شمار،  خدمات  وجود  با  و  ساخت 
اميركبير را در رديف بدخواهان ناصرالدين 
شاه قرار داد. ميرزا تقی خان اميركبير بزرگ 
سياست مداری بود كه به جای مبارزه با 
خودكامگی راه اصاح از درون حكومت 

شاهان خودكامه را پيش گرفت و تا حد 
مرگ از آن دفاع كرد و در اين راه كشته 
شد او در كار خود موفق بود چه در زمان 
حيات و چه پس از مرگ كه پيام مهمی را 

به نسل های بعد منتقل كرد.
ميرزا تقی خان اميركبير صدراعظم معروف 
و مقتدر ايران در اوايل سلطنت ناصرالدين 
در  قمری  هجری   1220 سال  در  شاه 
»هزاوه« واقع در فراهان متولد شد، پدرش 
از خدمه و آشپز قائم مقام فراهانی وزير 
شاه قاجار بود و توجه قائم مقام فراهانی به 
اميركبير موجبات رشد و ترقی او را فراهم 
كرد. قائم مقام او را به همراه خسرو ميرزا 
در  اميركبير  سرانجام  فرستاد،  روسيه  به 
معيت ميرزا محمد خان زنگنه به آذربايجان 
فرستاده شد و در آنجا ميرزا محمدخان 
نظامی«  »وزير  سپس  و  نظامی«  »امير  به 
مورد  نيز  جوان  اميركبير  و  يافت  ارتقاء 
وليعهد  ميرزا  ناصرالدين  اعتماد  و  توجه 
محمدشاه،  مرگ  از  پس  گرفت،  قرار 
ناصرالدين ميرزا در سفری به تهران برای 
احراز مقام سلطنت به ميرزا تقی خان لقب 
اميرنظام داد و او را به صدارت برگزيد. 
ميرزا تقی خان به سبب لياقت و پاكدامنی 
و ايجاد امنيت در مملكت و مقاومت در 
برابر مداخله بيگانگان و اصاح امور مالی 
و ترويج علم و فنون و دانش به اميركبير 
حسادت  براثر  سرانجام  يافت.  شهرت 
اطرافيان ناصرالدين شاه و كارشكنی ايشان 
به خصوص مادر شاه كه مادر زن اميركبير 
اميركبير  نام داشت،  نيز بود و »مهدعليا« 
مورد سوءظن ناصرالدين شاه واقع شد و 
پس از 4 سال صدارت صادقانه از مقام 
خود خلع و در سال 1268 هجری قمری 

در قريه فين كاشان به قتل رسيد.

معاون امور عمرانی استاندار تهران گفت: 
انحال شورای شهر گلستان از توابع استان 
تهران در وزارت كشور قطعی شده است. 

محمدرضا محمودی در گفتگو با ايرنا، به 
شهرداری،  در  بستگان  و  اقوام   كارگيری 
سوء استف��اده از م��وقعيت شغلی، حضور 
نداشتن در شورای مح���ل و دخ��الت در 
ساخت و سازهای غيرمجاز را از تخلف های 
عمده اعضای شورای شهر گلستان اعام 
كرد. استاندار تهران هفته گذشته در گفتگو 
با ايرنا از انحال يک شورای شهر در اين 

استان خبر داد اما گفت كه نام شورای ياد 
شده پس از طی مراحل قانونی و قطعی 
شدن آن اعام می شود. هيأت رسيدگی 
استان  اسامی  شوراهای  تخلفات  به 
تهران چندی پيش 7 تن از اعضای چند 
انجام  علت  به  نيز  را  استان  اين  شورای 
 تخلف های ياد شده سلب عضويت كرده 

بود. 
در  گلستان  بخش  مركز  گلستان  شهر 
شهرستان رباط كريم است و در فاصله 5 

كيلومتری از اسامشهر قرار دارد.

 براساس آمارهای منتشر شده از وضعيت 
جاری،  سال  در  پايتخت  ساز  و  ساخت 
بلند مرتبه سازی در مناطق مختلف تهران 
71 درصد نسبت به سال گذشته افزايش 
آمارهای  ايرنا،  گزارش  به  است.  داشته 
منتشره از سوی شهرداری تهران حكايت 
در  ساز  و  ساخت  فرآيند  كه  دارد  آن  از 
پايتخت به سمت بلند مرتبه سازی می رود 
و سه چهارم ساختمان های شهر را در بر 
نشان می دهد  آمارهای رسمی  می گيرد. 
در شش ماهه نخست امسال هشت هزار 
و 600 ساختمان در پايتخت احداث شده 

كه از اين تعداد شش هزار و 100 واحد 
آن دارای ارتفاع 5 طبقه و بيشتر بوده اند 
و بر اين اساس 71 درصد ساختمان های 
جديد االحداث شهر بلند مرتبه بوده اند. 
اين  بر  معماری  كارشناسان شهرسازی و 
باورند كه شهر را بايد فشرده و با تراكم 
باال ساخت و مانع رشد افقی آن شد؛ چرا 
كه ارائه خدمات در رشد عمودی آسان تر 
از افقی است و رشد افقی موجب افزايش 
فاصله و نياز به حمل و نقل طوالنی تر، 
مصرف انرژی و تأسيسات زيرزمينی بيشتر 

می شود.

كاركنان   86 سال  عدالت  سهام  سود 
دستگاه های اجرايی استان تهران آغاز شد. 
مرتضی تمدن )استاندارتهران( اعام كرد: 
پرداخت سود عدالت آن دسته از كاركنان 
شاغل در دستگاه های اجرايی استان تهران 
كه در سال 87 ثبت نام كرده  و سهامدار  
قطع��ی  محسوب  شده ان���د پرداخت 
می شود. وی گفت:  سود سهام عدالت به 
ازای هر نفر 400هزار ريال است و به 365 

هزار نفر از كاركنان تعلق می گيرد. 
استان���دار ته����ران اف��زود: نمايندگان 
دستگاه های اجرايی جهت دريافت حواله 
سود سهام عدالت به دبيرخانه سهام عدالت 
استان تهران مراجعه نمايند.گفتنی است كه 
سود سهام عدالت شاغان و بازنشستگان 
آموزش و پرورش و بازنشستگان كشوری 
شده  پرداخت  اين  از  پيش  لشگری  و 

است.

رئيس شورای اسامی شهر تهران با انتقاد 
از برخی تخلف ها در تبديل پاركينگ های 
پايتخت به واحد های تجاری و ورزشی 
گفت: با ايجاد تغيير در قوانين ساخت و ساز، 

جلوی ادامه اين تخلف ها را می گيريم. 
تأكيد  ايرنا  با  گفتگو  در  چمران   مهدی 
كرد: البته اين تخلف به طور گسترده نيست 
اما به گونه ای است كه پاركينگ تبديل به 
تجاری شده و به دليل خاف، به كميسيون 
ماده 100 می رود كه كميسيون ماده 100 
نيز حكم تخريب داده اما منطقه با اجرايی 
نكردن آن و دريافت وجه خاف، كار را 
قانونی می كند. وی افزود: اين روند، روند 
مناسبی نيست كه به دليل برخی اشكات 
در قوانين ساخت و ساز بروز می دهد و 
شورای شهر بايد در اين خصوص برخی 
قوانين را برای جلوگيری از تداوم تخلف 

اصاح كند. 

رئيس شورای اسامی شهر تهران با اشاره 
دريافت  برای  بسيار  درخواست های  به 
 مجوز كاربری تجاری در تهران نيز اظهار 
داشت: تقاضاها و نامه های بسياری در اين 
زمينه به دستمان می رسد كه شهروندان قصد 
تجاری كردن واحد های خود را دارند و چون 
 با ضوابط تجاری مغايرت دارد، با آن مخالفت 
می كنيم. چمران در خصوص اينكه آيا آمار 
مشخصی از ميزان تخلف تبديل پاركينگ ها 
 در تهران به واحدهای تجاری يا ورزشی وجود 
مي����زان  از  دقيقی  آم���ار  گفت:  دارد؟ 
 تخلف ها نداريم اما تعداد آرای كميسيون 
تأكيد  با  وی  است.  مشخص   ماده 100 
مجدد بر اينكه تبديل پاركينگ و اتاق ها 
نبايد  و  است  خاف  تجاری  واحد  به 
شهرداری  كرد:  خاطرنشان  گيرد  صورت 
موضوع اين  با  جدی  برخورد  به   ملزم 

است. 

قهرمانی وطن دوست که حامی علم و دانش بود
اميرکبير الگوی ترقی خواهی و مقاومت 

در مداخله بيگانگان

جهان نما ایراننصف النهار

اظهارات جک استراو جنجال آفريد 
اظه��ارات جک اس��تراو نماينده مجلس ع��وام انگلي��س و از دولتمردان 
 ارش��د دولت سابق اين كش��ور درباره جامعه پاكستانی های مقيم انگليس 
جنجال آفرين ش��د. به گزارش ايرنا، اس��تراو در پی محكوميت دو تن از 
پاكس��تانی تبارهای مقيم انگليس در دادگاه شهر ناتينگهام به اتهام تشكيل 
باند فس��اد و سوءاستفاده جنس��ی از دختران جوان و نوجوان، مدعی شد 
برخی پاكس��تانی تبارهای مقيم انگليس و به ويژه قش��ر جوان آنها دارای 
مش��كل های اخاقی هس��تند. وی در مصاحبه جداگانه با بی بی س��ی و 
اس��كای نيوز گفت: برخی جوانان پاكستانی تبار كه در جامعه خود دارای 
محدوديت های زيادی برای تماس با جنس مخالف هستند، دختران جوان 
و نوجوان س��فيد پوس��ت را هدف قرار می دهند و از آنان سوءاس��تفاده 
می كنن��د. وی افزود: اين افراد به ويژه دختران آس��يب پذير را در جامعه 
س��فيد پوست انگليس به عنوان هدف هايی آسان برای سوءاستفاده، هدف 
ق��رار می دهند. اين اظهارات جک اس��تراو كه در دولت س��ابق كارگری 
اين كش��ور سمت های مهمی همچون وزير كش��ور، وزيرخارجه و وزير 
دادگس��تری را برعهده داش��ت، با واكنش منفی جامعه پاكستانی تبارهای 
مقي��م انگليس مواجه ش��د. برخ��ی از اين افراد در گفتگو با رس��انه های 
مختلف تأكيد كردند كه اظهارات جک اس��تراو بوی نژاد پرستی می دهد. 
آنان تأكيد كردند كه اعمال چند خافكار و متجاوز را نبايد به كل جامعه 
پاكس��تانی تبار مقيم انگليس تعميم داد. با يک جنايتكار فارغ از اينكه چه 
ن��ژاد و مذهبی دارد بايد به عنوان يک جنايتكار برخورد قانونی ش��ود، نه 
اينك��ه كار او را به يک گروه اجتماعی گس��ترده تر نس��بت داد. اظهارات 
اي��ن نماينده مجلس ع��وام انگليس همچنين واكن��ش و انتقاد تعدادی از 
همكارانش را به دنبال داشت. خالد محمود يک نماينده ديگر حزب كارگر 
در مجلس عوام انگليس به اسكای نيوز گفت: سخنان استراو گرايش های 
نژاد پرس��تانه را عليه ي��ک جامعه اقليت زنده می كن��د. وی افزود: طرح 
اينگونه مطالب به هيچ وجه منصفانه نيست. جک استراو نبايد بدون ارائه 
مدرک و سند اين گونه ادعاها را مطرح كند. كيث واز ديگر نماينده مجلس 
عوام و رئيس كميته امور داخلی مجلس عوام نيز ضمن مخالفت با سخنان 
جک استراو گفت: من فكر نمی كنم كه اين موضوع يک مشكل فرهنگی و 
مربوط به يک اقليت خاصی در جامعه باشد. وی افزود: ما بايد به موضوع 
سوءاستفاده جنسی از دختران جوان به عنوان يک موضوع قضايی و جنايی 
نگاه كنيم و از نتيجه گيری های ش��تابزده بپرهيزيم. اين نماينده شهر لستر 
اظهار داش��ت: افراد خافكار بايد محاكمه و مجازات شوند و يک تحقيق 

همه جانبه نيز برای ريشه يابی اين معضل انجام شود. 

عراق با نشست اتحاديه عرب در 
محلی غير از بغداد مخالفت کرد 

ع��راق اعام ك��رد كه با نشس��ت اتحاديه عرب به رياس��ت اين كش��ور 
 در محل��ی غير از بغداد مخالف اس��ت. به گزارش ايرن��ا، القدس العربی 
نوشت: هوشيار زيباری )وزير امور خارجه عراق( در ديدار با عمرو موسی 
)دبير كل اتحاديه عرب( گفت كه كش��ورش با برگزاری نشس��ت اتحاديه 
ع��رب در هر مكان ديگری غير از بغداد مخالف اس��ت. وی در كنفرانس 
مطبوعاتی مش��ترک با عمرو موسی گفت: ما درباره نشست اتحاديه عرب 
با رياس��ت عراق در مكان ديگری گفتگو كرديم و دس��ت آخر تصميم بر 
اين شد كه اين نشست در بغداد برگزار شود و نه مكانی ديگر. وی درباره 
مس��ائل امنيتی گفت كه اين مسأله از اولويت های برنامه های ماست و ما 
كميته ای امنيتی در اختيار داريم كه امنيت نشست را تضمين می كند. دبير 
كل اتحاديه عرب نيز گفت كه عراق كشور غايب از جمع كشورهای عرب 
نيست و اميدوارم كه نشست اتحاديه عرب در سطح باال برگزار شود. وی 
درباره تهديدها گفت: گروه هايی كه تهديد می كنند پيش از اين نيز دولت 

عراق را متهم به اين كرده بودند كه از جهان عرب منزوی شده است. 

واشنگتن تالش پكن برای کاهش 
تنش ها در شبه جزيره کره را به 

رسميت می شناسد 
وزي��ر دف��اع امري��كا اعام 
كرد كه پ��س از گلوله باران 
كره جنوبی،  به  متعلق  جزيره 
چي��ن ب��ه كاهش تن��ش در 
ش��به جزيره كره كمک كرده 
ايلنا به  اس��ت. به گ��زارش 
از خبرگزاری فرانس��ه،  نقل 
»رابرت گيت��س«، وزير دفاع 
امريكا پيش از ديدار از پكن 
در مصاحب��ه ب��ا خبرنگاران 
گفت: نقش سازنده چين را 

در كاهش تنش ها در ش��به جزيره كره در بخش پايانی س��ال گذش��ته به 
رس��ميت می شناس��يم. رابرت گيتس گفت كه در جريان ديدار سه روزه 
خ��ود از چين قصد دارد با مقام های پك��ن درباره چگونگی متقاعد كردن 
كره ش��مالی به اتخاذ موضعی كم تهاجمی تر گفتگو كند. وزير دفاع امريكا 
گفت: يكی از هدف های ما از اين س��فر اين اس��ت كه ببينيم آيا می توانيم 
پيش از تحريک های مقطعی كره ای ها، از اين بحران خارج ش��ويم و ثبات 
بيش��تری را در ش��به جزيره كره برقرار كنيم. گيتس تأكيد كرد: واشنگتن 
و پكن در اين مس��أله دارای منافع مش��ترک هس��تند. بنا بر اين گزارش، 
مقام ه��ای امريكاي��ی با توجه به نفوذ چين در ش��به جزي��ره كره، همواره 
خواس��تار فشار بيشتر پكن به پيونگ يانگ هستند، درخواستی كه با وجود 
 تاش ه��ای امري��كا و متحدان��ش در منطقه نتيجه چندانی در بر نداش��ته 

است.

محاکمه 765 نفر در عربستان 
به اتهام ارتباط با القاعده

وزارت دادگس��تری عربستان سعودی اعام كرد كه 765 متهم به ارتباط با 
ش��بكه القاعده كه در بازداش��ت به سر می برند، محاكمه شدند. به گزارش 
فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، شيخ عبداله السعدان، 
سخنگوی رسمی وزارت دادگس��تری عربستان تأكيد كرد كه دادگاه ويژه 
كيفری به موضوع قضايی همه كسانی كه به خاطر جنايت های تروريستی 
و توطئه عليه امنيت ملی بازداش��ت شدند، رس��يدگی می كند. وی افزود: 
تا پايان س��ال گذش��ته مي��ادی دادگاه به 442 پرون��ده در ارتباط با 765 
بازداشتی به اتهام های گوناگون رسيدگی كرده و احكام اوليه آنها را صادر 
كرده است و تاكنون برای 325 پرونده درخواست تجديد نظر شده است. 
اين مقام وزارت دادگس��تری عربستان به فهرستی از اتهام های اصلی وارد 
بر بازداش��تی ها در دادگاه ويژه اش��اره كرد و از جمله اين اتهام ها پيوستن 
به القاعده و اقدام های تروريس��تی، حمايت مالی از تروريس��ت ها، رابطه 
با س��ركرده های القاعده و عناصر آن و مخفی نگاه داش��تن آنها، تش��كيل 
گروهک های تروريس��تی، تحريک به جنگ در منطقه های پرآش��وب و نا 
آرام، جمع آوری نيرو برای القاعده، تماس و هماهنگی و كار با طرف های 
خارج��ی برای توطئه چينی عليه امينت ملی با ايجاد نا آرامی و بر هم زدن 
امنيت كشور و تجارت ساح و قاچاق آن و در اختيار داشتن مواد ممنوعه 

نام برد.

رئيس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسامی در نشست 
مديران و رؤسای كميته ها و شوراهای تخصصی 
اين منطقه گفت: اصفهان بيش از ساير استان ها در 
سطح جهان شناخته شده است و شايسته است كه با 
توجه به ظرفيت های مختلف اين استان و واحدهای 
فعاالنه تر  حوزه  اين  آن،  در  مستقر  دانشگاهی 
گام های عملی  تری بردارد. به گزارش ايمنا دكتر 
مظاهری با تأكيد بر اين كه حوزه بين الملل منطقه 
فعاليت مضاعف در حوزه  تقويت شود،  بايستی 
اطاع رسانی، امور بين الملل و تحصيات تكميلی 
را از اولويت های منطقه 4 دانشگاه دانست. وی 
دو  امنای  هيأت  جلسه های  تشكيل  به  اشاره  با 
اظهار  بختياری  و  چهارمحال  و  اصفهان   استان 
كميسيون تخصصی  برگزاری جلسه های  داشت: 

هيأت امنا و پيگيری مصوبه های آن در منطقه چهار 
سازماندهی شده و در حال اجرا می باشد. مظاهری با 
بيان اين كه در همه امور، استفاده از خرد جمعی مهم 
و ضروری است اعام كرد: بازديدهای كميته های 
تخصصی از واحدهای منطقه نبايستی به صورت 
با برنامه  بايد  مكرر و موازی صورت گيرد بلكه 
 ريزی هدفمند و با عضويت كارشناسان خبره در 
گروه های بازرسی در كمترين زمان، بيشترين مباحث 
روش های  گفته وی  به  گيرد.  قرار  بررسی  مورد 
برخورد در اين بازديدها بسيار دارای اهميت است 
زيرا هشدار، ترغيب و تشويق بايستی توأم با هم 
در  فرهنگی  و  علمی  ماندگار  چهره  اين  باشند. 
خصوص برنامه های كميته اطاع رسانی منطقه نيز 
با تأكيد بر اين كه الزم است فعاليت های برجسته 

اين منطقه به طور شفاف و گسترده اطاع رسانی 
شود گفت: در همين راستا بايد پايگاه های اطاع  
رسانی واحدهای دانشگاهی با به روز رسانی اخبار، 
نماهنگ  نمايند. ساخت  فعاليت  پويا  به صورت 
روابط  تجهيز  و  تقويت  منطقه4،  ويژه  كيفيت  با 
ويدئو  صورت  به  جلسه ها  برگزاری  عمومی ها، 
كنفرانس، برگزاری نشست های خبری مسئوالن و 
مديران واحدها با مطبوعات و نشريه های استانی و 
ملی و... از ديگر تأكيدهای دكتر مظاهری بود. معاون 
فرهنگی دانشگاه آزاد اسامی همچنين با اشاره به 
اجرايی شدن طرح هدفمند سازی يارانه ها خاطر 
نشان ساخت: منطقه چهار دانشگاه آزاد اسامی با 
مديريت بهينه امكانات و مقدورات در اين خصوص 

همفكر و همسو می باشد.

معاون امور اجرايی مس��جد س��يد از دس��تگيری س��ارق 
كاشی های برجس��ته و بی نظير اين بنای تاريخی خبر داد. 
عط��ش مرك��زی در گفتگو با ايمنا گف��ت: در طول 6 ماهه 
گذش��ته تاش زيادی جهت دستگيری اين سارق از سوی 
متوليان و معاونت امور اجرايی مس��جد سيد به عمل آمد و 
خوشبختانه با پيگيری های مكرر موفق به شناسايی سارق 
كاش��ی های زيبای مس��جد شديم. وی با اش��اره به قدمت 
چند صد ساله اين كاش��ی ها افزود: طبق گفته كارشناسان 
 ميراث فرهنگی، كاشی های مسجد سيد كه از زمان حضرت

آيت ا... العظمی س��يد محمد باقر موس��وی شفتی، بانی و 
واقف مسجد نصب گرديده شده بود از نظر قدمت و ارزش 
تاريخی در جهان بی نظير اس��ت. وی ادامه داد: از آنجا كه 

اين بنای تاريخی از س��اليان گذشته به ثبت آثار ملی رسيده 
است، اين سرقت، دس��تبرد به ميراث ملی و فرهنگی شهر 
گنبد های فيروزه ای محسوب می شود، بنابراين توليت و 
امام جماعت مس��جد از مسئوالن ذيربط خواستار رسيدگی 
جدی به اين پرونده ش��دند. طبق گزارش و مش��اهدات به 
عمل آمده تعداد 80 كاش��ی از كتيبه اين مسجد ربوده شده 
كه در تحقيقات موجود مشخص گرديد كه تعداد 43 كاشی 
توس��ط اين سارق به سرقت رفته و متأسفانه هنوز موفق به 
باز پس گيری 37 كاشی از كتيبه اين مسجد نشده ايم. وی 
خاطر نش��ان كرد: سارق مزبور كه در حال حاضر در زندان 
به س��ر می برد در اظهارات خود به ربودن 37 كاشی ديگر 

اعتراف نكرده است.

اصفهان  استان  توحيدی  اديان  دبيرخانه   مسئول 
گفت: با سران اديان توحيدی مذاكره هايی صورت 
می گيرد تا در اواخر سال آينده همايش بين المللی 
اديان توحيدی در اصفهان برگزار شود. حجت  االسام 
والمسلمين حبيب اله ارزانی در گفتگو با فارس در 
اصفهان، با اشاره به تشكيل دبيرخانه اديان توحيدی 
در اصفهان اظهار داشت: در سال جاری اساسنامه 
اين دبيرخانه به تأييد سران اديان توحيدی رسيد. 
وی افزود: همايشی هم در اين ارتباط با حضور 
اديان توحيدی سراسر اصفهان در مجتمع فرهنگی 

هنری استاد فرشچيان برگزار شد. 

اصفهان  استان  توحيدی  اديان  دبيرخانه  مسئول 
داد  خبر  آينده  سال  در  همايش  دو  برگزاری  از 
و تصريح كرد: در اين ارتباط بايد با سران اديان 
درصدد  زمينه  اين  در  و  شود  صحبت  توحيدی 
هستيم تا اواخر سال آينده همايش بين المللی اديان 

توحيدی در اصفهان برگزار شود. 
همايش ها،  برگزاری  كنار  در  داد:  ادامه  ارزانی 
كميته های تخصصی بين االديانی نيز تشكيل می شود 
تا در اين ارتباط مسلمانان در كنار اديان توحيدی به 
يک مفاهمه برسند و اختاف های موجود در اين 

زمينه به خوبی برطرف شود. 

بايد وحدتی كه خداوند به آن  اينكه  بيان  با  وی 
اشاره دارد ميان اديان توحيدی برقرار شود، اظهار 
داشت: بايد به وحدت ميان اديان توحيدی نگاهی 
اين چنينی داشت و در اين ارتباط از شتابزدگی ها و 

تصميم های عجوالنه جلوگيری كرد. 
اصفهان  استان  توحيدی  اديان  دبيرخانه  مسئول 
افزود: وحدت اديان به اين معنی نيست كه فرد دين 
خودش را از دست بدهد بلكه وحدت اديان به 
اين معناست كه ضمن دفاع عاقانه و منطقی از 
آموزه های دينی تاش شود تا سران اديان ديگر با 

زبان خود، دين و مذهب خود را معرفی كنند.

پيرو اعام روابط عمومی حج و زيارت استان اصفهان به اطاع مشتاقان 
زيارت خانه خدا می رساند نحوه ثبت نام و تاريخ پروازهای حج عمره 
می گردد.  منتشر  رود  زاينده  روزنامه  در   89/10/25 مورخ  شنبه  روز 
عاقه مندان به ثبت نام می توانند در تاريخ فوق روزنامه را از تمامی 

روزنامه فروشی های سراسر استان بخواهند.
 روابط عمومی روزنامه زاینده رود

امام جمعه كاشان وجود بقاع متبرک امام زادگان در ايران اسامی را نعمات 
بزرگ الهی برای اين كشور و ملت عنوان كرد. به گزارش ايسنا، آيت ا... 
عبدالنبی نمازی طی سخنانی در مراسم پرده برداری از ضريح جديد امام 
زادگان در مشهد اردهال اظهار داشت: امام زادگان به واقع شعبه ای از كربا 
و مدينه می باشند، بنابراين زيارت سادات و امام زادگان ثواب زيارت رسول 

خدا)ص( و اميرالمومنين)ع( و فاطمه زهرا)س( و.... را دارد. 

رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی: 
اصفهان بيش از ساير استان ها در سطح جهان شناخته شده است 

سال آینده؛
همايش بين المللی اديان توحيدی در اصفهان برگزار می شود 

اطالعيه مهم حج و زيارت اصفهان
 در زاينده رود

» امام زادگان« در ايران شعبه ای از کربال و 
مدينه  می باشند

معاون استاندار تهران:
انحالل شورای شهر گلستان قطعی شد 

رشد 71 درصدی بلندمرتبه سازی در تهران 

آغاز پرداخت سود سهام عدالت سال 86 تهران

چمران: 
جلوی تبديل شدن پارکينگ های تهران به واحد 

ایستگاه یارانهتجاری را می گيريم 

در صورت عدم امکان تفکيک کنتور آب، تنها يک قبض صادر می شود 
هم زمان با هدفمندی يارانه ها در كشور، بحث 
از  كه  كسانی  برای  آب  كنتورهای  تفكيک 
اهميت  می كنند  استفاده  مشترک  كنتورهای 
ويژه ای يافته و اين در حالی است كه معاون وزير 
نيرو در امور آب و آبفا اعام كرده در صورت 
عدم امكان تفكيک كنتور آب، تنها يک قبض آب 
برای آنها صادر خواهد شد. از آنجا كه مصرف 
آب در مجتمع های مشترک آپارتمانی بارها مورد 
توجه مسئوالن وزارت نيرو قرار گرفته، بنابراين 
در اماكنی كه امكان تفكيک كنتورها وجود داشته 
باشد، اين كار صورت خواهد گرفت و به تعداد 
مشتركانی كه دارای كنتور هستند قبض آب صادر 
 می شود. محمدرضا عطارزاده در اين زمينه اظهار 
كنتورها،  تفكيک  در  بحث  مهم ترين  داشت: 
امكان جداسازی است چرا كه به علت گردش 
از  بسياری  متمركز  سامانه های  در  گرم  آب 
در  جداسازی  امكان  مسكونی،  مجتمع های 

اين مجتمع ها وجود ندارد. وی ادامه داد: برای 
تفكيک كنتورهای مشتركان تنها هزينه كنتور و 
لوازم جانبی از مشتركان دريافت می شود و در 
جايی كه امكان تفكيک كنتور آب وجود ندارد 
تنها يک قبض آب صادر می شود،  اما آب بها 
متناسب با حجم آب تقسيم بر تعداد واحدها 

محاسبه می شود.
و  جداسازی  هزينه ه��ای  كرد:  تأكيد  وی 
ريال  هزار  و 800  ميليون  يک  كنتور  تفكيک 
تا   300 حدود  نيز  كنتور  دستگاه  هزينه  و 
نيرو  وزير  معاون  است.  ريال  هزار   400 
مجتمع های  مديران  كه  سال هاست  افزود: 
آپارتمان،  متراژ  براساس  را  بها  آب  آپارتمانی 
تعداد نفرات و ساير موارد محاسبه می كنند و 
اميدواريم به سرعت با به كارگيری روش  های 
الكترونيكی پيشرفته ای اين كار را سامان دهيم. از 
سوی ديگر مسعود خشايی معاون هماهنگی و 

پشتيبانی شركت مهندسی آب و فاضاب كشور 
اظهار داشت: ضرورت دارد در تمام شركت های 
آب و فاضاب زمينه ای فراهم شود تا مشتركان در 
صورت درخواست برای تفكيک كنتور و داشتن 
شرايط الزم با پاسخ منفی مواجه نشوند. براساس 
اطاعيه شماره 6 ستاد هدفمند كردن يارانه ها، 
تفكيک  به  موفق  مسكونی  ساختمان های  اگر 
نشده اند  كار شهرداری  پايان  دريافت  و  واحد 
با خوداظهاری مشتركان مربوطه و دريافت يک 
تعهدنامه اخاقی از آنان ميزان مصرف به تعداد 
واحد ها تقسيم و بر مبنای آن ميزان هر واحد 
مشخص و محاسبه خواهد شد. در اين اطاعيه 
آمده است: از آنجا كه محاسبه قيمت آب،  برق 
وگاز مشتركان خانگی با تعرفه های جديد و به 
صورت پلكانی محاسبه می شود، ميزان مصرف 
مشتركان و تعداد واحد  های بهره بردار در يک 

مجموعه مسكونی مهم است. 

چه خبر از پایتخت

سارق 
کاشی های 
مسجدسيد 
دستگير شد 
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رو در روآژیر

ما بسياری از فشارهای روانی )استرس( 
را در زندگ��ی روزم��ره خ��ود تجرب��ه 
می كنيم. اس��ترس ي��ک واكنش منفی 
نيس��ت، مقدار كم استرس نه تنها مضر 
نيست بلكه می تواند مفيد هم باشد و به 
زندگی ما جذابيت وتحرک بخشد و ما را 
در مقابل تغييرات ياری و حسن سازش 
پذيری را در ما تقويت كند. استرس اين 
فرصت را ب��رای ما فراهم می آورد تا با 
خطر مبارزه كنيم يا از آن بگريزيم، واحد 
استرس را براساس تغييرات می سنجيم، 
هرچه تغييرات بيشتر باشد استرس باالتر 
است، اگر چنانچه استرس از حد مجاز 
فراتر رود و بر روی هم انباش��ته ش��ود، 
بحرانی به وجود می آورد كه بر زندگی، 
ما اثر منفی گذاش��ته و چون شاقی به 
س��امت جس��می، روحی و روانی ما 
آسيب می رساند. در اين دنيای ماشينی 
كه هر روزه دستخوش تغييرات جديدی 
اس��ت، مهارت توانايی مقابله با استرس 
و ش��ناخت روش صحيح برخ��ورد با 
تغييرات اس��ترس زا اين امكان را به ما 
می دهد تا با منابع استرس و نحوه تأثير 
آن را بر زندگی خود بشناسيم و با اعمال 
و موض��ع گيری های صحيح و به جای 
خود بتوانيم فش��ار و استرس را در خود 
كاهش داده و آرامش خود و خانواده را 

تأمين كنيم.
نشانه های جسمی: گرفتگی يا انقباض 
)گلو سينه شكم...(، احس��اس درد )در 
ناحيه سر گردن كمر(، تپش قلب، پرش 
عضانی )تيک(، خس��تگی و احساس 
كوفتگی، تعريق بدن به خصوص در كف 
دستها، اسهال، مشكات خواب، ناراحتی 

معده و گوارش و خشكی دهان.
نش��انه های روحی روانی كس��انی كه 
دچار استرس می شوند نيز شامل موارد 
زير است: بی حوصلگی، خلق ناپايدار، 
ترس های مرضی بی مورد، زود رنجی، 
داش��تن دلش��وره بی دلي��ل و بيقراری، 
نش��انه های رفت��اری فردی ك��ه دچار 
استرس شده است: پرخاشگری، نداشتن 
تمركز، جويدن ناخن، مكيدن انگشت، 
بازی با موی س��ر يا كندن پوس��ت لب 
)ل��ب گزيدن(، دندان قروچه )س��اييدن 
دندانها ب��ه هم(، بی توجه��ی به وضع 
ظاهر، پرخوری يا كم خوری و پرخوابی 

يا كم خوابی
نشانه های فكری:گيجی و شلوغی ذهن، 
اشتباهات مكرر، كم دقتی، بهانه جويی، 
ناتوان��ی در به خاط��ر آوردن حوادث و 

ضعف در تصميم گيری
نمونه هایی از عوامل استرس زا: 
مرگ همس��ر يا اعضای خانواده، طاق، 
جداي��ی والدين، ابتا، ب��ه بيماری های 
صعب العاج يا از دس��ت دادن عضو، 
زندانی ش��دن، از دس��ت دادن ش��غل، 
بازنشس��تگی، وج��ود ف��رد معت��اد در 
خانواده،بارداری،تغيير شغل،مرگ يكی از 
خويشاوندان و يا دوستان نزديک، تغيير 
مكان به ويژه مدرسه برای دانش آموزان، 
بدهكاری، اختاف با خويش��اوندان و 
آشنايان، مش��كل داشتن در محل كار با 
همكاران، مشاجره و ناسازگاری مدام با 
همسر، والدين يا فرزندان، ازدواج و هر 
يک از عوامل فوق می تواند با اس��ترس 
كم يا زياد همراه باش��د كه بديهی است 
در استرس زياد مشكاتی را برای فرد به 

همراه خواهد داشت.
 در افرادی که استرس تأثیر منفی 

بیشتری می گذارد؟
 وابس��تگی بيش از حد ب��ه خانواده و 
ديگران دارند. و يا اينكه اعتماد به نفس 

كافی ندارند.
 به جامعه و آينده خوش بين نيستند.

 ناراحت��ی خود را با ديگ��ران در ميان 
نمی گذارند.

 احس��اس می كنن��د در برابر حوادث 
آينده ناتوان هستند.

 از ايم��ان و ابع��اد معن��وی برخوردار 
نيستند.

چگونه با استرس مقابله کنیم:
 ياد و توكل به خدا، عوامل استرس زا 

را شناسايی كرده و از ميان برداريم.
 ش��ب ها ب��ه موقع و به ان��دازه كافی 

بخوابيم.
 صبح ها زود از خواب بيدار شويم.

 مش��كات را آنچن��ان ك��ه هس��تند 
بپذيريم،

 غذا را با آرامش و لذت بخوريم.
 سعی كنيم در كمک كردن به ديگران 

پيش قدم شويم.
  مثبت انديش باش��يم. و به خوبيها و 

زيبايی ها فكر كنيم.

زاینده رود
در گذشته از اتاق خواب تنها برای 
خواب و اس��تراحت اس��تفاده می شد و 
اغلب اعضای خانواده ها ترجيح می دادند 
ساعاتی را كه در خانه هستند در كنار هم 
باش��ند و از كنار هم بودن لذت ببرند، اما 
متأسفانه اين روزها والدين و فرزندان هر 
كدام پس از بازگش��ت از محل كار خود 
يا مدرس��ه و دانشگاه راهی اتاق هايشان 
می ش��وند و جز در هنگام غذا خوردن 
بندرت پيش می آيد كه در فضايی خارج 
از اتاق ه��ای اختصاصی خ��ود دور هم 

جمع شوند. 
يكی از پيامدهای نامطلوب توسعه فناوری 
اين اس��ت كه محصوالت توليد فناوری 
نظير تلويزيون، كامپيوت��ر، تلفن همراه، 
بازی ه��ای تلويزيونی ي��ا ويدئويی و... 
به دوس��تان نزديک افراد مبدل ش��ده اند 
و همه اف��راد روزانه بخش قابل توجهی 
از س��اعات اوق��ات فراغت خ��ود را به 
گذراندن با ابزارهايی كه حاصل توس��عه 
فناوری در زندگی ما انس��ان ها هس��تند 
اختص��اص می دهند بنابراي��ن با وجود 
اينكه در گذشته چيدمان و چگونگی اتاق 
خواب افراد اغلب كمتر مورد توجه قرار 
می گرفت با توجه به اين تغييرات ايجاد 
ش��ده در سبک زندگی افراد بايد بيش از 
 پيش به اهميت اين موضوع تأكيد داشته 

باشيم.
از آنجاي��ی كه اتاق خواب انس��ان ها در 
دنيای امروز تنها مامن و پناهگاه مطمئن 
ب��رای گذراندن س��اعات باق��ی مانده از 
روز پس از تاش و خس��تگی ناش��ی از 
فعاليت روزانه ما محس��وب می ش��ود 
بايد به اين نكته توجه داش��ته باشيم كه 
محيط آن می تواند از تأثير قابل توجهی 
 ب��ر حالت روان��ی روحيه م��ا برخوردار 

باشد. 
بنابراين با توجه به توصيه متخصصان روان 
شناسی بهتر است با توجه به شرايط آب و 
هوايی در هر ماه از سال چيدمان متفاوتی 
را برای اتاق خود در نظر بگيريد. اگرچه 
نمی توانيد هر ماه پرده ها، كاغذ ديواری، 
فرش يا اثاثيه ات��اق را عوض كنيد، اما با 
اس��تفاده از چند راهكار ساده می توانيد 
 فض��ای متفاوتی را در ات��اق خود ايجاد 

كنيد. 
بهتر اس��ت هر ماه به دلخواه خود محل 
قرارگيری اش��يا و ل��وازم اتاقتان را تغيير 
دهيد. برای هر فصل سال رنگ متفاوتی 
جهت روتختی و كوسن های تزيينی كه 
 آنها را روی تخ��ت می گذاريد انتخاب 
كني��د. اين كار به ش��ما كم��ک خواهد 
كرد كه هيچ گاه وقتی در اتاقتان هس��تيد 
 احساس يكنواختی و روزمرگی را تجربه 

نكنيد.

هر س��اله بروز حوادث متع��دد رانندگی در جاده های 
كش��ور و تصادفات پرتعداد درون ش��هری عده زيادی 
را ب��ه كام م��رگ كش��يده، ه��زاران نف��ر را مصدوم و 
خانواده ه��ای بس��ياری را دچ��ار ع��وارض روحی و 
جس��می و مش��كات عديده مالی می كن��د و به طور 
تقريب��ی هر روز اخب��ار تصادفات منجر ب��ه فوت در 
تيت��ر مطبوع��ات دي��ده می ش��ود. بي��ش از 20 هزار 
كش��ته در تصادفات رانندگی در هر س��ال باعث شده 
تا باالترين عمر از دس��ت رفته در كش��ور ما ناشی از 
تصادفات رانندگی باش��د كه بيش��تر جوانان را به كام 
 مرگ می كشاند. يک س��وم قربانيان حوادث ترافيكی 

متأهلند. 
اين بدان معناس��ت كه س��االنه بيش از 7000 زن بيوه 
و چن��د هزار كودک يتيم می ش��وند و 10 هزار عامل 
تص��ادف به علت ع��دم پرداخت دي��ه راهی زندان ها 
می شوند. حوادث ترافيكی يک مشكل بهداشتی عمده 
در كش��ورهای توس��عه يافته و در حال توسعه جهان 
اس��ت. در سرتاسر جهان ساالنه حدود 1/2 ميليون نفر 
در اثر حوادث ترافيكی كش��ته شده و 20 تا 50 ميليون 
نفر مج��روح و دچار ناتوانی می ش��وند. خودروهای 
جدي��د توليد ش��ده كه ق��ادر به پيمودن مس��يری بلند 
ب��ا س��رعت های سرس��ام آور هس��تند، بی ش��ک به 
 مس��يرهای وي��ژه و تمهيدات الزم برای ت��ردد نيز نياز 

دارند.
در كش��ورهای توس��عه يافته و پيش��رفته اغلب به اين 
نياز پاس��خ گفته ش��ده اما در كش��ورهای كمتر توسعه 
يافته همچن��ان تبعات نبودن بزرگراه ه��ا و آزادراه ها 
 قربان��ی می گيرد. كش��ور ما نيز از اين مقوله مس��تثنی 

نيست. 
حم��ل و نقل در كش��ور يكی از مه��م ترين بخش ها 
ن��رخ شهرنش��ينی و  می ش��ود؛ چراك��ه  محس��وب 
ش��هرگرايی در اي��ران باالس��ت)65درصد( و بخ��ش 
وس��يعی از كش��ور را منطقه های كوهس��تانی تشكيل 
می ده��د و در اي��ن مي��ان فاصل��ه طوالن��ی مي��ان 
ش��هرها و دري��ا و قرارگرفت��ن در مس��يرهای تجاری 

 بي��ن المللی جه��ان بر اهمي��ت اين موض��وع افزوده 
است. 

براس��اس آمار ارائه ش��ده پرايد، پيكان، پيكان وانت و 
وانت نيس��ان بيشترين س��هم را در تصادفات جاده ای 
داش��تند، همچنين بيش��ترين عوامل بروز تصادفات به 
ترتيب س��بقت غيرمج��از با 25 درص��د، عدم رعايت 
فاصل��ه طول��ی 22 درصد و س��رعت غي��ر مجاز 20 
درصد اس��ت. س��واری و وانت با 63 درصد، كاميون 
16 درص��د، موتورس��يكلت 10 درص��د و اتوبوس 3 
 درصد ان��واع حوادث رانندگی را ب��ه خود اختصاص 

داده اند.
70 درص��د تصادفات رانندگی در روز و 30 درصد در 
ش��ب رخ داده اس��ت، 61 درصد حوادث رانندگی در 
شعاع 30 كيلومتری ش��هرها به وقوع پيوسته است كه 
علت اصلی آن تردد های محلی، جغرافيای انس��انی و 

اجتماعی و تغييرات روانی در رانندگان است. 
هزینه های باال 

متاسفانه امروزه مسأله تصادفات رانندگی در كشور به 
يكی از مس��ائل تلخ تبديل شده است كه هم دولت را 
به س��بب هزينه های در برداش��ته متاثر می كند و هم 
باعث می ش��ود تا مردم خس��ارت دي��ده و مجبور به 
تحمل آس��يب های فراوانی شوند. براساس محاسبات 
پژوهش��كده حمل و نقل ش��اخص هزين��ه تصادفات 
نس��بت به تولي��د ناخالص مل��ی هم اكن��ون 7درصد 
برآورد ش��ده اس��ت. مقايسه اين ش��اخص با شاخص 
رشد اقتصاد ملی كه در بهترين شرايط حدود 4 درصد 
اس��ت، عمق اين زيان را نش��ان می دهد. براين اساس 
هزينه تصادفات جاده ای س��ال گذش��ته مابين 3 تا 5 

ميليارد تومان برآورد شده است. 
در تصادف��ات ج��اده ای ف��وت هر انس��ان ب��ه ميزان 
180ميلي��ون تومان به جامعه خس��ارت وارد می كند. 
پژوهش��كده ياد شده 70 درصد كش��ته های ناشی از 
تصادفات را به طور معمول نان آوران خانواده دانس��ته 
و می افزايد: ساالنه10هزار نفر به تعداد زندانيان دارای 
ناتوانی مالی در پرداخت ديه ناشی از تصادفات افزوده 

می شود كه اين رقم، بسيار باال بوده و به لحاظ افزايش 
آس��يب های اجتماعی و ناهنجاری ه��ای رفتاری در 
جامعه فاجعه بزرگی اس��ت. اي��ن هزينه های جانی و 
مالی، تصادفات را در كش��ور به يک پديده شوم تبديل 

كرده است. 
آمار مردانه 

در آمري��كا ميزان مرگ ناش��ی از تصادف��ات در مردان 
2براب��ر زنان اس��ت ك��ه اين نس��بت در كش��ور ما 4 
ب��ه 1 بود. يك��ی از علت های بيش��تر ب��ودن مرگ و 
مي��ر مردان در اي��ران می تواند مرب��وط به در معرض 
خطر بودن بيش��تر اين جمعيت ب��ه دليل ويژگی های 
 ش��غلی، فرهنگی و اجتماعی و مالكيت بيشتر خودرو 

باشد.
بد نيست بدانيد براساس آمارهای موجود آسيب های 
ناش��ی از حوادث علت 45 درصد مرگ و مير كودكان 
يک تا 4 س��اله و علت 70 درصد مرگ و مير كودكان 
4 تا 19 سال در جهان است. از ميان حوادث، حوادث 
ناش��ی از برخورد با وس��ايل نقليه بيشترين علت مرگ 
و مير در كودكان را تشكيل می دهد و بعد از آن ساير 
آسيب ها همچون سوختگی، خفگی، بلعيدن اجسام و 

مشكات تنفسی قرار دارد. 
مقصر کیست؟

در بروز حوادث رانندگی 3 عامل انسان، جاده و وسيله 
نقليه نقش اصلی را به عهده دارند. اما در اين بين كدام 
عامل نقش بيشتری دارد؟! براساس آمار و ارقام جهانی 
از ميان اين سه عامل، متهم رديف نخست عامل انسانی 
اس��ت. در علل وقوع س��وانح جاده ای سهم انسان 65 
درصد، جاده 13 درصد، اتومبيل 15 درصد و ش��رايط 

محيطی 7 درصد برآورد شده است. 
ام��ا آيا اين موض��وع برای اي��ران نيز صادق اس��ت؟ 
بس��ياری از كارشناس��ان معتقدند كه اين طور نيست! 
زمانی كه معاون فنی و مهندس��ی راهنمايی و رانندگی 
ني��روی انتظام��ی اع��ام می كن��د ك��ه كاميون های 
ه��وو يک درص��د از تع��داد كاميون های كل كش��ور 
را تش��كيل می دهن��د در حالی كه بال��غ بر 11 درصد 
متوفيان حوادث رانندگی وسايل نقليه باربری سنگين، 
مرب��وط به اين كاميون ها اس��ت بايد به قابل تس��ری 
 بودن آمارهای جهانی به وضعيت داخل كش��ور ش��ک 

كرد. 
 بان��ک جهان��ی ني��ز در گ��زارش خ��ود اع��ام كرده 
اس��ت: در حال حاضر اي��ران با تصادف��ات جاده ای 
بي��ش از 20 براب��ر كش��ورهای صنعت��ی و 5 براب��ر 
 كش��ورهای همنوع خود همچون مصر و تركيه، مواجه 

است. 
بن��ا بر گزارش بانک جهانی، دول��ت ايران به خوبی از 
كمبودها و كاس��تی های موجود در خصوص سيستم 
حمل و نقل اين كشور آگاه است، اما وضعيت جاده ها 
در بسياری از نقاط اين كشور چندان جالب نيست، به 
ش��كلی كه در حال حاضر وضعيت ايمنی جاده ها در 
ايران يكی از بدترين ها در نوع خود محسوب می شود 
كه اين مسأله پيامدهای گوناگونی بر جمعيت و اقتصاد 

كشور داشته است.

جامعه

به طوركلی، تمام مصاديق مختلف تصرفاتی كه مالک 
در ملک خود می كند، مشمول ماده 30 قانون مدنی 
اس��ت كه می گويد: »هر كس��ی می تواند در مال و ملک 
خود انواع تصرف��ات را انجام دهد.« اين قانون برگرفته از 
ي��ک قاعده كلی فقهی به نام قاعده »تس��ليط« اس��ت كه 
اشخاص را مسلط به اموال و مجاز به انجام تمام تصرفات 

مالكانه بر ملک خود دانسته است... 
حقوق اش��خاص، دايره و مرزی دارد كه اين مرز، برخورد 
ح��ق آنها با حقوق ديگران و همچنين با قواعد آمره قانون 
اس��ت. به عنوان نمونه، در آپارتمان ها كه قس��مت های 
مش��اعی دارند و نوعی زندگی در كنار هم اس��ت، حقوق 

اشخاص به دليل نزديكی با هم ارتباط و تداخل دارد. 
ام��ا س��ؤال اينجاس��ت ك��ه وس��عت و داي��ره حق��وق 
مال��كان ت��ا كجاس��ت؟ طب��ق اص��ل 40 قانون اساس��ی 
 كه ب��ه قاع��ده »الض��رر« مش��هور اس��ت، »هي��چ كس 
نمی تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار 
دهد.« اصل 40 مربوط به اجرای زيانبار حق اس��ت؛ يعنی 
جايی كه شخصی مطابق قانون حق انجام كاری را دارد اما 
نبايد اعم��ال حق به گونه ای زيانبار انجام گيرد و موجب 
ضرر رس��اندن به ديگران شود. بديهی است اگر شخص، 
حق اجرای كاری را نداشته باشد، انجام آن ممنوع و موجب 

مسئوليت است. 
بنابراين كس��ی  نمی تواند بگويد طب��ق ماده 30 قانون 
مدن��ی، من در آپارتمان خودم می توانم هر كاری انجام 
دهم و به عنوان مثال در ملک خودم س��ر و صدا ايجاد 
كنم )صدای حيوان خانگی يا موس��يقی( و ديگران حق 
اعتراض ندارند. واضح اس��ت كه برخورد اعمال حقوق 
مالكان��ه ملک ش��ما با ملک مجاور بايد راه حل داش��ته 
باش��د؛ وگرن��ه موجب از بي��ن رفتن آرام��ش ديگران 
می ش��ود. طبق ماده 132 قانون مدن��ی كه چهره ای از 
اصل 40 قانون اساس��ی است، كسی نمی تواند در ملک 
خود تصرفی كند كه مس��تلزم تضرر همسايه شود؛ مگر 
تصرفی كه به ق��در متعارف و برای رفع حاجت يا دفع 
ض��رر از خود باش��د؛ يعنی مالک حق ن��دارد در ملک 
خ��ود تصرفی انجام دهد كه برای همس��ايه ضرر ايجاد 
كند. اين ضرر ش��امل ضررهای مادی و معنوی اس��ت؛ 
مواردی مانند ميخ كوبي��دن برای زدن قاب به ديوار كه 
باعث آس��يب ديوار ملک مجاور شود، بنايی و احداث 
كف كه موجب خس��ارت به س��قف طبقه پايين شود و 
خس��ارت های غيرم��ادی كه موجب مخدوش ش��دن 
آرامش و آس��ايش ديگران می ش��ود. البت��ه اين قانون 
اس��تثناهايی دارد يعنی وقتی تصرف زيانبار مجاز است 
ك��ه برای رفع نياز )نيازهای مادی و معنوی( و البته قدر 
متعارف باشد يعنی از نگاه عرف زياده خواهی محسوب 

نشود. 

آيا سر و صدای همسايگان از 
نظر حقوقی قابل پيگيری است؟ 

پنجرهزیر پوست شهر

فرار از يکنواختی در زندگی    کاهش 20درصدی قیمت 
پخت نان درخمیني شهر 

248 هزار تماس با 110 چهارمحال 
نشان اعتماد مردم به پلیس است

آغاز توزیع کاالبرگ سوخت  برای 
روستاییان  چهارمحال و بختیاری

فرماندار خمينی ش��هر گفت: از زم��ان اجرای قانون 
هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سازی قيمت نان پخت 

نان در اين شهرستان با 20 درصد كاهش مواجه شد.
ب��ه گزارش ايرنا، اكبر صالحی در جلس��ه توجيهی اجرای 
قانون هدفمند كردن يارانه ه��ا در حوزه نان و بزه نانوايان 
شهرستان خمينی شهر افزود: قبل از آزاد سازی قيمت نان، 
به صورت ماهانه 710 ميليون تومان يارانه نان توسط دولت 
به اين شهرستان اختصاص می يافت. وی با اشاره به اينكه 
250 واحد نانوايی ماشينی و 250 واحد نانوايی خانگی در 
شهرستان خمينی شهر فعاليت می كند، اظهار داشت: به طور 
متوسط سه نفر در هر يک از اين واحد ها مشغول به كارند. 
صالحی افزود: ام��روز دولت و مملكت ما در حال گذر از 
يک تحول درمانی اقتصادی اس��ت كه برای اجرای هر چه 
بهتر آن نياز به همكاری همه اقشار جامعه به ويژه صاحبان 
مش��اغل مرتبط با پخت نان داريم. فرماندار خمينی ش��هر 
گفت: نظارت، پيگيری و برخورد با متخلفين حوزه توزيع 
نان با قوت در اين شهرس��تان ادام��ه دارد و مردم به عنوان 
ناظران اصلی و مس��تقيم بر قيمت و كيفيت نان همكاری 

خوبی  می كنند.

مع����اون اجتم��اع����ی فرمانده��ی انتظ��ام��ی 
چهارمحال و بختياری گفت: 248 هزار مورد تماس 
مردم با فوريت های 110 در9 ماهه نخس��ت سال جاری، 

نشان اعتماد مردم به عملكرد پليس است.  
س��رهنگ محمدرضا رمضانی افزود: از تعداد تماس های 
انجام شده با فوريت های پليس��ی استان، تعداد 78 هزار 
م��ورد عملياتی و منجر به حض��ور مأمور در محل حادثه 
شده است. وی حضور پليس در محل حادثه نقاط شهری 
را كمت��ر از 15 دقيقه اعام كرد و گفت: حضور پليس در 
حوادث بايای طبيعی و امداد رس��انی اس��تان نيز درسال 
جاری چشمگير بوده اس��ت. معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظام��ی چهارمحال و بختياری اعتماد س��ازی و خدمت 
رس��انی به مردم را از مهمترين هدف فوريت های پليسی 
استان اعام كرد و گفت: تحقق امنيت و آسايش پايدار در 

جامعه وظيفه ذاتی نيروی انتظامی استان است.

رئيس شركت پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و 
بختياری گفت: كاال برگ نفت سفيد و گاز مايع برای 
30 هزار نفر از ساكنان منطقه های روستايی و عشايری فاقد 
گازطبيعی آغاز ش��د.  ابراهيم دژرفتار افزود: ساكنان منطقه 
های روس��تايی و عشايری فاقد گاز طبيعی هرچه سريع تر 
نسبت به تهيه كاالبرگ نفت سفيد و گاز مايع به باجه های 

پستی شهرستان های هفتگانه مراجعه كنند. 

دث
حوا

زاینده رود
سرهنگ محمد علی بختياری رئيس 
پليس كانشهر اصفهان با اعام اين مطلب 
اظهار داش��ت: واحد گش��ت كانتری 15 
اين فرماندهی در پی گش��ت زنی در سطح 
حوزه خود دو ش��ياد مأمور نما را كه قصد 
اخاذی از يک شهروند اصفهانی را داشتند 

شناسايی و دستگير كرد. 
وی تصري��ح ك��رد: در بررس��ی های اوليه 
مش��خص ش��د كه اين دو نفر با پوشيدن 
لب��اس نگهبان��ان محله و ب��ا معرفی خود 
تح��ت عنوان مأمور ني��روی انتظامی قصد 
سوءاس��تفاده از ش��هروندان را داشتند كه 
ب��ا دقت و س��رعت عمل پلي��س اصفهان 
دس��تگير ش��دند. اين مقام مس��ئول عنوان 
كرد: در بازرس��ی بدنی از متهمان دو عدد 
جلد دستبند، دو عدد قاف باطوم، دو عدد 
جلد چ��راغ قوه،  دو قوطی اس��پری رنگ، 
يک رش��ته دس��تبند فلزی و يک دس��تگاه 

بی سيم دستی به همراه جلد كشف و ضبط 
ش��د. فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان 
از  معتب��ر  شناس��ايی  كارت  درخواس��ت 
مأموران انتظامی و امنيتی را حق مسلم همه 
شهروندان دانست و توصيه كرد: شهروندان 
در صورت برخورد با موارد مش��كوک به 
جعل عنوان مراتب را به س��رعت از طريق 
ش��ماره تلفن 110 به پلي��س اطاع دهند. 
س��رهنگ بختياری در پايان ب��ا بيان اينكه 
اي��ن دو مأمورنما به هم��راه پرونده جهت 
س��ير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی 
شده اند به شهروندان هشدار داد: مأمورنماها 
از طري��ق بزرگ نمايی تخلف��ات و گاهی 
نقاط ضعف افراد و با ش��يوه ارعاب، اقدام 
 به اخاذی و سوءاس��تفاده از قربانيان خود 

می كنند. 
بنابراي��ن ش��هروندان می توانند با آگاهی و 
درايت و حفظ خونس��ردی آنان را در راه 

رسيدن به اهداف شومشان ناكام كنند.

زاینده رود
مأموران انتظامی ش��هرضا در بازرسی از دو دستگاه كاميون تعداد 61 هزار 
پاك��ت تنباكوی خارج��ی قاچاق به ارزش 610 ميليون ريال را كش��ف و ضبط 
كردند. س��رهنگ خسرو احمدی فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اعام اين 
مطلب اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ايست و بازرسی شهيد امامی اين 
فرماندهی حين كنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه كاميون مشكوک و آ ن ها 

را متوقف می كنند. 
وی افزود: در بازرسی از كاميون اول مقدار 53 هزار و 700 پاكت و از كاميون دوم 
نيز هفت هزار و 300 پاكت در مجموع به تعداد 61 هزار پاكت انواع تنباكوی معسل 
خارجی قاچاق كشف و ضبط شد. اين مقام مسئول تصريح كرد: در اين ارتباط هر 
دو راننده به نام های »اميد- ر« و »محمد حسين- ش« به اتهام حمل كاالی دخانی 
قاچاق دس��تگير و خودروهای آنان نيز توقيف ش��د. فرمانده انتظامی شهرستان 
ش��هرضا گفت: طبق نظر كارشناسان گمرک ارزش ريالی تنباكوهای كشف شده 
بالغ بر 610 ميليون ريال برآورد شده است. سرهنگ احمدی در پايان با بيان اينكه 
كاالهای دخانی كش��ف شده تحويل اداره دخانيات استان شده است خاطرنشان 
 كرد: متهمان به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی 

شدند.

زاینده رود
مأموران پليس امنيت عمومی اس��تان اصفهان هش��ت نفر از اراذل و اوباش 
شرور را در يكی از منطقه های شهر اصفهان شناسايی و دستگير كردند. سرهنگ 
ميرعباس صوفی وند رئيس پليس امنيت عمومی استان اصفهان با اعام اين مطلب 
اظهار داشت: در پی كسب خبری مبنی بر اينكه تعداد افراد معلوم الحال و اراذل و 
اوباش با تشكيل باندی با انجام نزاع و درگيری، شرارت و ايجاد مزاحمت و رعب 
و وحشت، موجبات نارضايتی شهروندان را فراهم كرده اند موضوع دردستور كار 

مأموران اين پليس قرار گرفت. 
وی تصريح كرد: در تحقيقات اوليه و اقدام های صورت گرفته محل های تردد و 
مخفيگاه های آنان شناس��ايی و با هماهنگی مراجع قضايی مأموران به محل مورد 
نظر اعزام شدند. اين مقام مسئول افزود: در يک عمليات ضربتی و غافلگيرانه و در 
قالب پنج اكيپ خودرويی به صورت همزمان از منزل های آنان بازرسی به عمل 
آمد و در نتيجه هفت نفر از اراذل و اوباش شرور و يک توزيع كننده شاخص مواد 
مخدر دستگير شدند. رئيس پليس امنيت عمومی استان اصفهان گفت: در بازرسی 
از مخفيگاه آنان تعداد 16 قبضه ساح سرد از نوع چاقو و قداره، مقدار تقريبی 34 
گرم هروئين، يک دس��تگاه وافور حاوی مقداری سوخته ترياک، دو رشته زنجير 
مخصوص نزاع و يک قبضه ساح شبه جنگی كمری كشف و ضبط شد. سرهنگ 
صوفی وند در پايان خاطرنش��ان كرد: متهمان به همراه پرونده جهت سير مراحل 

قانونی تحويل مراجع قضايی شدند.

مقاومت در برابر استرس

مهدی رفائی

شعار »بازگشت به تاريخ« بی هيچ حرف 
و حديث و سخنی، يک شعار روشنفكرانه 
و ضد »قدس��يت روح« بشر است؛ و نيز 
در درون و در دل خوي��ش يک انديش��ه 
پاره كننده عاطفه ها است البته پاره كننده 
»عاطفه های ابراهيمی« و نيز روند تاريخی 
آن كه به »عاطفه  های محمدی )ص(« ختم 

می گردد.
ه��ر جا و در هر نقط��ه ای از روی زمين،  
جامعه ای به نام جامعه مس��لمان، تحقق 
پيدا كرده اس��ت و در فضا و احساساتی، 
مس��لمانی تنف��س می كن��د. تنه��ا و تنها 
 به س��بب »عاطفه های محم��دی )ص(« 
 ب��وده اس��ت و ن��ه هي��چ چي��ز ديگر، 
پس هر انديش��ه و ش��عاری كه بخواهد، 
 عاطفه ه��ای برت��ری در وج��دان جامعه 
محم��دی  »عاطفه ه��ای  ب��ه  نس��بت 
ارزش گ��ذاری  بكن��د و  ايج��اد  )ص(« 
نماي��د،  نه تنها ش��عاری ضد قدس��ی و 
 ض��د تاريخ��ی، بل انديش��ه و ش��عاری 
افتراق آمي��ز و تضعيف كننده اقتدار ملی 
زنده و موجود است؛ زيرا، ماهيت حقيقی 
همي��ن اقت��دار ملی زنده و لم��س پذير، 
ريش��ه هايش در اش��تراک منافع حياتی و 
احساس��ات همسو و يک ش��كلی كه از 
پذي��رش »عاطفه های محم��دی )ص(« 
تجلی كرده اس��ت. و تظاهر اجتماعی و 

ملی، پيدا نموده اند.
»بازگشت به تاريخ« تنها هنگامی موجب 
اقت��دار فرهنگ��ی و اقت��دار عاطفی و در 
نهايت،  تعالی و برتری اقتدار ملی می گردد 
كه دعوتگر ب��ه »عاطفه ه��ای ابراهيمی« 
كه منش��أ و سرآغاز »عاطفه های محمدی 

)ص(« است باشد.
نكت��ه بس��يار مهم 
و دقي��ق و عميقی 
ك��ه در اين مبحث 
از  موض��وع  و 
جاي��گاه كليدی و 
استراتژيک  پايگاه 
و  است  برخوردار 
از نگاه و چشم همه 
و  تاريخ  فيلسوفان 
جامعه پنهان مانده 
ب��ه ان��دازه ش��أن 
مورد  حقيق��ی اش 
نگرفته  قرار  توجه 
عب��ارت  اس��ت،  
اس��ت از اس��م در 
وج��دان  و  روح 
جامع��ه و تاري��خ 

حيات بشر.
در اينجا تنها به يكی از نكته های بس��يار 
پاي��ه ای و كليدی در ارتباط با موقعيت و 
منزل تاريخی اسم اشاره می كنم تا روشن 
گردد كه هرگونه تفكر و بينش و نگاهی 

به گذشته كه ما آن را تاريخ می ناميم اگر 
فاق��د اين عنصر انديش��گی و تفس��يری 
باش��د،  تا چه اندازه موجب سوءتفسير و 
نادرست پنداری در گذشته و حتی نيز در 
آينده تاريخ خواهد ش��د و چه خسارت 
و آس��يب های فكری و عاطفی به حيات 
فرهنگ��ی جامع��ه 
خواه��د  وارد 

ساخت.
پاي��ه  و  اس��اس 
مليت��ی در هر  هر 
هر  در  جامع��ه ای 
دوره ای از تاري��خ 
تمدن انسان متكی 
بر عاطفه اس��ت و 
نه هيچ چيز ديگر. 
حتی عقل و انديشه 
نيز در شكل دهی 
و س��اخت و ساز 
بی خاصيت  مليت 
است و هيچ نقشی 
در تول��د و تظاهر 
اجتماع��ی ملي��ت 
ندارد. بنابراين در اين 
 جا با يک پرسش عميق و فلسفی رو به رو 

می شويم.
همان پرسشی كه همه فيلسوفان تاريخ و 
نيز همه روشنفكران تاريخ معاصر، از برابر 
آن گريخته اند و توانايی و جسارت رو در 

رو شدن و شجاعت پاسخ صادقانه دادن را 
از دست داده اند تا خيال و انسان ها صدها 
تفاوت رنگارنگ و منشهای متضاد از يک 
نوع عاطفه يا ي��ک عاطفه همگون و هم 
ش��كل و نيز هم وزن و اندازه برخوردار 
می ش��وند و بدي��ن ترتيب از مي��ان انبوه 
عاطفه های همگون واقعيتی به نام مليت 

متولد می گردد؟
آری عاطفه انس��انی چيس��ت؟ و چگونه 
و تحت چه ش��رايطی همگون می گردد؟ 
اين است آن پرس��ش، كه روشنفكران و 
انديشمندان و فيلسوفان تاريخ حتی هگل 
بزدالنه از برابر آن گريخته اند و با پوششی 
از كلمه ها و تركيب ها هم ترسش��ان را 
مخفی كرده اند و هم جهل ش��ان را حس 
پرس��تش و حس زيبايی خواهی و حس 
دوس��ت داشتن و عش��ق ورزيدن عاطفه 
 انس��ان را به گون��ه ای فط��ری و طبيعی 

می سازد. 
ولی در پرسش حقيقی و بنيادين هر نظام 
و ديدگاه فلس��فی تاريخ ك��ه می خواهد، 
گذش��ته زندگ��ی و تم��دن انس��انی را 
تفس��ير كند، الجرم بايد پاس��خ دهد كه 
احساسات زيبايی دوستی و پرستش يک 
گ��روه از آدم��ی زادگان، چگونه همنوا و 
هماهنگ و هم آواز می گردد كه منجر به 
اشتراک منافع انس��انی و حياتی و سپس 
 ملي��ت و آنگاه اقتدار مل��ی و دولت ملی 

می گردد؟

عاطفه تاريخي چيست؟

جاده های مرگ  
جاده های مرگ  

جاده های مرگ  

جاده های مرگ  

جاده های مرگ  

جاده های مرگ  

دستگيري دو مأمور نما در اصفهان توقيف محموله 610 ميليون ريالي کاالي 
قاچاق در شهرضا

دستگيري 8 شرور در اصفهان
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اصالح آيين نامه دفتر کارگزاری 
صدور پروانه ساختمان 

 زاینده رود 
رئيس كميسيون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسامی شهر 
اصفهان از عدم ارائه اليحه آيين نامه جديد دفتر كارگزاری صدور پروانه 
های ساختمانی به اين شهر انتقاد كرد.به گزارش روابط عمومی شورای 
اسامی شهر اصفهان مهندس بهبهانی از اصاح آيين نامه دفتر كارگزاری 
صدور پروانه های ساختمانی در شورای سياستگذاری شهرداری خبر داد 
و گفت: قرار بود مس��ئوالن شهرداری جمع بندی اقدام ها و اصاح های 
اين آيين نامه را به صورت اليحه ای برای تصويب به شورای اسامی شهر 
ارائه كنند كه متأسفانه هنوز اين امر تحقق نيافته است.وی وضعيت فعلی 
دفتر كارگزاری را مطلوب ندانست و از نگرانی مسئوالن اين دفتر خبر داد 
و از مسئوالن شهرداری خواست برای روشن شدن تكليف آنها هر چه 

زودتر اين اليحه را به شورای اسامی شهر ارائه نمايند.
رئيس كميس��يون عمران، شهرس��ازی و معماری شورای اسامی شهر 
اصفه��ان در بخش ديگری از س��خنان خود از رعايت نش��دن كدهای 
تفصيلی ارتفاعات در بعضی از منطقه های شهرداری انتقاد كرد و گفت: 
در صورت عدم رعايت كدهای تفصيلی در ارتفاعات بقيه موارد غير قابل 
كنترل خواهد بود.وی با بيان اينكه كدهای تفصيلی در كميسيون ماده 5 به 
تصويب رسيده از رعايت آن در دو سال گذشته خبر داد و افزود: متأسفانه 
عدم رعايت آنها در بعضی از ش��هرداری های منطقه ها مشاهده شده كه 
اين امر مشكات ش��هرداری و شورای اسامی شهر را افزايش خواهد 
داد.مهندس بهبهانی تاش و حركت های مس��ئوالن شهرداری اصفهان 
در جلوگيری از خاف سازی ها را قابل تقدير دانست و گفت: مسئوالن 
ش��هرداری نبايد به خاطر اينكه پرونده ای به ماده صد ارسال شود اجازه 
دهند خاف سازی ها صورت پذيرد و آنان بايد از همان ابتدا از اين كار 

جلوگيری نمايند.

براي نخستین بار؛
آسفالت با مصالح سرباره اي در 

اصفهان توليد شد
 

مديرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان از توليد آسفالت با مصالح 
سرباره اي براي نخستين بار در شهر اصفهان خبر داد. به گزارش فارس، 
اصغر كشاورز راد با اش��اره به اينكه آسفالت با مصالح سرباره اي براي 
اولين بار در شهر اصفهان توليد و حمل شد، اظهار داشت: مصالح به كار 
برده شده براي توليد اين آسفالت حاصل از سرباره يكي از كارخانجات 
توليد آهن و فوالد اس��تان اصفهان اس��ت. وي با بيان اينكه استفاده از 
منابع تجديد ش��ونده براي توليد اين آسفالت از ويژگي هاي مثبت اين 
مصالح اس��ت، ادامه داد: اين نوع آس��فالت در زمان بارندگي، لغزندگي 
بسيار كمتري نسبت به آسفالت هاي معمولي دارد و از اين رو در كاهش 
خطرات منجر به تصادفات نقش موثري ايفا مي كند. وي با اشاره به روند 
توليد اين آسفالت تصريح كرد: موادي كه تا چند سال گذشته به عنوان 
ضايعات فوالد تلقي مي ش��د، امروزه به عنوان مواد اوليه آسفالت نوين 

استفاده مي شود. 

تا پایان سال 1389؛
واگذاري1000 واحد مسكن به 
معلوالن روستايي اصفهان 

 
مديركل بهزيس��تي اس��تان اصفهان گفت: تا پايان سال جاري يک هزار 
واحد مس��كن با عقد قرارداد در اختيار معلوالن روستايي اصفهان قرار 
مي گيرد. محم��ود محمدزاده در گفتگو با فارس ب��ا بيان اينكه 7 هزار 
متقاضي مس��كن در سايت تقاضاي مسكن سازمان بهزيستي كشور از 
استان اصفهان ثبت نام كرده اند، اظهار داشت: 3 هزار و 500 واحد مسكن 
را برنامه ريزي كرده ايم كه تا پايان سال با متقاضيان واجد شرايط به ويژه 
معلوالن قرارداد بسته مي شود. وي افزود: يک هزار واحد اين مسكن ها 
مربوط به بخش روس��تايي و مابقي مربوط به بخش شهري است كه با 
همكاري بنياد مسكن و شهرسازي و مسكن مهر به صورت خود مالكي 

و انبوه سازي صاحب خانه مي شوند. 
محمدزاده با بيان اينكه اين اقدام در زمينه مس��كن دركش��ور بي سابقه 
بوده اس��ت، تصريح كرد: ميزان وام اختصاص يافته به متقاضي مسكن 
مه��ر روس��تايي 10 ميليون تومان و ش��هري 20 ميليون تومان اس��ت. 
مديركل س��ازمان بهزيستي اس��تان اصفهان با تاكيد بر اينكه تا سال 90 
و 91، 200 هزار واحد مسكوني تحويل متقاضيان بهزيستي كل كشور 
مي شود، افزود: 7 هزار خانواده واجد شرايط در اصفهان شناسايي و در 
سيستم مسكن مهر معرفي و ثبت نام شده اند كه به تدريج مسكن به آنها 
تحويل داده خواهد ش��د. وي با اشاره به اينكه در هر نقطه اصفهان كه 
 انبوه سازي صورت گرفته است بهزيستي هم تقاضاي مسكن كرده است، 
اضافه كرد: 12 نقطه در سطح استان اصفهان براي ساخت مسكن افراد 
زير پوشش جانمايي شده است كه برخي از آنها در شهرهاي بهارستان، 
شاهين شهر، قهجاورستان، اصفهانک، كاشان، آران و بيدگل، فوالدشهر، 

خميني شهر، نجف آباد و گلپايگان در حال ساخت است. 

مراسم جشن ميالد امام محمد 
باقر)ع( در سپاه قمر بنی هاشم )ع(

 زاینده رود 
همزم��ان ب��ا س��الروز مياد مس��عود و مب��ارک حض��رت امام 
محمد باقر)ع( مراس��م جش��ن مياد در حس��ينيه آيت اله بهاءالدينی 
 س��پاه قم��ر بن��ی هاش��م )ع( برگزار ش��د.به گزارش بس��يج اس��تان 
چهارمحال و بختياری، در اين مراسم كه فرماندهان، مسئوالن و كاركنان 
برادر و خواهر حضور داش��تند مسئول بسيج طاب و روحانيون سپاه 
قمر بنی هاش��م )ع( با تبريک فرخنده مياد با س��عادت پنجمين امام 
شيعيان گفت: عمر پرخير و بركت حضرت امام محمد باقر)ع( 57 سال 
می باش��د كه 19 سال امامت شيعيان را بر عهده داشت.حجت االسام 
حميد محمدی ادامه داد: محمد بن مسلم نقل كرده است كه از حضرت 
امام محمد باقر)ع( س��ی هزار حديث پرسش كردم، بواسطه تسلط آن 
حضرت به علوم مختلف آن امام همام را باقر می خواندند زيرا علوم را 

می شكافت و باز می كرد. 
 

نام مقدس حضرت امام محمد باقر)ع( 
در جهان اسالم جاودانه درخشيد

 زاینده رود 
جانشين نمايندگی ولی فقيه در سپاه قمر بنی هاشم )ع(گفت: 
نام مقدس پنجمين مهر س��پهر امامت و واليت حضرت امام محمد 
باقر)ع( در جهان اس��ام جاودانه درخشيد. به گزارش بسيج استان 
چهارمح��ال و بختياری، حجت االس��ام كريم س��رافراز در جمع 
كاركنان تيپ 44 س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( با تبريک فرخنده مياد 
باس��عادت حضرت امام محمد باقر)ع( گفت: آن امام همام گنجينه 
عل��م الهی ب��ود از اين رو باقر العلوم ناميده ش��د، يعنی ش��كافنده 
دشواريهای دانش و گشاينده پيچيدگی های معرفت. نمايندگی ولی 
فقيه در يگان رزم استان افزود: خصلت آفتاب است كه همواره گام 
بر فرق ظلمت می نهد و در لحظه های تاريک، بر افق زمان می تابد 
ت��ا ارزش های مهجور و پنهان ش��ده در س��ياهی جهل و جور را، 

دوباره جان بخشد و آشكار سازد. 
 

کارگاه قرآن آموزی در تيپ 44 سپاه 
قمر بنی هاشم )ع(

 زاینده رود 
همزم��ان با فرخنده مياد با س��عادت امام باق��ر )ع( كارگاه قرآن 
آم��وزی با محوريت تدب��ر در قرآن مجيد در تيپ 44 س��پاه قمر بنی 
هاشم )ع( برگزار ش��د.به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، 
 كارگاه ق��رآن آم��وزی ب��ا محوريت تدب��ر در آيات الهی در حس��ينه 
امام خمينی )ره( تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم )ع( با حضور كارشناسان 
قرآنی اس��تان برگزار شد.استاد داوری از اس��تادان قرآنی استان در اين 
كارگاه بحث تدبر در آيات الهی را از ديد روايات و مفسرين قرآن كريم 

تشريح و سوره مباركه كوثر را از اين منظر تبيين كرد.

فراخوان شعر و آثار ادبی پيرامون 
شخصيت حضرت زينب )س(

 زاینده رود 
بس��يج جامعه زنان سپاه قمر بنی هاشم )ع( به منظور تبيين نقش 
حضرت زينب)س( در جريان كربا و بعد از آن اقدام به فراخوان شعر،  
مقاله و آثار ادبی در خصوص اين بانوی قهرمان نموده است.به گزارش 
بسيج استان چهارمحال و بختياری، سرپرست بسيج جامعه زنان سپاه قمر 
بنی هاش��م )ع( با اعام اين خبر گفت: با توجه به برگزاری كنگره ملی 
و تخصصی حضرت زينب )س( در اس��تان های قم، آذربايجان غربی، 
فارس، كرمانشاه و لرستان و انتخاب استان چهارمحال وبختياری از استان 
های مجری بس��يج جامعه زنان سپاه استان اقدام به اين فراخوان نموده 

است.

تشكيل جلسه کارگروه اشتغال 
بسيجيان در سپاه استان

 
 زاینده رود 

اولين جلسه كارگروه اشتغال بسيجيان استان چهارمحال وبختياری 
با حضور مديرعامل شركت كاريابی نگارنصر بسيج )كشور( در شهركرد 
برگزار شد.به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، حيدر مبينی 
اين شركت را يكی از مهم ترين شركت ها در اشتغال بسيجيان عنوان كرد 
و افزود: شركت نگارنصر با هدف هدايت و پشتيبانی از بسيجيان جويای 
كار و كارآفرين و به منظور راه اندازی ش��ركت های تعاونی و سهامی، 

ايجاد اشتغال، هدايت و راهنمايی بسيجيان عنوان كرد.

اخبار شهرکردروی میز

 زاینده رود  
رئيس شورای اسامی ش��هر اصفهان تصويب 
طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسامی 

را باعث پيشرفت استان ها دانست.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��امی ش��هر 
اصفه��ان، مهن��دس حاج رس��وليها در آغ��از يكصد 
 و هش��تاد و دومي��ن جلس��ه علن��ی اي��ن ش��ورا، 
نماين��دگان  هوش��مندانه  و  كارشناس��انه  برخ��ورد 
 مجل��س ش��ورای اس��امی با ط��رح دولتی ش��دن 
 انتخ��اب ش��هرداران و ع��دم رأی ب��ه اي��ن طرح را 
 قاب��ل تقدير دانس��ت و با اش��اره به بررس��ی طرح
  استانيشدن انتخاب نمايندگان مجلس از آنان خواست 
 اي��ن ط����رح را ه����م ب��ا جدي���ت پيگ�ي���ری 

نمايند.
وی تصويب طرح اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس 
شورای اسامی را باعث پيشرفت ساير نقاط استان ها 
و اس��تفاده از ظرفيت باالی ش��هرها دانست و گفت: 
ب��ا تحقق اين امر و به وجود آمدن ديد واحد و كان 
تصميم گي��ری نمايندگان مجلس آس��ان تر و مفيدتر 
خواهد بود و بركت های زيادی برای استان ها خواهد 

داشت.
رئيس شورای اسامی شهر اصفهان، تحقق مديريت 

واحد شهری را باعث توسعه خدمات شهری 
و رفع مش��كات مردم در اين زمينه بيان كرد 
و تاش نمايندگان مجلس ش��ورای اسامی 
ب��رای تحقق اي��ن مديريت و واگ��ذاری 23 
وظيف��ه خدماتی را خواس��تار ش��د و افزود: 
متأس��فانه خدمات ش��ركت مخاب��رات كه به 
عنوان يكی از اين وظايف به بخش خصوصی 
 واگذار ش��ده اس��ت مطل��وب و قاب��ل قبول

نمی باشد.
پي��ش  وظيف��ه   23 واگ��ذاری  ل��زوم  وی 
بين��ی ش��ده در برنام��ه های س��وم و چهارم 
توس��عه ب��ه مديريت ش��هری كانش��هرهای 
و  داد  ق��رار  تأكي��د  م��ورد  را   كش��ور 
گفت: واگذاری اين وظايف از جمله بخش های 
 مخابرات، برق و آب و فاضاب به نفع مردم
 بوده و ارتقای كمی و كيفی در بخش های توسعه 
دنب����ال خواه���د  ب����ه  را  مديريت����ی   و 

داشت.
مهندس حاج رس��وليها در بخش ديگری از س��خنان 
خ��ود به اجرای طرح هدفمندی يارانه ها اش��اره كرد 
و تكري��م ارب��اب رجوع در راس��تای اي��ن طرح را 
ضروری دانس��ت و افزود: با توجه به حذف يارانه ها 

حامل های انرژی بايد كاهش س��فرهای زائد شهری، 
صرف��ه جوي��ی در وقت م��ردم، تأمين خواس��ته ها، 
نيازها و رفع مش��كل های شهروندان در قالب تكريم 
 ارباب رجوع در اولويت برنامه های مس��ئوالن قرار 

گيرد.

رئي��س صناي��ع و مع��ادن اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
 در ح��ال حاض��ر ب��راي ه��ر تن ف��والد م��ذاب در 
فوالد مباركه 19 كيلوگرم نس��وز مصرف مي شود كه 
ميزان استاندارد آن در دنيا هشت كيلوگرم است و در 
 نظ��ر داريم اين ميزان را به هش��ت كيلو و 400 گرم 

برسانيم. 
محس��ن پورس��ينا در گفتگو ب��ا فارس با اش��اره به 
اقدام هايي كه در بخش نس��وز با كمک دانش��گاه ها 
انجام شده است، اظهار داشت: براي هر تن مذاب در 
فوالد مباركه، 19 كيلوگرم نس��وز مصرف مي شود كه 
ميزان استاندارد آن در دنيا هشت كيلوگرم است و در 

نظر داريم با توجه به تحقيقات و برنامه هاي متعددي 
كه انج��ام داده ايم و همچنين تجاري كردن ديده هاي 
علم��ي، اين ميزان را به 8 كيلو و 400 گرم برس��انيم 
 كه اي��ن ميزان با معم��ول جهاني 400 گ��رم فاصله 

دارد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اس��تان اصفه��ان قابلي��ت ايجاد 
مرزهاي نس��وز را در خ��ود دارد، گفت: معدن هايي 
ك��ه در اصفه��ان وج��ود دارد كه ب��االي 60 درصد 
 خاک نس��وز م��واد صنعتي و معدني ف��والد را تامين 

مي كند. 
رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان با اشاره 

به اينكه در زمينه صنعت سنگ سياست هايي ويژه اي 
را در س��ه س��ال پيش به كار گرفتيم، ادام��ه داد: اين 
مس��أله به ويژه در زمينه س��نگ هاي تزئيني با كمک 
مجموعه دانش��گاهي و افرادي ك��ه در صنايع بودند 
در نظر گرفته  ش��د كه سرانجام منجر به تشكيل ستاد 

سنگ در كشور شد. 
وي با بيان اينكه سه استان اصفهان، لرستان و فارس 
بيش از ساير استان هاي كشور در زمينه معادن سنگ 
غني هس��تند، افزود: ارتباطاتي را با مجموعه آموزش 
وزارت صناي��ع برقرار كرديم ك��ه عمده تاش هاي 

صورت گرفته در اصفهان انجام شده  است. 

شهرستان
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی 
باعث پیشرفت استان ها مي شود

ساالنه از تونل چشمه لنگان؛
200 ميليون متر مكعب به زاينده رود 

منتقل مي شود

استاندار:
ساماندهي دفاتر ائمه جمعه

 چهارمحال و بختياري 
مدي��ر آب و فاض��اب فريدونش��هر گفت: س��االنه بي��ش از 200 ميليون  

 مت��ر مكع��ب از مح��ل تونل چش��مه لنگان ب��ه س��د زاين��ده رود منتقل 
می شود.

 بهم��ن برات��ی در گفتگ��و با فارس در اظهار داش��ت: دبی چش��مه لنگان 
اف��زون بر 3 هزار ليتر در ثانيه اس��ت و آب ش��رب ش��هر فريدونش��هر و 
روس��تاهای نهضت آباد، س��يبک و بيجگرد از اين چشمه تأمين می شود كه 
 اي��ن مي��زان در اوايل به��ار 3 هزار ليتر و اواس��ط مرداد ماه ب��ه 300 ليتر

 می رسد. 
وی با اش��اره به اينكه مهم ترين مش��كل اين شهرستان در تأمين آب شرب 
از چشمه لنگان بعد مسافت 17 كيلومتری اين چشمه تا فريدونشهر است، 
تصريح كرد: حجم برداش��تی آب شرب از چشمه لنگان برای فريدونشهر 
و سه روس��تای نهضت آباد، سيبک و بيجگرد است كه مازاد دبی خروجی 
از اين چش��مه از طريق تونل چش��مه لنگان به پشت سد زاينده رود منتقل 

می شود. 
مدير آب و فاضاب فريدونش��هر اضافه كرد: منابع تأمين آب فريدونشهر 
از چش��مه لنگان و چشمه سراب می باشد كه در شرايط معمول دارای آبی 
با كيفيت خوب و مطلوب هس��ت، ولی هر دو چشمه در شرايط باران های 
شديد بهاری، متاطم شده و كيفيت فيزيكی آن دستخوش تغييرات موقت 

می شود.

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با ايرنا، اظهار داشت: با توجه به قدمت 15 
تا 20 س��اله خانه های عالم در برخی از نقاط اين استان، مرمت، ساخت و 

تجهيز اين خانه ها در اولويت تخصيص اعتبار است. 
ضم��ن  ت��ا  خواس��ت  اس��تانداری  فن��ی  دفت��ر  كارشناس��ان  از  وی 
 بازدي��د از اي��ن دفتره��ا گ��زارش كام��ل از نيازه��ای دفتر ائم��ه جمعه 
 چهارمحال و بختياری را تهيه كرده و در اولويت اختصاص اعتبارات فرهنگی قرار

 دهند. 
مس��ئول دفتر نمايندگی ش��ورای سياس��ت گذاری ائمه جمعه اس��تان نيز 
گف��ت: در حال حاض��ر در 16 نقطه اس��تان، دفتر ائمه جمعه داير اس��ت 
 ك��ه تعدای از اين دفتره��ا اجاره ای و اكثريت نياز به بازس��ازی و مرمت 

دارند. 
حجت االسام سيد مرتضی احمدی افزود: فرسودگی و نياز به تعميرات از 
مشكات اين دفتر است. وی گفت: شهرهای جونقان، سودجان، كوهرنگ، 
باباحيدر، گهرو، مال خليفه، فيل آباد، طاقانک و س��فيد دش��ت نياز به امام 

جمعه دارند. 
حجت االس��ام احمدی مركز بخش بودن و دارا ب��ودن جمعيت باالتر از 
ش��ش هزار نفر را از ش��رايط نياز برای امام جمعه عن��وان كرد و افزود: با 
جذب نيرو و امكانات مانند خانه س��ازمانی و دفتر، اين ش��هرها نيز فعال 

می شوند. 

 زاینده رود 
عضو شورای اسامی شهر اصفهان تسريع در خريد 
واگن های متروی كانشهر اصفهان و رفع باتكليفی 
مردم در اين زمينه را خواستار شد.به گزارش روابط 
عمومی ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان عليرضا 
نصراصفهانی در نطق پيش از دس��تور جلسه علنی با 
تبريک مياد با سعادت حضرت امام محمدباقر)ع( و 
گراميداشت سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی به 
مش��كات فراروی تأمين قطارهای مورد نياز متروی 

اصفهان اش��اره كرد و گف��ت: باتكليفی در موضوع 
خري��د واگن های متروی كانش��هر اصفهان يكی از 
مشكاتی است كه شيرينی فعاليت های عمرانی ديگر 

را هم برای مردم كمرنگ كرده است.
وی با اش��اره به گفتگوها و اظهارنظرهای مختلف و 
متفاوت پيرامون خريد واگن های متروی اصفهان و 
اعام مذاكره و توافق با برخی شركت های خارجی 
تصري��ح كرد: ب��ا توجه به اتمام عملي��ات عمرانی و 
آم��اده ب��ودن 10كيلومتر اول خط ش��مال – جنوب 

باي��د مردم بدون معطلی از اين ام��كان بهره ببرند و 
ب��رای خريد واگن ها اعام زمان مورد نياز 2 س��اله 
قابل قبول نخواهد بود.عضو ش��ورای اس��امی شهر 
اصفهان اعم��ال مديريت واح��د و اهتمام جدی تر 
مس��ئوالن ذيربط در اين بخش را خواس��تار ش��د و 
خاطرنش��ان ك��رد: راه اندازی قطار ش��هری يكی از 
مطالب��ات جدی و به حق مردم از مديريت ش��هری 
 اس��ت چرا كه چت��ر حمايتی اي��ن مديريت در حال 

اجراست.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:

تسريع در خريد واگن های متروی کالنشهر اصفهان و رفع بالتکليفی شهروندان

 زاینده رود 
س��خنگوی ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان 
 از تمرك��ز مراك��ز درمان��ی مط��ب پزش��كان و 
 آزمايشگاه ها در خيابان های مركزی اين كانشهر انتقاد 

كرد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��امی شهر 
اصفه��ان مهن��دس ابوالفض��ل قربان��ی از وجود 
تع��داد زيادی از مطب پزش��كان، آزمايش��گاه ها، 
راديول��وژی ه��ا و مراكز بهداش��تی – درمانی در 
هس��ته مركزی كانشهر اصفهان خبر داد و گفت: 
ازدح��ام و فعالي��ت اي��ن مراك��ز در خيابان های 
مركزی شهر از جمله خيابان های آمادگاه، آيت ا... 
ش��مس آبادی، بزرگمهر، هشت بهشت و چهارباغ 
باال مش��كات عديده ای ايجاد كرده و كارآيی اين 
 خيابان ها به ويژه در ساعات بعداز ظهر از بين برده 

است.
وی ترافي��ک، راه بن��دان های خيابان��ی، آلودگی 

محيط زيس��ت و صوتی را از مهم ترين مشكات 
ناشی از تمركز مطب پزش��كان و مراكز بهداشتی 
درمانی در منطقه مركزی ش��هر اصفهان بيان و به 
اعتراضات و ش��كايات مردمی و س��اكنين در اين 
زمينه اش��اره ك��رد و افزود: ازدح��ام اين مراكز و 
ترافيک و رفت و آمدهای مردم آرامش س��اكنين 
اي��ن خيابان ها و حتی كوچه های منتهی به آنها را 

سلب كرده است.
رئيس كميس��يون حمل و نقل، محيط زيس��ت و 
فناوری اطاعات ش��ورای اسامی شهر اصفهان، 
توزيع مطب پزش��كان و مراكز بهداش��تی درمانی 
ب��ه منظور كاهش ترافيک و آلودگی های صوتی و 
زيس��ت محيطی و تأمين آرامش و آس��ايش مردم 
را ضروری دانس��ت و گفت: مس��ئوالن دانشگاه 
علوم پزشكی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری 
اصفهان بايد برای س��اماندهی اي��ن مراكز و رفع 
مش��كل ش��هروندان در اين زمينه ت��اش و اقدام 

نمايند. 
وی ل��زوم توجه ب��ه قوانين موجود ب��رای ايجاد 
مطب ها و مراكز بهداش��تی درمانی را مورد تأكيد 
قرار داد و افزود: در صدور مجوز تأس��يس مطب 
برای پزش��كان بايد تأمين پاركين��گ مورد توجه 
ق��رار گي��رد و بدون تأمي��ن پاركين��گ از صدور 
 مج��وز برای تأس��يس مطب جلوگي��ری به عمل 

آيد.
مهندس قربانی تسريع در احداث شهرک سامت 
 در نقاط مختلف ش��هر اصفه��ان برای برون رفت
 از مش����كات تراف�ي�ك����ی و آلودگ�ی ه���ای 
زيست محيطی و صرفه جويی در مصرف سوخت 
 را ض��روری دانس��ت و گفت: تا تحق��ق اين امر 
 مهم بايد تكليف مردم روش��ن و مشكات ناشی 
بعض��ی  در  پزش��كان  مطب ه��ای  ازدح��ام  از 
رف��ع  اصفه��ان  مرك��زی ش��هر   از خيابان ه��ای 

گردد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان:
ميزان مصرف نسوز در فوالد مبارکه به 8/400 کيلوگرم مي رسد 

فرمانده پلیس راه گلپایگان:
طرح آموزش ترافيک در مدارس 

گلپايگان اجرا می شود
فرمانده پلي��س راه موته � گلپايگان گفت: طرح آموزش ترافيک در مدارس 
گلپايگان اجرا می ش��ود. محمد حق پرست در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
طرح آموزش ترافيک در مدارسی كه در حاشيه راه ها و منطقه هاي روستايی 
 خارج از ش��هر قرار دارند، توسط افس��ران كارشناس پليس راه ماهانه انجام 

می شود. 
وی ادام��ه داد: طرح آموزش ترافيک در همه مقاطع آموزش داده می ش��ود، 
ولی با توجه به مقطع س��نی دانش آموزان محتوای آموزشی آنها تفاوت دارد. 
حق پرس��ت تأكيد كرد: در اين طرح نحوه عبور از عرض جاده، آش��نايی با 
تابلوها و عامت های راهنمايی و رانندگی و استفاده از سرويس حمل و نقل 
م��دارس در مقطع ابتدايی و راهنمايی به دانش آموزان آموزش داده می ش��ود 
و اس��تفاده از كمربند و كاه ايمنی در مدارس متوس��طه توسط كارشناسان 

صورت می گيرد. 
وی همچنين به ايمن س��ازی مدارس از لحاظ ترافيكی اش��اره كرد و گفت: 
در مح��دوده مدارس، با هم��كاری اداره راه و ترابری، تابلوهای راهنمايی و 
رانندگی و خط كش��ی عابر پياده و چشم گربه ای نصب و اجرا می شود. وی 
گفت: طرح آموزش ترافيک از مهرماه تا پايان سال تحصيلی در مدارس اجرا 
می  شود. وی به رانندگان توصيه كرد: قبل از حركت شيشه شور، برف پاک كن 
و الس��تيک چرخ ها را بازديد كنند و با س��رعت مطمئنه و مجاز و توجه به 

مقررات راهنمايی و رانندگی، رانندگی كنند تا سفری ايمن تجربه كنند.

نقاط حادثه خیز شهرکرد
 شلمزا ر با چهارخطه شدن اين محور

حذف می شوند 
مع��اون فن��ی اداره كل راه و تراب��ری چهارمح��ال و بختي��اری از چهارخط��ه 
ش��دن مح��ور ش��هركرد- ش��لمزار خب��رداد و گف��ت: با اي��ن اق��دام تمامی 
اي��ن مس��ير ح��ذف می ش��ود.  نق��اط حادث��ه خي��ز ورودی روس��تاهای 
 كام��ران ره��ی در گفتگ��و ب��ا ايرن��ا اف��زود: مطالع��ات چهارخط��ه مح��ور 
ش��هركرد- ش��لمزار ب��ه پايان رس��يده اس��ت و اين مس��ير در حال بررس��ی 
 ب��رای اخذ مجور كميس��يون م��اده 32 معاون��ت راهبردی رياس��ت جمهوری 
است. وی اظهار داشت: برای مطالعات اين پروژه تاكنون حدود يک ميليارد ريال 
اعتبار هزينه ش��ده است. رهی تصريح كرد: پيش بينی می شود برای اجرای اين 

پروژه حدود 300 ميليارد ريال اعتبار 
هزينه شود. وی زمان اجرايی شدن 
چهارخطه محور شهركرد- شلمزار 
را پ��س از تأيي��د طرح از س��وی 
كميس��ييون 32 معاونت راهبردی 
رئي��س جمهوری عن��وان كرد. به 
گزارش ايرن��ا، به دليل حادثه خيز 
بودن س��ه راهی شهركرد-شلمزار 
و جاده سرتش��نيز ماهانه چندين 
 تص��ادف در اي��ن مس��ير ها رخ 

 می دهد. 

سخنگوی شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

انتقاد از تمرکز مطب پزشکان در هسته مرکزی کالنشهر اصفهان 
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مزایده
10/146 ش��ش دانگ خانه پاک ش��ماره 2438 و 2439 اصلي باقيمانده به مس��احت 
184/98 مترمربع كه ش��ماره هاي يک الي س��ه فرعي از آن مجزي گرديده اس��ت واقع 
در محل��ه خواجو بخش 4 ثب��ت اصفهان به آدرس: اصفهان خياب��ان چهارباغ خواجو 
كوچه صدر چهارس��وق آجري روبروي مس��جد الزهرا )ص( پاک آبي 157 كه سند 
مالكيت آن در صفحه 131 دفتر 173 اماک ذيل ش��ماره ثبت 37985 با ش��ماره چاپي 
296737 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: شماالً 1- به طول 5/30 متر خط مستقيم 
مفروض اس��ت به قس��متي كه جهت تعريض ش��ارع بايد عقب نشيني شود 2- در دو 
قس��مت كه قسمت اول شرقي اس��ت به طول هاي 3 متر و 4 متر پي ديواريست به پي 
ديوار مغازه شماره 1 فرعي از 2438 و 2439 شرقًا به طول 17/80 متر پي ديواريست 
مش��ترک با خانه شماره 3 فرعي از 2438 و 2439 جنوبًا به طول 9/55 متر ديواريست 
ب��ه پ��اک 2437 غربًا به طول 21 متر ديواريس��ت مش��ترک با خان��ه 2440 و حقوق 
ارتفاقي ندارد كه طبق نظر كارش��ناس رس��مي پاک فوق خانه مس��كوني به مساحت 
عرصه 184/98 مترمربع، مس��احت اعياني طبقه زيرزمين 95/50 مترمربع، اعياني طبقه 
همكف 129/27 مترمربع با س��قف تيرچه بلوک، اس��كلت بتني و ديوار آجري- نماي 
خارج��ي آجرنما- درب و پنجره خارجي از پروفي��ل آلومينيوم- درب و دكور داخلي 
چوبي ب��ا روكش ملچ و نئوپان اجرا گرديده اس��ت. ديوارهاي داخلي گچ پرداختي و 
رنگ روغني و پاس��تيک- كف پاركينگ س��نگ ش��طرنجي س��فيد و قهوه اي- ديوار 
دستگاه پله گچ پرداختي و رنگ- كليه سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه تا زير سقف 
كاش��ي كاري شده است. اين ملک داراي انش��عاب آب- برق گاز- فاضاب مي باشد. 
مغازه مجاور حس��ب اعام، س��ند مجزا دارد ملكي خانم زهرا خسرونژاد كه طبق سند 
رهني ش��ماره 159042-87/7/25 دفترخانه 86 اصفهان در رهن بانک كارآفرين شعبه 
مير واقع مي باش��د و طبق اعام بانک مدت بيمه نامه س��ند رهني فوق تاكنون منقضي 
نگرديده اس��ت و از س��اعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 89/11/19 در اداره اجراي 
اسناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به 
مزايده گذارده مي شود. مزايده از مبلغ پايه دو ميليارد و هشتصد و بيست و پنج ميليون 
ريال ش��روع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. 
الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و 
يا حق اشتراک و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي 
مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم 
ش��ده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده اس��ت ضمن آنكه پس از مزايده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
مي گ��ردد ضمن��ًا اين آگهي در يک نوبت در روزنامه زاين��ده رود چاپ اصفهان مورخ 
 89/10/20 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد.
م الف/ 13192                     اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصي

10/186 ش��ماره: 12522 چ��ون تحديد حدود شش��دانگ قطع��ه زمين معروف 
انارس��تان ش��ماره پ��اک 921 فرعي از 9 اصل��ي واقع در علي��ا نطنز جزء بخش 
9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطن��ز بنام  آقاي محمد صنوبري و غي��ره در جريان ثبت 
ميباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بايس��تي تجديد گردد اينكه به 
موجب دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پاک 
مرق��وم در س��اعت 10 صب��ح روز 89/11/25 در محل ش��روع و به عمل خواهد 
آم��د، لذا بموجب اين آگه��ي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار 
مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعتراض��ات مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/10/20

م الف/ 603                                 شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
10/215 ش��ماره: 12622 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين محصور و در 
دس��ت احداث ش��ماره پاک 4742 فرعي از 193 اصلي واقع در طرق جزء بخش 11 

حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام مريم آقامحمدي طرقي در جريان ثبت مي باشد و بعلت 
عدم حضور مالک در آگهي قبلي بايس��تي تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير 
از م��اده 15 قان��ون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود پاک مرقوم در س��اعت 10 
صبح روز 89/11/27 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به 
كلي��ه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار ميگردد كه در س��اعت و روز مقرر 
در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظي��م صورتمجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/10/20

م الف/ 609                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز 

تحدیدحدوداختصاصی 
10/261 چون تحديد حدود شش��دانگ يک قطعه ملک پاک شماره 51/586 واقع در 
فودان بخش يک شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام شركت كشتيراني مالک سواحل سرنشين 
)س��هامي خاص( ثبت شده بشماره 37424 واحد ثبتي اصفهان در جريان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک  بنابه دس��تور قسمت اخير از ماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 1389/11/14 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين 
 ومجاورين اخطارمی گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحب��ان ام��اک مطاب��ق م��اده 20 قان��ون ثب��ت از تاري��خ تنظي��م 
 صورتمجل��س تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده
 قان��ون تعيي��ن تكلي��ف پرون��ده های معترض��ی ثبت، معت��رض می بايس��ت ظرف 
 م��دت يكم��اه ازتاري��خ تس��ليم اعت��راض خ��ود را ب��ه اي��ن اداره گواه��ی تقدي��م 
دادخواست را ازمرجع ذيصاح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز 
 تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/10/20

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادواماک شهرضا

ابالغ رأي
مرج��ع   ،89/9/30-313 دادنام��ه:  ش��ماره   ،82-89 پرون��ده:  كاس��ه   10/294
رس��يدگي: ش��عبه 32 ش��وراي ح��ل اخت��اف اصفه��ان، خواه��ان: جواد الماس��ي 
انص��ار،  بان��ک  زيرزمي��ن  طبق��ه  دوم-  پروي��ن  خياب��ان  اصفه��ان-   نش��اني: 
خوان��ده: عل��ي پيكري ف��ر مجهول الم��كان، خواس��ته: مطالب��ه وج��ه 4 فقره چک 
جمع��ًا ب��ه مبل��غ س��ي ميلي��ون و هفتص��د ه��زار ري��ال، گردش��كار: ب��ا عنايت به 
محتوي��ات پرون��ده و اخ��ذ نظري��ه مش��ورتي اعض��اي محترم ش��ورا ضم��ن اعام 
 خت��م رس��يدگي ب��ا اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آت��ي مبادرت بص��دور رأي 

مي نمايد:
رأي شورا

 در خص��وص دع��وي آق��اي ج��واد الماس��ي فرزن��د حس��ن ب��ه طرفي��ت آق��اي 
 عل��ي پيكري ف��ر فرزند علي اكبر به خواس��ته مطالبه وجه 4 فقره چک بانک س��په به 
ش��ماره هاي 951930-89/6/15 به مبل��غ 10/000/000 ري��ال و 89/7/15-951931 
و  ري��ال   4/500/000 بمبل��غ   89/6/5-951932 و  ري��ال   11/700/000 بمبل��غ 
951933-89/7/5 بمبل��غ 4/500/000 ري��ال به انضمام هزينه دادرس��ي و خس��ارت 
 تأخي��ر تأدي��ه، پ��س از بررس��ي اوراق و محتوي��ات پرون��ده و اس��تماع اظه��ارات 
خواه��ان و ب��ا توجه به بقاي اصول چک ها وگواهي ع��دم پرداخت آن در يد خواهان 
 و اينك��ه خوان��ده عليرغ��م اباغ قانوني و انتش��ار وقت رس��يدگي در جلس��ه حاضر 
نگرديده و هيچ دليل و مدركي مبني بر برائت ذمه اش ابراز نداش��ته، لذا ش��ورا دعوي 
 خواه��ان را مق��رون ب��ه صحت دانس��ته و به اس��تناد م��واد 310 و 311 و 312 قانون
ب��ر  حك��م  مدن��ي  دادرس��ي  آئي��ن  قان��ون   522 و   519 و   198 و  تج��ارت    
ش��ماره هاي ب��ه  چ��ک  فق��ره   4 وج��ه  پرداخ��ت  ب��ه  خوان��ده   محكومي��ت 
بمبل��غ   89/7/15-951931 و  ري��ال   10/000/000 بمبل��غ   89/6/15-951930  
-951933 و  ري��ال   4/500/000 بمبل��غ   89/6/5-951932 و  ري��ال   11/700/000

89/7/5 بمبل��غ 4/500/000 ري��ال همگ��ي بعه��ده بان��ک س��په اصفه��ان و مبل��غ 

 46/000 ري��ال باب��ت هزين��ه دادرس��ي و بانضم��ام خس��ارت تأخير تأدي��ه از تاريخ 
 سررسيد چكها لغايت زمان وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعامي از سوي بانک 
 مرك��زي برعه��ده اجراي احكام مي باش��د در حق خواه��ان صادر و اع��ام مي نمايد 
 رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در اين مرجع مي باشد و 
 پ��س از اتم��ام مهل��ت واخواه��ي ظ��رف 20 روز قاب��ل تجديدنظ��ر در محاك��م 

عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 13930                      شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

مفاد آراء
10/307 ش��ماره: 7789 آگهي اباغ مفاد آراء صادره از س��وي هي��أت موضوع بند 2 
ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه مستقر در اداره ثبت زواره نظر به اينكه طبق آراء 
صادره باس��تناد اس��ناد عادي تس��ليمي تصرفات مالكانه مفروزي افراد متقاضي زير در 
روستاي درباغ پاک 15 اصلي دهستان سفلي بخش هفده ثبت اصفهان احراز گرديده 
ل��ذا طبق بند )ز( ماده 9 آئين نامه اجرائي 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 اس��ناد و اماک زواره تسليم 
نمايد تا به دادگاه 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 ش��ماره 572 شش��دانگ يكباب خانه پاک ثبتي 97 فرعي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روستاي درباغ به مساحت 406 مترمربع به نام  آقاي حسين 
رضائي فرزند علي نس��بت به 4 دانگ و خانم فاطمه رحمتي فرزند حس��ن نس��بت به 

دودانگ.
رأي شماره 573 ششدانگ قطعه زمين محصور پاک ثبتي 166 فرعي احداثي بر روي 
عرصه مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 187/60 مترمربع به نام 

خانم زهرا جعفري فرزند محمد
رأي شماره 574 ششدانگ قطعه زمين محصور پاک ثبتي 204 فرعي احداثي بر روي 
عرصه مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 187/80 مترمربع به نام 

خانم معصومه جعفري فرزند محمد.
رأي ش��ماره 575 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 74 فرع��ي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 192 مترمربع به نام آقاي ولي 

اله ملک نيا فرزند حسن
رأي ش��ماره 576 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 66 فرع��ي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 330/10 مترمربع به نام آقاي 

مجتبي نادعلي فرزند محمدرضا.
رأي ش��ماره 577 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 69 فرع��ي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 233/90 مترمربع به نام آقاي 

جعفر اسدي دره باغي فرزند حسين
رأي ش��ماره 578 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 84 فرع��ي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 270/20 مترمربع به نام خانم 

فاطمه قادري درباغي فرزند عباس
رأي ش��ماره 579 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 207 فرعي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 384 مترمربع به نام آقاي علي 

قادري فرزند حسن
رأي ش��ماره 580 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 83 فرع��ي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 482/40 مترمربع به نام آقايان 
س��يدرضا طباطبائي دره باغي فرزند س��يد جمال نس��بت به 1/5 دانگ و س��يد محمد 
طباطبائي فرزند س��يد جمال نسبت به 3 دانگ و خانم مهرالسادات صدوق فرزند سيد 

عباس نسبت به 1/5 دانگ.
رأي ش��ماره 581 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 165 فرعي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 256/24 مترمربع به نام آقاي 

محمدعلي سليماني درباغي فرزند سليمان
رأي شماره 582 ششدانگ قطعه زمين محصور پاک ثبتي 112 فرعي احداثي بر روي 
عرصه مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 81/60 مترمربع به نام 

آقاي محمدعلي سليماني فرزند سليمان

رأي ش��ماره 583 ششدانگ قطعه زمين محصور پاک ثبتي 33 فرعي احداثي بر روي 
عرصه مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 277/20 مترمربع به نام 

آقاي محمود سليماني درباغي فرزند ذبيح اله
رأي ش��ماره 584 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 80 فرع��ي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روستاي درباغ به مساحت 470 مترمربع به نام خانم عشرت 

رشيدي فرزند غضنفر
رأي ش��ماره 585 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 197 فرعي احداثي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��اخت 1212/66 مترمربع به نام آقاي 

حبيب اله فرشيد فرزند شكراله.
رأي ش��ماره 586 شش��دانگ يكبابخانه پاک ثبتي 82 فرع��ي احداثي بر روي عرصه 
مف��روزي پ��اک 15 واقع در روس��تاي درباغ به مس��احت 254 مترمربع ب��ه نام آقاي 

محمدتقي سليماني فرزند حسين.
آگهي ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه

ش��ماره: 7788  آگهي اباغ مفاد آراء صادره از س��وي هي��أت موضوع بند2 ماده 133 
قانون برنامه چهارم توس��عه مس��تقر در اداره ثبت زواره نظر به اينكه طبق آراء صادره 
باس��تناد اسناد عادي تس��ليمي تصرفات مالكانه مفروزي افراد متقاضي زير در روستاي 
مهرآباد پاک 86 اصلي دهستان سفلي بخش هفده ثبت اصفهان احراز گرديده لذا طبق 
بن��د )ز( م��اده 9 آئين نامه اجرائي ماده 133 فوق الذك��ر 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 اس��ناد و اماک زواره تسليم نمايد 
تا به دادگاه صالحه ارس��ال گردد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 

مدت مقرر در اجراي رأي صادره مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
1- رأي ش��ماره 587 شش��دانگ يكبابخان��ه پاک 11 فرعي احداث��ي بر روي عرصه 
مفروزي پاک 86 اصلي واقع در روس��تاي مهرآباد به مساحت 334/80 مترمربع به نام 

علي اقباليان فرزند حسن.
م الف/ 326                             عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک زواره

حصر وراثت
10/309 آقاي مهدي قنبري داراي شناسنامه شماره 1110 به شرح دادخواست به كاسه 
89-4483 ح 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان عصمت اسماعيلي حسين آبادي بشناسنامه 474 در تاريخ 86/12/12 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
سه پسر، يک دختر به اسامي زير: 1- مهدي قنبري ش ش 1110 پسر مرحوم، 2- مجيد 
قنبري ش ش 610 پسر مرحوم، 3- محسن قنبري ش ش 571 پسر مرحوم، 4- فاطمه 
قنبري ش ش 781 دختر مرحوم، اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
 باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 14084                          شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

حصر وراثت
10/310 آقاي محمد لرس��تاني داراي شناس��نامه شماره 127 به ش��رح دادخواست به 
كاس��ه 4495/89 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ملوک خانم نورديچيان بشناسنامه 433 در تاريخ 1386/6/27 
اقامت��گاه دائم��ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به س��ه پس��ر و سه دختر به شرح ذيل مي باش��ند: 1- احمد لرستاني به ش ش 39197 
فرزن��د متوف��ي، 2- حبيب اله پورمظهر ب��ه ش ش 41132 فرزن��د متوفي، 3- محمد 
لرستان به ش ش 127 فرزند متوفي، 4- صديقه لرستان به ش ش 643 فرزند متوفي، 
5- محترم لرستاني به ش ش 39198 فرزند متوفي، 6- زهرا لرستان به ش ش 47733 
فرزند متوفي و ال غير. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د 
 از تاريخ نش��ر نخس��تين آگهي ظرف يک ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 14086                          شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

سالمت

گياهان دارويي و ميوه هاي مؤثر 
در مرطوب شدن پوست صورت

كليات گياه شناسي: لوبيا گياهي است 
از تيره بقوالت، علفي و باال رونده كه به 
دور درختان و گياه��ان ديگر مي پيچد. 
برگ هاي آن س��بز رنگ، پهن، بزرگ و 
نوک تيز اس��ت كه ش��امل سه برگچه به 
ش��كل قلب مي باشد. گل هاي آن سفيد 
مايل به زرد يا بنف��ش و ميوه آن باريک 
و غاف مانند اس��ت ك��ه دانه هاي لوبيا 
در آن قرار دارد. از پوس��ت و دانه هاي 
 لوبيا هنگامي كه لوبيا س��بز است استفاده 
مي ش��ود كه به نام لوبياي سبز معروف 
اس��ت ولي هنگامي كه پوس��ت غاف 
س��فت مي ش��ود دانه هاي داخل آن به 
صورت لوبياي خشک كه به رنگ قرمز يا 
 سفيد مي باشد مورد استفاده غذايي قرار 

مي گيرد. 
ــيميایي: در لوبياي سبز  تركيب های ش
م��واد زير موجود اس��ت: آب، پروتئين، 
چربي، مواد نشاس��ته اي، سديم، پتاسيم، 
كلسيم، فس��فر، آهن، ويتامين آ، ويتامين 
ب 1، ويتامي��ن ب 2، ويتامي��ن ب 3، 

ويتامين ث، اينوزيت و ساكارز.  
خاصيت های دارویی: لوبيا قرمز از نظر 
طب قديم ايران گرم و تر بوده و لوبياي 

سفيد معتدل است.
 ادرارآور اس��ت و حج��م ادرار را زياد 

مي كند.
 درم��ان كنن��ده بيماري هاي دس��تگاه 

ادراري است.
 سنگ كليه را برطرف مي كند.

 سينه و ريه را نرم مي كند.
 آب را از بدن خارج مي سازد.
 لوبياي سبز مقوي قلب است.

 كلسترول خون را پايين مي آورد.
 ضد سرطان است.

 ب��راي رفع بيم��اري ه��اي قلبي مفيد 
است.

 به دليل داش��تن مقدار زي��ادي الياف، 
روده ها را تميز مي كند.

 فشار خون را پايين مي آورد.
 يبوست را برطرف مي كند. 

 در اس��تعمال خارجي لوبي��ا را خمير 
كرده و روي زخم ه��اي اگزما بگذاريد 

تا آنها را التيام دهد.
طرز استفاده: 

جوشانده: مقدار 30 گرم لوبياي خشک 
را در ي��ک ليت��ر آب ج��وش ريخت��ه و 
بگذاريد ده دقيقه بجوش��د، سپس آن را 
ص��اف كرده و يک فنجان قبل از هر غذا 

بنوشيد.
ــاي پخته: لوبي��ا را در آب ريخته و  لوبي
بجوشانيد تا به طور كامل پخته و نرم شود 
و به مق��دار يک فنجان در روز بخوريد. 
ب��راي جلوگيري از نفخ مع��ده مي توان 
لوبيا را با خردل، زيتون و آبليمو مصرف 
كرد.سوپ از نظر داشتن مواد پروتئيني و 
الياف بسيار مفيد است. سوپ لوبيا را با 

جعفري و گشنيز و هويج بپزيد.
ــا: لوبيا به علت داش��تن پروتئين  ضرره
براي اشخاصی كه مبتا به بيماري نقرس 
بوده و اس��يد اوريک خونش��ان باالست 
مناس��ب نيس��ت. در ضمن لوبيا به دليل 
اينك��ه گاز زيادي در معده و روده توليد 
مي كند بايد به مقدار كم استفاده شود و 
همچني��ن با طريقه پخت مناس��ب آن را 
قابل هضم كرد. بدي��ن منظور بايد لوبيا 
را بعد از شستن در آب گرم ريخته و به 
مدت چند ساعت بگذاريد خيس بخورد 
س��پس آب آن را دور ريخت��ه،  آب تازه 

روي آن بريزيد و بپزيد. 

معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد:

بیش از 50 درصد افراد 40 تا 69 ساله ایراني چاقند لوبيا
Phasaeolous vulgaris :نام علمی

مثل آینهنسخه گیاهی

1- مرطوب كننده شير مغز بادام
300 گرم مغز بادام را به طور متناوب در مقداري آب جوش و س��پس 
در آب سرد قرار داده و پوست آن را بگيريد. بعد آن را نرم ساييده تا به 
صورت پودر درآيد. قطره قطره به آن نيم ليتر آب مقطر اضافه كرده و آن 
را خوب هم بزنيد تا يک مايع شيري و غليظ به دست آيد. بعد به روي 

پوست بماليد.
2- مرطوب كننده شير مغز نارگيل

100 گرم مغز نارگيل را با مقداري آب مقطر و كمي گاب داخل ظرفي 
ريخت��ه و اندكي صبر كنيد تا خوب خيس بخورد. س��پس آن را داخل 
مخلوط كن ريخته و خوب مخلوط كنيد و پس از شس��تن پوس��ت با 

صابون و خشک كردن آن پوست را به محلول آماده شده آغشته كنيد.
3- مرطوب كننده عسل و زرده تخم مرغ

نصف قاش��ق چايخوري عسل را با يک قاشق چايخوري سس مايونز، 
يک عدد زرده تخم مرغ و يک قاش��ق غذاخوري ماس��ت درون ظرفي 
مخلوط كرده و خوب هم بزنيد تا به شكل خمير نرمي درآيد. سپس آن 
را به روي پوست خشک و تميز بماليد و پس از 15 دقيقه با آب ولرم به 

طور كامل بشوييد.
4- مرطوب كننده تركيبي روغن بادام

دو قاش��ق غذاخوري روغن بادام را با دو قاشق مرباخوري گاب معطر 
درون ظرف��ي مخلوط كرده و خوب هم بزنيد. ابتدا پوس��ت را تميز و 
خشک كنيد سپس مرطوب كننده فوق را با مايمت و با نوک انگشتان 

به صورت بماليد.
5- مرطوب كننده روغن گلسرخ )پوست خشك(

دو قطره روغن گلس��رخ را به دو قاش��ق غذاخوري بادام و دو قاش��ق 
مرباخ��وري گاب معطر اضافه كرده و درون شيش��ه كوچک در داري 
بريزيد و خوب هم بزنيد. سپس پس از شستن و خشک كردن پوست، 

آن را به پوست صورت بماليد.
6- مرطوب كننده روغن اسطوخودوس )پوست چرب(

دو قطره روغن اسطوخودوس را به مخلوط دو قاشق غذاخوري روغن 
بادام و دو قاشق مرباخوري گاب معطر اضافه كرده و خوب هم بزنيد پس 

از تميز كردن و خشک نمودن پوست كمي از آن را به پوست بماليد.
7- مرطوب كننده روغن فندق )پوست معمولي(

دو قطره روغن مغز فندق را به مخلوط دو قاشق غذاخوري روغن بادام 
و دو قاشق مرباخوري گاب معطر اضافه كنيد و خوب هم بزنيد پس از 

تميز كردن و خشک نمودن پوست، كمي از آن را به پوست بماليد.
8- مرطوب كننده برگ درخت ليمو یا پرتقال

س��ه قاشق مرباخوري برگ خش��ک درخت ليمو يا پرتقال كه آن را به 
صورت نيمكوب درآورده ايد را درون يک كيسه تميز پارچه اي ريخته و 
آن را داخل آب داغ قرار دهيد. پوست صورت را به بخار مستقيم ظرف 
نگهداريد و سعي كنيد بخار همراه با رايحه خوش پوست ليمو يا پرتقال 

به درون پوست و ريه شما نفوذ كند.
9- مرطوب كننده چاي كيسه اي نعناع

دو عدد چاي كيس��ه اي برگ نعناع را در مق��داري آب جوش بيندازيد. 
س��پس صورت را بخار مستقيم آن نگهداريد و در پايان پس از خشک 
كردن صورت از عرق بخور، چاي كيسه اي نعناع را خارج كرده و روي 

پوست كمپرس كنيد.

الدن سلطاني
به نق��ل از كارشناس��ان معاونت 
سامت شيوع چاقي در سال هاي 
اخير به طور قابل توجهي افزايش 
يافت��ه به طوري كه بي��ش از 50 
درصد زنان و مردان 40 تا 69 ساله 
ايراني به اضافه وزن و چاقي مبتا 
هستند.چاقي شكلي از سوءتغذيه 
ناشي از پرخوري است كه نه تنها 
نشانه سامت نيست بلكه نشان 

دهنده تغذيه نامناسب مي باشد.
ــاي تعيين  ــاده ترین روش ه س
ــي دو مورد  ــه وزن و چاق اضاف

است. 
 اندازه گيري شاخص توده بدن

نمايه توده بدن شاخص ارزيابي بدن از نظر وضعيت 
جسماني در مقايس��ه با استاندارد اس��ت. براساس 
اين ش��اخص افراد ب��ه 4 گروه الغ��ر، در محدوده 
وزن طبيعي، داراي اضاف��ه وزن و چاق طبقه بندي 
 )BMI( مي ش��وند. براي محاس��به نمايه توده بدن
مي توان از فرمول وزن )كيلوگرم( تقسيم به قد )متر( 
به توان 2 اس��تفاده ك��رد. برطبق اين فرمول، حاصل 
اگر كوچكتر يا مساوي 18/5 باشد الغر، 18/5-24/9 
طبيع��ي، 29/9-25 اضاف��ه وزن، 34/9-30 چاق��ي 
درجه، 39/9-35 چاقي درجه و بزرگتر يا مس��اوي 

40 چاقي درجه مي گويند.
 اندازه گيري دور كمر:

مي تواني��د دور كمر را با يک نواري درس��ت باالي 
اس��تخوان لگن پس از بازدم اندازه گيري نماييد. در 
زنان دور كمر 88 سانتي متر يا بيشتر و در مردان 102 
سانتي متر يا بيشتر نشانه چاقي است. در بيشتر موارد 
نمايه توده بدن و اندازه دور كمر با يكديگر مطابقت 
دارند و همراه هم افزايش مي يابند. اما اگر فقط يكي 
از اين دو ش��اخص نيز در فردي باال بود آن فرد در 
معرض خطر محسوب مي شوند. بنابراين در اولين 
فرصت وضعيت بدني خود را تعيين كنيد براي كنترل 
وزن در وضعيت حال طبيعي، اضافه وزن يا چاقي به 

توصيه هاي كاربردي ارائه شده توجه كنيد.
به نقل از معاونت سالمت عواملي كه سبب ایجاد 

چاقي مي شوند عبارتند از: 
 پرخ��وري و زياده روي در مصرف غذا  «مهم ترين 

علت«
 زندگي بي تحرک

 ارث: فرزندان پدر و مادري كه هر دو چاق هستند 
80 درصد احتمال چاق ش��دن دارند در صورتي كه 
يكي از والدين چاق باشند احتمال چاقي فرزند آنها 

40 تا 50 درصد مي باشد.

 علل عصبي:
 عادات غذايي نامناس��ب مانن��د مصرف بي رويه 
غذاهاي سرخ شده، نوشابه هاي گازدار، شربت ها و 
آب ميوه هاي صنعتي، س��س هاي چرب و غذاهاي 

آماده )فست فودها(.
 مصرف طوالني مدت برخي داروها

 افزايش وزن بيش از حد در دوران بارداري
معاونت س��امت وزارت بهداش��ت ب��ا بيان اينكه 
چاقي زمينه سازي بسياري از بيماري هاست تصريح 
كرد: افزايش فشار خون، بيماري هاي قلبي، ديابت، 
س��نگ هاي صفراوي، واري��س، بواس��ير، افزايش 
چربي خون، نق��رس، آرتروز، كمردرد، تنگي نفس، 
بيماري هاي كبد و كيسه صفرا، سرطان هاي كولون، 
ركتوم، پروس��تات در مردان و س��ينه و تخمدان در 
زنان، مشكات ناباروري در زنان و باالخره كاهش 
طول عمر انسان از جمله بيماري هاي ناشي از چاقي 

هستند.
ــرل و كاهش وزن  ــراي كنت ــالمت ب معاونت س

توصيه هاي كاربردي بدین شرح دارد:
 كاهش وزن باي��د تدريجي و حدود نيم كيلوگرم 

در هفته باشد.
 از رژيم هاي خيلي سخت و كم كالري و خودسرانه 

پرهيز كنيد.
 همواره از يک رژيم غذايي متعادل و متناس��ب با 
شرايط جسمي خود )س��ن، جنس، فعاليت بدني( 

پيروي كنيد.
 در هنگام خريد مواد غذايي مانند لبنيات به برچسب 
تركي��ب های آن دقت نماييد و ان��واع كم چرب را 

انتخاب كنيد.
 وعده ه��اي غذايي خود را به 5 تا 6 وعده كوچک 
و منظم تقسيم كنيد. به صبحانه به عنوان يک وعده 
غذايي مهم توجه كنيد و در وعده شب غذاي سبک 

مصرف كنيد.
 از مصرف نوش��ابه هاي گازدار و نوش��يدني هاي 

شيرين پرهيز كنيد. 
 براي كاهش اش��تها قبل از غذا 
)از س��االد، انواع سبزي هاي خام 
يا بخارپز و يا س��وپ هاي رقيق(  

استفاده كنيد.
 مصرف شيريني  و شكات، قند 
و ش��كر، غذاهاي چرب و سرخ 
شده مانند سيب زميني سرخ كرده 

و انواع كوكو را محدود كنيد.
 از مص��رف تنق��ات چرب و 
سرخ ش��ده در حجم زياد روغن 
مانند چيپس و دونات و پيراشكي 

خودداري كنيد.
 م��واد غذايي را تا حد امكان به 
صورت آب پز، بخارپز يا كبابي 

طبخ نماييد.
 انواع گوش��ت را تا حد ممكن به شكل كم چرب 
مصرف كنيد مانند: گوش��ت چرب��ي گرفته و مرغ 

پوست كنده.
 از چاش��ني هايي مانند آب ليمو و آبغوره، سركه و 

ماست به جاي سس هاي چرب استفاده كنيد.
 مواد غذايي پرفيبر مانند ميوه، سبزيجات و حبوبات 

را بيشتر مصرف نماييد.
 نان هاي س��بوس دار مانند س��نگک را جايگزين 

نان هاي سفيد كنيد.
 غذا خوردن را همراه با كارهاي ديگر مثل مطالعه و 
تماشاي تلويزيون انجام ندهيد زيرا موجب پرخوري 

مي شود.
 از بش��قاب هاي كوچک براي غذاخوردن استفاده 
كنيد. بش��قاب غذا بايد طوري كشيده شود تا پر به 
نظر بيايد و منجر به پرخوري نش��ود. به عنوان مثال 
مي توانيد مقداري ساالد نيز در گوشه بشقاب بكشيد.

 سعي كنيد در ميان وعده ها نيز بيشتر از سبزي ها و 
ميوه استفاده نماييد.

 مواد غذايي كه س��بب تحريک غ��ذا خوردن در 
شما مي شوند از معرض ديد و دسترس خود خارج 

نماييد. 
 از قرار دادن ديس با حجم زياد غذا در س��ر سفره 

خودداري كنيد.
 روزانه 6 تا 8 ليوان آب بنوشيد.

 وعده هاي غذا را در س��اعات معين��ي از روز و به 
صورت منظم مصرف نماييد.

 قبل از آنكه به طور كامل سير شويد دست از غذا 
خوردن بكشيد.

 بافاصل��ه پس از صرف غذا ميز يا س��فره غذا را 
ترک كنيد.

 هر روز حدود نيم ساعت فعاليت بدني و ورزش 
منظم داشته باشيد.
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ــركل حوزه  ــئوليت كاری به عنوان مدی ــم مس ــا توجه به حج ب
شهردار، خدمت به خلق را چطور تعبير می كنيد؟

پيامب��ر اك��رم)ص( س��ودمندی و خدم��ت ب��ه م��ردم را در كن��ار 
 ايم��ان به خداوند معيار و ماک ارزش��مندی انس��ان ها دانس��ته و 
می فرمايند: ايمان به خدا و نفع رس��اندن به بندگان او دو خصلت 
نيک اس��ت كه برتر از آن چيزی نيست. بنابراين اگر عاشق خدمت 
ب��ه مردم كه نمودار محبت به پروردگار اس��ت بر روح آدمی حاكم 
 ش��ود و با ايمان و اعتقاد به خداوند درآميزد انس��انی خدمتگزار و 
 پرت��اش می س��ازد كه هي��چ گاه از خدم��ت به ديگ��ران غفلت
نمی ورزد. خدمتگزاران مجموعه مديركل حوزه شهردار اصفهان با 
استعانت از كام پيامبر اكرم)ص( و در سالی كه طبق فرمايش مقام 
معظم رهبری به نام همت مضاعف و كار مضاعف مزين شده است 
با روحيه ای دو چندان فعاليت های خود را در راستای دستيابی به 
هدف ارتقای س��طح كيفی فعاليت شهرداری فراتر از شرح وظايف 

خود و با عاقه و پشتكار وصف ناشدنی ارائه می نمايد.
ارتباط مستمر با شهروندان بخش تفكيك ناپذیری از مسئوليت 
ــه بين حوزه  ــازنده و دو طرف ــرای ایجاد تعاملی س ــت. ب شماس
ــهروندان چه تدابيری اندیشيده  مدیركل شهردار اصفهان و ش

اید؟
همان طور كه اش��اره داشتيد دامنه فعاليت دفتر شهردار در رابطه با 
واحدها و اداره های مختلف شهرداری مركزی، منطقه های 14گانه 
و سازمان های وابسته به شكلی است كه ارتباط مستمر با شهروندان 
را گريز ناپذير س��اخته است. اين مجموعه از طريق برقراری ارتباط 
با مردم شريف، مسئوالن و كاركنان محترم با پشتوانه اندوخته های 
علم��ی و تجربی خوي��ش افتخارهايی را در كارنام��ه خود به ثبت 
رس��انده كه از مهم ترين آنها می توان به آش��نا ساختن شهروندان 
ب��ا اقدام ها و خدمات ش��هرداری، اس��تماع نظرها، پيش��نهادها و 
انتقادهای آنان و انعكاس مورده��ای مطروحه به واحدهای ذيربط 
اش��اره نمود. همچنين ارائه پيش��نهادها و لوايح به ش��ورای محترم 

اس��امی شهر جهت رفع مشكل ها و پاسخ به نيازهای شهروندان و 
اخذ مصوبه های الزم برنامه ريزی و هماهنگی ماقات های مردمی 
آقای س��قائيان نژاد در منطقه های 14گانه و پيگيری و رس��يدگی به 
مورده��ای مطرح ش��ده در ماقات های انجام ش��ده و فعاليت در 
راس��تای اجرای طرح تكريم ارباب رجوع اهم برنامه هايی اس��ت 
ك��ه در مجموعه مديركل ش��هردار به منظور ايج��اد تعامل دوطرفه 

صورت گرفته است.
ــاب آقای دكتر  ــهردار اصفهان )جن ــازرس ویژه ش ــه عنوان ب ب
ــوزه بر عهده  ــئوليت هایی را در این ح ــقائيان نژاد( چه مس س

دارید؟
بازرس��ی های س��رزده و مداوم از منطقه ها و سازمان های وابسته 
به منظور نظارت بر حس��ن انجام كار پرس��نل شهرداری، تدوين و 
ارس��ال گزارش های روزانه از بازديدهای انجام ش��ده از منطقه ها 
و س��ازمان ها و پيگي��ری رف��ع اش��كاالت موجود، بازدي��د روزانه 
از س��طح منطقه ه��ای 14گانه و بررس��ی منطقه از لح��اظ نظافتی، 
عمرانی و ترافيكی و تهيه و ارس��ال گزارش های بازرس��ی به همراه 
تصاوير و فيلم های گرفته ش��ده از نواقص موجود در سطح منطقه 
 ك��ه جهت پيگي��ری اين م��وارد و نواق��ص موجود ب��ه منطقه ها، 
س��ازمان ها، معاونت ها و مديريت های مختلف ارجاع و تا حصول 
نتيج��ه پيگيری الزم انجام می ش��ود. همچنين ب��ه ثبت و ضبط و 
بايگانی كلي��ه فعاليت های صورت گرفته مربوط به بازرس ويژه و 
كنترل و نظارت تصويری بر عملكرد منطقه های 14گانه، معاونت ها 
و س��ازمان های مربوطه و پروژه های در حال انجام ش��هرداری به 
صورت 24 س��اعته مه��م ترين س��رفصل های كاری بازرس ويژه 

شهردار اصفهان است.
ــزرگ  ب ــگاه  نمایش از  ــتقبال  اس ــره  منتش ــار  آم ــاس   براس
ــگاه با  ــود، این نمایش ــار ب ــش از حد انتظ ــانی بي ــت رس  خدم
ــای از پيش  ــت به هدف ه ــد و آیا توانس ــه هدفی برگزار ش چ

تعيين شده دست پيدا كند؟

اطاع رس��انی، آشنايی مردم با وظايف شهرداری ها و ايجاد تعامل 
دوطرف��ه بين م��ردم و ش��هرداری از جمله هدف ه��ای برگزاری 
نمايش��گاه ب��زرگ جهاد خدمت رس��انی بود. اين نمايش��گاه با به 
كارگيری ظرفيت و پتانس��يل های ش��هرداری اصفهان و با در نظر 
گرفتن اصاح الگوی مصرف طراحی و برپا شده و تجهيزات به كار 
رفته در اين نمايش��گاه از سوی منطقه های 14گانه شهر تأمين شده 
است. همچنين هزينه ها با رويكرد به كار بردن ابزارهای سيار و قابل 
استفاده در سطح شهر از جمله تجهيزات فضای سبز، نورپردازی و 
آب نما در نظر گرفته ش��ده اس��ت. هر ماه بيش از 30 برنامه متنوع 
در اين نمايش��گاه با رويكرد آموزش ش��هروندان و ارتقای فرهنگ 
ش��هروندی برگزار گرديد. عاوه بر اين، بازديدكنندگان از گذشته، 

حال و آينده شهر اطاعات خوبی به دست آوردند.
مهم ترین هدف های شهر اصفهان در 5 سال آینده چيست؟

ارتقای ش��اخص كيفيت زندگی ش��هروندان با تأكيد افزايش رفاه و 
ش��ادابی ش��هروندان، افزايش كيفيت زيست محيطی شهر، حفاظت 
و به��ره برداری بهينه از محيط زيس��ت و كاهش آالينده ها از مهم 
ترين هدف ها اس��ت. مجموعه برنامه 5 س��اله زيرساخت حركت 
ش��هرداری در افق 15 س��اله آين��ده خواهد بود و بودجه هر س��ال 
برنامه كوتاه مدت اس��ت و بودجه س��ال آينده براساس برنامه تهيه 

خواهد شد.
حركت عمرانی و سازندگی كه طی هشت سال گذشته جریان 

داشته است در سال های آینده نيز ادامه پيدا می كند؟
در تدوين برنامه پنج ساله آينده شهرداری اين نكته مورد توجه قرار 
گرفته و مقرر شده طی پنج سال آينده 20 هزار ميليارد تومان پروژه 
در شهر اصفهان اجرا شود. در صورت تحقق اين امر چهره شهر به 
طور كامل متحول و اصفهان به الگويی در ميان كانشهرهای كشور 

تبديل خواهد شد.
ــهرداری برای رونق  با توجه به اهميت مبحث محله محوری، ش

ورزش محله ها چه برنامه هایی را در دستور كار دارد؟
آس��ان نمودن زندگی مردم را به عنوان ماک فعاليت ها برای خود 
نصب العين قرار می دهد. با توجه به رويكرد استراتژيک در تدوين 
برنامه اصفهان 95، س��ند چشم انداز در افق 1404 هدف های كان 
به صورت 5 س��اله راهبردهای بخش��ی و حوزه ای در افق برنامه ای 
يک تا پنج س��اله و اقدام پروژه ها برای س��ال 1390تعريف ش��ده 
و براس��اس اي��ن روش و ب��ا تحلي��ل و ارزيابی عملكرد س��اليانه 
 برنام��ه، راهبردها، اقدام ها و پروژه ها برای س��ال بعد تنظيم ش��ده 

است.
ــی به عنوان یك مبحث  ــال اخير ورزش همگان در طول چند س
زیربنایی بسيار مورد توجه قرار گرفته است. شهرداری اصفهان 
ــای ورزش چه اقدام هایی انجام  ــایر حوزه ه در این حوزه و س

داده است؟
ب��ا توجه به تأكيد مق��ام معظم رهبری برای توج��ه جدی به مقوله 
ورزش در برنام��ه پنجم توس��عه كش��ور بايد همه دس��تگاه ها در 
بخش های دولت��ی و خصوصی با نگاهی همه جانبه و مش��اركت 
عمومی در اين مس��ير گام بردارند. ش��هرداری اصفهان با تش��كيل 
 س��ازمان فرهنگی تفريحی در 5 حوزه ورزش ب��ه فعاليت پرداخته 

است. 
ورزش همگانی اولويت اول شهرداری است زيرا خميرمايه ورزش 
قهرمانی در ورزش همگانی ش��كل می گي��رد و تا زمانی كه در اين 
 حوزه موف��ق عمل نكني��م در ورزش قهرمانی ب��ه جايی نخواهيم 

رسيد. 
امروزه ورزش همگانی نه تنها در افزايش سامت افراد و جامعه تأثير 
به سزايی دارد بلكه در ارتقای اخاق اجتماعی و كاهش آسيب های 

اجتماع��ی نقش مهمی را ايفا می كن��د بنابراين ضرورت ها ايجاب 
می كند از تمام ظرفيت ها و امكانات ورزش��ی شهر استفاده كنيم و 
در اين راس��تا طرح توس��عه ورزش همگانی در دستور كار شورای 
اسامی و ش��هرداری قرار گرفته اس��ت و فعال كردن ايستگاه های 
 ورزش همگان��ی در پارک ه��ا و برگ��زاری همايش هاي��ی مانن��د 
دوچرخه س��واری و گس��ترش ورزش همگانی نيز در همين راستا 
صورت گرفته است. فعاليت های آموزشی بخشی از اين برنامه هاست 
كه از طريق 25 سالن و مجموعه ورزشی انجام می پذيرد و بخشی 
هم در فرهنگسراها به عنوان بازويی مكمل انجام شده است. بخش 
ديگر ورزش كاركنان ش��هرداری و س��ازمان های وابسته و شركت 
 در مس��ابقه های ورزشی كانش��هرها و مسابقه های اس��تانی را در 

بر می گيرد. 
ورزش جانبازان و معلوالن بخش ديگری اس��ت كه به طور معمول 
معط��وف ب��ه برنامه های حمايتی از اين قش��ر بوده اس��ت. ورزش 
قهرمانی حوزه پنجم فعاليت های ش��هرداری را تشكيل می دهد كه 
در همين راس��تا و با تشكيل معاونت فرهنگی اجتماعی و مديريت 
ام��ور ورزش��ی و تفريحی كه به منظور مديري��ت واحد در ورزش 
همگانی صورت گرفته است، طرحی از سوی مسئوالن اسامی شهر 
مصوب ش��ده كه شورای سياست گذاری ورزش همگانی با حضور 
كليه دس��تگاه ها و نهادهای مرتبط تشكيل شده و به منظور اجرايی 
نمودن تصميم های اين شورا، كميته اجرايی برگزار و نتيجه های آن 
هر س��ه ماه يک بار در ش��ورای سياستگذاری مطرح می شود كه در 

اين حوزه افق روشنی برای ورزش شهر پيش بينی می شود.
ــهرداری برای رونق  ــه اهميت مبحث محله محور، ش با توجه ب

ورزش محله ها چه برنامه هایی را در دستور كار  دارد؟
در س��ال 89-88 پروژه محله محوری تعريف ش��ده كه بخش��ی از 
اين پ��روژه كه در حوزه ورزش می باش��د می تواند تحولی جدی 
را در حوزه مذكور به همراه داش��ته باش��د. ش��هرداری طرح هايی 
 را در دس��تور اج��را دارد كه با رس��يدن ب��ه مرحله به��ره برداری، 
4 رش��ته پر طرفدار فوتبال، فوتس��ال، واليبال و بس��كتبال توس��ط 
 ش��هرداری مورد پوشش قرار می گيرد. در اين 4 رشته كه بيشترين 
عاقه مند را دارد پروژه های روبازی تعريف ش��ده كه ورزشكاران 
 اين رش��ته ها می توانند از اين زمين ها به صورت رايگان استفاده 

كنند.
ــهرداری  ــول گفتگو بر اهم فعاليت های حوزه مدیركل ش در ط
ــایر  ــر فصل س ــه س ــم ب ــاره ای ه ــان اش ــد. در پای ــاره ش اش

مسئوليت های این حوزه داشته باشيد؟
نظارت و هماهنگی كامل بر كليه مراسم، جشنواره ها و افتتاحيه ها، 
انجام كليه امور مربوط به دبيرخانه ش��امل دريافت و صدور روزانه 
بيش از 300 فقره نامه، صورتجلسات، فرم های امضايی، قراردادهای 
مالی و اجرايی و امور تايپ و تكثير و پاس��خگويی روزانه 100 تا 
150 نف��ر از مراجعان، تنظيم و صدور احكام انتصاب مس��ئوالن و 
مديران شهری و توزيع به معاونت ها، مناطق، سازمان ها، واحدها و 
بخش های مختلف، ثبت و نگهداری اطاعات مربوط به پروژه های 
شاخص شهرداری از قبيل جهان نما، قطار شهری و ميدان امام علی، 
بازديد از خانواده كارگران شهرداری به منظور كسب اطاع از شرايط 
زندگی و مساعدت به آنها، كمک و مساعدت به افراد بی بضاعت، 
برنامه ريزی و تنظيم جلس��ه های ش��ورای س��ازمان ها و جلسه های 
مختلف در مهمانس��رای ش��هرداری، ميزبانی از كليه ميهمانان ويژه 
جناب ش��هردار در ايام مختلف س��ال و برنامه ريزی جهت اسكان 
مسافران در ايام نوروز و فصول مختلف در اماكن پيش بينی شده در 
 منطقه های14 گانه جزو موردهايی اس��ت كه می توان به آنها اشاره 

كرد. 

رنجبر: از اهداف  شهرداری اصفهان در 5 سال آینده

شاخص کیفیت زندگی شهروندان ارتقاء می یابد

 زاینده رود 
فعاليت ه��ای دفت��ر ش��هردار در مجموع��ه  دامن��ه 
ش��هرداری  مختل��ف  اداره ه��ای  و  واحده��ا  ب��زرگ 
مرك��زی و منطقه ه��ای 14گان��ه س��ازمان های وابس��ته 
باعث ش��ده ت��ا همه كس��انی ك��ه از نزديک ب��ا مجموعه 
ش��هرداری در ارتب��اط هس��تند از ترافيک و مش��غله های 
 كاری مش��اور و مدي��ركل ح��وزه ش��هرداری اصفهان ياد 

كنند. 
برنام��ه ريزی، تنظيم و هماهنگی جلس��ه های ش��هرداری 
اصفه��ان در داخ��ل و خ��ارج از دفت��ر، برگزاری مس��تمر 
جلس��ه های ش��ورای معاونان، هماهنگی جهت بررس��ی 
فعاليت ه��ا و اقدام ه��ای ص��ورت گرفته در ه��ر منطقه، 
فعالي��ت در زمين��ه توس��عه رواب��ط خواهرخواندگ��ی از 

طريق عق��د قراردادها و هماهنگی جهت انجام س��فرهای 
خارج��ی ب��ه ش��هرهای خواهرخوان��ده تنه��ا بخش��ی از 
فعاليت ه��ای عليرض��ا رنجب��ر در مق��ام مدي��ركل حوزه 
شهردار است كه مسئوليت بازرس��ی ويژه شهردار اصفهان 
 نيز مش��غله های كاری ديگری را برای وی به همراه داشته 

است. 
حضور مديركل حوزه ش��هردار در بطن مس��ائل شهری و 
آگاهی وی نس��بت به جريان های شهری باعث شد تا ايده 

گفتگو با رنجبر شكل بگيرد.
با وجود مشغله های كاری زياد پيشنهاد مصاحبه با استقبال 
رنجبر رو به رو ش��د تا در فواصل كاری دقايقی با مديركل 
ح��وزه ش��هردار اصفه��ان و در خصوص مس��ائل مختلف 

شهری گفتگو كنيم.

ارتقای شاخص کیفیت 
زندگی شهروندان با 
تأکید افزایش رفاه و 
شادابی شهروندان، 
افزایش کیفیت 
زیست محیطی شهر، 
حفاظت و بهره برداری 
بهینه از محیط زیست 
و کاهش آالینده ها 
از مهم ترین هدف ها 
است.

اگر به توانايي هاي خود در زمينه روابط عمومي و بازرگاني 
معتقد هستيد با ما تماس بگيريد.

تلفن هاي تماس: 
09135454415 - 6292468 - 6292458

استخدام فوري

نمايندگي انواع ايزوگام دليجان با قيمت مناسب 
و کيفيت عالي آماده عقد قرارداد مي باشد.

09131163520   - 3371400  
با مديريت حاصلي

قابل توجه ارگان ها و شرکت هاي 
دولتي و خصوصي 
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مهم ترين معضل 
تيم ملی؛ آشپز 
هندی

جشن تولد نوری و 
تمرين شاداب تيم 
ملی در دوحه

ستاره قطر: 
هيچ چيز تمام 
نشده است

همان طور كه می دانيد غذاهای هندی بيشتر ادويه دار و تند 
اس��ت و همه ايرانی ها به غذاهای اسپايس��ی عاقه زيادی 
ندارند. مهم ترين خبری كه درباره تيم ملی وجود داش��ته آش��پز 
هندی هتل ش��رايتون محل اقامت ملی پوشان بوده است. به گفته 
اصغ��ر حاجيلو تيم مش��كل خاصی ن��دارد به ج��ز اينكه ذائقه 
ملی پوشان با غذاهای آشپز هندی اين هتل جور در نمی آيد! در هر 
حال مسئوالن تيم ملی از سفارت تقاضای يک آشپز ايرانی كرده اند 
و بايد ديد اين آشپز كی و چه وقت به ملی پوشان ملحق می شود. 
اميدواريم تا آش��پز هندی هتل شرايتون چماق نشده و كار دست 
تيم ملی نداده، س��فارت ايران در قطر آستين باال بزند و يک عدد 
آشپز كه طرز تهيه قرمه سبزی و بقيه غذاهای ايرانی را بلد باشد 
برای ملی پوش��ان بفرستد. هنوز خيلی ها بازی های مقدماتی جام 
جهانی 2002 در كش��ور بحرين را فرام��وش نكرده اند. ماجرای 
كشک بادمجان و آن شكست ناراحت كننده كه خيلی ها آن باخت 
را به خوردن كشک بادمجان و بی حال بودن بازيكنان ربط دادند. 
با اين شرايط تا قضيه مثل بازی با بحرين نشده و غذاهای بی حال 

به خورد بازيكنان ما نداده اند بايد آشپز تيم ملی را عوض كرد.

پنجمي��ن تمري��ن تيم ملی فوتب��ال اي��ران در دوحه با 
اتفاق ه��ای خوب و ش��يرين همراه ب��ود. كريم باقری 
مش��اور فنی تيم ملی كه ظهر روز شنبه وارد دوحه شده بود، 
در تمرين عصر اين روز حضور يافت و مورد اس��تقبال كادر 

فنی و بازيكنان قرار گرفت. 
همچنين س��الگرد تولد محمد نوری جش��ن گرفته ش��د.  در 
اي��ن تمرين كه از س��اعت 19 در زمين تمرين ش��ماره يک 
ورزش��گاه الغرافه برگزار ش��د، بازيكنان تمرين ش��اداب و 
 پرتحركی را زيرنظر افش��ين قطبی و س��اير مربيان پشت سر 

گذاشتند.
در پايان اين تمرين، اعضای تيم ملی به مناس��بت بيس��ت و 
هفتمين س��الگرد تول��د محمد نوری يك��ی از بازيكنان تيم، 
جش��ن كوچك��ی برپا كرده و ج��واد نكونام از س��وی همه، 
هديه ای به وی اهدا كرد و سپس كيک تولد نوری را صرف 
كردند. در اين مراس��م ك��ه دقايقی كوتاه به ط��ول انجاميد، 
بازيكن��ان و اعض��ای كادر به نوری تبري��ک گفته و برای او 

عمری با عزت آرزو كردند. 

حسين ياسر، مهاجم تيم ملی قطر، معتقد است كه با وجود 
شكست 2 بر صفر مقابل ازبكستان، كار آنها تمام نشده و 
نمی توان برای آنها شانس��ی قائل نبود. شكست 2 بر صفر مقابل 
ازبكستان اميدهای متسو، سرمربی تيم و بازيكنان را نا اميد كرد و 
آنها حاال ش��انس خود را برای رس��يدن به مرحله حذفی كمتر 
می بينند. اما ياس��ر هنوز هم معتقد اس��ت كه قطر از گروهش 
صع��ود می كن��د. وی می گويد: ما باي��د بازی با ازبكس��تان را 
فراموش كنيم، اين بازی ديگر تكرار ش��دنی نيس��ت. ما هنوز با 
كويت و چين بازی نكرديم. در نتيجه ما برای صعود 2 ش��انس 
ديگر داريم. صعود ما غير ممكن نيست، سخت است اما شدنی 
است. همانطور كه در جام جهانی هم ديديم، اسپانيا بازی اول را 
باخت اما در انتها قهرمان شد. پس در فوتبال غير ممكن وجود 
ندارد، البته ما هم بايد بهتر از اين باش��يم. اميدوارم كه به راحتی 
تلخی شكست مقابل ازبكس��تان را فراموش كنيم، چرا كه بايد 
هرچه سريع تر روی بازی با چين تمركز كنيم. قطر اميدوار است 
در بازی بعدی مقابل چين پيروز ش��ود و خاطره شكس��ت در 

اولين بازی را از ذهن هوادارانش پاک كند. 

خبر

هفته چهارم مسابقه های بسكتبال ليگ برتر باشگاه های كشور در 
ش��رايطی برگزار می شود كه خسته ترين تيم اين هفته از رقابت ها 
ميهمان تيمی اس��ت كه از روحيه باالي��ی برای برگزاری ديدار خانگی 

خود برخوردار است. 
ذوب آه��ن خس��ته ترين تيم حال حاضر مس��ابقه های بس��كتبال ليگ 
برتر باش��گاه های كشور است. ش��اگردان كوهيان كه طی هفته گذشته 
ديدارهای متوالی مقابل حريفان خود در غرب آس��يا انجام دادند هنوز 
از راه نرس��يده بايد به تهران بيايند تا مقابل دانش��گاه آزاد برگزاركننده 
ديدار خود در هفته چهارم مس��ابقه های باشگاهی كشور باشند. اين در 
حالی است كه دانشگاه آزاد از روحيه خوبی برای برگزاری اين ديدار 

خانگی برخوردار است. 
ش��اگردان مهران حاتمی كه در هفته های آغازين ليگ متحمل شكست 
ش��ده بودند، هفته گذش��ته با از پيش رو برداشتن كاس��پين قزوين به 
نخس��تين برد اين فصل خود دس��ت يافتند و از اي��ن بابت از روحيه 

خوبی برخوردار هستند. 
در س��اير ديدارهای اين هفته كه از س��اعت 16 ب��ه طور هم زمان در 
س��اير شهرها آغاز می شود، شاگردان اسداله كبير ميزبان بازيكنان راه و 
ترابری قم هس��تند. گرگانی ها برای آنكه از رقابت با نمايندگان قزوين 
و كاش��ان عق��ب نمانند و بتوانند از رده پنجم صع��ود كنند بايد پيروز 

اين ديدار باشند. 
ديگر دي��دار امروز را تيم های ته جدولی پويای تهران و BA ش��يراز 
برگزار می كنند. اگر هر يک از اين تيم ها پيروز ميدان ش��وند نخستين 
برد فصل را برای خود رقم زده  و حريف را از دس��تيابی به نخس��تين 

برد بازنگه داشته اند.

زاینده رود 
فرنگی كاران تيم كشتی كارگران استان اصفهان كه با نام تيم سرو 
صنعت س��پاهان در رقابت های قهرمانی كش��ور ش��ركت كرده بودند با 
كس��ب دو مدال به كار خود پايان دادند. رس��ول احمدی )رئيس هيأت 
كشتی كارگران استان اصفهان( با اعام خبر فوق اظهار داشت: در جريان 
اين رقابت ها و در س��الن شهيد معتمدی شهر تهران، مهدی بيگلری در 
وزن 55 كيلوگرم به مقام دوم دس��ت يافت و حميد سرشوق كشتی گير 
وزن 96 اصفه��ان نيز در جايگاه س��وم اين رقابت ها ق��رار گرفت. وی 
همچنين اظهار داش��ت: مسابقه های كش��تی آزاد كارگران كشور نيز به 
مدت دو روز در تهران آغاز می ش��ود كه تيم اصفهان با نام سرو صنعت 
سپاهان در اين رقابت ها حضور می يابد. محمد رضا حيدری در وزن 55 
كيلوگرم، مرتضی فتاح در وزن 60 كيلوگرم، ميثم س��لطانی در وزن 66 
كيلوگرم، احمد انتشاری در وزن 74 كيلوگرم، سعيد زراعتی در وزن 84 
كيلوگرم، رحيم طاهری در وزن 96 كيلوگرم و حميد سبكتكين در وزن 

120كيلوگرم آزادكاران اصفهانی حاضر در اين رقابت ها خواهند بود.

زاینده رود 
بازيكن برزيلی تيم گيتی پسند گفت: با شناختی كه از باشگاه های ديگر 
به دس��ت آورده ام بايد اعتراف كنم شانس آورده ايم كه در تيم گيتی پسند 
بازی می كنيم. گابريل دی آنجلو ملقب به گرلو درباره شرايط حضورش در 
تيم فوتسال گيتی پسند گفت: من و دو هموطن ديگرم از حضور در اصفهان 
و تيم گيتی پسند بسيار راضی هستيم، در اين باشگاه تمام امكانات وجود 
دارد و از اين لحاظ نس��بت به س��اير برزيلی های حاضر در تيم های ديگر 
خوش شانس تر هستيم. وی ادامه داد: از اينكه باشگاه گيتی پسند حتی برای 
فرا رس��يدن سال نوی ميادی نيز برای ما برنامه داشت بسيار خوشحاليم، 
اين نشان می دهد در تيم گيتی پسند بازی كردن چقدر جذاب است. بازيكن 
گيتی پس��ند درباره قهرمانی تيم گيتی پس��ند نيز در اين فصل گفت: من و 
هموطنان��م در تيم تنها به قهرمانی فكر می كنيم و تمام تاش��مان را برای 
قهرمان ش��دن گيتی پس��ند انجام خواهيم داد چراكه قهرمانی در اين فصل 
حق گيتی پسند اس��ت. گرلو درباره شهر اصفهان نيز گفت: اينجا زندگی 
 ك��ردن لذت بخش اس��ت و پارک های خيلی زيبايی دارد، اصفهان ش��هر 

فوق العاده ای است و من و خانواده ام در آن احساس آرامش می كنيم.

رقابت ه��ای الليگا با پيروزی پرگل بارس��لونا مقابل الكرونيا وارد 
هفته  هجدهم ش��د. صدرنشين ليگ اسپانيا با به دست آوردن يک 
پيروزی پرگل ديگر جايگاه خود را در صدر جدول مس��تحكم كرد. تيم 
بارس��لونا در اين ديدار خ��ارج از خانه با نتيجه  4 ب��ر صفر الكرونيا را 
شكس��ت داد تا نگرانی هواداران از نتيجه های نه چندان قاطعانه  اين تيم 
در آغاز س��ال ميادی جديد برطرف شود. بارسلونا از آغاز سال 2011 
ميادی در ليگ، لوانته را با نتيجه  نزديک 2 بر يک شكس��ت داده بود و 
مقابل آتلتيكو بيلبائو با تس��اوی يک بر يک متوقف ش��ده بود،  هرچند 
همين تس��اوی حكم به صعود بارس��ا به جمع 8 تيم پايانی كوپا دل ری 
 داد. بارس��لونا ب��ا اي��ن پي��روزی 49 امتيازی ش��د و فاصل��ه اش را با 

نزديک ترين تعقيب كننده اش، رئال مادريد به 5 امتياز افزايش داد.

ورزش

زاینده رود 
سومين گردهمايی مشترک مسئوالن تربيت بدنی 
و رؤس��ای هيأت فوتب��ال ش��هرها و بخش های تابعه 
شهرستان اصفهان با حضور حسن كامران )نماينده مردم 
اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی( احمد جمشيدی 
)رياس��ت اداره تربيت بدنی شهرستان اصفهان( و سيد 
رضا ابن ابراهيم )رئيس هيأت فوتبال شهرستان( برگزار 

شد.
از حاش��يه های اين نشس��ت می توان به عدم حضور 
ابرقويی نژاد )رئيس هيأت فوتبال استان اصفهان( اشاره 
ك��رد كه اين موضوع در نوع خ��ودش قابل توجه بود. 
حسن كامران در اين نشست اظهار داشت: حوزه ورزش 
يک حوزه مردانگی به حس��اب می آيد و ورزش��كاران 
بايد جنبه اخاقی را سرلوحه فعاليت های ورزشی خود 

قرار دهند كه زير ساختار آن صداقت است. 
وی ادام��ه داد: باي��د فضاه��ای ورزش��ی را طوری به 
وجود آوري��م كه بازيكنان برد و باخت برايش��ان زياد 
مه��م نباش��د بلك��ه اخ��اق و مردانگی را مه��م ترين 
 عام��ل در ورزش و حتی فعاليت ه��ای روزمره قلمداد 

كنند. 
كامران س��رانه فضاهای ورزش��ی در ش��هر اصفهان را 
ناچيز دانست و افزود: فضاهای ورزشی هنوز به سطح 
متوسط نرس��يده، همين ورزشگاه نقش جهان كه هنوز 
افتتاح نش��ده يک وعده س��ر خرمن است و اگر هم به 
اس��تان اصفهان تفويض شود به علت عدم پول و اعتبار 

به بهره برداری نخواهد رسيد. 
وی تصري��ح كرد: اصفهان از همه نظر دارای پتانس��يل 
خوبی اس��ت و جوانان اصفهانی در بازی های آس��يايی 
مدال های رنگارنگی كسب كردند كه اين حاصل تاش 

مديران قبلی نيز به حساب می آيد. 
وی در پايان به هيأت فوتبال شهرس��تان اصفهان اشاره 
كرد و توضيح داد: به گفته احمد جمش��يدی اين هيأت 
به رياس��ت س��يد رضا اب��ن ابراهيم از هم��ه نظر فعال 
ب��وده كه قابل تقدير می باش��د و اي��ن موجب خواهد 
ش��د كه نونه��االن، نوجوان��ان و جوانان ان��رژی خود 
 را ص��رف فوتبال كنن��د و به راه های خاف كش��يده 

نشوند.
احمد جمش��یدی: اب��ن ابراهی��م و همکارانش 

الفبای فوتبال را از بر هستند
احمد جمشيدی )مدير تربيت بدنی شهرستان( از ديگر 
سخنرانان اين جلسه بود و اظهار داشت: در 10 ماه اخير 
هيأت فوتبال فعاليت خوبی داش��ته اس��ت. مسابقه های 
فوتبال و فوتس��ال زيادی را در رده های مختلف برگزار 
كرد كه در اينجا بايد به ابن ابراهيم و نيروی انسانی كه 
در اختي��ار دارد تبريک گفت كه به خوبی الفبای فوتبال 

را از بر هستند. 
وی اف��زود: با وج��ود چنين افرادی در هي��أت فوتبال 
شهرس��تان ك��ه از هر لح��اظ صاحب نظرن��د كمترين 
دغدغه را ح��س می كنيم اما مش��كل اصلی اين هيأت 
و هيأت های ديگر كمبود اعتبار است كه اميدواريم اين 
مسأله به زودی حل شود و مشكل ها از سر راه برداشته 

شوند. 
 جمش��يدی ب��ه بحث فرهنگی اش��اره ك��رد و توضيح 
داد: يك��ی از كميته ه��ای اداره تربيت بدنی شهرس��تان 
كميته فرهنگی محس��وب می شود و شعار ما اين است 
كه فرهنگ بايد در كنار ورزش وجود داش��ته باش��د و 
اگر چنين نباش��د 80 درصد كارم��ان لنگ می زند. وی 
اضافه كرد: بانوان در رقابت های آس��يايی نشان دادند 
ك��ه حرف ه��ای فراوانی برای گفتن دارن��د و به همين 
دليل اگر اعتبارها سريع برسد 40 درصد آن را به بخش 

بانوان اختصاص خواهيم داد. 
رئي��س هيأت فوتبال شهرس��تان نيز از حضور حس��ن 
كامران، احمد جش��ميدی و رؤسای هيأت های فوتبال 
شهرها و بخش های تابعه شهرستان اصفهان تشكر كرد 
و گفت: اگر موفقيتی در اين هيأت حاصل شده مرهون 
زحمت های همكارانم در كميته های مختلف است كه 
در بخش بانوان سپيده قمصری، كميته داوران سيد رضا 
زارعی و محمد اليقی، كميته آموزش امين محمدنژاد و 
پويان قوی بيان، كميته بخش و ش��هرها جعفری، كميته 
مس��ابقه ها مهدی بياتی، كميته جوان��ان و پايه عليرضا 
غيور و سيد رس��ول حسينی نيز مسئول كميته فرهنگی 
ب��ا بنده و عل��ی نجمايی دبير هيأت فوتبال شهرس��تان 

همكاری دارند.
ابن ابراهيم افزود: مس��ئوالن ب��ه اين ورزش پر طرفدار 
توجه بيش��تری كنند و از نظر مالی و در اختيار گذاشتن 
زمين چمن و فضاهای ورزشی مساعدت نمايند كه اگر 
اين امر صورت گيرد بيش��تر مشكل های هيأت كاهش 

می يابد.
در پاي��ان جلس��ه عل��ی نجماي��ی دبير هي��أت فوتبال 
شهرس��تان اصفهان و اعضای كميته ه��ای مختلف اين 
هيأت به عملكرد س��اليانه پرداختند و برنامه های خود 

را برای سال آتی عنوان كردند.

جواد خلیفه سلطانی

اواسط هفته گذش��ته دشمنان قسم خورده 
مس��عود عنايت )رئيس سابق كميته داوران 
فدراسيون فوتبال( به خواسته خود رسيدند، 
چ��را ك��ه عنايت پ��س از مدت ها فش��ار 
سرانجام رفتن و جدايی از كميته داوران را 
به مان��دن و مبارزه با اين آقايان ترجيح داد 
و استعفای خود را تقديم رئيس فدراسيون 
نمود. به راستی آيا با رفتن و جدايی عنايت 
كه به حق بايد گفت يكی از س��الم ترين و 
مستقل ترين مس��ئوالن كميته داوران ظرف 
چند دهه اخي��ر بود، مش��كل های داوری 
فوتبال ما حل خواهد شد؟ اين سئوالی است 
كه اين روزها و با توجه به جدايی عنايت در 
محافل مختلف ورزشی به خصوص محافل 
فوتبال مطرح شده است. اگر خواسته باشيم 
صادقانه پاسخی برای سئوال فوق پيدا كنيم 
بايد بگوييم عنايت مش��كل داوری فوتبال 
ما نبوده و نخواهد بود بلكه مشكل داوری 
فوتبال م��ا در گام اول چند دس��تگی ها و 
تسويه حس��اب های ش��خصی بعضی از 
آقايان پيشكسوت و قديمی جامعه داوری 
با شخص عنايت بوده است كه ظرف يک 
س��ال اخير به خصوص چند ماه گذشته به 
اوج خود رس��يده بود، به گونه ای كه اين 
آقايان با تمام قدرت و توان و با اس��تفاده از 
هر ابزاری بی رحمانه شديدترين حمله های 
خ��ود را متوجه عنايت رک گو و مس��تقل 

كرده بودند. كسانی كه از نزديک با عنايت 
س��ر و كله زده و با خصوصيات روحی و 
اخاقی او آش��نا هستند خوب می دانند كه 
او يكی از س��الم ترين مسئوالن بوده كه بر 
مص��در كميت��ه داوران تا ب��ه حال حضور 

داشته و صد البته مستقل بودن 
او و ع��دم توصيه پذي��ری وی 
سبب ش��ده تا بسياری از آقايان 
منتقد او را آماج حمله های تند 
و بی رحمانه خ��ود قرار دهند 
و اي��ن گون��ه در افكار عمومی 
القا كنند كه مش��كل اول و آخر 
داوری ما شخص عنايت بوده و 
رفتن و حذف او سبب می شود 
ت��ا بهتري��ن و بی عي��ب ترين 
قضاوت بر فوتبال س��ايه افكن 
 ش��ود. البته عناي��ت اگر اندكی 
مصلح��ت انديش ب��ود و يا به 
هنگام سخن گفتن و پاسخگويی، 
با ادبيات بهتری سخن می گفت 
ش��ايد كمتر آم��اج حمله های 
تند آنها ق��رار می گرفت. آری 
مشكل داوری فوتبال ما، عنايت 
نب��وده و نخواهد بود. مش��كل 

داوری ما عدم انسجام، نبود اتحاد و تسويه 
حساب های ش��خصی نزد بزرگان جامعه 
داوری است. البته در كنار مسائل فوق بايد 
اشاره ای هم به بسياری از مربيان شاغل در 
فوتبال و تيم های باشگاهی به ويژه تيم های 

ليگ برتری نمود. اين دسته از مربيان برای 
فرار از مسئوليت نتيجه های غير قابل قبول 
تيم خودشان و توجيه مسأله نزد مسئوالن 
باشگاه و افكار عمومی ديواری كوتاه تر از 
ديوار داوران و به تبع آن مس��ئول آن كميته 
پيدا نكرده اند. اين دوستان مربی 
به هنگام عدم دستيابی به نتيجه 
دلخواه با بزرگ نمايی و برجسته 
احتمالی  اش��تباه های  نم��ودن 
داوری كه جزو جدايی ناپذير و 
طبيعی يک مسابقه بوده و باز هم 
خواهد بود، عمده دليل ناموفق 
بودن تيم را اشتباه های احتمالی 
داور قلمداد كرده، اين در حالی 
است كه همين دوستان مربی به 
موازات زيان های احتمالی از اين 
اشتباه ها بارها و بارها از آن هم 
منتفع شده اند. شايد اشاره به اين 
مهم كه اشتباه داوری بخشی از 
فوتبال و يک مسابقه می باشد 
و باز هم خواهد بود خوش��ايند 
بسياری از آقايان كه چشم خود 
را مصلحت انديش��انه بر روی 
واقعيت ها بس��ته اند، نباشد و 
طرح آن را يک توجيه و فرار به جلو قلمداد 
كنند ولی اگر واقع بين باشيم و قبول كنيم 
كه اشتباه های داوری بخشی از يک مسابقه 
است تمام مسائل حل خواهد شد. آقايان، 
در يک مسابقه همه عوامل از مربيان گرفته، 

بازيكنان، داوران و... می توانند اشتباه كنند 
چرا كه آدمی جايز الخطا است. مگر در يک 
مسابقه بازيكن به اشتباه به جای دفع توپ 
توپ را وارد دروازه خودی نمی كند؟ مگر 
در يک مسابقه بازيكن به اشتباه توپ را به 
جای گل كردن به خارج نمی زند؟ مگر در 
يک مسابقه مربی به اشتباه دست به تعويض 
بازيكن نمی زند؟ مگر در يک مسابقه يک 
مربی به اشتباه تدابير و تاكتيک های نادرست 

اتخاذ نمی كند؟ و مگر در يک مسابقه...
آي��ا اين اش��تباه ها عمدی اس��ت؟ آيا اين 
اشتباه ها بخشی از يک مسابقه نمی باشند؟ 
اگر چنين است و اين اشتباه ها غير عمدی 
و بخش��ی از يک مس��ابقه می باش��د پس 
چرا قبول نمی كنيم كه اشتباه های داوری 
هم غير عمدی و بخش��ی از يک  مس��ابقه 
به حس��اب می آيد. آری عنايت رفت ولی 
آيا با رفتن او مش��كل های داوری ما حل 
می شود؟ به طور حتم پاسخ اين سئوال اگر 

منطقی باشيم منفی خواهد بود. 
در پايان خطاب به منتقدان فعال و مغرض 
عنايت، ن��ه داوری می گوييم كه آقايان اگر 
دلس��وز هس��تيد و اگر دلتان برای داوری 
فوتبال می سوزد بياييد صادقانه، دلسوزانه و 
برای نيت تسويه حساب در پشت درهای 
بس��ته به نقد داوری بپردازيد نه در محافل 
عمومی و رسانه ها كه اين كار نه تنها سودی 
برای داوری ندارد بلكه بسيار زيان آور هم 

خواهد بود.

گزارش

تقابل ته جدولی ها در شیراز 
با روحیه ترین تیم میزبان 

خسته ترین تیم است

مسابقه های کشتی فرنگی کارگران قهرمانی کشور
دو مدال برای کشتی گیران اصفهان

گرلو؛ ذوق زده از حضور در گیتی پسند

اولین پیروزی پرگل بارسلونا 
در سال جدید

آیا با رفتن عنایت مشکل های داوری حل می شود؟

دشمنان قسم خورده عنایت به خواسته خود رسیدند!

مصاحبه

پژمان سلطانی

تيم فوتس��ال في��روز صفه اصفهان عص��ر جمعه در 
غياب مهرداد جابری يكی از بازيكنان ارزشمند خود، 
توانس��ت با حساب 5 بر 2 از س��د راه ساری بگذرد 
و از رده شش��م به رتبه چهارم جدول رده بندی ليگ 
برتر فوتسال كشور صعود كند. خبرنگار ما فرصت را 
غنيمت ش��مرد و مصاحبه ای را با مهرداد جابری كه 
در س��الن پيروزی حضور داشت ترتيب داد كه توجه 

شما خوانندگان را به اين گفتگو جلب می كنيم:
بیوگرافی خودتان را بگویید؟

مهرداد جابری متولد 15 آذر سال 1361 دارای مدرک 
فوق ديپلم كامپيوتر هستم.

چطور فوتبالیست نشدید و به فوتسال روی 
آوردید؟

از نوجوان��ی فوتبال ب��ازی می ك��ردم و در كنارش 
فوتس��ال هم بود كه عليرضا افضل )س��رمربی فيروز 
صفه( مرا كاپيتان منتخب فوتس��ال اصفهان كرد و كم 

كم رو به فوتسال آوردم.
در چه تیم هایی حضور داشته اید؟

در آغاز عضو تيم فوتبال جوانان ش��هرداری اصفهان 
بودم پس از آن چهار سال در تيم های فوتبال جوانان 
و اميد ذوب آهن بازی كردم و در تيم منتخب فوتسال 
اصفهان به مربيگری عليرضا افضل هم حضور داشتم، 
3 س��ال در تيم فوتسال پس��ت اصفهان توپ زدم و 
زمانی كه عليرضا افضل به علم و ادب سايپای مشهد 
رفت من هم همراهش به اين تيم رفتم، يک سال آنجا 
ب��ودم و دوباره به اصفهان آم��دم و در تركيب فوالد 
ماهان قرار گرفتم و قهرمان كش��ور شديم كه پس از 
اي��ن قهرمان��ی يک نيم فصل به عل��م و ادب رفتم و 

اكنون هم در خدمت فيروز صفه اصفهان هستم.
قضی��ه خدم��ت س��ربازی ات به کجا کش��یده 

شد؟

دوم اسفندماه تاريخ اعزام به خدمت سربازی است كه 
قصد دارم دو ماه آن را تمديد كنم.

تاکنون به تیم ملی فوتسال دعوت شده اید؟
2 بار به تيم ملی جوانان دعوت شدم. در زمان ژوران 
ديرو و دو بار هم حسين شمس مرا به تيم بزرگساالن 
فراخواند كه در س��ری دوم مصدوم شدم و به اردوی 
تي��م ملی نرفتم كه پس از آن حرف و حديث هايی به 
وجود آمد ك��ه من تمارض كردم اما به واقع مصدوم 

بودم و حتی پزشک فيروز صفه آن را تأييد كرد.
واکنش مربیان تیم ملی در این مورد چگونه 

بود؟
علی صانعی كمک مربی حسين شمس در مطبوعات 
گفته بود كه جابری لياقت پوشيدن پيراهن مقدس تيم 
ملی را ندارد و اگر ارزشی برای تيم ملی قائل می شد 
در تمرين ه��ا حضور می يافت. اما ب��از هم می گويم 
مصدوم بودم و نتوانس��تم تيم ملی را همراهی كنم و 

آرزوی هر كسی پوشيدن پيراهن تيم ملی است.
بازی فیروز صفه مقابل راه س��اری را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
مسابقه ای جذاب بود كه خدا را شكر بچه ها با اقتدار 
تيم حريف را با شكست بدرقه كردند تا با روحيه ای 

مضاعف به مصاف پرسپوليس برويم.
 چ��ه ج���ایگاه��ی را ب��رای تی����م فوتس��ال 

فیروز صفه پیش بینی می کنید؟
هنوز 6 هفته تا پايان ليگ برتر فوتس��ال باقی اس��ت 
و نمی ش��ود پيش بينی كرد كه فيروز صفه چه مقامی 
را كس��ب می كند. ش��ش تيم نخس��ت جدول مدعی 
قهرمان��ی هس��تند و ما هم بايد برای رس��يدن به اين 

عنوان تاش وافری انجام دهيم.
در ای��ن فصل چند گل ب��رای فیروز صفه به 

ثمر رسانده اید؟
تا پايان هفت��ه بيس��تم 10 گل درون دروازه حريفان 
جای داده ام كه س��عی می كنم در بازی های آينده اين 

آمار را افزايش دهم.
ب��ا ک��دام بازیکنان 
صف�����ه  فی����روز 

صمیمی ت�������ر 
هستید؟

بازيكنان  بيش��تر  با 
با  رفيق هس��تم اما 

محم��د زارع بيش��تر 
صميمی ام.

علیرض��ا افضل چگونه 
مربی است؟

هشت سال با اين مربی كار 
كرده ام كه به واقع فوتس��ال 

را ب��ه م��ن آموخ��ت كه 
در اي��ن جا از او تش��كر 

می كنم.
حرف آخر؟

از في��روز ريخته گران 
باش��گاه  )م���ال��ک 
ورزش��ی  فرهنگ��ی 
تشكر  صفه(  فيروز 
ب��ا  ك��ه  می كن��م 
او  حمايت ه��ای 
اي��ن تيم به يكی 

از مدعي�����ان 
ن��ی  ما قه���ر
ش��د  تبدي��ل 

و همچني��ن از 
كه  مادرم  و  پدر 
مرا مورد تشويق 
خودش��ان ق��رار 
دادند كمال تشكر 

را دارم.

عضو هيأت رئيسه فراكسيون مجلس و از 
طراحان تأسيس وزارت ورزش و جوانان، 
معتقد اس��ت كه تش��كيل اين وزارتخانه 
می تواند بسياری از چالش های اين حوزه 
را رفع كند. علی اصغر يوسف نژاد افزود: هر 
طرح و اليحه ای با نگاه رفع وضع موجود 
و در جهت ارتقای شاخص های مناطق به 
صحن علنی مجلس می آيد. وی خاطرنشان 
كرد: وضعيت موجود در دس��تگاه ورزش 
دارای چالش های عمده ای بوده و می توان 
گفت كه متولی مش��خصی ب��رای ورزش 
كشور وجود ندارد. يوسف نژاد با بيان اينكه 
در وضعيت كنون��ی، نظارت و پيگيری بر 
عملكرد دستگاه ورزش كمتر است يادآور 
ش��د: بخ��ش عم��ده ای از تحصيلكرده ها 

و كارشناس��ان مج��رب ورزش��ی در بدنه 
فعل��ی ورزش جای ندارن��د. وی با اعام 
اينكه دس��تگاه ورزش از سياس��تگذاری، 
برنامه ريزی و نظارت فاصله گرفته اس��ت 
افزود: رئيس دس��تگاه ورزش كشور بايد 
ماک ها و استانداردهای فنی ساخت را به 
نهادهای مسئول ساخت و ساز ارائه داده و 

خود سازنده پروژه های ورزشی نباشد.
 اي��ن نماينده مجل��س با اش��اره به اينكه 
فعاليت های مربوط به تصدی گری اكنون 
در ورزش كش��ور به وفور يافت می شود 
خاطر نشان كرد: در هيچ جای دنيا مرسوم 

نبوده كه دس��تگاه ورزش تيمداری كند كه 
متأسفانه در نظام اداری تربيت بدنی ايران، 
اي��ن مهم عمليات��ی می ش��ود. وی اظهار 
داشت: به واسطه اينكه وزير ورزش برای 
رأی آوری بايد دارای مدارک كارشناس��ی 
مرتبط با حوزه ورزش، متخصص ورزشی 
و برنامه ريز حوزه ورزش باشد تا بتواند از 

مجلس رأی اعتماد بگيرد. 
يوسف نژاد تصريح كرد: با تشكيل وزارت 
ورزش و جوانان، بسياری از كميسيون های 
تخصصی اين بخش در مجلس فعال شده 
و وزي��ر ورزش، تنگناهای مالی و معنوی 

خود را از طريق طرح در اين كميسيون ها 
ح��ل و فصل می كن��د. وی با بي��ان اينكه 
وزارت ورزش و جوانان، ورزش كشور را 
هدفمند می كند اظهار داشت: با تشكيل اين 
وزارتخانه بسياری از قابليت های ورزشی 
نهادهای اجرايی، دانش��گاهی و نظامی در 
ح��وزه ورزش از بالقوه ب��ه بالفعل تبديل 
می ش��ود. وی ب��ا تأكيد بر اينك��ه وزارت 
ورزش همچنين اثرهای مؤثری بر كاركرد 
فدراسيون ها و هيأت های ورزشی خواهد 
گذاشت، گفت: با تشكيل اين وزارتخانه، 
چارت تش��كياتی و مأموريت های اداری 
فدراس��يون ها براس��اس روال قبلی انجام 
می پذيرد و البته اعمال نفوذ دستگاه ورزش 

در عزل و نصب هيأت ها كمتر می شود.

6 تیم نخست، مدعی قهرمانی هستند

مهرداد جابری: آرزوی هر کس پوشيدن پيراهن تيم ملی است

حسن کامران: 
نقش جهان 

وعده سر خرمن است

وزارت ورزش و جوانان؛ رفع چالش ها

عنایت مشکل 
داوری فوتبال ما 
نبوده و نخواهد 
بود بلکه مشکل 
داوری فوتبال 
ما در گام اول 

چند دستگی ها و 
تسویه حساب های 
شخصی بعضی از 

آقایان پیشکسوت 
و قدیمی جامعه 
داوری با شخص 
عنایت بوده است
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دوشنبه 20 دی 1389/ 5 صفر 1432/ شماره Monday 10 January 2011        437 )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

پیامبر اکرم)ص(:
 فرزندانتان را به سه 
خصلت تربیت کنید: 
دوستی پیامبر اکرم)ص(، 
دوستی اهل بیت ایشان و 
تالوت قرآن.

شركت پتروشيمي بندر امام )سهامي خاص( تحت عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد انجام خدمات 
موضوع بند یك فراخوان حاضر را از طریق برگزاري مناقصه عمومي )یك مرحله اي( بين پيمانكاران داراي 

تأیيد صالحيت و باتجربه به یك پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید.
1( موضوع مناقصه:

نگهداري  و  تعمير  و  تنظيفات  داري،  خانه  هتل داري،  شامل:  آفتاب  آموزشي  مجتمع   راهبري  و  مدیریت 
تأسيسات )متعلق به دستگاه مناقصه گزار( واقع در شهركرد- روستاي چغاخور، مطابق با شرح خدمات و 

سایر مدارك ضميمه اسناد مربوط.
2( دستگاه مناقصه گزار:  شركت پتروشيمي بندر امام )سهامي خاص(- واقع در استان خوزستان- بندر امام 

خميني- مجتمع پتروشيمي بندر امام.
3( مدت و محل اجراي كار

مدت انجام خدمات موضوع مناقصه، از تاریخ شروع به كار پيمانكار، یكسال تمام شمسي خواهد بود و محل 
آن، مجتمع آموزشي آفتاب واقع در روستاي چغاخور- شهركرد- ميباشد.

4( شرایط شركت در مناقصه
1- داراي تأیيد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان در رشته خدمات عمومي، تعمير و نگهداري 

تأسيسات
نگهداري  و  تعمير  و  تنظيفات  داري،  خانه  )هتل داري،  مناقصه  موضوع  زمينه  در  تجربي  سابقه  داشتن   -2

تأسيسات(
5( مهلت، زمان و محل دریافت اسناد مناقصه

مهلت دریافت اسناد 4 روز )به استثناي پنجشنبه و ایام تعطيل( طي ساعات اداري )8 الي 16( پس از انتشار 
نوبت دوم این آگهي )كه به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود.( و محل مراجعه 
امام خميني- مجتمع پتروشيمي بندر  بندر  امور پيمان هاي مناقصه گزار به نشاني: استان خوزستان-  دفتر 

امام- دفتر مركزي مجتمع- طبقه همكف- واحد 115- تلفن 2375-0652255 و 021-60962203 
6( محل، مهلت و زمان تحویل پيشنهادات

مهلت تحویل پاكات پيشنهاد قيمت حداقل ده روز كاري پس از دریافت اسناد مناقصه و زمان آن تاریخ قيد 
شده در اسناد مذكور ميباشد و محل آن دفتر امور پيمانها به نشاني مندرج در بند 5 فوق مي باشد.

7( ميزان تضمين شركت در مناقصه و نوع آن
سپرده شركت در مناقصه، مقطوعًا )به عدد( 250/000/000 ریال ميباشد كه مي بایست به صورت ضمانت 

نامه بانكي معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب مناقصه گزار )درج شده در اسناد مناقصه( تسليم گردد.
8( مدارك موردنياز جهت دریافت اسناد

نامه كتبي و فتوكپي برابر اصل تأیيد  متقاضيان شركت در مناقصه مي بایست ضمن همراه داشتن معرفي 
و  تعمير  و  عمومي  هتل داري، خدمات  انجام خدمات  موضوع  با  قرارداد  و همچنين یك  مربوطه  صالحيت 
نگهداري تأسيسات و با مبلغ حداقل چهار ميليارد ریال، طي مهلت مذكور در بند 5 فوق، به محل دفتر امور 

پيمان هاي مناقصه گزار مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 www.kharazmi.com    .    www.shana.ir رساني  اطالع  سایت  در  حاضر  آگهي  متن  ضمن   در 

قابل مالحظه مي باشد.

انجام  دارد  نظر  در  گزار  مناقصه  دستگاه  عنوان  تحت  خاص(  )سهامي  امام  بندر  پتروشيمي  شركت 
بين  مرحله اي(  )یك  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  حاضر  فراخوان  یك  بند  موضوع  خدمات 

پيمانكاران داراي تأیيد صالحيت و باتجربه به یك پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید.
1( موضوع مناقصه:

توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز مجتمع آموزشي آفتاب )متعلق به دستگاه مناقصه گزار( واقع در 
شهركرد- روستاي چغاخور، مطابق با شرح خدمات و سایر مدارك ضميمه اسناد مربوطه.

استان خوزستان-  در  واقع  )سهامي خاص(-  امام  بندر  پتروشيمي  گزار:  شركت  مناقصه  دستگاه   )2 
بندر امام خميني- مجتمع پتروشيمي بندر امام.

3( مدت و محل اجراي كار
مدت انجام خدمات موضوع مناقصه، از تاریخ شروع به كار پيمانكار، یكسال تمام شمسي خواهد بود و 

محل آن، مجتمع آموزشي آفتاب واقع در روستاي چغاخور- شهركرد- ميباشد.
4( شرایط شركت در مناقصه

1- داراي تأیيد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان در رشته فضاي سبز
2- داشتن سابقه تجربي در زمينه توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز

5( مهلت، زمان و محل دریافت اسناد مناقصه
الي 16( پس  اداري )8  ایام تعطيل( طي ساعات  )به استثناي پنجشنبه و  مهلت دریافت اسناد 4 روز 
از انتشار نوبت دوم این آگهي )كه به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود.( و 
محل مراجعه دفتر امور پيمان هاي مناقصه گزار به نشاني: استان خوزستان- بندر امام خميني- مجتمع 
تلفن 2375-0652255 و  امام- دفتر مركزي مجتمع- طبقه همكف- واحد 115-  بندر  پتروشيمي 

 021-60962203
6( محل، مهلت و زمان تحویل پيشنهادات

مهلت تحویل پاكات پيشنهاد قيمت حداقل ده روز كاري پس از دریافت اسناد مناقصه و زمان آن تاریخ 
قيد شده در اسناد مذكور ميباشد و محل آن دفتر امور پيمانها به نشاني مندرج در بند 5 فوق مي باشد.

7( ميزان تضمين شركت در مناقصه و نوع آن
سپرده شركت در مناقصه، مقطوعًا )به عدد( 150/000/000 ریال ميباشد كه مي بایست به صورت 
ضمانت نامه بانكي معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب مناقصه گزار )درج شده در اسناد مناقصه( تسليم 

گردد.
8( مدارك موردنياز جهت دریافت اسناد

متقاضيان شركت در مناقصه مي بایست ضمن همراه داشتن معرفي نامه كتبي و فتوكپي برابر اصل تأیيد 
صالحيت مربوطه و همچنين یك قرارداد با موضوع توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز و با مبلغ حداقل 
دو ميليارد ریال، طي مهلت مذكور در بند 5 فوق، به محل دفتر امور پيمان هاي مناقصه گزار مراجعه و 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
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قابل مالحظه مي باشد.
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 زاینده رود  
مديرعامل شركت آب و فاضاب روستايی 
استان اصفهان در نشست خبری ويژه هدفمندی 
يارانه ها از اختص��اص كمترين ميزان افزايش در 
 هدفمن��دی يارانه ها به آب بهای روس��تايی خبر 

داد.
عل��ی محم��دی اظهار داش��ت: اگر روس��تاييان 
اصاح الگوی مص��رف را رعايت كرده و مطابق 
استاندارد س��رانه مصرف كنند، هزينه آب ايشان 
تنها 5 درصد از يارانه دريافتی خواهد بود و تنها 
مبل��غ 201 تومان برای هر ف��رد اضافه پرداخت 
نسبت به قبوض قبل از هدفمندی به وجود آمده 
اس��ت. 85 درصد خانواده های روس��تايی پس از 
هدفمندی ماهانه 600 تومان تا 5 هزار تومان و با 

توجه به آمار آب بها پرداخت خواهند كرد.
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضاب روس��تايی 
اس��تان اصفهان افزود: با تاش دولت خدمتگزار 
و مش��اركت م��ردم ط��رح هدفمندی به ش��يوه 
مطلوبی در حال اجرا می باش��د و ش��ركت آب و 
فاضاب روستايی نيز اين امر را در آذر ماه سال 
جاری آغ��از نموده و بافاصله س��تاد مربوط به 
هدفمندی را در محل ش��ركت تشكيل داده است 
و در اين راس��تا ايجاد ارتباط روان با مش��تركان 
در خص��وص هدفمندی مورد توجه خاص قرار 
گرفت��ه و ب��رای ايج��اد ارتباط ش��فاف برای هر 
 شهرس��تانی شماره تلفن ويژه در نظر گرفته شده 

است. 
همچنين چاپ بروش��ور ويژه نحوه محاسبه آب 
بهای مصرفی و تغيير حجم محاسبه از مترمكعب 
ب��ه ليت��ر و همچنين ح��ذف مؤلفه هايی همچون 
آبونمان، تبصره 2، م��ازاد مصرف و... از قبوض 
به هم��راه بازرس��ی از ادارات تابع��ه و كنترل و 
نظ��ارت ويژه از مصرف مش��تركان و ارائه تذكر 
و اخطار به مش��تركان پرمص��رف از فعاليت های 
س��تاد هدفمن��دی يارانه ه��ا در ش��ركت »آبفار« 

بوده اس��ت. محمدی با اش��اره 
به جداس��ازی كنتور مش��تركين 
چن��د واحدی اعام نم��ود: اين 
ش��ركت آمادگ��ی الزم را برای 
نص��ب كنتر جداگانه برای اجاره 
مشترک  واحدهای  در   نش��ين ها 

دارد.
آب ش��رب روس��تایی 1/3 

قیمت آب شرب شهری
و  آب  ش��ركت  مديرعام��ل 
فاضاب روستايی استان اصفهان 
گفت: دولت س��عی كرده اس��ت 
كمتري��ن افزاي��ش در ن��رخ آب 
بهای روس��تايی را داشته باشد و 
با كمک روس��تائيان اين روند به 
سمت قيمت های واقعی حركت 
كن��د. علی محمدی ادامه داد: در 
خص��وص نرخ ه��ا و پيامدهای 
مصرف روستائيان 1/3 شهری ها 
پ��ول آب پرداخ��ت می كنن��د و 

ن��رخ آب بهای آنها 1/3 نرخ نزديک ترين ش��هر 
محاس��به می شود و در سال 88 اين نرخ برای هر 

مترمكعب 325/4 ريال بوده است.
علی محمدی از تصويب مبلغ 5/6 ميليارد تومان 
اعتبار از جانب دولت به شركت آب و فاضاب 
روستايی برای كنترل فشار ناشی از هدفمندی در 
افزايش قيمت ها و ب��رای پرداخت مابه التفاوت 
 ن��رخ آب و ب��رق در خدمات اين ش��ركت خبر 

داد.
آب بهای روس��تایی به ازای هر هزار لیتر 

322 ریال
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضاب روس��تايی 
استان اصفهان با اعام اين نكته كه واحد محاسبه 
ش��ركت از مترمكع��ب به ليتر تغيير يافته اس��ت 
قيمت پس از هدفمن��دی را برای هر 1000 ليتر 

مبلغ 322 ريال عنوان كرد. 
وی افزود: يک خانواده روستايی اگر بخواهد آب 
ش��رب و مصرفی خود را به ميزان 4 نفر متوسط 
افراد خانواده تأمين كند به طور استاندارد و معمول 
بايد 15 تا 16 هزار ليتر در هر ماه مصرف كند كه 
با نرخ جديد 664 تومان مبلغ آب بهاء خانواده و 
برای هر فرد تنها 166 تومان يعنی معادل كمتر از 
نيم درصد از يارانه دريافتی خواهد بود و اين در 
صورتی است كه اين خانواده مطابق استاندارد و 

اصاح الگوی مصرف رفتار كنند.
عل��ی محمدی اذعان داش��ت: با اج��رای اصول 
مصرف در هر ماه يک شخص تنها 83 تومان آب 
در روستاها مصرف خواهد كرد و اگر خانواده ای 
روستايی دو برابر الگوی مصرف يعنی حدود 25 
مترمكعب آب مصرف كند بايد 16765 ريال آب 
به��ا بپردازد كه س��هم هر فرد )خان��واده 4 نفره( 

4191 ريال اس��ت ك��ه باز هم با 
محاس��به 445000 ري��ال يارانه 
اختصاصی كمت��ر از 0/5 درصد 
از مبل��غ ياران��ه دريافتی اس��ت 
و در اين ش��رايط هر ف��رد تنها 
ماهانه 200 توم��ان با هدفمندی 
ياران��ه آب بهای اضافی پرداخت 
می كن��د و در ص��ورت افزايش 
مصرف ميانگين پرداختی 1600 
تومان برای هر ف��رد قيمت آب 
به��اء پس از هدفمن��دی خواهد 

بود.
 در ص��ورت اس��تفاده بهينه از 
آب تنه��ا 0/5 درص��د از يارانه 
آب  روس��تائيان صرف  دريافتی 

بهای اضافی خواهد شد.
 ب��ا اس��تفاده اس��تاندارد مبلغ 
اضافی قبوض روس��تائيان برای 
هر فرد 200 توم��ان در ماه پس 

از هدفمندی خواهد بود.
 هر روستايی پس از هدفمندی يارانه ها حداقل 
166 توم��ان و حداكث��ر 1600 توم��ان از يارانه 

دريافتی خود را صرف قبوض آب می كند.
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضاب روس��تايی 
تصريح ك��رد: براس��اس محاس��به 85 درصد از 
خانوارهای روستايی ماهانه 600 تومان تا 5 هزار 
تومان پول ب��رق پرداخت خواهند كرد و پس از 
هدفمن��دی ميانگين پرداختی هر ف��رد بين 166 
توم��ان تا 1600 تومان می باش��د كه در وضعيت 
پرمص��رف تنها كمتر از 2 درص��د يارانه دريافتی 

است.
وی همچني��ن از وج��ود 189 ه��زار مش��ترک 
روس��تايی در 861 روس��تای اس��تان با ميانگين 
مص��رف 17 هزار ليتر خبر داد كه 85 درصد اين 
 مش��تركان خانگی و 15 درصد انشعابات صنعتی 

هستند.
آب رس��انی ب��ه 400 روس��تای اس��تان با 
تانک��ر و افزایش 4/5 براب��ری اعتبارات 

خشکسالی
علی محمدی با اظهار تأسف از بروز خشكسالی 
در سال های اخير گفت: امسال در اوج خشكسالی 
آب رسانی به 400 روستای استان با تانكر توسط 
 ش��ركت انجام پذيرفته اس��ت و ش��اهد افزايش
 4/5 برابری اعتبارات خشكسالی بوده ايم كه امسال 
 مبلغ 13/5 ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافته 

است. 
وی اف��زود: متأس��فانه در ش��رايط خشكس��الی 
مصرف روستائيان از 110 ليتر مصرف استاندارد 
به 200 ليتر رسيده است و شركت برای مبارزه با 
خشكس��الی اقدام به حفر چاه، اليروبی قنوات و 
بازسازی چشمه ها و نيز خريد آب از كشاورزان 

و چاه های موجود نموده است.
 وی تصري��ح ك��رد: اولين ش��ركتی ك��ه چرخه 
به��ره وری را مورد برنامه ري��زی دقيق قرار داده 
است ش��ركت آب و فاضاب روس��تايی استان 
اصفهان بوده اس��ت و در راستای اهداف وزارت 
نيرو شفاف سازی به خصوص در مورد يارانه ها 
م��ورد توجه دقيق ق��رار گرفته اس��ت، همچنين 
در خص��وص كاهش هزينه ه��ا در بخش جاری 
 و مصرف��ی 20 درص��د كاه��ش هزين��ه مصرف 

داشته ايم. 
علی محمدی در پايان با اش��اره به اينكه 50 الی 
55 درصد ش��بكه های آبرسانی روستايی فرسوده 
اس��ت گفت: مقرر شده اس��ت تا از محل عوايد 
هدفمن��دی 70 درصد به دول��ت تعلق گيرد و از 
30 درصد ارائه ش��ده به شركت آب و فاضاب 
روستايی، بازس��ازی ناوگان آب و فاضاب پس 
از اتخ��اذ تدابير برای كاه��ش قيمت خريدهای 
 آب و برق از س��اير شركت ها در دستور كار قرار 

گيرد.

روستائیان نگران قبوض آب نباشند

تنها با 5 درصد یارانه دریافتي قبوض آب پرداخت مي شود

اولین شرکتی که 
چرخه بهره وری را 
مورد برنامه ریزی 
دقیق قرار داده است 
شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان 
اصفهان بوده است 
و در راستای اهداف 
وزارت نیرو شفاف 
سازی به خصوص در 
مورد یارانه ها مورد 
توجه دقیق قرار 
گرفته است
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