
معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به وجود منابع 
آبی مهم کشور در چهارمحال و بختیاری گفت: آب 
این استان یک سرمایه ملی است و باید استان های 
نیازمند از آن بهره مند شوند. سید صولت مرتضوی 
در گفتگو با ایرنا در خصوص تعیین خط الرأس 
و  اصفهان  استان های  بین  رود  زاینده  رودخانه 
تصدی  دوره  در  افزود:  بختیاری  و  چهارمحال 
دو استاندار سابق این استان ها، توافق نامه ای به 
امضاء رسید که این توافق نامه به یک طرح تبدیل 
تصریح  وی  است.  شده  دولت  تقدیم  و   شده 
ندارد  تعلیق  استان  یک  به  تنها  ملی  منابع  کرد: 
بلکه منابع ملی را باید برای تمام ملت ایران در 
نظر گرفت و باید از این منافع ملی استفاده بهینه 
 کرد. معاون سیاسی وزارت کشور یادآور شد: آب 
قدر  باید  و  طالست  بختیاری  و  چهارمحال 
را  ملی  منافع  و  دانست  را  الهی  نعمت  این 
مرتضوی  گرفت.  نظر  در  کشور  همه  برای 
به  آب  تأمین  در  نخست  اولویت  شد:   یادآور 
چهارمحال و بختیاری اختصاص دارد و بقیه آن 
نوین  شیوه های  و  امکانات جدید  از  استفاده  با 
 بایستی ذخیره شود و برای استان های نیازمند مورد 
بهره برداری قرار گیرد. به گفته وی، بخشی از آب 
این استان که قابلیت صادرات دارد باید صادر شود 
و بخشی نیز در صنعت و کشاورزی مورد استفاده 
قرار گیرد و بخشی از آن نیز به استان های نیازمند 
اختصاص داده شود. وی، در خصوص تقسیمات 
جدید کشوری در این استان گفت: در این زمینه 
مسئوالن استان خواهان ارتقای چند بخش و روستا 
به شهر و بخش در چهارمحال و بختیاری شده اند 
که این درخواست در دستورکار کمیسیون سیاسی و 
دفاعی قرار گرفته و ظرف هفته آینده این درخواست 
تعیین تکلیف خواهد شد. به گزارش ایرنا، معاون 
سیاسی وزارت کشور برای شرکت در آیین تودیع 
معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری 

به شهرکرد سفر کرده بود. 

معاون سياسي وزير كشور: 
آب چهارمحال و بختياري 

سرمايه ملي است

در سال 90 اتفاق می افتد

افزایش 22 تا 32 درصدي حداقل 
دستمزد کارگران

بزرگداش��ت دهه فج��ر انقالب 
اسالمی، امسال با شعار محوری 
پیشرفت و عدالت در پرتو همت 
مضاعف و کار مضاعف با تعامل 
و همی��اری 24 کمیته در ش��هر 
اصفهان و 30 س��تاد شهرستانی 

هم��راه با 1240 برنامه در شهرس��تان ها و 682 برنامه متمرکز در ش��هر 
اصفهان برگزار می شود. همچنین 470 پروژه ...

ميراث فرهنگي/ صفحه6

مبارکه  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
گسترش  راستای  در  سپاهان 
 ارتب��اط��ات بی��ن الم��لل�ی و 
بهره مندی از ظرفیت ها و تجربه 
جهت  در  اروپایی  باشگاه های 
در  اصفهانی،  باشگاه  این  رشد 

سفری به اسپانیا و ایالت کاتاالن با مقام هاي باشگاه اسپانیول دیدار و 
گفتگو نمود ...

ورزش/ صفحه7

کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
اداری  شورای  ویژه  )میهمان 
 بهم��ن م��اه است��ان اصف��هان( 
گفت: ب��زرگ ت��ری�ن بیم�اری 
ایران،  اقتصاد  تاریخی  و  مزمن 

بی انضباطی مالی است.
رحمانی فضلی افزود: بی انضباطی مالی که دچار اقتصاد و دستگاه دولتی 

ما شده است بیش از صد سال قدمت دارد و ...
سراسري/ صفحه2

مروري بر برنامه هاي دهه فجر 89 
در اصفهان

تابستان 90 در ورزشگاه كورنالل؛
مصاف تيم هاي سپاهان- اسپانيول

بی انضباطی مالی، بزرگ ترین 
بيماری اقتصاد ایران

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

پيگيري جدي مشكالت توزيع مطبوعات 
و ساماندهي به كيوسك هاي مطبوعاتي

آسمان شهركرد در شب يوم اله
 22 بهمن نورباران می شود
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يپا
س: ا

عك

 جمعيت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری سالن ورزشی خود واقع در خيابان 
آيت اله كاشانی را از طريق مزايده عمومی و با شرايط مندرج در برگ شرايط از تاريخ 89/12/1 به 
مدت دو سال تمام به صورت اجاره واگذار نمايد. متقاضيان می توانند ضمن بازديد از محل حداكثر 
تا تاريخ 89/11/16 جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه جمعيت هالل احمر استان واقع در بلوار 

آيينه خانه مراجعه نمايند.
جام  حساب  به  واريزی  ريال   100/000 مبلغ  به  بانكی  فيش  برگ  يک  تحويل  ضمناً 

 

شماره 1224411291  بانک ملت كليه شعب سراسر كشور به نام جمعيت هالل احمر به منظور 
شركت در مزايده الزامی می باشد.

مهلت تحويل مدارک به دبيرخانه: حداكثر تا تاريخ 89/11/17
اجاره ماهيانه پايه كارشناسی: 14/250/000 ريال 

به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزينه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزايده می باشد.

آگهی مزایده اجاره 
)شماره 12 - 89(

معاونت اداری و پشتيبانی

/

جمعيت هالل احمر
استان اصفهان

1 – مزايده گزار: شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياری )سهامی 
خاص(

2- موضوع مزايده: فروش يک باب ساختمان مسكونی واقع در شهركرد 
با  سينما  راه  سه  و  فردوسی  راه  چهار  حدفاصل   – سعدی  خيابان   –
مشخصات: عرصه 277/5 مترمربع و اعيان 250 مترمربع – دارای سند 

ثبتی با مبلغ پايه 2/287/000/000 ريال 
3- سپرده شركت در مزايده: به مبلغ 100/000/000 ريال به صورت 
بانكی در وجه شركت مخابرات  بانكی و يا ضمانتنامه  چک تضمينی 

استان 
4- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 89/11/12 لغايت 89/11/20

5- مهلت ارائه پيشنهادات: تا ساعت 15 مورخ 89/11/26
6- بازگشايی پاكات: ساعت 8 صبح مورخ 89/11/27

7- مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
واريز مبلغ 50/000 ريال به حساب 0105985715009 بانک ملی به 
نام شركت مخابرات استان و ارائه فيش واريزی به واحد قراردادها واقع 

در شهركرد – خيابان ياسر – طبقه همكف 
8- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده درج شده است

9- هزينه های نشر آگهی و كارشناسی به عهده برنده مزايده می باشد.
تلفن: 3343020 – 0381
نمابر: 0381-3335355

شركت مخابرات 
استان چهارمحال و بختياری )سهامی خاص(

آگهی مزایده عمومی 
شماره 89/8

شماره: 1389/11/9-950/11/32381
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 30 January 2011

زاینده رود
)وزیر  االسالمی  شیخ  عبدالرضا 
کار و امور اجتماعي( گفت: ارایه کارت 
خرید اعتباری به کارگران بعد از کارکنان 

دولت انجام خواهد شد.
در  کار  اصل  کرد:  خاطرنشان  وی 
پیگیری است  بازرگانی در حال  وزارت 
این  عهده  بر  کار  اجرای  مسئولیت  زیرا 
وزارتخانه گذاشته شده است و قرار بود 
بعد از کارکنان دولت به کارگران هم این 

کارت ها ارایه شود.
همچنین  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر 
درباره تعیین نرخ حداقل دستمزد اظهار 

داشت: در جلسه های شورای عالی کار متشکل 
و  کارفرمایان  کارگری،  جامعه  نمایندگان  از 
دستور  در  دستمزد  حداقل  نرخ  تعیین  دولت 
باره  این  در  شورا  تصمیم هاي  و  است  کار 
حالی  در  این  شد.  خواهد  اعالم  امسال  اواخر 
 است که یکی از نمایندگان مجلس گفت: طبق 
تأمین حداقل پوشاک و  اقتصادی  بررسی های 
خوراک و مسکن در سال 90 حداقل 5 میلیون 

ریال است. 
محجوب افزود: نگرانی ما از عدم تصمیم گیری 
برای  معیشت  حداقل  تأمین  اندازه  در  مناسب 
عالی  شورای  که  امیدواریم  و  است  کارگران 
اتخاذ  را  دقیقی  تصمیم  وزیران  هیأت  و   کار 

کنند.
وی خاطرنشان کرد: باید رشدی نزدیک به 70 
درصد را در حقوق کارگران شاهد باشیم اما آیا 

کارفرمایان زیر بار این رقم خواهند رفت؟

از سویی دیگر عضو هیأت مدیره کانون 
شوراهای اسالمی کار استان تهران اظهار 
کارگران  دستمزد  بخواهیم  اگر  داشت: 
تورم  براساس  و  ها  واقعیت  براساس  را 
باید حداقل  تعیین و پرداخت کنیم رقم 

680 هزار تومان باشد.
 32 تا   22 افزایش  احتمال  از  کیا  دهقان 
در  کارگران  دستمزد  حداقل  درصدی 
بدان  امر  این  که  داد  خبر  آینده  سال 
حداقل  افزایش  احتمال  که  معناست 
 370 از  آینده  سال  در  کارگران  دستمزد 
نظر به  آنچه  است.  تومان  هزار   400  تا 
 می رس�����د آن اس���ت که نمایندگان 
کارفرمایان به هیچوجه زیر بار قیمت های 600 
دستمزد  حداقل  عنوان  به  تومانی  هزار   500 و 
های  سال  در  که  آنچه  براساس  روند.  نمی 
گذشته حکم فرما بوده، حداقل حقوق کارگران 
هر ساله 15 تا 25 درصد افزایش پیدا می کند 
و بیش از آن هم نیست. بنابراین نباید انتظاری 
حداقل  عنوان  به  را  تومان  هزار   370 از  بیش 

دستمزد در ذهن داشت.

ویژه  )میهمان  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
اصفهان(  استان  ماه  بهمن  اداری   شورای 
گفت: بزرگ ترین بیماری مزمن و تاریخی اقتصاد 

ایران، بی انضباطی مالی است.
رحمانی فضلی افزود: بی انضباطی مالی که دچار 
اقتصاد و دستگاه دولتی ما شده است بیش از صد 
سال قدمت دارد و میزان بودجه کشور تنها در مالیات 
و فروش نفت مشخص می شود و در حالی که باید 
در کشور 72 هزار میلیارد مالیات گرفته شود تنها 32 

هزار میلیارد آن مشخص می شود.
و  درآمدی  مختلف  کانون های  داد:  ادامه  وی 
هزینه ای کشور هنوز مشخص نشده و حجم انبوه 
از شرکت ها  بسیاری  هزینه های  و  مالی  گردش 
اعمال  آن  بر  نظارتی  و  نیست  مشخص   هنوز 
نمی شود، در حالی که یک کشور مانند پدری باید از 
مخارج خانواده خود آگاه باشد و درآمد و هزینه ها 
را مدیریت کند. دولت در نفت و مالیات تنها نظارت 

دارد و به تطابق درآمدها و هزینه ها نظری ندارد.
بسيار  كشور  در  محصوالت  شده  تمام  قيمت 

باالست
رئیس دیوان محاسبات کشور در شورای اداری استان 
اصفهان، قیمت تمام شده محصوالت در کشور را 
بسیار باال دانست. رحمانی فضلی گفت: در کدام 
محصول ساخت کشور ما، توان رقابت با محصوالت 
خارجی وجود دارد و باید سیستم های کیفیتی و 

تولیدی خود را به روز کنیم.
وی افزود: راه حل این مشکل ها را باید در ساختار 
کشور  اقتصاد  مدیریتی  مشکل  و  کشور  اقتصاد 
به بودجه  اشاره  با  جستجو کنیم رحمانی فضلی 
 13 هزار میلیارد تومانی استان اصفهان در سال 88 

گفت: اگر این بودجه را از لحاظ صرفه جویی، درآمد 
و هزینه بررسی کنیم و راندمان الزم را لحاظ کنیم 
10 درصد لغزش داشته است که رقم قابل توجهی از 

بودجه خواهد بود.
وی ادامه داد: در بعد اقتصادی باید تغییر عملکردی 
ایجاد شود و در پرتوی اعتقادهای اسالمی پیش برویم 
در غیر این صورت به شهدا مدیون هستیم و در حالی 
که الگوی مسلمانان جهان هستیم نباید مشکلی در 
اقتصاد داشته باشیم و با تجدید نظر و اصالح باید به 

اقتصادی پویا، نمونه و الگوبردار مبدل شویم.
زمان اجرای پروژه ها در كشور بسيار طوالنی 

است
اداری  شواری  در  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
استان اصفهان نسبت به طوالنی بودن زمان اجرای 
پروژه ها در کشور گالیه کرد. رحمانی فضلی اظهار 
داشت: به طور مثال تونل کوهرنگ که قرار بود چند 
به بهره برداری برسد هنوز در مرحله  سال پیش 
احداث است و ساختن سد برای این پروژه هم تمام 
نشده است. وی افزود: باید تعهد و پاسخگویی در 
مسئوالن وجود داشته باشد و باید بدانیم که هدف 
کالن پیشرفت و عدالت یا همان توسعه را داریم 
و هر روز باید خود را نسبت به الگوهای توسعه 
بسنجیم و برای رسیدن به توسعه باید با سرعت باال و 
منفعت و راندمان زیاد پروژه ها را پشت سر گذاشت. 
رحمانی فضلی با اشاره به وظایف دیوان محاسبات و 
حراست از بیت المال گفت: با حسابرسی مالی دقیق 
و احتساب عملکردها براساس استاندارد و انطباق 
آنها با قوانین اسالمی، باید حسابرسی به صورت 
غیر صوری صورت پذیرد و آن به منزله بارور و 
 پویا کردن و استفاده بهینه از بیت المال است. وی 
افزود: حوزه حسابرسی عملکرد باید تقویت شود و 

رفتار عملیاتی در خصوص اصل 44 قانون اساسی، 
صنعت، نفت و گاز و... اعمال شود. رئیس دیوان 
محاسبات کشور اذعان داشت: در حسابرسی عملکرد 
باید زمان پروژه ها و مخارج آن به حداقل برسد و 
ضریب اشتباه مدیران در مسائل مالی که ناشی از 
جهل است و نیز تخلفاتی که عمدی است با آموزش 

و نظارت به صفر برسد.
دولتی بودن اقتصاد و حجيم بودن دولت به همراه 

اتكا به نفت اشكاالت اساسی اقتصاد ايران 
اداری  شورای  در  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
استان اصفهان، دولتی بودن اقتصاد و حجیم بودن 
دولت به همراه اتکای اقتصاد به نفت و گاز و عدم 
شفافیت قیمت ها را از اشکاالت اساسی اقتصاد ایران 
برشمرد. رحمانی فضلی اذعان داشت: هدفمندی 
و  باشد  کار  برای  راهگشایی  می تواند  یارانه ها 
شفافیت قیمت ها را به عنوان یک طریقت به دنبال 
باید  به عنوان یک اصل  این طرح  باشد و  داشته 
سرلوحه قرار گرفته و دارای هویت مستقل  در رشد 
مطلوب اقتصاد، کم کردن تورم، مبارزه با بیکاری و 
پیشرفت های اقتصادی شود. وی افزود: هدفمندی 
یارانه ها برای فایق آمدن به مشکل ها کافی نیست و 
بسته ای که از آن با عنوان طرح تحول اقتصادی در 7 
مرحله تعبیر می شود باید مکمل بعدی در هدفمندی 
یارانه ها برای نجات اقتصاد کشور باشد. رحمانی 
فضلی اصالح سیستم اقتصاد بانکی و بیمه ای را 
کشور  اقتصادی  نظام  در  چالش ها  ترین  مهم  از 

دانست.
وی خاطرنشان ساخت: هر کس در هر مقام و لباسی 
با این طرح های اقتصادی مخالف باشد و در مسیر 
آن خلل ایجاد کند بی شک مخالف و معاند مردم و 

کشور است.

سراسری

در سال 90 اتفاق می افتد

افزایش 22 تا 32 درصدي حداقل دستمزد کارگران

جهان نما ایران

موضع گیری دولت اوباما درباره تحوالت 
مصر نشان می دهد که حتی تاریخ مصرف 
که  مبارک  حسنی  چون  سیاستمداری 
آمریکا وی را »میانه رو« می داند نیز برای 
ایاالت متحده پایان یافته است. در جریان 
نا آرامی های اخیر مصر، ایاالت متحده از 
طریق دو بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه و 
اظهار نظر اخیر باراک اوباما، پیام آشکاری را 
برای دولت قاهره ارسال کرد که مضمون آن 

را می توان در دو محور خالصه کرد: 
الف – وضعیت مصر به حدی از خفقان 
رسیده است که مردم چاره ای جز غلبه بر 

آن ندارند. 
ب - در جریان نا آرامی ها، ایاالت متحده 

از مردم مصر طرفداری می کند. 
اما سئوال اینجاست که چگونه این »شریک 
استراتژیک آمریکا در خاورمیانه« به ناگاه 
دیپلماتیک  ادبیات  در  جایگاهی  چنین 
واشنگتن یافته و آیا ایاالت متحده تاکنون 
از وضعیت خفقان آور مصر بی خبر بوده 

است؟ 
به  کنگره  اسناد  در  اجمالی  بررسی  یک 
سیاستگذاری  مرجع  ترین  مهم  عنوان 
آمریکا نشان می دهد که دست کم از سال 
از وضعیتی  این کشور  مقام های   ،2003
می خوانند  آور  خفقان  را  آن  حال  که 
باخبر بوده اند. گزارش سال 2003 کنگره 
می گوید:  آمریکا  و  مصر  روابط  درباره 
شواهد زیادی وجود دارد که علیه مخالفان 
می شود،  استفاده  شکنجه  از  مصر  در 
بیشتر روزنامه ها مالکیت دولتی دارند و 
 به مخالفان اجازه فعالیت مطبوعاتی داده 
نمی شود، در این کشور با اجتماعات به 
گزارش  این  می شود.  برخورد  شدت 
می افزاید که از سال 92 تاکنون )2003(، 
بیش از 90 نفر از اسالمگرایان به دالیل 
سیاسی اعدام شده اند، محدودیت ها برای 
قبطی ها همچنان ادامه دارد و.... گزارش 
دیگری از کنگره که در سال 2009 و در 
آستانه سفر اوباما به مصر منتشر شده نیز 
حاکی است: تبعیض علیه زنان و اقلیت های 
مذهبی در مصر ادامه دارد، کلیساها در انجام 
بازسازی محدودیت دارند، هر ساله تعداد 
زیادی از وبالگ نویسان دستگیر می شوند، 
نویسندگان  و  سردبیران  کردن  زندانی 
مطبوعات به اتهام تالش برای بدنام کردن 
مبارک و پسرش ادامه دارد و... این واقعیات 
در حالی در اختیار مقام های عالی رتبه کاخ 
سفید قرار گرفته است که به هنگام حضور 
رئیس جمهوری ایاالت متحده در قاهره 
)سال 2009( نه تنها به این مسائل اشاره ای 
هم نشد بلکه در گزارش های رسمی گفته 
جمهوری  رئیس  حضور  که  است  شده 
آمریکا در مصر، به این کشور شأن و جایگاه 
واالیی بخشید و نشان داد که جایگاه مصر 
در سیاست خارجی آمریکا تا چه اندازه 

رفیع است. 
از  متحده  ایاالت  مقام های  که  حالی  در 
وضعیت سیاسی مصر باخبر بوده اند اما 
واقعیت آن است که هیچگاه به دولت مصر 
برای برطرف کردن معضل ها و گشایش 
ارتقای  با  بلکه  نداده اند  هشدار  سیاسی 
روابط تجاری و افزایش کمک های مالی 
خود به طور مداوم در پی تحکیم موقعیت 

مبارک برآمده اند. آمار دفتر تجارت خارجی 
که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  آمریکا 
 آمریکا اولین شریک تجاری مصر و دومین 
سرمایه گذار خارجی در این کشور است. 
بررسی آماری همچنین نشان می دهد که 
از سال 1993 تا 1998 آمریکا ساالنه 815 
میلیون دالر کمک مالی به قاهره پرداخت 
کرده است. طی همین دوره زمانی 4 میلیارد 
و 600 میلیون دالر نیز به ارتش مصر کمک 

کرده است. 
این آمار همچنین نشان دهنده آن است که 
ایاالت متحده در سال های 2009 و 2010، 
ساالنه یک میلیارد و 300 میلیون دالر به 

قاهره کمک مالی اعطا کرده است. 
اهميت مصر برای آمريكا 

اهمیت  مصر  درباره  کنگره  گزارش های 
این کشور برای آمریکا را در چهار محور 

خالصه می کند: 
 برجسته کردن رهبری مصر در جهان 
به  منطقه ای  مسائل  در  ویژه  به  عرب 
گونه ای که هر کدام از این کشورها مصر را 

به عنوان یک الگو برای خود برگزینند. 
در  روی  میانه  صدای  کردن  تقویت   

اتحادیه کشورهای عربی. 
 حفظ پیمان صلح با اسرائیل. 

در  ویژه  به  نظامی  همکاری های   
بحران های منطقه ای. 

با در نظر گرفتن عمق استراتژیک اهمیت 
مصر برای آمریکا، به نظر نمی رسد که چند 
شورش خیابانی، محدودسازی دسترسی 
به  مدنی  درگیری های  نیز  و  اینترنت  به 
ناگاه دلبستگی های ایاالت متحده به این 
کشور را کاهش داده باشد چرا که ایاالت 
متحده همچنان به دنبال صدای میانه رو در 
اتحادیه عرب و نیز حفظ موقعیت رژیم 
بود. حال  صهیونیستی در منطقه خواهد 
سئوال اینجاست که چه موضوعی سبب 
شده که وزارت خارجه آمریکا در دو بیانیه 
رسمی خود مصر را به انسداد سیاسی متهم 
کند و اوباما نیز از مبارک درخواست کند 
که از خشونت نسبت به معترضان بپرهیزد؟ 
شایسته ترین پاسخ به این سئوال آن است 
که تاریخ مصرف مبارک برای ایاالت متحده 
استناد  )به  سفید  کاخ  است.  سرآمده  به 
گزارش های کنگره( دست کم از سال ها 
مصر  بر  حاکم  استبداد  جریان  در  پیش 
بوده است و در همان زمان که در جریان 
سفر سال 2009 مبارک به واشنگتن برای 
وی فرش قرمز پهن شد نیز کاخ سفید از 
وضعیت زمامداری مبارک خبر داشت اما به 
نظر می رسد که وی بیش از این نمی تواند 
برای برنامه های ایاالت متحده در منطقه 
واقعیت  باشد.  داشته  کارآمدی  و  کفایت 
با چرخشی  ایاالت متحده  این است که 
امواج  ناگهانی سعی می کند بر  سریع و 
اعتراض های مردمی که پیش از این نیز از 
آن آگاه بوده موج سواری کرده و خود را 
به سرعت از ننگ حمایت از دیکتاتورهای 
عرب برهاند چرا که ادعای آمریکا درباره 
مسائلی چون حقوق بشر با وضعیت سیاسی 
چنین کشورهایی هماهنگی ندارد. حال باید 
منتظر ماند و دید که چرخش بعدی آمریکا 
با دست برداشتن از حمایت کدام یک از 

سران عرب رخ می نمایاند؟ 

استاندار تهران گفت: قانون هدفمند کردن 
یارانه ها دشمناني دارد که مهم ترین آنها 
چپاولگران بیت المال هستند، زیرا اجراي 
این قانون جلوي بسیاري از سوء استفاده ها، 

رانت خواري ها و مفاسد را گرفت.  
به گزارش ایرنا از روابط عمومي استانداري 
تهران، مرتضي تمدن گفت: مردم در اجراي 
خوبي  به  ها  یارانه  هدفمندکردن  قانون 
تهران  استاندار  اند.  دولت را کمک کرده 
با اشاره به تأکید رئیس جمهور مبني بر 
 همراهي مسئوالن با مردم و رسیدگي به 
دغدغه هاي آنان در اجراي این قانون گفت: 

رئیس جمهور هر شب تمامي جزئیات و 
مسائل جاري قانون هدفمند کردن یارانه ها 
را بررسي مي کند تا مبادا به مردم اجحاف 
شود. تمدن همچنین گفت: مردم در یک 
سال گذشته پوزه جریان فتنه را به خاک 
مالیدند و آنها را بي حیثیت کردند و سران 
فتنه را به زباله داني تاریخ انداختند. وي 
کردن  امسال طرح عظیم هدفمند  افزود: 
یارانه ها با یاري و کمک مردم به خوبي 
بنابراین جشن هاي دهه فجر  اجرا شد، 
امسال باید باشکوه تر از سال هاي گذشته 

برگزار شود. 

تهران  استان  نمایندگان  مجمع   رئیس 
در  استان  این  شهرستان های  گفت: 
زمینه جذب و تخصیص اعتبار و اجرای 
پروژه های عمرانی تحت الشعاع پایتخت 
حسن  االسالم  حجت  اند.  گرفته  قرار 
جمعیت  ایرنا،  با  گفتگو  در  نوروزی 
شهرستان های تهران را حدود 4 میلیون نفر 
ذکر کرد و گفت: جمعیت شهرستان هایی 
مانند شهریار، رباط کریم و ورامین چند 
برابر برخی استان های کشور است. وی 
افزود: با وجود تالش ها و کارهایی که طی 
سال های اخیر در استان تهران انجام شده 
اما برخی شاخص ها از جمله در حوزه 
ورزش،  فرهنگی،  مکان های  و  کتابخانه 

راه و ترابری و عمرانی بیانگر محرومیت 
حجت  است.  استان  این  شهرستان های 
االسالم نوروزی اظهار داشت: البته تخصیص 
اعتبار در استان تهران مانند همه استان های 
هدفمندی  الشعاع  تحت  امسال  کشور 
برنامه  معاونت  و  گرفت  قرار  یارانه ها 
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری 
بودجه ها را به طور کامل تخصیص نداده 
است. رئیس مجمع نمایندگان استان تهران 
 از برنامه این مجمع برای برگزاری نشستی با 
مدیران  و  وی  معاونان  جمهور،  رئیس 
استانی خبر داد و گفت: باید با هم فکری و 
هم دلی محرومیت های اساسی این استان 

را برطرف کرد. 

 وقتي كه تاریخ مصرف سران عرب 
براي ایاالت متحده تمام مي شود 

استاندار تهران: 
چپاولگران بيت المال، دشمنان قانون 

هدفمندكردن یارانه ها هستند

شهرستان هاي استان تهران تحت الشعاع 
پایتخت قرار گرفته اند 

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

 مبارک،  قول اصالحات سياسی 
و اقتصادی داد  

حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با اظهار تأسف از کشته شدن تعدادی 
افراد بی گناه در نا آرامی های اخیر، به مردم کشورش قول داد اصالحات 
الزم در زمینه سیاسی و اقتصادی را در کشورش اجرا خواهد کرد. به گزارش 
ایرنا و به نقل از بخش انگلیسی بی بی سی، مبارک با اعالم اینکه دولت 
جدید تشکیل می دهد، اعالم کرد که به تمام اعضای کابینه فعلی خود دستور 
داده استعفا کنند. حسنی مبارک که صحبتی از کناره گیری و استعفای خود 
نکرد گفت که اجازه نمی دهد امنیت و ثبات مصر تحت تأثیر نا آرامی و 
آشوب قرار گیرد. وی با بیان اینکه به حق آزادی بیان مردم احترام می گذارد 
در عین حال تصریح کرد که حد و مرز میان آزادی بیان و هرج و مرج باید 
مشخص باشد. مبارک از مردم کشورش خواست که تحوالت دیگر کشورها 
را برای رسیدن به خواسته های خود الگو قرار ندهند. وی همچنین اظهار 
داشت که مشکل های اقتصادی مصر از جمله معضل بیکاری مسأله ای است 
که باید به تدریج و مرور زمان حل شود. گفتنی است: موضع انفعالی رئیس 
جمهوری مصر در حالی است که براساس اخبار دریافتی تاکنون صدها تن از 

مردم مسلمان مصر کشته و زخمی شده اند.

دولت مالزی ارتباط رئيس ائتالف 
مخالفان خود با گروه های تروریستی 

را بررسی می كند 
بر  مبنی  مالزی اعالم کرد که بررسی گزارش های موجود  وزارت کشور 
را  تروریستی  گروه های  با  دولت(  مخالفان  )رهبر  ابراهیم  انور  ارتباط 
مالزی،  چاپ  استار  روزنامه  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به  است.  کرده   آغاز 
هشام الدین حسین )وزیر کشور مالزی( با اعالم این خبر گفت: واحد ویژه 
مبارزه با تروریسم پلیس، بررسی ارتباط احتمالی انور با گروه بنیادگرای اخوت 
اسالمی که بنا بر ادعای مقام های کشور عربستان سعودی با تروریست ها 
مرتبط هستند، را آغاز کرده است. وزیر کشور مالزی همچنین وجود ارتباط 
میان نخست وزیر این کشور و گزارش منتشر شده در شبکه سی ان ان در 
همین ارتباط را رد کرد. براساس این گزارش، شبکه سی ان ان در گزارشی 
اعالم کرد که انور ابراهیم از طریق دو شاهزاده سعودی که مرتبط با گروه 

اخوت اسالمی هستند، منابع مالی دریافت کرده است. 
 

پيشنهاد حذف بودجه چندین
 ميليارد دالری امریکا به اسرائيل  

یکی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا تصریح کرد که با توجه به اینکه 
بدهی های ما به طور روزانه افزایش می یابد دیگر نمی توانیم پول به این 
و آن بدهیم، حتی اگر آن طرف از متحدان ما باشد. به گزارش ایرنا، یکی 
از سناتورهای جدید جمهوری خواه آمریکا که به عنوان تالش در خصوص 
کاهش به هزینه های دولت خواستار حذف کمک های آمریکا به اسرائیل 
شد، به شدت از سوی دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا 
مورد سرزنش قرار گرفت. سناتور رند پل که توسط جنبش محافظه کار 
»تی پارتی« حمایت می شود؛ طی هفته جاری طرح پیشنهادی بودجه خود 
را که در آن کاهش های قابل توجهی در ارتباط با امر آموزش و پرورش، 
مسکن، انرژی و کاستن از بودجه برای دو جنگ افغانستان و عراق ذکر 
شده بود، ارایه داد. پیشنهاد پل عالوه بر موارد ذکر شده شامل حذف بودجه 
پرداخت  از جمله قطع  به کشورهای آن سوی آب ها  میلیارد دالری   20
سالیانه 3 میلیارد دالر به اسرائیل می شود. گری هاوارد )سخنگوی پل( طی 
بیانیه ای در واکنش به انتقاد و سرزنش ها علیه پل، تصریح کرد که اکثریت 
قریب به اتفاق آمریکائیان با سناتور پل موافق هستند و بر این باورند که 
بحران های مالی فعلی تداوم در سیاست های خارجی گذشته را غیرممکن 
می کند. آخرین گزارش ها حاکی است که آمریکا نزدیک به یک هزار و 500 
میلیارد دالر بدهی دارد. پل در مصاحبه ای توضیح داد که با احترام به اسرائیل 
که یک کشور دموکراتیک است! ولی از آن می ترسم که کمک به اسرائیل 
موجب مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه شود. پیشنهاد پل با واکنش های 
شدید شماری از جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره آمریکا روبه رو 
شد. برای مثال متیو بروک )مدیر عامل ائتالف جمهوری خواهان یهودی( در 
بیانیه ای گفت که ما هم در تعهد سناتور پل در خصوص استحکام بخشیدن 
به رشد مخارج فدرال سهیم هستیم ولی این پشنهاد غلط را که آمریکا باید به 
کمک های خود را به متحدمان اسرائیل قطع کند، رد می کنیم. از سوی دیگر 
نیتا لوی )دموکرات ارشد کمیته فرعی( اختصاص بودجه مجلس نمایندگان 
آمریکا در بیانیه دیگری گفت که آمریکا نمی تواند تعهد خودش به تنها کشور 
دموکراتیک در آن منطقه خطرناک را انکار کند! وی افزود: بهانه کردن کسر 
بودجه و سپس ترک اسرائیل امری غیرقابل بخشایش است، برای من روشن 
نیست که آیا راند پل از قول تی پارتی صحبت می کند یا از قول حزب 
جمهوری خواه یا فقط از جانب خودش. لوی گفت: من از همه کسانی که 
برای رابطه آمریکا- اسرائیل ارزش قائلند می خواهم روشن کنند که کشور ما 
اسرائیل را رها نخواهد کرد. به تصریح تحلیلگران واضح است که حمایت ها 
در کنگره آمریکا به نفع اسرائیل است و پیشنهاد پل با مخالفت های جدی 

روبه رو خواهد شد.
 

وزیر کشور یمن: 
با هيچ گونه تظاهرات مسالمت آميزی 

برخورد نمی كنيم
مخالفان  تظاهرات  بزرگ ترین 
دولت یمن در صنعا پایتخت این 
کشور برگزار شد. به گزارش ایلنا 
به نقل از الجزیره، هزاران یمنی 
بی سابقه  تظاهراتی  در  معترض 
به خیابان های صنعا پایتخت این 
انجام  خواستار  و  آمدند  کشور 
اجتماعی  و  سیاسی  اصالحات 
»لقاء  را  تظاهرات  این  شدند. 
مشترک« ائتالف احزاب مخالف 

در چهار منطقه از صنعا )حصبه، جامعه الجدیده، نقم و اصبحی( برگزار 
کردند و به لحاظ حجم، سازماندهی و نظم، بزرگ ترین تظاهرات مخالفان 
به  شمار می رود. »لقاء مشترک«، ائتالف اصلی مخالفان در یمن است که 
در فوریه سال 2003 میالدی تشکیل شد. در این تظاهرات مخالفان دولت، 
شعارهایی در اعتراض به استبداد، دیکتاتوری، فساد، فقر، بیکاری و خفقان سر 
دادند و خواستار کناره گیری »علی عبداله صالح«، رئیس جمهوری این کشور 
و حکومتش از قدرت شدند. همچنین احزاب مخالف با صدور بیانیه ای از 
 حزب حاکم خواستند تا دست از تحریک نیروهای ارتش و امنیتی علیه 
هم  وطنانشان بردارد. در این بیانیه مخالفان خواستار بی طرفی ارتش و نیروهای 

امنیتی در نزاع های سیاسی داخلی شدند. 
آنها  اندک خود را گرد آورد و  مقابل مخالفان، حزب حاکم هواداران  در 
شعارهایی علیه مخالفان سر دادند و مخالفان را متهم به توطئه و فتنه علیه 
دانستن  بی اهمیت  با  نیز  یمن  وزیر کشور  »مطهر مصری«،  کردند.  کشور 
تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات صنعا، گفت: نیروهای امنیتی با هیچ گونه 

تظاهرات مسالمت آمیزی برخورد نخواهد کرد.

زاینده رود
استاندار اصفهان در شورای اداری استان در 
امام  امداد  کمیته  آموزشی  فرهنگی  مجتمع  محل 
خمینی گفت: به بهانه برخورداری استان اصفهان، 
50 میلیارد تومان بودجه مازاد استانی تعلق نگرفته و 

وصول نشده است.
علیرضا ذاکر اصفهانی از مجمع نمایندگان استانی در 
مجلس شورای اسالمی خواست تا پیگیر این مطالبات 
و نیز افزایش بودجه استان و تحقق پروژه های ملی 

استان باشند.
ذاکر اصفهانی از اداره ها خواست تا فرم تعهد اشتغال 
خود را تکمیل و جایگاه استان در ایجاد اشتغال کشور 
و مقام اولی اصفهان را تثبیت کنند. وی با اشاره به 
20 سفر مدیران استان به تهران و برگزاری جلسه با 
معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، توافقات پیش 
آمده را مثبت ارزیابی کرد. وی هدفمندی یارانه ها و 

روند آن در استان را رو به جلو و مطلوب دانست 
ثبات  از  حاکی  را  بازرگانی  اداره  گزارش های  و 
قیمت ها و فراوانی کاالها ارزیابی کرد. ذاکر اصفهانی 
با بیان کاهش قیمت در چند کاالی اساسی و تشکر از 
سازمان بازرگانی و جهاد کشاورزی از مردم خواست 
از طریق سایت 124 از میزان قیمت ها اطالعات به 
روز کسب کنند و موارد تخلف را نیز گزارش دهند. 
استاندار اصفهان از افزایش دو برابری بودجه زندان 
اصفهان خبر داد و گفت: جانمایی برای احداث زندان 
جدید انجام شده است و به زودی زندان دستگرد به 

فروش خواهد رسید.
نیرو  وزارت  فعالیت های  اصفهانی  ذاکر  علیرضا 
مطلوب  را  اصفهان  استان  منطقه ای  آب  اداره  و 
و شایان تقدیر ذکر کرد و افزود: 167 متر از تونل 
سوم کوهرنگ باقی مانده است که در حال رایزنی 
برای اتمام آن هستیم. وی همچنین از طرح مدیریت 

در  آلمانی  هیأت  حضور  و  رود  زاینده  یکپارچه 
اصفهان استقبال کرد و چالش آب را اساسی ترین 

مشکل اصفهان دانست.
استاندار با اشاره به جلسه های مدیران بحران در 
از  الزم،  فکر  اتاق  ایجاد  و  خصوص خشکسالی 
پرداخت 50 میلیارد تومان خسارت خشکسالی به 
کشاورزان خبر داد و گفت: در حال حاضر حجم آب 
زاینده رود 216 میلیون مترمکعب است که متأسفانه 

روزانه یک میلیون مترمکعب از آن کم می شود.
مصوبه های  وضعیت  گزارش  در  اصفهانی  ذاکر 
سفرهای ریاست جمهوری اظهار داشت: 97 درصد 
از مصوبه های سفر اول با پیشرفت فیزیکی 77 درصد 
و نیز 82 درصد از مصوبه های سفر دوم با پیشرفت 
فیزیکی 48 درصد و 60 درصد از مصوبه های دور 
سوم با پیشرفت فیزیکی 22/5 درصد انجام پذیرفته 

است.

زاینده رود
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در 
شورای اداری استان اصفهان گفت: اداره های دولتی 
موظفند گرمی نماز جماعت که از یادگاری های 
اداره ها  دولت شهید رجایی است را در فضای 
حفظ کنند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: 
به وسیله نماز راه شهید گرانقدر دولت رجایی که 

نمادی از ساده زیستی بود تداوم می یابد.
وی با اشاره به پیروزی اخیر حزب ا... لبنان اظهار 
داشت: کسانی که می خواستند به حکومت اسالمی 
در لبنان لطمه بزنند شناسایی و از قدرت برکنار 
شدند. وی در خصوص ایام ماه صفر افزود: صفات 
مقدس انبیاء و اولیاء در زیارت امام صادق)ع( در 
ایام اربعین آورده شده است که انسان ها باید با 
درس گرفتن از این صفات، از ذاللت و گمراهی 
نجات یابند و به سرافرازی برسند. آیت ا... طباطبایی 

نژاد هدف قیام امام حسین)ع( را رسیدن امت اسالم 
به دانایی و رهایی از جهالت دانست و خاطرنشان 
ساخت: نادانی امت زمان امام حسین)ع( این بود 
که دنیا و آخرت خود را فروختند و این ها همه از 

جهل مردمان آن روزگار بود.
شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماينده 

اسالمی: 
به بهانه برخورداری استان اصفهان، بسياری از 

بودجه های مصوب اختصاص نمی يابد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
شواری اداری بهمن ماه استان گفت: متأسفانه به بهانه 
برخورداری استان اصفهان، بسیاری از بودجه های 

مصوب به اصفهان وصول نشده است.
نظر  از  باید  استان  بودجه  افزود:  شهرزاد  کریم 
شاخص ها مورد بررسی قرار گیرد و مرکزنشینان و 
نیز برخی مسئوالن دولتی، استان اصفهان را به دلیل 

برخورداری و بهانه هایی مثل این، از اختصاص 
بودجه های مصوب محروم نکنند. وی با اشاره به 
تضییع حق اصفهان در بودجه های ورزش، خواهان 
افزایش بودجه اصفهان از تملک دارایی که در حال 
حاضر 250 میلیارد تومان است و نیز افزایش بودجه 
اداره زندان های اصفهان شد. وی با اشاره به تدابیر 
و قوانین مجلس در آبرسانی به استان و بروز مشکل 
هایی در آن، آبرسانی به استان اصفهان را بزرگ 
ترین دغدغه مسئوالن استان و نمایندگان مجلس 
دانست و تقاضا کرد تا با هم افزایی بیشتر هر چه 
سریع تر پروژه های آبرسانی استان به نتیجه برسد.

کریم شهرزاد انقالب اسالمی را بزرگ ترین حادثه 
قرن بیستم خواند و اظهار داشت: 22 بهمن 57، 
به هم ریخت و  را  تاریخی   مناسبات جهانی و 
پس لرزه های این انقالب اکنون در تونس، مصر و 

الجزیره قابل مشاهده است. 

استاندار اصفهان در شورای اداری استان:

به بهانه برخورداری استان اصفهان، 50 ميليارد تومان بودجه مازاد استانی 
اختصاص نيافته است

امام جمعه اصفهان در شورای اداری استان:

از يادگار شهيد رجايی در اداره های دولتی پاسداری شود

مهدی رفائی 

رئیس دیوان محاسبات کشور در شورای اداری استان اصفهان:

بی انضباطی مالی، بزرگ ترين بيماری اقتصاد ايران 
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رو در روآژیر

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه در 
ح��ال حاض��ر در ه��ر 20 دقیقه یک 
نفر فارغ التحصیل کش��اورزی به افراد 
جوی��ای کار کش��ور اضافه می ش��ود، 
گف��ت: هر هش��ت س��اعت نی��ز یک 
فارغ التحصی��ل رش��ته کش��اورزی در 
اصفهان داریم. به گزارش مهر، مهدی 
تقی پور در حاش��یه نهمین نمایش��گاه 
کشاورزی و صنایع وابسته تأکید کرد: 
با توجه به آمارهای ارائه شده در حال 
حاض��ر حدود 60 درص��د آب بخش 
کش��اورزی هدر می رود که این میزان 
می تواند زمینه ساز فعالیت های دیگری 
در بخش کش��اورزی باشد. وی گفت: 
باید توجه داش��ت که در حال حاضر 
بهره وری آب در بخش کش��اورزی و 
صنایع وابسته بسیار پایین است. رئیس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان 
اصفه��ان با بیان اینک��ه تولید محصول 
غذای��ی  امنی��ت  کش��اورزی،  س��الم 
محصوالت تولیدی و همچنین افزایش 
کیفی و کمی محصوالت کشاورزی از 
کشاورزی  بخش  هدف هاي  مهم ترین 
اس��ت، اظهار داش��ت: در چند س��ال 
اخیر ب��ه این موضوع توجه بس��یاری 
شده است. وی با اشاره به اینکه وقوع 
شرایط خشکسالی کم سابقه در کشور 
و کاه��ش نزوالت آس��مانی ش��رایط 
بحران��ی را ب��رای بخش کش��اورزی 
ایجاد کرده اس��ت، افزود: در این راستا 

نیازمن��د افزایش اعتبارات آبیاری برای 
این بخش هس��تیم. تقی پور با تأکید بر 
اینکه مش��کالت بس��یاری در سر راه 
صنای��ع وابس��ته به بخش کش��اورزی 
وج��ود دارد، بیان داش��ت: عدم درآمد 
مالی، نداش��تن بیمه تأمین اجتماعی و 
عدم وجود تعرفه های بخش خصوصی 
از جمله این موارد اس��ت. وی با بیان 
اینک��ه در ح��ال حاضر در کش��ور در 
ه��ر 20 دقیقه یک نف��ر فارغ التحصیل 
کشاورزی از دانش��گاه ها داریم، ادامه 
داد: در اصفه��ان نی��ز در هر هش��ت 
ساعت یک فارغ التحصیل داریم. رئیس 
س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی 
استان اصفهان دانش��جویان رشته های 
کش��اورزی را موظ��ف ب��ه گذراندن 
دوره های کارورزی دانس��ت و گفت: 
این دورره ها زیر نظر س��تاد تحقیقات 
کشاورزی استان اصفهان انجام می شود. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه س��ازمان نظام 
 مهندسی کش��اورزی اقدام به برگزاری 
کمیسیون های تخصصی در بخش های 
مختلف کش��اورزی کرده است، اظهار 
داش��ت: این س��ازمان در حال حاضر 
9 هزار عضو در س��طح استان اصفهان 
دارد. تقی پور بیان داش��ت: ساماندهی 
و استقرار 135 ش��رکت خدمات فنی 
و مش��اوره ای در زمینه کش��اورزی در 
دهس��تان های مختلف سطح استان از 
جمله اقدام های سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی است. 

در یک دس��تش س��یگار بود و در دست 
دیگرش گوش��ی موبایل! پایش را روی 
گاز گذاشته بود و هرکسی جلوی راهش 

سبز می شد، فحش بارانش می کرد. 
راننده جلویی راهنمای س��مت راس��ت 
را زد و قصد حرکت به الین راس��ت را 
داش��ت، اما برای او که خود را صاحب 
حق می دانس��ت راهنما معنایی نداشت. 
پس سرش را از شیشه ماشین بیرون برد 
و فریاد کشید: هوی مرتیکه چه خبرته!؟ 
و بعد به ش��خصی که پشت خط تلفنش 
بود گفت»باتو نبودم با این عوضی بودم« 
 و بع��د ادامه داد: »خ��ارج که بودم کیف 
می کردم از رانندگی مردم. شیطونه می گه 
به خاطر اوض��اع افتضاح رانندگی بذارم 

برم از این مملکت« 
بعد ته س��یگارش را از شیش��ه ماش��ین 
داخل خیاب��ان پرت ک��رد و همان طور 
که مش��غول حرف زدن با موبایل بود با 
زحمت دستش را دراز کرد تا از صندلی 
کناری یک موز بر دارد بعد همان طور که 
مشغول رانندگی و حرف زدن با موبایل 
و غر زدن بود، موز را پوست کند و آن را 
به سرعت خورد و بدون معطلی پوست 
موز را از شیش��ه ماش��ین به بیرون پرت 
کرد بعد که ب��ا دهان پر با موبایل حرف 
می زد گفت: مملکت نیست که بی نظمی 
 بیداد می کند. خیابون ها کثیف، راننده ها 
بی قید!...خاک بر سر من که موندم اینجا 
 و دارم زندگ��ی می کنم. ک��ی قدر آدمو 

می دونه اینجا؟! 
در حای که داشت حرف می زد بی آنکه 
راهنما بزند به سمت راست متمایل شد 
و وقتی بوق ممتد ماش��ین پشتی به صدا 
درآمد، س��رش را از شیش��ه بیرون برد و 

فریاد زد »زهر مار، چه خبرته؟« 
همچنان با س��رعت حرک��ت می کرد و 
به این فک��ر می کرد که خارجی ها کجا 
هستند و ما کجا هستیم؟ آنقدر سرعتش 
باال بود که عالی��م راهنمایی و رانندگی 
 را نم��ی دی��د. اگر ه��م می دی��د فرقی 
نمی کرد. به نظ��ر او این عالمت ها فقط 
در خارج کارب��رد دارد و هر وقت رفت 

خارج به آنها توجه می کند. 
هم��ان موق��ع بود ک��ه پیرم��رد عصا به 
دس��ت به گم��ان آنکه خط کش��ی عابر 
پیاده از س��ایر نقاط خیابان امن تر است 
در ح��ال عبور از روی خط کش��ی بود. 
ام��ا راننده عصبان��ی، در فک��ر فرهنگ 

رانندگی خارجی ها. آن قدر عصبانی بود 
ک��ه هیچ چیز و هیچ ک��س را نمی دید. 
همان موقع بود که بی آنکه بفهمد صدای 
 برخ��ورد یک چیز را با ماش��ینش حس 

کرد. 
وقتی چش��مش را باز ک��رد به خودش 
آمد فهمید یک پیرمرد روی خط کش��ی 
 عابر پیاده نقش زمین شده و عصایش آن 
ط��رف تر پرت ش��ده و خون از س��ر و 
صورتش به بیرون ریخته می شود. نمی 
دانس��ت چه عکس العملی نش��ان دهد. 
چه کس��ی را باید فحش ده��د. پیرمرد 
را؟ خط کش��ی عابر پیاده را! خارجی ها 
را؟! فرهنگ رانندگی را، یا خودش را که 

استعدادش هدر رفته بود؟!! 
هم��ه ما وقتی برای گرفت��ن گواهی نامه 
رانندگی ثبت نام می کنیم کتاب آیین نامه 
را با دقت می خوانیم و عالیم راهنمایی 
و رانندگ��ی را در ذهنمان حک می کنیم. 
اما به محض اینک��ه امتحان آیین نامه به 
پایان رسید و در امتحان شهری رانندگی 
هم قبول شدیم دیگر عالیم را می بوسیم 

و می گذاریم لب تاقچه! 
آن وقت اس��ت که دیگ��ر رعایت کردن 
قوانین می شود قرتی بازی! بستن کمربند 
سوس��ول بازی است و راهنما زدن افت 

دارد! 
خیلی زود یاد م��ی گیریم که تنها زمانی 
بای��د قوانی��ن راهنمای��ی و رانندگی را 
رعایت کنیم که افسر سفیدپوش پلیس در 
معابر و چهار راه ها ایستاده باشد و بیشتر 
از آنکه حواس��مان به عالیم راهنمایی و 
رانندگی باشد، حواسمان به این است که 

مبادا پلیس جایی ایستاده باشد و از چشم 
تیزبین ما مخفی بماند. 

بدترین اتفاقی که ممکن اس��ت برایمان 
بیفتد این است که جریمه شویم. آن هم 
خیلی مهم نیس��ت فدای سرمان. جریمه 
شدن از انتظار کشیدن پشت چراغ قرمز 
اعصاب خ��ورد کن، بهتر اس��ت ضمن 
اینکه مبلغ جریمه ها آنقدر باال نیس��ت 
و حتی در صورت تلمبار ش��دن قبوض 
پرداخت نش��ده جریمه ه��ای رانندگی، 
حتی در حد چند میلیون تومان از دادگاه 
و زن��دان خبری نیس��ت و تنها مجازات 
س��خت گیرانه آن، دو برابر ش��دن مبلغ 

جریمه است. 
50 ميليون قبض جريمه در سال 

هیچ اشکالی ندارد، اگر بدانیم که ساال نه 
50 میلی��ون قبض جریمه برای رانندگان 
متخلف کش��ورمان صادر می ش��ود. به 
هیچوجه الزم نیست خودمان را ناراحت 

کنیم. 
چ��را که رانن��دگان خودش��ان بلدند که 
چطور با جریمه ش��دن مقابله کنند البته 
 تص��ور نکنید که آنها قوانی��ن را رعایت 
می کنن��د چرا ک��ه فق��ط 32 درصد از 
رانندگان متخلف پس از اعمال قانون ما 
تخلف خ��ود را می پذیرند و 78 درصد 
آنه��ا از طریق توهی��ن، رش��وه، تهدید 
یا چان��ه زنی به توجی��ه تخلف خود و 
برخورد با مأموران راهنمایی و رانندگی 

می پردازند. 
ــا تلفات  ــات برابر ب ــان تصادف قرباني

جنگ 
م��ا مردم خوبی هس��تیم. یعن��ی حداقل 

خودم��ان این ادعا را داریم. پس بنابراین 
قوانین و مقررات برایمان در حد کشک 
محسوب می شود و رعایت آن ضرورتی 
ندارد. همین ک��ه از دیدگاه خودمان آدم 
ه��ای با فرهن��گ و با کماالتی هس��تیم 
کافی اس��ت. این توهم ب��ی نقص بودن 
گاهی اوق��ات کار دس��تمان می دهد و 
آنق��در غرور به ما فش��ار م��ی آورد که 
یادم��ان می رود که قوانین برای خودمان 
وضع شده اند نه کشورهای خارجی! آن 
وقت است که آمار کشته های تصادفات 
جاده هایمان می رس��د به 23 هزار نفر! 
ای��ن تعداد کش��ته با تلف��ات یک جنگ 
برابری می کند و حتی گاهی کشته های 
یک سال حوادث رانندگی ما به اندازه 10 

سال یک کشور اروپایی است. 
هزينه های پنهان تصادفات 

البته مرگ، بسیار ناخوشایند است. مرگ 
یک پ��در در تص��ادف بس��یار دردناک 
 تر اس��ت. اما این تصادف��ات عال وه بر 
هزینه ه��ای جانی و مالی آش��کار، یک 
سری هزینه های پنهان هم دارد. همه آدم 
ه��ا در تصادفات جان خود را از دس��ت 
نم��ی دهن��د و بعضی ها این ش��انس را 
دارند که باز ه��م از نعمت زندگی بهره 
مند ش��وند. اما این زنده ماندن همیش��ه 
هم عالی نیس��ت. در بیش��تر تصادفات 
مصدومان دچار صدمات ش��دیدی می 
شوند که این صدمات تا آخر عمر همراه 
آنهاست. شکس��تگی ها و له شدگی ها، 
قطع اعضای بدن، قط��ع نخاع و هزاران 
مش��کل جبران ناپذیر دیگر ک��ه نه تنها 
هزینه های درم��ان بر مصدومان تحمیل 
می کن��د هزینه های دیگری هم دارد که 

به آن هزینه پنهان می گوییم. 
حرف آخر 

از همه این حرفها که بگذریم، می رسیم 
ب��ه این موضوع که ت��ا خودمان اصال ح 
 نش��ویم فرهن��گ رانندگ��ی کش��ورمان 
اص��الح نخواه��د ش��د و ت��ا زمانی که 
فرهن��گ خارجی ه��ا را چماق می کنیم 
و بر سر فرهنگ خودمان می کوبیم، هیچ 
کاری از پی��ش نخواهیم ب��رد مگر اینکه 
ای��ن چماق ها تلنگری باش��د برای تک 
تک ما. تلنگری ب��رای اصال ح تک تک 
اعضای جامعه ما تا با اصالح هر کدام از 
ما فرهنگ رانندگی کش��ورمان هم بهبود 
یابد و اوض��اع زخمی رانندگی در ایران 

ترمیم شود.

جامعه

زاینده رود
سرقت یکی از با سابقه ترین جرایم بشری است که در 

جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود.
سارق برای اینکه نیازهای خود را رفع کرده و مایحتاج خود 
را برآورده سازد دست به سرقت می زند اما در حالت کلی 
عمل س��رقت و انواع آن با عوام��ل و انگیزه های زیادی در 
ارتباط می باش��د. با گذش��ت زمان شیوه های سرقت، نوع 
اموال و اش��یا مس��روقه، وس��ایل و ابزار مورد استفاده برای 
ارتکاب به سرقت تغییر یافته و سارقان در سرقت های خود 
را تکنولوژی های موجود استفاده می کنند. به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی پلیس اصفهان سرقت یا ربودن اموال دیگران 
به قصد کمک از رایج ترین انواع جرایم محسوب می شود. 
روانشناسان بر این عقیده اند که عمل دزدی در افراد سارق 
بیش از اینکه جنبه دیگر آزاری داش��ته باشد، ماهیت تأمین 
نیازهای س��ارقان را دارد. به عبارتی خود سارق برای اینکه 
نیازهای خود را رفع کرده و مایحتاج خود را برآورده س��ازد 

دست به سرقت می زند. 
علل و انگيزه های سرقت:

عوامل ذهنی: مانند هوش کم یا زیاد، اس��تعدادهای فردی 
یا نظایر آنها.

ــن: بی شک تقسیم بندی انواع سرقت برحسب سارقان  س
متعلق به گروه های سنی مختلف است .

جنس: چ��ون به طور معمول قدرت بدنی زن کمتر از مرد 
است بنابراین موارد ارتکاب سرقت بین دو جنس متفاوت 

خواهد بود.
وضعيت بدنی: زشتی یا زیبایی، بلندی یا کوتاهی و با نقص 
عضو ممکن است از عوامل مؤثر در ارتکاب انحراف باشد. 
اما آنچه بیش از همه در این پدیده تأثیر دارد دو دسته عوامل 

روانی – عاطفی و اجتماعی – اقتصادی است.
علل و انگیزه های روانی – عاطفی شامل فقر عاطفی، ناکامی، 
حس��ادت، تجربه های دوران کودکی و خودنمایی اس��ت. 
علل اجتماعی – اقتصادی نیز شامل فقر مادی، فقر فرهنگی، 

شهرنشینی و سکونت در محل های جرم خیز است.
همچنین بیکاری نیز عامل مهمی در ایجاد فقر است و فقر هم 
نقش مهمی در سرقت دارد راهکارهایی که در کاهش سرقت 

در جامعه مؤثر است عبارت است از:
 کنترل و مراقبت پدر و مادرها در مورد دوستان ناباب

 کاه��ش فاصله ارتباطی والدین ب��ا فرزندان به نحوی که 
فرزندان والدینشان را دوستان خود تلقی کنند

 الزم است والدین قبل از انحراف فرزندان، زمینه های آن را 
قبل از اینکه ریشه بدواند قطع کنند

 از بین بردن فقر و تنگدستی
 مبارزه با رشد بی رویه مشاغل کاذب

 ایجاد اشتغال 
 ایجاد محیط های مناس��ب ورزش��ی و آموزش صحیح 

ورزش از طریق رسانه های گروهی است .

ربودن اموال به قصد کمک از 
رايج ترين جرايم است

در اصفهان رخ می دهد؛ 
افزوده شدن یك فارغ التحصيل كشاورزی 

هر هشت ساعت به جویندگان كار 

وقتی عالیم راهنمایی و رانندگی از دست ما خون گریه می کنند 

به ط��ور معمول خواه��ر و برادرهای 
بزرگت��ر درب��اره این که ک��ودک تازه 
چق��در بامزه خواهد بود، افکار جالبی 
دارن��د. بیش��تر والدی��ن نی��ز نظرات 
رمانتی��ک و آرمان��ی درب��اره این که 
کودکان ش��ان چه لحظ��ات زیبایی را 
با هم س��پری خواهند ک��رد در ذهن 
می پرورانند. آنها می اندیشند کودکان 
بهترین دوستان یکدیگر خواهند شد. 
ول��ی حقیقت این اس��ت که خواهر و 
برادره��ا حداقل در س��ال های اولیه 
زندگ��ی ش��ان همیش��ه ب��ا همدیگر 
خوب نخواهند بود و زمان بس��یاری 
را در حال جنگیدن و مشاجره سپری 

خواهند کرد. 
البت��ه اختالف بی��ن خواه��ر برادرها 
طبیع��ی اس��ت و از تف��اوت س��نی، 
ناش��ی  آنه��ا  عالی��ق  و  ش��خصیت 
می ش��ود، ولی بدان معنا نیس��ت که 
نمی توانید به کودکان تان کمک کنید 
تا باهم پیوندهای محکمی پیدا کنند و 
با همدیگر خوب تر باش��ند. اختالف 
خواه��ر و برادرها س��ه عام��ل عمده 
دارد: جل��ب توجه والدین، دس��تیابی 
به قدرت و دس��تیابی ب��ه مالکیت. هر 
ی��ک از ک��ودکان می خواهن��د تمام 
توجه ش��ما را و یا حداقل بیش��تر از 
آنچه خواهر و برادرهایش به دس��ت 
می آورند به دس��ت آورن��د. به طور 
معمول یک کودک خردسال پس از به 
دنیا آمدن یک نوزاد جدید در خانواده 
به عادت هایی مثل مکیدن، شس��تش، 
آب خوردن از شیش��ه و خیس کردن 
خودش بازگش��ت می کند، تا حداقل 
به همان میزان که کودک جدید توجه 
می بیند، به او هم توجه ش��ود. در هر 
گروهی، سلس��ه مراتب��ی وجود دارد. 
کودک بزرگتر در خانواده می کوش��د 
ب��ه دلیل جثه، س��ن و زودت��ر به دنیا 

آمدن، قدرت خود را حفظ کند. 
در حال��ی ک��ه خواه��ر و برادره��ای 
کوچکتر برای به دس��ت آوردن چنین 
موقعیتی با زیرک تر بودن، ورزش��کار 
شدن، زیباتر بودن، هر مزیت دیگری 
که بتوانند به دست بیاورند با بزرگترها 

رقابت کنند. 
زمان��ی که بیش از دو کودک باش��ند، 
اتحادهایی به وجود می آید؛ به عنوان 
مث��ال بزرگ تری��ن و کوچک ترین با 

همدیگر متحد می ش��وند ی��ا این که 
پس��رها علیه دخترها باهمدیگر متحد 
می ش��وند. جنگیدن بر س��ر اموال یا 
دوس��تان، اغلب تالش��ی برای جلب 
محب��ت و تصدی��ق والدین اس��ت و 
ممکن اس��ت بازتاب جنگ قدرت در 

خانواده )بین پدر ومادر( نیز باشد. 
جمله »مال منه« آغازگری آش��نا برای 
دعواهاست، شما نمی توانید اختالف 
خواه��ر و برادرها را ریش��ه کن کنید، 
بلک��ه می توانی��د یک ارتباط س��الم 
بی��ن خواه��ر و برادرها ایج��اد کنید 
و بکوش��ید آش��فتگی را در یک حد 
قاب��ل تحم��ل نگ��ه دارید. ح��ال اگر 
می خواهید اختالف��ات بین خواهر و 
برادرها تا اندازه ای برطرف شود چند 

راه حل مناسب توجه کنید: 
کودکان را با هم مقایسه نکنید 

بعضی مقایس��ه ها اجتن��اب ناپذیرند. 
کودک��ی که فک��ر می کند ب��ه خوبی 
کودکان دیگر نیست، نه تنها انگیزه ای 
برای تالش بیشتر ندارد، بلکه احساس 
می کند که دیگر کاری از او س��اخته 

نیست. 
مقایس��ه ها باعث تش��دید اختالفات 
و افزودن جنگه��ای درون خانوادگی 
می ش��وند. بکوش��ید تا هر ک��دام از 
کودکان تان را به عنوان یک فرد جداگانه 
 مح��ک بزنی��د و از وج��ود آنها لذت 

ببرید. 
همکاری را تقویت کنید 

هدف شما باید بر آن باشد که زمانهای 
خوب ب��ودن کودکان تان را دریابید و 
آنها را برای دوستی با یکدیگر تحسین 

کنید. 
عقب نش��ینی نکنی��د و در عین حال 
هی��چ مداخله ای ه��م نکنی��د. نباید 
درس��ت هنگام��ی ک��ه دعوا ش��روع 
ش��د وارد مهلک��ه بش��وید و ش��روع 
 به انتق��اد کردن و بای��د و نباید گفتن 

بکنید. 
همیش��ه میانج��ی نباش��ید. بگذاری��د 
کودکان یاد بگیرند که چطور به حل و 

رفع اختالف های شان بپردازند. 
به کودکان مسئولیت بدهید 

زمانی که کودکان از شما می خواهند 
به حل و رفع اختالف بپردازید، به آنها 
فرصتی بدهید تا ب��ه تنهایی راه حلی 

پیدا کنند. 

پنجرهزیر پوست شهر

راه حل های مناسب برای کم کردن اختالف 
خواهر و برادرها  

اهدای اعضای بدن یک مادر 
شهید به سه نفر در شهرکرد

دانشکده خبر 
بزودي در اصفهان ایجاد مي شود

پژوهشگر دانشگاه شهرکرد 
نام خلیج فارس را در نشریات 

بین المللی ثبت کرد

مع����اون درم����ان دانش��گاه عل����وم پزش��کی 
چهارمحال و بختیاری گفت: با اهدای اعضای بدن 
یک مادر ش��هید، به س��ه بیم��ار نیازمن���د زندگی تازه 
بخش��ید. دکتر محمدتقی بهمنی در گفتگو با ایرنا افزود: 
وابستگان فاطمه محمدی مادر شهید قنبری هفشجانی که 
ب��ه مرگ مغزی دچار ش��ده بود، با اه��دای )کلیه، کبد و 
قلب( وی موجب ادامه حیات س��ه نفر بیمار نیازمند پیوند 
عضو شد. وی گفت: این عمل جراحی و جداسازی عضو 
با رضایت وابس��تگان بیمار در بامداد دیروز در بیمارستان 

آیت ا... کاشانی شهرکرد با موفقیت انجام شد. 

اس��تاندار اصفهان گفت:بعد از چندی��ن بار مذاکره با 
رئیس دانش��کده خبر، س��رانجام موافق��ت ایجاد این 
دانشکده در این استان گرفته شد. علیرضا ذاکر اصفهاني در 
گفتگو با ایرنا افزود: قرار است بعد از مشخص شدن مکان 
دانش��کده خبر در اصفهان،ش��اهد راه اندازي این دانشکده 
باشیم. وي با بیان اینکه دانشجویان رشته کارداني خبرنگاري 
دانشگاه )علمي کاربردي فرهنگ و هنر واحد یک اصفهان(، 
خواستار ایجاد این دانشکده در اصفهان شدند،افزود:عالوه بر 
این به دلیل وجود متقاضیان زیاد براي ادامه تحصیل در رشته 
خبرنگاري درصدد ایجاد هر چه زودتر این دانشکده هستیم. 
معاون سیاس��ي و امنیتي اس��تانداري اصفهان نیز گفت: در 
کمترین زمان ساختمان آن را از اوقاف یا خانه هاي قدیمي 
میراث فرهنگي براي ایجاد این دانشکده مشخص مي کنیم تا 
این دانشکده در کمترین زمان در این شهر ایجاد شود. وي با 
بیان اینکه بر اس��اس تعامل با رئیس دانش��کده خبر،مجوز 
جذب دانش��جوي رشته  کارشناس��ي خبرنگاري زیر نظر 
دانش��گاه علم��ي کاربردي اصفه��ان در ماه ج��اري گرفته 
شد،گفت:دانشجویان این رشته مي توانند با دریافت دفترچه 

ثبت نام کنند.

عضو هیأت علمی دانش��گاه ش��هرکرد برای مبارزه با 
جعل عنوان خلیج فارس، با ارائه مقاله های علمی موفق 
 ش��د 2 ب��ار ن��ام خلی��ج ف��ارس را در انتش��ارات معتب��ر 
بین الملل��ی Elsevier  ثبت کند. مس��ئول روابط عمومی 
دانش��گاه شهرکرد در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: دکتر سید 
سیاوش ساعی دهکردی، پژوهشگر و استادیار گروه بهداشت 
و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه شهرکرد، در مدتی کمتر از 
یک سال با مطالعه ای جامع روی فلزات و عناصر کمیاب 15 
گونه ماهی خلیج فارس ایران، موفق به چاپ آن ش��د. وی 
افزود: تالش های دیپلماتیک مسئوالن برای بی رنگ نمودن 
تالش های مغرضان انجام ش��ده اس��ت ولی پژوهش های 
علمی و انتشار مقاالت در مجالت بین المللی برای مبارزه با 

جعل خلیج فارس، وظیفه هر محقق است. 

دث
حوا

با اجرای طرح کاشف توسط مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان تعداد 219 
دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در دی ماه سال جاری کشف و به مالباختگان 
تحویل شد. سرهنگ محمدعلی بختیاری فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان این 
مطلب اظهار داشت: در پی اجرای طرح کاشف توسط مأموران این فرماندهی طی دی 
ماه سال جاری تعداد 219 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف و ضبط شد. وی افزود: از 
این تعداد وسایل نقلیه مسروقه،  تعداد 110 مورد مربوط به خودرو و 109 مورد مربوط 
به موتورسیکلت بوده که در این خصوص تعدادی سارق نیز دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی شدند. این مقام انتظامی با بیان اینکه وسایل نقلیه مسروقه پس از سیر مراحل 
قانونی تحویل مالباختگان شدند گفت: طرح کاشف یکی از طرح هایی است که همه 
روزه توسط مأموران در سطح حوزه های مختلف شهر اجرا و وسایل نقلیه مسروقه در 
کمترین زمان ممکن شناسایی و کشف می شوند. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
حضور پررنگ مأموران و افزایش گشت ها و کنترل های محسوس و نامحسوس در 
سطح شهر را یکی از عوامل موفقیت این فرماندهی در کشف جرم برشمرد. سرهنگ 
بختیاری در پایان تأکید کرد: مجرمان و خالفکاران بدانند پلیس در هر زمان و هر مکانی 

آماده برخورد با جرایم است و هیچ مجرمی از تیر رس پلیس در امان نخواهد بود.

با تالش مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان سه واحد 
صنفی فروش لوازم اس��تعمال مواد مخدر پلمب و فروش��ندگان آنها دستگیر شدند. 
سرهنگ میرعباس صوفی وند رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه متصدیان سه واحد صنفی در 
یکی از نقاط اصفهان اقدام به خرید و فروش لوازم استعمال مواد مخدر می کند موضوع 
در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این یگان قرار گرفت. وی افزود: 
پس از انجام تحقیقات و کسب اطمینان در خصوص موضوع با هماهنگی مقام قضایی 
از هر س��ه واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در نتیجه تعداد یک هزار و 301 عدد 
لوازم و آالت و ادوات اس��تعمال مواد مخدر کش��ف و ضبط ش��د. این مقام مسئول 
همچنین از کشف و ضبط 341 عدد لوازم رمالی و 24 حلقه سی دی غیراخالقی در 
جریان بازرسی های صورت گرفته خبر داد. رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان 
اظهار داش��ت: در این ارتباط هر سه فروشنده متهم دستگیر و با دستور مقام قضایی 
واحدهای صنفی مربوط نیز پلمب شدند. سرهنگ صوفی وند خاطرنشان کرد: متهمان 

به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

بهمن توکلی فرد

همانند سایر مسائل و موضوع هایی که در جامعه نیاز 
به نهادینه و ایجاد یک بستر مناسب است تا به جایگاه 
اصلی خود دس��ت یابد فعالیت در عرصه رسانه و 
مطبوعات نیز نیازمند صبر، تحمل و بردباری است تا 
با همراهی، همکاری و مشارکت به نطقه قابل قبول 
در این زمینه برس��د. بنابراین بایستی همه مسئوالن 
و مدیران اس��تان با یک اراده جدید برای رسیدن به 
یک نقطه شفاف در مطبوعات تالش کنند. رسانه ها، 
مطبوعات و خبرگاران به ویژه در استان باید خود را 
باور کنند، زیرا به خودباوری نیاز دارند و مس��ئوالن 
نیز باید رسانه ها را به خودباوری کمک و بسترهای 
مناسب را برای آنان فراهم نمایند در غیر این صورت 
جامعه نوشتاری با مشکل مواجه خواهد شد. اعتماد 
به رسانه ها به ویژه رسانه های مکتوب می تواند در 
حل مشکل های جامعه کارساز باشد و چنانچه این 
اعتماد خدشه دار شود با مشکل مواجه می شویم زیرا 
درک جامعه خبری و اصحاب رسانه ها می تواند در 
جهت استحکام بنیان های فرهنگی جامعه مؤثر باشد. 
بال دیگر این پرواز هم در استان مشکل های خاص 
خ��ود را دارد که در ای��ن مقال به آن نمی پردازیم و 
 فقط این نکته را یادآوری می نمایم که رفع شبهه در 
کوت��اه ترین زمان اهمی��ت باالی��ی دارد که روابط 
عمومی ها می توانند با کمک رسانه ها به آن سرعت 
ببخشند البته نبایستی روابط عمومی ها رفع شبهه را با 
دروغ گویی اشتباه بگیرند هر چند که هنوز برخی از 
روابط عمومی ها حقیقت را فدای مصلحت کردند. 
دکتر تقی پور رئیس گروه روابط عمومی دانشگاه در 
این باره می گوید: براساس رسالت ها وسائل ارتباط 
جمعی و بحث اخالق در رس��انه ها، رسانه موظف 
اس��ت اطالعات و اخبار را بدون کم و کاس��ت در 

اختی��ار مردم قرار دهد. عالوه بر آن با تهیه مصاحبه 
و گزارشی سعی در آگاه سازی برای مخاطبان دارد. 
از س��وی دیگر براس��اس نظریه ه��ای هنجاری در 
رسانه ها، وضعیت و عملکرد رسانه های یک کشور 
مش��خص کننده فرهنگ و س��طح روابط اجتماعی 
است به گونه ای که عملکرد رسانه ها میزان آزادی 

عمل و فعالیت آنها سنجیده می شود. 
رسانه ها در کنار سایر ارگان ها و نهادها باید بتوانند 
به طور مس��تقل و بدون وابس��تگی عمل کنند. چه 
بسا که وابس��تگی های اجتماعی و فرهنگی باعث 
بهبود و وابس��تگی های اقتصادی و سیاس��ی منجر 
به جانبداری می ش��ود. براساس نظر ادموند بورک 
مطبوعات رکن چهارم دموکراس��ی هس��تند و این 
جمله گویای خودباوری و استقالل عمل رسانه ها 
اس��ت. در آسیب شناسی در رس��انه ها امروز ایران 
خود سانسوری جای خودباوری را گرفته و به طور 
علنی محتوای چاپ شده پیشاپیش توسط روزنامه 
نگار سانس��ور ش��ده یا تحت سیاست گذاری ها و 
خط  مشی رسانه منجر به حذف قسمت های مهی 
از مطلب می ش��ود. دکتر محم��ود رفیعی )مدرس 
دانش��گاه( در این زمینه می گوید: س��بک مدیریت 
نوین در روابط عمومی که همان یک اندیشه محور 
و متعهد است مستلزم پرورش خودباوری و اعتماد 
به نفس در روابط عمومی اس��ت چرا که این سبک 
مستلزم مشارکت و درگیری پویای روابط عمومی در 
امور مربوط به س��ازمان و ایجاد تعادل و سازگاری 
بین منافع و مصالح س��ازمانی و منافع جامعه است. 
خودباوری ایجاد نمی شود مگر آنکه روابط عمومی 
دارای مبانی علمی باشد مبتنی بر هدف سازمان باشد 
و دست اندرکاران روابط عمومی دارای دانش، تجربه 
و تخصص روابط عمومی را داشته باشند. برای رفع 
ش��بهات موجود الزم است روابط عمومی از طریق 

رسانه نسبت به تنویز افکار عمومی اقدام کند. روابط 
عمومی وظیفه ایجاد تعادل و سازگاری بین مصالح و 
منافع سازمانی و منافع جامعه را بر عهده دارد. در این 
زمینه می تواند مسئولیت های قانونی خود را یادآور 
شد و اقدام هایی که سازمان در جهت رفع ابهامات 

و شبهات انجام داد را متذکر گردد. 
در ای��ن زمین��ه در م��ورد مس��ائل داخل س��ازمان 
جلسه های پرس��ش و پاسخ این مدیران و کارکنان 
اقدام مفیدی اس��ت که می توان از آن استفاده نمود 
و از ب��اب رس��انه نیز در صورت نی��از دعوت کرد. 
در زمینه ش��بهات موجود در جامع��ه نیز برگزاری 
کنفرانس های مطبوعاتی و جلس��ه های پرسش و 
پاسخ بین مدیران سازمان و رسانه ها می تواند مفید 
باشد. معصومه رشیدی )کارش��ناس ارشد روزنامه 
نگاری( نیز در این زمینه گفت: خودباوری به معنای 
داشتن اعتماد به نفس و پذیرش توان و نیروی یک 
فرد یا س��ازمان برای انجام فعالیت ها، رس��یدن به 
هدف ه��ا و یا هر چیز دیگری اس��ت که به عنوان 
اولین قدم در کس��ب موفقیت دارای اهمیت است. 
از آنجا که رسالت رس��انه ها روشن ساختن افکار 
عمومی – بس��ط و ترویج ارزش ها و هنجارها در 
جامعه، آگاهی بخشی و به عبارت دیگر روشنگری 
عقالنی در جامعه می باش��د. الزمه موفقیت در این 
امور، رس��یدن به خودباوری، پذیرش قابلیت ها و 
تکیه دادن به آنهاست. دست اندرکاران تولید و انتشار 
پیام های رس��انه ای – چه مکتوب، چه دیداری و 
چه ش��نیداری – برای تحقق رسالت سنگین خود 
در عرصه اطالع رس��انی نیاز دارند که در کنار عصر 
دیگری چون اخ��الق مداری – حقیقت محوری و 
روشنگری، خودباوری را به عنوان مهم ترین عنصر 
در سرلوحه وظایف و مسئولیت های خویش قرار 

دهند.

پلمب سه واحد صنفی فروش لوازم کشف 219 وسيله نقليه مسروقه در اصفهان
استعمال مواد مخدر در اصفهان

خودباوری؛ نياز جامعه رسانه ای و مطبوعات 
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از ابتدای امسال تاکنون:
واحد موتوری شهرداری كاشان

 25 ميليارد ریال هزینه كرد
زاینده رود

واحد خدمات موتوری شهرداری کاشان تعمیر خودروهای سبک 
و س��نگین را با هزینه 25 میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون انجام داده 
است. شهردار کاشان با اعالم این خبر افزود: حمل و بارگیری روزانه بیش 
از 160 هزار کیلوگرم زباله از مهم ترین اقدام های واحد خدمات موتوری 

شهرداری کاشان است.
مهندس سعید مدرس زاده، حمل گوشت از کشتارگاه صنعتی، بارگیری 
و تس��طیح خیابان ها و معابر، خاکبرداری و خاکریزی بلوارها، میادین و 
پارک ها، تخریب مکان ها و معابر تملک شده، آبیاری فضای سبز،  استفاده 
از دستگا ه های موتوری سنگین در تأسیسات، زیباسازی و لوله گذاری و 
نصب پمپ آب، کانال کنی و تخریب را بخش��ی دیگر از این خدمات 
اس��ت. به گفته وی، واحد موت��وری عالوه بر ارائ��ه خدمات به تمامی 
دستگاه های موتوری سبک و سنگین آمادگی خدمتگزاری در زمان وقوع 
حوادث غیر مترقبه را نیز بر عهده دارد. مدرس زاده تأکید کرد: تعمیر به 
موقع دستگاه ها و ماشین آالت سبک و سنگین نقش مؤثری در جلوگیری 
از هدر رفتن سوخت، آلودگی هوا، مصرف بی رویه آب و در نتیجه صرفه 
جوی��ی در هزینه ها دارد. وی نیروهای خدماتی این واحد را تالش��گران 
گمنام شهرداری دانست و گفت: تالش شبانه روزی آنها با تعمیر و رفع 
عیوب موتورها و دستگاه های سبک و سنگین واحدهای شهرداری تأثیر 
به س��زایی در عمران و  آبادانی شهر دارد. شهردار کاشان خاطرنشان کرد: 
عالوه بر سرویس دهی و تعمیر ماشین آالت در واحد موتوری شهرداری 
کاشان جمع آوری و تخلیه نخاله های ساختمانی، راه سازی، آسفالت معابر 

و فضای سبز نیز از جمله وظایف این واحد است.

آگاه ترین شهروندان منطقه 8 
شهر اصفهان معرفی می شوند

زاینده رود
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از اجرای برنامه 
بزرگی با عنوان شهروند آگاه در بین بیش از 70 هزار خانواده ساکن 

منطقه 8 شهر اصفهان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی کمیته فرهنگ ش��هروندی، مهندس مهدی 
بقایی با بیان این خبر،  گفت: در این برنامه، با همکاری شهرداری منطقه 
8 اصفهان، بروشور آموزشی زیبایی حاوی جدیدترین دانستنی ها در 
خصوص انواع پسماندها و شیوه جمع آوری و تفکیک آن، در منزل 
شهروندان ساکن  این منطقه توزیع شده و آنها پس از مطالعه آن، به 
 10 سئوال که متناسب با محتوای بروشور طراحی شده،  پاسخ خواهند 
داد. وی افزود: پس از جمع آوری و تصحیح پاس��خ های ارسال شده 
از شهروندانی که صحیح ترین پاسخ ها را داده و بیشترین اطالعات را 
از بروشور توزیع شده دریافت نموده اند، به عنوان شهروند آگاه تقدیر 

ویژه ای به عمل خواهد آمد.
توليد روزانه بيش از 950 تن زباله در اصفهان

دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی با بیان اینکه به طور متوس��ط، روزانه 
بیش از 950 تن زباله در ش��هر اصفهان تولید می ش��ود، تصریح کرد: 
ضروری است شهروندان اصفهانی با هزینه هایی که جمع آوری این 
میزان پس��ماند برای مدیریت ش��هری به همراه دارد آش��نا شده و با 
تفکیک پسماندهای مختلف از یکدیگر، به کاهش این هزینه ها کمک 

کنند.
ــاالنه 300  هزينه جمع آوری و دفع زباله هر خانواده اصفهانی،  س

هزار ريال است
بقایی با اش��اره به اینکه برای جمع آوری، پ��ردازش و دفع زباله هر 
خان��واده اصفهانی س��االنه ح��دود 300 هزار ریال هزینه می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا نهادینه ش��دن فرهنگ تفکیک پس��ماندها در 
شهروندان،  عالوه بر کاهش آلودگی آب، خاک و سایر منابع طبیعی،  
میلیاردها ریال در س��رمایه ملی صرفه جویی خواهد شد که می توان 
از ای��ن بودجه در اجرای طرح های عمرانی و آبادانی هر چه بیش��تر 

شهر بهره برد.
زباله خارج از نوبت، عامل ازدياد سگ، گربه و موش در شهر

دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی یکی از معضالت شهری در موضوع 
پس��ماند را بیرون گذاش��تن زباله خارج از نوبت تعیین شده برشمرد 
که منجر به ازدیاد سگ، گربه، موش و حشرات و جانوران موذی در 

سطح شهر می شود.
شهروندان از خطرات ناشی از انتشار شيرابه زباله آگاه شده اند

بقایی،  تولید و انتش��ار ش��یرابه 
زباله را از دیگر معضالت ش��هر 
اصفهان برش��مرد ک��ه مضرات 
ب��ه  ابت��ال  همچ��ون  فراوان��ی 
تنفسی،  و  پوس��تی  بیماری های 
افزای��ش گاز دی اکس��ید کربن،  
آسفالت  زودهنگام  فرس��ودگی 
معابر و دس��تگاه های دفع زباله، 
ران��ش زمی��ن و... را ب��ه همراه 

دارد. 

آسمان شهركرد در شب یوم اله
 22 بهمن نورباران می شود

زاینده رود  
معاون هماهنگ کننده سپاه قمر بنی هاشم )ع( گفت: به مناسبت 
یوم اله دهه فجر برنامه متنوع فرهنگی به همت رده های س��پاه و بسیج 

برگزار می شود.
به گزارش بسیج اس��تان چهارمحال وبختیاری، سرهنگ پاسدار عباس 
 عباس��ی از ب��ه  پ��رواز در آمدن 2400 بالن به یاد 2400 ش��هید اس��تان 
چهارمحال و بختیاری همزمان با دهه مبارک فجر در سراس��ر این استان 
خبرداد. معاون هماهنگ کننده سپاه قمر بنی هاشم )ع( دهه فجر را دهه 
آشنا کردن جوانان با ارزش های واالی انقالب اسالمی دانست و افزود: 
دهه مبارک فجر یادآور عظمت ملت و خون های پاک شهدا، شجاعت 
ایثارگ��ران و تدابیر حکیمانه حضرت امام خمین��ی )ره( در پایه گذاری 

انقالب اسالمی است.
وی پیروزی انقالب اسالمی ایران را از معجزات قرن دانست و گفت: در 
حقیقت انقالب اس��المی در حالی به پیروزی رسید که رژیم طاغوت با 

کارگردانی استکبار جهانی از هر لحاظ به مقابله با مردم می پرداخت.
عباسی توکل برخدا، شجاعت و صداقت امام خمینی )ره( و مردم ایران 
را از جمله عوامل پیروزی انقالب دانست و اظهار داشت: هدف این قیام 

فقط احیای ارزش های اسالمی بود.
وی از نوربارانی آسمان مرکز استان در شب 22 بهمن خبر داد و افزود: در 
شب 22 بهمن همزمان با ندای تکبیر مردم، آسمان شهر شهرکرد توسط 

کمیته نیروهای مسلح نورباران می شود.

راویان دفاع مقدس با كاروان های 
راهيان نور اعزام می شوند

زاینده رود  
سرپرس��ت مرکز حفظ آثار و نش��ر دفاع مقدس س��پاه قمر بنی 
هاشم)ع( در حاشیه اعزام بسیجیان راوی  استان به باغ موزه همدان گفت: 
راویان دفاع مقدس همراه با کاروان های راهیان نور اعزام می ش��وند. به 
گزارش بس��یج استان چهارمحال و بختیاری، سرهنگ پاسدار هیبت اله 
 مجیدیان هدف از اعزام راویان دفاع مقدس به همدان را بازدید از باغ موزه 
دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: در این اردو شرکت کنندگان از نزدیک 
باروش بیان حماس��ه آفرینی رزمندگان بیش از گذش��ته آشنا می شوند. 
مجیدیان یکی از بهترین و تأثیرگذارترین مراحل اعزام کاروان های راهیان 
نور به منطقه های عملیاتی، بیان حماسه های رزمندگان اسالم با لسان شیوا 

توسط راویان فتح است. 
وی با اش��اره به نقش راویان فتح در بیان حماسه های رزمندگان اسالم 
طی 8 سال دفاع مقدس تصریح کرد: افتخارآفرینی رزمندگان سلحشور 
تیپ قمر بنی هاش��م )ع( در طول سال های دفاع مقدس باید برای نسل 

جوان بیان شود. 
سرهنگ مجیدیان گفت: برای نخستین بار کارگاه آموزشی روایت گران 
دفاع مقدس، امسال به همت مرکز حفظ آثار و نشر سپاه قمر بنی هاشم 
)ع( در شهرکرد برگزار شد و شرکت کنندگان با عملیات های رزمندگان 
اسالم، روایتگری، فن بیان و سخنوری، پاسخ به ابهامات، جایگاه شهید و 

شهادت و موضوعات سیاسی روز آشنا شدند.

اجرای طرح توانمند سازی 
مددجویان در چهارمحال و بختياری 

زاینده رود    
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: این طرح با 
هدف توانمندسازی خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اجرا 
می شود. رستگار گفت: این خانواده ها در زمینه های مسکن، اشتغال، درمان،  
امور فرهنگی و معیشتی به توانمندی کامل خواهند رسید. وی افزود: بیست 
درصد از اعتبارات موجود برای اجرای این طرح از محل مساعدت خیرین 
و هشتاد درصد از محل اعتبارات کمیته امداد امام خمینی تأمین می شود. 
وی گفت: طرح توانمندس��ازی مددجویان منطقه محروم در 5 روستا از 

شاخه های لردگان، شهرکرد، اردل، شلمزار و بازفت اجرا شده است.

برگزاری نشست هماهنگی و 
برنامه ریزی ستاد دهه فجر 

در چهارمحال و بختياری
زاینده رود   

در این نشس��ت بر توجه بیش از پی��ش به امور ایثارگران احیای 
روحی��ه قدردانی از افتخارآفرینان عرصه جهاد و ش��هادت و فعاالن در 
زمینه های علمی تأکید شد. دبیر کمیته تعاون و تشکل های مردمی ستاد 
دهه فجر انقالب اسالمی استان گفت: گرامیداشت لحظه ورود تاریخی 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی به میهن،  ارائه گزارش عملکرد توسط ادارات 
به مطبوعات استان،  فراهم سازی زمینه برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی 
ویژه کارکنان ادارات در ایام اله دهه فجر،  برپایی نمایشگاه و مستندسازی 

از مهم ترین مصوبه های این نشست بود.

اخبار شهركردروي ميز

زاینده رود
در جهت پیش��گیری مشکالت توزیع مطبوعات و 
ساماندهی به کیوسک های مطبوعاتی جلسه ای با حضور 
مس��ئوالن اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی،  شهرداری 
و دادگستری اصفهان با ش��رکت مسئوالن کیوسک های 
مطبوعاتی و عامالن توزیع مطبوعات در اداره ارشاد اصفهان 
برگزار شد. در این جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان، رئیس اداره مطبوعات، کارشناسان مطبوعاتی، معاون 
پیش��گیری از جرم دادس��رای عمومی و انقالب اس��تان، 
نمایندگان شهرداری اصفهان و سردار نصر به همراه رئیس 

شورای اسالمی شهر اصفهان حضور داشتند.
رئی��س اداره مطبوعات فرهنگ و ارشاداس��المی اس��تان 
اصفهان در این نشست گفت: اصفهان دارای رتبه دوم از 
نظر کمیت مطبوعات در کشور است و با توجه به تالش 
مطبوعات اگر جراید صحیح توزیع نشود زحمات ایشان 
به هدر م��ی رود، نصرت باقرصاد اف��زود: دغدغه اصلی 
روزنامه نگاران امروز امر توزیع اس��ت که برای رسیدن به 
اصول صحیح در محور اول ساماندهی دکه های مطبوعاتی 
مدنظر قرار گرفته است و افزایش کیوسک ها و ساماندهی 

مکان توزیع در اولویت کار قرار دارد. 
وی ادامه داد: جلس��ه های مختلف��ی در این خصوص با 
همکاری شهرداری صورت گرفته است و اکنون با وجود 
35 کیوس��ک مطبوعاتی، اصل عدم ف��روش دخانیات و 
تنقالت در آن ها به اجرا درآمده اس��ت. نصرت باقرصاد 
با اش��اره به قانون منع فروش دخانیات و تنقالت و ابالغ 
آن از س��ال 87 از پیشنهاد فروش 15 قلم کاالی فرهنگی 
به دکه های مطبوعاتی خبر داد و افزود: درآمد 3 کیوسک 
مطبوعاتی در 3 نقطه مختلف شهر در شرایط فروش تنها 
مطبوع��ات و نیز فروش مطبوع��ات و تنقالت ارزیابی و 
کارشناسی شده است و تصمیمات الزم برای ایجاد شرایط 

مناسب کار برای ایشان گرفته خواهد شد. 
بررسی مشكالت عامالن فروش مطبوعات اصفهان

بیش از بیس��ت نفر از دکه داران و عامالن توزیع و فروش 
نشریات مشکالت خود را به شرح زیر ارائه کردند.

  ب��اال بودن مبلغ اجاره های کیوس��ک ها و بی قانونی در 
مقدار پورسانت شهرداری 

 کم ش��دن آمار فروش نش��ریات و عدم استقبال مردم 
اصفهان از روزنامه ها

 نبودن ویترین و نمای کافی برای ارائه و نمایش نشریات 
و روزنامه ها

 کم بودن سود فروش روزنامه که 10 تا 15 درصد است 
در مقایسه با 20 تا 30 درصد پورسانت فروش تهران

- عملی نشدن وعده های جلسه های گذشته سامان دهی 
به توزیع مطبوعات

 افزایش 30 تا 50 درصدی کرایه ها در سال جاری
 ع��دم امنیت ش��غلی، زیاد بودن مالی��ات و بیمه نبودن 

فروشندگان مطبوعات
 عدم وجود متولی متمرکز برای دکه داران و این مس��أله 
که مسئول اصلی رسیدگی به امور ایشان کدام مرکز از اداره 
فرهنگ و ارشاد یا شهرداری یا صنف لوازم التحریر است.

 برخورد نامناس��ب مأموران گشت شهری و سد معبر 
شهرداری با کیوسک داران

 تغییر کاربری و اندازه کیوسک هایی که قبل از انقالب 
تنها برای 5 روزنامه طراحی شده است.

 پیشنهاد توزیع مستقیم با چند وانت و برچیده شدن انبار 
کنونی توزیع.

 اجرا و تصویب مصوبه الزم برای افزایش معقول کرایه ها 
و مالیات به طور سالیانه در شورای شهر

 کمب��ود درآمد کیوس��ک داران در صورت فروش اقالم 
فرهنگی و حذف تنقالت

پس از طرح مش��کالت در اولین اقدام محمدحسین بابا 
احمدی سرپرس��ت روزنامه همشهری در استان اصفهان 
پورسانت فروش این روزنامه را به 20 درصد افزایش داد 
و گفت: حاضر است تمامی عامالن توزیع و کیوسک داران 

مطبوعات اصفهان را بیمه نماید.
در ادام��ه آق��ا بابای��ی از مدیران ش��هرداری در س��ازمان 
فرهنگی تفریحی ش��هرداری توضیح داد که 30 درصد از 
کیوسک های مطبوعاتی در چهارباغ و در مسیر تردد عابران 
واقع ش��ده است و نمی توان این انتظار را که همه اصناف 

مبنی بر داشتن سهم از پیاده رو دارند برآورده کرد.
وی افزود: سازمان طراحی شهرداری از طرح های معقول 
برای س��اخت دکه ها اس��تقبال می کند و پیش��نهاد کرد: 
کیوسک ها به جای نمایش مطبوعات در ویترین تیترها و 
طرح جلدها را به طور دیجیتال نمایش دهند، آقا بابایی از 
جانمایی برای دکه های جدید مطبوعاتی خبر داد و گفت: 
عامالن توزیع باید برای س��اماندهی به مش��کالت خود 
صنف تشکیل دهند و شهرداری از این کار حمایت خواهد 
کرد. وی اطمینان داد: هر کیوس��کی با مأموران شهرداری 
همکاری کند و موارد خالف مقررات نداشته و نیز تنقالت 
و دخانیات نفروشد مطابق نظر اداره ارشاد از او کرایه اخذ 

می شود.
وی از دکه داران درخواس��ت کرد در نظافت و عدم تولید 
آلودگی تصویری، س��د معبر و نیز در زیباس��ازی و رنگ 

آمیزی دکه های خود کوشا باشند.
معاون دادسرای عمومی و انقالب استان اصفهان

فروش دخانيات از سوی دكه های مطبوعات جرم تلقی 
می شود

معاون دادسرای عمومی و انقالب استان اصفهان در جلسه 
ساماندهی به توزیع مطبوعات گفت: فروش دخانیات در 
دکه های مطبوعاتی جرم محسوب می شود و این از قوانینی 
است که متأسفانه در قبل رعایت نشده است. نوریان افزود: 
فلسفه وجودی دکه های مطبوعاتی اشاعه فرهنگ است و 

باید گردانندگان آن نیز رفتار فرهنگی داشته باشند.
همچنین سد معبر در پیاده روهای محل عبور مردم نیز از 
مصادیق تخلف شهری است که باید به همراه ساماندهی 
به وضعیت ظاهری دکه های مطبوعاتی به آن توجه داشت 
و دکه ها باید طوری طراحی شوند که از چهار طرف دید 

داشته باشند.
ــكوک  ــاپ آگهی های مش ــبت به چ ــات نس مطبوع

كالهبرداران توجه كنند
معاون دادس��رای عمومی و انقالب استان اصفهان گفت: 
مطبوعات باید نس��بت ب��ه چاپ آگهی های مش��کوک 
کالهبرداران توجه کنند و این مراتب را به نیروهای انتظامی 
خبر داند. نوریان با گالیه از انتشار روزافزون آگهی نامه ها 
و پیک های تبلیغاتی ب��دون مجوز که منبعی برای فریب 
مردم در آنها مهیا ش��ده است نس��بت به توزیع و فروش 
این آگهی نامه ها هشدار شد. وی با اشاره به کالهبرداری 
چند میلیاردی یک شرکت سیرجانی در کل کشور و مبالغ 
هنگفت این تخلف در اصفهان گفت: ش��رکتی با چاپ 
آگهی در نیازمندی ها مبنی بر فروش اقساطی ماشین و نیز 
پیش بینی فوتبال مبالغ باالیی را به صورت 5 هزار تومانی 

کالهبرداری کرده است. 
ــئوالن و اصحاب توزيع  ــی مس جمع بندی هم انديش

مطبوعات
کری��م نصر اصفهانی از س��اخت اولین کیوس��ک نمونه 
مطبوعات��ی و نصب آن در چند روز آینده خبر داد. عضو 
شورای اسالمی از همه صاحب نظران خواست تا نظرات 
خود را در مورد توزیع مطبوعات به ش��ورای ش��هر ارائه 
کنن��د. وی گفت: باید 14 منطق��ه اصفهان برمبنای محله 
محوری دارای کیوس��ک مطبوعات باشند و روزنامه باید 

مانند غذا در هر خانه ای وجود داشته باشد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در جمع بندی جلسه 
گفت: حداقل نفع این جلسه ها شنیدن مشکل ها و صدای 
همدیگر اس��ت و رفته رفته تعامل الزم به وجود خواهد 
آمد. سید علیرضا حسینی افزود: دکه های مطبوعاتی باید در 
افزایش فرهنگ عمومی مؤثر باشند و هم افزایی الزم را در 

راستای فرهنگ عمومی شهر بنمایند. 

شهرستان
نشست مسئوالن فرهنگ و ارشاد، شهرداري و دادگستري با مسئوالن کیوسک هاي مطبوعاتي

پيگيري جدي مشكالت توزیع مطبوعات و ساماندهي 
به کيوسك هاي مطبوعاتي

زاینده رود
معاون مالي و اداري شهرداري اصفهان با اشاره 
به این که در بودجه س��ال 90 به س��مت درآمدهاي 
پایدار حرکت ش��ده اس��ت، گفت: س��ال آینده 61 
درصد بودجه به بخش درآمدهاي ساختماني مربوط 
مي شود که نسبت به سال 89، 8 درصد کاهش یافته 
اس��ت. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي روابط 
عمومي ش��هرداري اصفهان، مهندس مرتضي حسام 
نژاد با بیان این که سهم درآمدهاي ساختماني رو به 
کاهش است، اظهار داش��ت: این سهم در سال 88، 

74 درصد و در س��ال جاري 68 درصد بوده اس��ت 
که در سال 90 به 61 درصد مي رسد. وي مهم ترین 
دغدغ��ه حوزه مالي و اداري را برطرف کردن موانع 
نقدینگي جهت تهیه آس��فالت مناس��ب براي معابر 
اصل��ي و فرعي عن��وان کرد و افزود: امید اس��ت با 
برنامه ریزي هاي انجام ش��ده حرکت شایسته اي در 

جهت آسفالت معابر انجام گیرد.
معاون مالي و اداري شهرداري اصفهان تصریح کرد: 
حوزه مالي و اداري به عنوان پش��تیبان همه حوزه ها 
عمل مي کند و س��عي مي نماید با اتخاذ تدابیر جدید 

راهگشاي فعالیت هاي دیگر حوزه ها و منطقه باشد. 
حس��ام نژاد با اش��اره به پروژه هاي ش��اخص سال 
 آینده خاطرنشان کرد: فاز دوم احیاي میدان تاریخي 
امام علي )ع(،  ادامه روند بدنه سازي شرق چهارباغ، 
زیر گذر ش��هید الوي، پروژه باغ گلدس��ته، احداث 
بزرگ ترین ش��هر بازي، همچنین پروژه قطار شهري 
و تراموا و از همه مهم تر احداث سالن هاي اجالس 
براي برگزاري اجالس س��ران کشورهاي غیرمتعهد 
 از پروژه هاي ش��اخص ش��هرداري در س��ال آینده 

است.

زاینده رود
تاکنون بیش از 50 درصد تقاطع های اصلی شهر 
به چراغ ه��ای راهنمایی LED )بس��یار کم مصرف( 
و تقاط��ع عباس آب��اد- ش��مس آب��ادی،  تقاطع های 
پ��روژه میدان ام��ام عل��ی )ع( و میدان امام حس��ین 
 ب��ه سیس��تم های یو.پی. اس و س��والر مجهز ش��ده 
اس��ت. به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، مش��اور ح��وزه حمل و 
نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان ب��ا بیان این مطلب 

اظهار کرد: مصرف برق چراغ های LED بسیار کمتر 
و ح��دود ده درص��د چراغ های معمولی می باش��د که 
امید اس��ت با جایگزینی ای��ن چراغ ها در 300 تقاطع 
بتوانی��م درصد قابل توجهی از مصرف برق چراغ های 

راهنمایی در اصفهان را کاهش دهیم. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر در گذشته سوختن مکرر 
چراغ های معمولی مش��کالت ترافیک��ی زیادی را در 
تقاطع ه��ا به وج��ود می آورد که با توج��ه به پایداری 
بیش��تر چراغ های LED این گونه مشکالت نیز کمتر 

شده است. 
وی اظه��ار ک��رد: تبدیل تم��ام چراغ ه��ای راهنمایی 
ش��هر ب��ه چراغ ه��ای LED ی��ا چراغ های س��والر 
در دس��تور کار اس��ت ک��ه به م��رور زم��ان اجرایی 
می ش��ود و هر چراغ معمولی که عم��ر مفیدش تمام 
ش��ود چراغ ه��ای کم مص��رف LED ی��ا چراغ های 
س��والر را جایگزی��ن می کنیم ت��ا بتوانیم اق��دام قابل 
 توجهی را در راس��تای کاهش مص��رف انرژی محقق 

سازیم.

شهردار اصفهان اعالم کرد:
آسفالت معابر و پياده روسازي 

از پروژه هاي اصلي محله محوري

طرح جامع شهرهاي چلگرد، شلمزار و روند اجراي طرح مسکن مهر  در شهركرد
گندمان تصویب شد

تودیع و معارفه رئيس دادگستري 
شهرضا

زاینده رود
شهردار اصفهان با اشاره به وجود 19 لکه محرومیت در منطقه های 14 گانه 
شهر اصفهان، گفت: توجه به عدالت اجتماعی در تخصیص تسهیالت به منطقه 

شهر از مهم ترین ویژگی های بودجه سال 90 است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان،  دکتر 
سقائیان نژاد با بیان این که بودجه محرومیت زدایی 30 میلیارد تومان است که 20 
میلیارد تومان آن به پروژه های محرومیت زدایی اختصاص دارد،  گفت: 19 لکه 
محرومیت در منطقه های 14 گانه اصفهان موجود است و با نظرسنجی های انجام 

گرفته نیازهای این لکه ها شناسایی و اولویت بندی شده است.
وی افزود: در بودجه امسال عالوه بر 10 میلیارد تومان از بودجه محرومیت که در 
بین منطقه ها توزیع می شود، 3/5 میلیارد تومان نیز از سوی شهرداری مرکزی به 

محرومیت زدایی در منطقه های 14 گانه شهر اختصاص می یابد.
شهردار اصفهان به اجرای پروژه های شاخص در شهر اشاره کرد و تصریح نمود: 
عالوه بر پروژه های شاخصی که در شهر تصویب شده است هر منطقه نیز یک 
پروژه شاخص خواهد داشت.دکتر سقائیان نژاد ساماندهی آسفالت معابر اصلی 
و فرعی پیاده رو س��ازی را اولویت اصلی پروژه های محله محوری دانس��ت و 
خاطرنشان کرد:  آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر در اولویت قرار دارد و برای 
سال آینده 10 میلیارد تومان قیر خریداری شده و در حالی که سال 89، 5 میلیارد 
تومان به آسفالت معابر اصلی و فرعی اختصاص داشت این رقم در بودجه سال 

آینده به 30 میلیارد تومان افزایش یافته است.

زاینده رود
اراضی منظریه در بخش شمال شرق شهرکرد و در قالب دو ناحیه که در 
فصل مشترک خود یک محور قوی شهری را ایجاد می نماید دیده شده است. 
این محور در مرکز تعادل کل اراضی واقع گردیده است و امکان پیوند مستقیم 

آن با بافت موجود شهرکرد در نظر گرفته شده است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان مس��کن و شهرسازی استان،  مهندس علی 
ابراهیمی در خصوص طرح مسکن مهر شهرکرد گفت: این مجموعه در حال 
حاضر در چهار س��ایت ش��امل: محله 35 با 33 هکتار، محله 36 با 61 هکتار، 
محل��ه 37 با 39 هکتار و محله 38 با 40 هکتار، بس��تر اقدام های گس��ترده و 
پروژه های مختلف اعم از احداث واحدهای مسکونی، مجموعه های خدماتی، 
 فرهنگی، آموزش��ی،  مذهب��ی، ورزش��ی، درمان��ی، اداری و... را فراهم نموده 

است. 
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ظرفیت جمعیت پذیری محالت فوق 
را حدود 11 هزار واحد مس��کونی پیش بینی کرد و افزود: در قسمت ورودی 
اراضی منظریه، گردنه باباولی یکی از راه های اصلی است که در حال بازگشایی 
است و بازگشایی این معبر باعث می شود ترافیک این سایت در آینده به حداقل 
برسد و یکی از راه های ارتباطی محالت میرآباد و منظریه خواهد بود. مهندس 
ابراهیمی با اشاره به رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای مسکن 
مهر اظهار داشت: در ساخت واحدهای مسکونی مهر مقررات ملی ساختمان به 
نحو مطلوب رعایت شده و از مصالح مرغوب ایرانی در طرح  ها استفاده می شود. 
وی افزود: در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان سازندگان مکلف به عایق کاری 
 upvc حرارتی پوسته خارجی ساختمان،  استفاده از شیشه های دو جداره با قاب

و عایق کاری موتورخانه و لوله های گرم و سرد هستند.

زاینده رود
طرح جامع ش��هرهای چلگرد، ش��لمزار و گندمان در جلسه کارگروه 
تخصصی مسکن و شهرسازی استان به ریاست معاونت عمرانی استانداری 

مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی استان، مهندس 
عل��ی ابراهیمی آغ��از تهیه این طرح ها را از س��ال 86 بی��ان کرد و گفت: 
 ای��ن طرح ه��ا در س��ال ج��اری ب��ا اعتب��ار 720 میلی��ون ری��ال تصویب 

گردیدند.
رئیس س��ازمان مسکن و شهرسازی استان، س��ال توافق این طرح را سال 
1400 بیان کرد و افزود: تهیه طرح های جامع در 63 درصد شهرهای استان 

در دست تهیه است.
ابراهیمی خاطرنش��ان س��اخت: طرح جامع و تفصیلی شهرهای شهرکرد، 
فرخ ش��هر، بروجن و طرح جامع ش��هرهای جونقان، فارسان، سامان، بن، 
ناغان، لردگان، اردل، چلگرد، ش��لمزار و گندمان تهیه و تصویب گردیده و 
طرح جامع شهرهای سورش��جان، فرادنبه، بلداجی و هفشجان با پیشرفت 

فیزیکی 50 تا 70 درصد در دست تهیه می باشد.
وی توس��عه فیزیک��ی باف��ت ش��هرها، تعیی��ن کاربری ها )نحوه اس��تفاده 
از اراض��ی(،  تعیی��ن محدوده و حریم ش��هر، س��طوح خدم��ات عمومی 
ش��هر،  تعیین می��زان تراکم جمعی��ت، تراکم س��اختمانی و تنظیم و تعیین 
 ش��بکه معابر اصل��ی ش��هری را از مهم ترین هدف تهی��ه طرح های جامع 

برشمرد.

زاینده رود
غالمرضا انصاری مدیرکل دادگس��تری استان اصفهان اظهار داشت: 
در دنیای امروز امنیت به عنوان یکی از نیازهای اولیه بش��ر مطرح اس��ت 
و این مهم تمامی ش��ئونات زندگی انس��ان را شامل می ش��ود. وی ادامه 
داد: ق��وه قضاییه به عنوان پش��تیبان حقوق اجتماعی و ف��ردی و معیار و 
ترازوی اخالق در جامعه باید به گونه ای عمل کند که حتی یک کارگزار 
حکومت نیز پس از ارتکاب جرم بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی تحت 
تعقی��ب ق��رار گیرد. انصاری با اش��اره به وضعیت دس��تگاه قضا در ایران 
افزود: در قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران، ق��وه قضاییه به عنوان 
یک قوه مس��تقل مطرح است و حتی قضات نیز از این امر مستثنی نیستند 
و تنه��ا خداوند تبارک و تعالی را ناظر ب��ر اعمال خود می دانند. مدیرکل 
دادگس��تری استان اصفهان با اش��اره به لزوم برقراری عدالت در جامعه از 
س��وی قوه قضاییه تصریح کرد: عدالت مقوله پیچیده و با س��ابقه ای است 
ک��ه در تمامی ادوار تاریخی پیامبران و امامان در پی اجرای آن بوده اند و 
در ح��ال حاضر نیز قوه قضاییه با تمام توان خود در پی اجرای عدالت در 
حوزه های مختلف جامعه که همانا تبعیت از قانون اس��ت می باشد. وی با 
اشاره به تمهیدات اتخاذ شده در راستای امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: 
بحث برخورد با اراذل و اوباش چند س��الی اس��ت که در محافل مختلف 
مطرح اس��ت و در حال حاضر نیز با سیاست های ابالغی از سوی رئیس 
قوه قضاییه این موضوع با قاطعیت از س��وی مراجع قضایی در کش��ور در 

حال اجراست.

معاون مالي و اداري شهرداري اصفهان تأکید کرد:
بودجه سال 90؛ حرکت در جهت تعريف منابع درآمدي پايدار

مشاور حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
تجهيز 300 تقاطع شهر به چراغ های راهنمايی کم مصرف



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                 یک شنبه 10 بهمن 1389/ 25 صفر 1432/ شماره 453 Sunday 30 January 2011

تحديد حدود اختصاصي
10/439 ش��ماره: 13378 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و باغچه شماره 
پ��الک 2945 فرعي از 25 اصلي واقع در چیمه حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام آقاي 
حس��ن رجب��ي چیمه و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت ع��دم حضور مالک در 
آگهي قبلي بایس��تي تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاض��اي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/12/12 
 در مح��ل ش��روع و به عمل خواه��د آمد، لذا به موجب این آگهي ب��ه کلیه مالکین و 
مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهي 
در مح��ل حضور بهمرس��انند. ضمن��ًا اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق 
 م��اده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدي ت��ا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/11/10

م الف/ 634                                     شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحديد حدود اختصاصی  
10/441 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ س��اده پالک ش��ماره 10/759 
واق��ع در زیارت��گاه بخش یک ش��هرضا که طبق پرون��ده ثبتی بنام آق��اي علي ترابي 
زیارتگاه��ي  فرزن��د بنده علي و غیره  در جریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/12/10 س��اعت 8 
صب��ح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موج��ب این آگهی بکلیه مالکین و 
 مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدی��دی ت��ا 30 روز پذیرفت��ه خواه��د ش��د و طبق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون 
 تعیی��ن تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه 
از تاری��خ تس��لیم اعت��راض خود را به ای��ن اداره گواه��ی تقدیم دادخواس��ت را از 
مرج��ع ذیص��الح قضایی اخذ و به ای��ن اداره ارائه نماید ضمن��ًا چنانچه روز تحدید 
 مواج��ه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید ح��دود در روز بعد از تعطیل انجام

خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/11/10

میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

تأسيس
11/101 ش��ماره: 4055/ ث 89/103 آگه��ي تأس��یس موسس��ه ورزش��ي ره��اورد 
آذین س��پهر. مؤسس��ه فوق در تاریخ 89/10/29 تحت ش��ماره 2865 و شناس��ه ملي 
10260607326 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 89/10/29 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع مؤسسه: جهت شرکت در مسابقات فوتسال لیگ 
اس��تان اصفهان تحت نظ��ارت هیأت مربوط��ه. 2- مدت مؤسس��ه: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي مؤسس��ه: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
م��درس- سرچش��مه- خیابان پوریاي ولي- کوچه ش��هید صدیقي پ��وده اي- کوچه 
میخک- پالک 7، 4- س��رمایه مؤسس��ه: مبلغ 1/000/000 ریال مي باش��د. 5- اولین 
مدیران مؤسس��ه: 1-5- خانم اختر جوالئي دس��تجردي به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقاي کیوان وکیلي به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 3-5- آقاي کیوان وکیلي به 
س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدات مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود 
 اسالمي با امضاي مدیرعامل و با مهر مؤسسه معتبر مي باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساسنامه. 
م الف: 15039/1 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
11/102 ش��ماره: 4054/ ث 89/103 آگهي تأس��یس ش��رکت تولیدي صنعتي مهدیه 
پیروز ایرانیان س��هامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 89/10/29 تحت شماره 42894 
و شناس��ه ملي 10260607307 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 89/10/29 از 
لح��اظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- 
موضوع شرکت: س��اخت، تولید، نگهداري و نصب انواع قطعات و تجهیزات صنعتي 
کارخانه اي کش��اورزي ساختماني و عمراني- ساخت و تولید صنایع روشنایي- انواع 
نرده معابر- خرید و فروش آهن آالت و فلزات- خرید و فروش- صادرات و واردات 
کلی��ه کاالهاي مجاز بازرگاني- تحصی��ل وام و اعتبارات بانک هاي داخلي و خارجي 
صرفًا جهت موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقي و حقوقي- ش��رکت 
در مزای��دات و مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعط��اي نمایندگي در داخل و 
خارج از کشور و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
ج��اده انرژي هس��ته اي- کیلومتر 40- روس��تاي خرم- خیابان ام��ام رضا- پالک 1- 
کدپستي 8134189174، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
س��هم 10/000 ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط مؤسسین طي گواهي بانکي ش��ماره- مورخ 1389/09/16 نزد بانک صادرات 
ش��عبه باجه برسیان اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان 
س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي سعید آقاجاني خرمي به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي غالمرضا آقاجاني خرمي به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره. 3-5- آقاي اسماعیل آقاجاني خرمي به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي 
س��عید آقاجاني خرمي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت با امضاي مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعام��ل: مدیرعامل مجري مصوبات 
هیأت مدیره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم فاطمه رس��تمي 
 ش��ریف آبادي به عنوان بازرس اصل��ي. 2-8- خانم فاطمه عبدالهي به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 15039/2 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
11/103 ش��ماره: 15591/ث- 89/10/29 آگهي تغییرات در ش��رکت صنایع دس��تي 
اصفهان رانیار سهامي خاص، ثبت شده بشماره 17994 و شناسه ملي 10260389061، 
برابر صورتجلس��ات مجم��ع عمومي عادي و هیأت مدیره م��ورخ 89/8/28 تغییرات 
زی��ر در ش��رکت نامب��رده بعمل آمده اس��ت: 1( آق��اي محمدتقي امین نی��ا کد ملي 
0383194601 و کدپستي: 1681675911 و خانم ثریا سلطان محمدي کوهانستاني به 
کد ملي 1280885880 و کدپستي: 1681675911 و آقاي محمدعلي سلطان محمدي 
کوهانس��تاني به کد ملي 12858657348 و کدپستي: 1681675911 به سمت اعضاي 
اصل��ي هیأت مدیره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و آقایان حس��ین امامي فر 
ب��ه کد ملي 5110466653 و کدپس��تي: 1681675911 و محمدرض��ا قپانچي به کد 
ملي 5120046453 و کدپس��تي: 1681675911 به ترتیب به سمت بازرسان اصلي و 
علي البدل ش��رکت براي مدت یکسال انتخاب گردیدند.2- هیأت مدیره از بین خود 
محمدتقي امین نیا را بس��مت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و ثریا سلطان محمدي 
کوهانس��تاني را بس��مت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است؛ 
ضمناً مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 3- روزنامه زاینده رود جهت 
درج آگهي ها و دعوتنامه هاي ش��رکت تعیین شده اس��ت. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 

89/10/29 تکمیل گردید.
م الف: 15039/3  آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاري اصفهان

تأسيس
11/104 ش��ماره: 3976/ ث 89/103 آگهي تأس��یس ش��رکت افرند بیشه علویجه با 
مس��ئولیت مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 89/10/23 تحت ش��ماره 42845 و 
شناس��ه مل��ي 10260606710 در این اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 89/10/23 
از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام 
کلی��ه امور و فعالیت هاي بازرگان��ي از قبیل ص��ادرات و واردات- خرید و فروش- 
تولی��د- تهیه- فرآوري- بس��ته بن��دي و توزیع کلی��ه اقالم مج��از بازرگاني- انجام 

کلی��ه امور مربوط ب��ه ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- مش��ارکت در مناقصات و 
 مزایدات ش��رکت هاي دولتي و خصوصي- مشارکت و سرمایه گذاري در شرکت هاي 
دولت��ي و خصوص��ي- اخذ و اعطاي نمایندگي از ش��رکت هاي دولتي و خصوصي و 
 س��ایر مؤسس��ات- اخذ وام و تس��هیالت ریالي و ارزي از کلیه بانک هاي دولتي و 
 خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها جهت تحقق اهداف شرکت- انجام
  فعالیت ه��اي اقتص��ادي در زمینه خدمات کش��اورزي- صنعتي س��اختماني- غذایي
 و هر گونه فعالیت که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد.2- مدت شرکت: از تاریخ 
 ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خان��ه اصفه��ان- انتهاي خیاب��ان نوبهار- خیابان گلس��تان- کوچه غنچه- بن بس��ت 
اقاقی��ا- س��اختمان دوم- کدپس��تي 8194944565، 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 
2/000/000 ری��ال مي باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم نجمه ش��فیعي 
 به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره. 2-5- آقاي حس��ین امیني علویجه به س��مت عضو 
 هیئ��ت مدی��ره. 3-5- آقاي حس��ین امین��ي علویجه به س��مت مدیرعام��ل به مدت 
 نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارن��دگان ح��ق امض��اء: کلی��ه اوراق و اس��ناد 
مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و با مهر ش��رکت 

معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 14710/1 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
11/105 ش��ماره: 3962/ ث 89/103 آگهي تأسیس ش��رکت اعتماد راه نصف جهان 
س��هامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 89/10/22 تحت شماره 42826 و شناسه ملي 
10260606587 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 89/10/22 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: 
انجام کلیه فعالیت هاي راه س��ازي از قبیل )جاده هاي س��نگي- خط لوله، پل س��ازي، 
آس��فالت، ج��دول بندي، آذین بندي میادی��ن و خیابان ها(،- انج��ام کلیه فعالیت هاي 
ساختماني از قبیل )نظارت، مشارکت و طراحي و اجرا(- اخذ تسهیالت از بانک هاي 
دولت��ي و خصوص��ي صرفًا جه��ت تحقق اهداف ش��رکت، ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصي و دولتي، مش��ارکت و س��رمایه گذاري در ش��رکت هاي دولتي و 
خصوصي. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 
1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان اشرفي اصفهاني- خیابان عماد سیادت- 
خیابان نگارس��تان- چهار راه دوم- فرعي 2- پالک آخر. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام 
مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسس��ین طي گواهي بانکي شماره 37492 
مورخ 1389/06/30 نزد بانک صادرات ش��عبه بلوار ش��هید اشرفي اصفهاني پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باش��د. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقاي عبدالرضا عیس��ي پره به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي 
مجتبي عیس��ي پره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي مرتضي عیسي پره 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي مرتضي عیس��ي پره به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي 
و تعهدآور ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیرعامل: مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- خان��م زهرا رحماني نژاد به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم فریبا ایس��پره به 

عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 14710/2 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس 
11/106 شماره: 3977/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت اصفهان تهویه سایا سهامي 
خاص. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1389/10/23 تحت ش��ماره 42840 و شناس��ه ملي 
10260606724 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/10/23 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: 
نصب و راه اندازي- س��رویس دهي و واردات دستگاه هاي تهویه مطبوع و حرارتي و 
برودتي- خرید و فروش- واردات و صادرات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- ترخیص 
کااله��اي مج��از از طریق گمرکات کش��ور- اخذ و اعطاي نمایندگي و مش��ارکت با 
کلیه اش��خاص ذیصالح حقیقي و حقوقي- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و 
خصوصي- اخذ وام و تس��هیالت از بانک هاي دولتي و خصوصي در راستاي اهداف 
شرکت و هر گونه فعالیت مجاز که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: 
از تاری��خ ثب��ت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خیابان توحید میاني- نرس��یده به چهارراه پلیس- مجتمع یاس- طبقه 
پنجم- واحد 502- کدپس��تي 8173837411. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د 
که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طي گواهي بانکي شماره 260/583 مورخ 
1389/10/18 نزد بانک سینا شعبه خیابان حکیم نظامي اصفهان پرداخت گردیده است 
و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي 
مصطفي خورس��ندي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي محمدعلي مظاهري 
اس��دي به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي محسن خورسندي به سمت 
عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي اصغر کاظمي به سمت عضو هیئت مدیره. 5-5- آقاي 
اصغر کاظمي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي ثابت رئیس هیأت مدیره و 
متغیر مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- آقاي مهدي مسائلي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم فرناز دانادل به 

عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 14710/3  آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاري اصفهان

ابالغ اجرائيه
11/107 ش��ماره: 62411 بدینوس��یله به: خانم آمنه الهام نژاد فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 2170 صادره از اصفهان ساکن: اصفهان- سه راه سیمین- خیابان شهید مفتح- 
پ��الک 25 که براب��ر گزارش واحد ابالغ نیروي انتظامي اصفهان ش��ناخته نگردیده اید 
ابالغ مي گردد که برابر قرارداد فروش اقساطي به شماره 3048-1385/10/26 تنظیمي 
در بانک س��په ش��عبه خیابان احمدآباد اصفهان مبلغ بیست و س��ه میلیون و سیصد و 
س��یزده ه��زار و چهارصد و چه��ل و چهار هزار ریال بابت اص��ل، مبلغ دو میلیون و 
شش��صد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و س��ي و دو ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه 
تا تاریخ 1389/7/30 و ذمه روزانه به مبلغ س��یزده هزار و نود و س��ه ریال به مدیریت 
شعب بانک سپه منطقه اصفهان بدهکار مي باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه 
112425-4113 در اداره اجراي اس��ناد رس��مي اصفهان مطرح مي باشد. لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتش��ر مي گردد، ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهي دیگري عملیات اجرایي طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف/ 14704                    اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

كاهش سرمايه
11/108 ش��ماره: 15357/ث- 89/10/25 آگهي کاهش س��رمایه و تغییرات دیگر در 
ش��رکت خدمات نظر فراز صفاهان با مس��ئولیت محدود، ثبت ش��ده بشماره 24442 
و شناس��ه ملي 10260452317،  برابر صورتجلس��ه مجمع فوق العاده ش��رکاء مورخ 
1389/10/23 تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده بعمل آمده است: 1( آقایان محمدعلي 
نظري به ش��ماره ملي 5659326862 و کدپستي 8149816881 و رضا قلي چلواري 
به ش��ماره ملي 5658889065 و کدپس��تي 8149816881 هر ک��دام با دریافت مبلغ 
340/000 ریال از صندوق ش��رکت از ش��رکت خارج گردیدن��د و دیگر هیچ حق و 
حقوقي و س��متي در شرکت ندارند و در نتیجه س��رمایه شرکت از مبلغ 2/020/000 
ریال به مبلغ 1/340/000 ریال کاهش یافت و ماده سه اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: ماده 3 اصالحي: س��رمایه ش��رکت مبل��غ 1/340/000 ریال نقدي اس��ت که 
 تمام��ا به صورت نق��د پرداخت و در اختیار مدیران ش��رکت ق��رار گرفت. 2( آقاي 
محمدرض��ا اخوان ب��ه ش��ماره مل��ي 1262612098 و کدپس��تي 8138917391 به 

س��مت مدیرعامل و آقاي حس��ین نظري به ش��ماره ملي 0381020495 و کدپس��تي 
 8138917391 به س��مت رئیس هیأت مدیره براي مدت نامحدود انتخاب ش��دند و
 کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي محمدرضا اخوان )مدیرعامل( و 

با مهر شرکت معتبر است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/10/25 تکمیل گردید.
م الف/ 14776    آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تغييرات
11/109 ش��ماره: 1655/ ت 89/103 آگهي تغییرات ش��رکت سپاهان گستر گندمکار 
س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 40831 و شناس��ه مل��ي 10260585250، به اس��تناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- محل شرکت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس شهر اصفهان- شاهین شهر- انتهاي 
خیابان س��عدي جنوبي- جنب فلکه پارس فاس��تون و کدپستي 8313987494 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1389/10/28 
ذی��ل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاري ثبت و مورد تأیی��د و امضاء قرار 

گرفت. 
م الف: 14889/1 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
11/110 ش��ماره: 1650/ ت 89/103 آگهي تغییرات شرکت فني مهندسي پدرام شهر 
بیس��تون با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 41542 و شناسه ملي 10260592706، 
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي شرکا مورخ 1389/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید. 2- آقاي رضا عباسیان به 
شماره ملي 1292966629 به شماره شناسنامه 7302 تاریخ تولد 1365/09/22 فرزند 
آیت اله با پرداخت مبلغ 528/000 ریال به صندوق ش��رکت، در ردیف ش��رکاء قرار 
گرفت. آقاي جواد اکبري نیس��یاني با پرداخت مبلغ 28/000 ریال به صندوق شرکت، 
س��هم الش��رکه خود را به مبلغ 528/000 ریال افزایش داد. آقاي محمدرضا پورباغبان 
به ش��ماره ملي 1289050872 به ش��ماره شناس��نامه 1844 تاریخ تولد 1358/08/14 
فرزند داود با پرداخت مبلغ 16/000 ریال به صندوق ش��رکت، در ردیف ش��رکا قرار 
گرفت. آقاي مهدي عباس��یان با پرداخت مبلغ 28/000 ریال به صندوق شرکت، سهم 
الش��رکه خود را به مبل��غ 528/000 ریال افزایش داد. در نتیجه س��رمایه ش��رکت از 
مبل��غ 1/000/000 ریال ب��ه مبلغ 1/600/000 ریال افزایش یاف��ت و ماده مربوطه در 
اساس��نامه اصالح گردید. 3- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اص��الح گردید: انجام کلی��ه فعالیت هاي بازرگان��ي از قبیل صادرات و 
واردات، خری��د و فروش، تولی��د، تهیه و توزیع کاالهاي مج��از بازرگاني- اخذ وام 
و تس��هیالت از بانک هاي دولت��ي و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- 
انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصي و دولتي- مش��ارکت و س��رمایه گذاري در ش��رکت هاي دولتي و 
خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي از ش��رکت هاي دولتي و خصوصي- انجام امور 
خدماتي از قبیل طراحي،  نظارت، اجراء در زمینه امور ساختماني )ابنیه،  راه، تأسیسات 
مکانیک��ي و برق��ي(- آذین بندي میادین و خیابان ها و ه��ر گونه اموري که به نحوي 
 با موضوع ش��رکت مرتبط مي باش��د. اجراي امور پیمانکاري در رشته هاي ساختمان- 
 تأسیسات و تجهیزات- نیرو - آب و راه و ترابري. در تاریخ 1389/10/27 ذیل دفتر

  ثب��ت ش��رکت ه��ا و مؤسس��ات غیرتج��اري ثب��ت و م��ورد تأیی��د و امض��اء 
قرار گرفت.

م الف: 14889/2 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
11/111 ش��ماره: 4004/ ث 89/103 آگهي تأسیس ش��رکت مهرگان تجهیز زاگرس 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/10/26 تحت شماره 42869 و شناسه 
ملي 10260606967 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/10/26 از لحاظ 
امض��اء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��رکت: انج��ام کلیه ام��ور خدماتي اعم از رن��گ کاري و رنگ زدایي- زیباس��ازي 
معابر- جدول بندي و رنگ کاري جداول- عایق کاري- س��ند بالست- حفظ محیط 
زیس��ت و منابع طبیعي- تخریب و بازس��ازي- خاکبرداري- راهسازي- سدسازي- 
جوش��کاري- قال��ب بن��دي- خدمات لول��ه کش��ي گاز- مونتاژ س��وله و تانکرهاي 
ب��زرگ- نصب داربس��ت- انب��ارداري- حفظ و نگه��داري تجهی��زات کارخانه اي- 
 ترخی��ص کاال و خرید و فروش آهن آالت و فلزات- تأمین نیروي انس��اني موقت- 
طبخ و توزیع غذا- حفظ و نگهداري و اجراي فضاي سبز- تنظیفات اماکن عمومي- 
خری��د و ف��روش و ص��ادرات و واردات کلیه کااله��اي مجاز بازرگان��ي- تحصیل 
وام و اعتب��ارات بانک ه��اي داخلي و خارج��ي صرفًا جهت موضوع ش��رکت- عقد 
ق��رارداد با اش��خاص حقیق��ي و حقوقي- ش��رکت در مزای��دات و مناقصات دولتي 
و خصوص��ي- اخ��ذ و اعطاي نمایندگ��ي در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه با 
 موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان امام خمیني- 
جن��ب ت��االر نصف جه��ان- کوچ��ه 88- پ��الک 117- کدپس��تي 8189977994، 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد س��هم 10/000 ریالي 
که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسسین طي 
گواه��ي بانکي ش��ماره 3394 م��ورخ 1389/10/19 نزد بانک صادرات ش��عبه فلکه 
ماه فرخي اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام 
مي باش��د. 5- اولی��ن مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي محمد مرادي غریبوند به س��مت 
 رئی��س هیئت مدیره. 2-5- آقاي ایرج ابراهیمي به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره.
 3-5- آق��اي مه��ران مرادي غریب وند به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 4-5- آقاي 
 مه��ران مرادي غریب وند به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند.
 6- دارن��دگان ح��ق امضاء: کلی��ه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت با امضاي 
 مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري 
مصوب��ات هی��أت مدیره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و عل��ي الب��دل: 1-8- خانم 
 ناهی��د مزروع��ي به عن��وان ب��ازرس اصل��ي. 2-8- خانم فرزان��ه وفائي ب��ه عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 14889/3   آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تغييرات
11/112 ش��ماره: 1652/ ت 89/103 آگهي تغییرات شرکت فني مهندسي پدرام شهر 
بیس��تون با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 41542 و شناسه ملي 10260592706، 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومي ش��رکا و هیأت مدیره م��ورخ 1389/10/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- اعض��اء هیأت مدیره تا تاری��خ 1390/10/22 به قرار 
 ذی��ل انتخ��اب گردیدند: آقاي مهدي عباس��یان و آقاي جواد اکبري نیس��یاني و آقاي
 محمدرض��ا پورباغبان ت��ا تاریخ 1390/10/22. 2- س��مت اعضاء هی��أت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي مهدي عباس��یان به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقاي 
جواد اکبري نیس��یاني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي محمدرضا پورباغبان 
 به س��مت عض��و هیأت مدی��ره و آقاي محمدرض��ا پورباغبان به س��مت مدیرعامل.
 3- کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهدآور ش��رکت با امضاي رئی��س هیأت مدیره 
و نای��ب رئی��س هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. در تاریخ 1389/10/27 
 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اري ثب��ت و مورد تأیی��د و امضاء 

قرار گرفت.
م الف: 14889/4 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

احضار
 11/113 نظ��ر ب��ه اینکه آق��اي حبیب ال��ه دهقاني قهفرخ��ي فرزند احمد ش��کایتي 
 علی��ه حمیدرض��ا گنج��ي مبني بر اته��ام خیانت در امانت نس��بت خ��ودروي پراید 
 مط��رح نم��وده ک��ه پرون��ده آن ب��ه کالس��ه 891234 ثب��ت ای��ن ش��عبه و وق��ت 
حض��ور ظ��رف یک ماه پس از انتش��ار آگهي مي باش��د با توجه ب��ه مجهول المکان 
 ب��ودن متهم حس��ب م��اده 115 قان��ون آئین دادرس��ي کیفري مراتب ی��ک نوبت در 
 یک��ي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از مته��م مذکور دعوت
  ب��ه عم��ل مي آی��د جه��ت رس��یدگي در وقت مق��رر حاض��ر ش��ود و در صورت 
اتخ��اذ  مقتض��ي  تصمی��م  و  تلق��ي  ش��ده  اب��الغ  احضاری��ه  حض��ور   ع��دم 

خواهد شد.
م الف/ 14878           دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
11/116 چون خانم سمیرا رمضاني فرزند مهدي شکایتي علیه آقاي امیرعابدي فرزند 
محمدعل��ي مبني ب��ر مزاحمت تلفني مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 891363 
ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 89/12/25 س��اعت 11/30 صبح 
تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر 
مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14875                           دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
11/117 نظر به اعالم جرم ریاس��ت محترم ش��عبه 13 دادگاه تجدیدنظر اصفهان علیه 
س��یدعلي میرزایي و حجت اله میثمي فر مبني بر اتهام شهادت کذب که پرونده آن به 
کالسه 891242 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهي مي 
باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهمان حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود 
و از متهم��ان مذک��ور دعوت به عم��ل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر 
 ش��وند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد شد.
م الف/ 14874           دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
 11/118 چون آقاي حمید صادقي فرزند رضا ش��کایتي علیه آقاي محمود قلندرپور 
فرزند سید علي مبني بر اتهام خیانت در امانت نسبت به چک مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 891253 ب 2 این دادسرا ثبت، وقت رسیدگي براي یکماه پس از انتشار 
آگهي تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د لذا حس��ب ماده 115 
قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع 
و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادس��را تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14873           دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
11/119 چون خانم زهره الس��ادات هاشمي با وکالت اختر شفیعي شکایتي علیه آقاي 
هادي س��المي و هاش��م انصاري مبني بر اتهام جعل و مش��ارکت در جعل و استفاده 
از س��ند جعلي مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890591 این دادسرا ثبت، وقت 
رس��یدگي یکماه پس از انتشار آگهي تعیین شده نظر به اینکه متهمین مجهول المکان 
مي باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهمین مذکور دعوت بعمل مي آید 
جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقي و دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14872           دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

اخطار اجرايي
11/125 شماره: 89-570 بموجب رأي شماره 860 تاریخ 89/8/15 حوزه 27 شوراي 
ح��ل اخت��الف اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آق��اي آیت اله محمدي 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
وسي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت 
اج��راي حک��م در حق محکوم له آقاي علیرضا فروزان نش��اني مح��ل اقامت: حکیم 
نظام��ي- صن��دوق حضرت محمد )ص(. به اس��تناد ماده 19 آئین نام��ه اجرائي ماده 
189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ��ي محکوم علیه مکلف 
اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایي ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
و ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و ی��ا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد در غیر این 
ص��ورت پرونده جهت اق��دام قانوني براي اجراي احکام دادگاه یا دادگس��تري محل 

تحویل خواهد شد.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/126 کالس��ه پرونده: 85-433 ح/ 11، وقت رس��یدگي: 1389/12/24 س��اعت 8 
صب��ح، خواهان: خانم بیتا گلچین و غیره، خوانده: 1- علي رس��تمي فر، 2- افش��ین 
رس��تمي فر، 3- مهرداد حریرچیان، 4- میترا رس��تمي فر، خواس��ته: ابطال وکالتنامه، 
خواهان دادخواس��تي تسلیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 11 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از 
تاریخ نش��رآخرین آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگي حضور به هم رساند.
م الف/ 15244                            دفتر شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

فقدان سند مالكيت
11/127 شماره: 14744 محمود عسکري اردستاني به استناد یک برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي گردیده که سندمالکیت یک دانگ 
مش��اع )به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني( از ش��ش دانگ یک باب گاراژ پالک 6359 واقع 
در اردس��تان یک اصلي دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحه 477 
دفتر 214 امالک ذیل ثبت 1818 به نام محمود عس��کري اردس��تاني صادر گردیده و 
ب��ر اث��ر جابجایي مفقود گردیده و معامالت متعددي انجام نش��ده چون درخواس��ت 
 صدور س��ند مالکی��ت المثني نموده طبق م��اده 120 اصالحي آئین نام��ه قانون ثبت 
مرات��ب آگهي مي ش��ود که هر ک��س مدعي انجام معامله نس��بت به مل��ک مزبور یا 
 وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهي لغایت 10 روز به 
ای��ن اداره مراجع��ه و اعت��راض خ��ود را کتب��ًا ب��ا م��دارک مثب��ت تس��لیم نمای��د 

 

در ص��ورت انقضاء م��دت مذکور و عدم وص��ول واخواهي و یا وص��ول واخواهي 
 ب��دون ارائ��ه س��ند مالکیت یا س��ند معامل��ه در ص��دور المثني طبق مق��ررات اقدام 

خواهد شد.
م الف/ 334                             فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تغييرات
11/128 ش��ماره: 14898 آگه��ي تغییرات ش��رکت حم��ل و نق��ل کاالي الماس بار 
 اردس��تان به شماره ثبت 617 و شناسنامه ملي 10260118581، به استناد صورتجلسه
 مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 89/10/20 که ذیل مرقومه شماره 21/68385 
 ب��ه تاری��خ 89/10/23 به تأیی��د اداره محترم حم��ل و نقل پایانه هاي اس��تان اصفهان 
رس��یده تغیی��رات به ش��رح ذیل بعمل آم��د: 1- مطابق آگهي تأس��یس برابر ماده 37 
اساس��نامه جمالت کلیه اس��ناد و اوراق تعهدآور با امض��اء مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود بدین نحو ماده 37 اساسنامه و آگهي تأسیس اصالح و اضافه گردید.
م الف/ 340                             فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تغييرات
 11/129 ش��ماره: 14004 آگه��ي تغیی��رات آدرس ش��رکت آری��ن چینه به ش��ماره

 ثبت 268 و شناس��ه ملي، به اس��تناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 
 89/8/1 ش��رکت آرین چینه )با مس��ئولیت محدود( تغییراتي به شرح ذیل بعمل آمد:
 1- مق��رر گردی��د: آدرس دفت��ر مرکزي ش��رکت به اردس��تان، خیابان ام��ام خمیني 
 )ره( طبقه فوقاني قرض الحس��نه ش��هید بهش��تي پالک 1141 و آدرس دفتر ش��عبه 
ب��ه ته��ران، خیاب��ان دکت��ر ش��ریعتي باالت��ر از خواج��ه عبدال��ه انص��اري کوچ��ه 
اص��الح اساس��نامه   3 م��اده  نتیج��ه  در  انتق��ال و   5 پ��الک 5 واح��د   مهندس��ي 

گردید.
م الف/ 335                             فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهي
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 چ��ادگان یک��ی از شهرس��تان های توابع 
اس��تان اصفهان به شمار می آید که نام آن 
از دو بخ��ش چاد و گان مش��تق گردیده 
اس��ت. »چ��اد« کلمه ای ترک��ی به معنای 
شیار، شکاف و دره و »گان« پسوند نسبت 
می باش��د که قرار گرفتن بافت قدیم شهر 
چ��ادگان در می��ان دره ای کوچک معنای 

لغوی آن را تأیید می کند.
نام باس��تانی این شهرستان پاراتاک بوده و 
یکی از آبادترین نقاط ش��هری محسوب 
می ش��ده اس��ت به طوری که به نوش��ته 
مورخان آخرین پادش��اه هخامنشی برای 
گردآوری سپاه به اینجا آمد و با عبور از این 
راه به همدان رهس��پار شد تا آماده نبرد با 
یونانیان گردد. بنا به آنچه مشهور است شهر 
پاراتاک در ازمنه بعدی به طور کلی منهدم 
شد و مردم این شهر خانه های مخروبه خود 
را رها کرده و در دو کیلومتری شهر قدیم 
مرکز جدیدی بنا نمودند. در دوره معاصر 
از بقایای شهر تاریخی پاراتاک که بر فراز 
تپه ه��ای این منطقه قرار دارد س��تون های 
سنگی شکسته و آجرهای بزرگ و بقایای 
ظروف س��فالی و مفرغی زیادی به دست 
آمده اس��ت. البته درباره اقامت اسکندر در 
این محل نیز که اکنون به صورت روستایی 
به نام اسکندری در مجاورت چادگان قرار 

گرفته روایات متعددی وجود دارد. 
این شهرستان با وسعتی برابر با 1174/79 
کیلومت��ر مربع در فاصل��ه 115 کیلومتری 
غرب اس��تان قرار دارد و در گذشته یکی 
از نواحی پنج گانه تشکیل دهنده فریدن به 
نام های چادگان، گرجی، چنارود، ورزقو 

تخماقلو بوده است. 
در س��ال 1381 براس��اس مصوب��ه هیأت 
دولت، بخش چادگان از شهرستان فریدن 
جدا گردید و با دو نقطه شهری به نام های 
چادگان و رزوه و 60 مر کز روس��تایی به 
عنوان شهرس��تانی جدید معرفی شد. این 
شهرستان براس��اس تقسیمات کشوری با 
دو بخش دهستان های کبوتر سرخ و کاوه 
آهنگر و چناورود شمالی و جنوبی شناخته 
می شود. چادگان با مساحتی بالغ بر 1200 
کیلومتر مربع از نظر جغرافیایی در منطقه ای 
کوهستان های عریان و سنگالخی سلسله 
جبال زاگرس واقع ش��ده که از ش��مال به 
شهرستان فریدن، از شرق به تیران و کرون، 
از غرب به فریدونشهر و از جنوب با استان 

چهار مح��ال و بختیاری هم مرز اس��ت. 
میانگین بارش س��الیانه در چ��ادگان 325 
میلیمتر و میانگین دمای سالیانه 9/8 درجه 
سانتیگراد می باشد که حداقل دمای مطلق 
روزانه تا 30- درجه س��انتیگراد می رسد. 
در این منطقه ح��دود هفتاد درصد از کل 
زمین های کشاورزی به کاشت دیمی گندم 
و بقیه به کشت سیب زمینی اختصاص دارد 
 ک��ه مازاد این محصوالت را به ش��هرهای 
چهارمحال و بختی��اری و اصفهان صادر 
می کنند. عالوه بر گندم و س��یب زمینی، 
غ��الت دیگر نی��ز از محص��والت عمده 
شهرستان چادگان به ش��مار می آیند. در 
عین ح��ال فعالیت دامداری نی��ز در کنار 
بخش کش��اورزی در چ��ادگان از اهمیت 
فراوانی برخوردار اس��ت. بنابر سرشماری 
مرکز آمار ایران، جمعیت این شهرستان در 
سال 1385 برابر 34476 نفر بود  که بیشتر 
آن ه��ا را بختیاری های منطق��ه چهارلنگ 

تشکیل می دادند. 
از این جمعیت 36 درصد در شهرها و 64 
درصد در روستاها ساکن بودند که حدود 
8000 نفر از ایش��ان را عشایر، 3000 نفر 
کارگران فصل��ی و روزان��ه و12000 نفر 
 از گردش��گران و مس��افران مناط��ق تابعه 
بوده ان��د. از نظر ترکیب قومی این منطقه 
شامل 70 درصد ترک، 27 درصد بختیاری 
و 3 درصد فارس می باشند. سهم شهرستان 
چادگان از مس��احت کل استان در حدود 
یک درصد و تراکم آن برابر 40 نفر در هر 

هکتار است. 
ام��ا در مورد مس��ائل و مش��کل هایی که 
مسافران و گردشگران مختلف برای بازدید 
از این شهرس��تان با آن پیش رو هس��تند 
این م��وارد را می توان نام ب��رد. 1- کافی 
نبودن وسایل نقلیه عمومی برای دسترسی 
راحت ت��ر به شهرس��تان. 2- ب��اال بودن 
هزینه های مراک��ز اقامتی و پذیرایی نظیر 
ویالها، هتل ها و رستوران ها. 3- معرفی 
نش��دن جاذبه های این شهرستان به نحو 
مطلوب و مؤثر. 4- اختصاصی بودن اغلب 
اماکن اقامتی مانند ویالهای اطراف دریاچه 
ک��ه در اختی��ار ارگان ها و س��ازمان های 
خصوصی می باشد. 5- در دسترس نبودن 
آب شرب کافی در مرکز اقامتی و تفریحی. 
 6- نبود رس��توران ها و مراکز غذاخوری 

مناسب. 

سفري به چادگان 
گذري بر نيایشگاه مسلمانان كوله پشتی

ميراث فرهنگی

در میان پر اهمیت ترین و با ارزش ترین بناهای ساخته 
ش��ده در دوران اس��المی، مساجد همیش��ه از جایگاه 
وی��ژه ای برخوردار بوده اند. مس��اجد زیبایی که گنبد 
و مناره هایی در کنار خود داش��تند با ش��کوه و جالل 
فراوان خ��ود رهگذران بیگانه را از دور دس��ت ها به 

سوی خود می خواندند. 
مس��اجد با این ویژگی به تدریج بر دیگر نیایش��گاه ها 
که فاقد نشان شاخصی بودند همان برتری را یافتند که 

اسالم بر دیگر ادیان پیدا کرد. 
مس��اجد دوران اس��المی به خصوص در س��ده سوم 
و چه��ارم چنان زیبا و آراس��ته می ش��دند ک��ه نیازی 
به س��تایش نداش��ته باش��ند. این وقار و پیراستگی بر 
 پی��روی از اصول، خودبس��ندگی، پرهی��ز از بیهودگی، 
بهره گی��ری از پیمون )مدول( و درون گرایی اس��توار 
بود که هنرمندان مس��لمان بیش از همتایان خود مورد 
توجه قرار می دادند. در مورد تاریخچه ساخت مساجد 
باید گفت که نخس��تین مسجد به دست پیامبر بزرگوار 
اس��الم )ص( و با همکاری ی��اران باوفایش در مدینه 

احداث گردید. 
آن حضرت برای بنای مس��جدی ک��ه در خور پذیرای 
گروندگان دین اس��الم باش��د فرمان داد تا سنگ های 
 کوچ��ک و بزرگ��ی را از کوه ه��ای اط��راف مدین��ه 
جمع آوری کنند آنگاه با دستان گرامی خویش پاره های 
س��نگ را بدون مالط و آمود ب��ر روی یکدیگر چیدند 
تا دیوار نه چندان بلند شبس��تان مسجد که کمی بلندتر 
از قامت مردی بود س��اخته ش��ود، سپس ستونی از تنه 
درخت خرما در میان شبس��تان استوار کردند و سقف 
آن را نی��ز ب��ا تیرک های چوبی و ش��اخ و برگ همین 
درخت پوشاندند و با شوره نی )نوعی نی که کنار آب 

می روید( و پوس��ت چهارپایان عایق نمودند تا مأمنی 
امن برای نمازگذاران پدید آید. طرف مقابل شبستان را 
با بارویی کوتاه از کوچه و گذری که پیرامون مس��جد 
می گذش��ت جدا کردن��د و در کنار شبس��تان اقامتگاه 
س��اده و بی پیرای��ه ای برای ی��اران پاکباز و س��الکان 
 تهیدس��ت خود که بر دوری ایشان شکیبا نبودند آماده 

ساختند. 
در آن زم��ان خان��ه خدا بس��یار آش��نا و همانند خانه 
بن��دگان خدا گردیده بود. این امر باعث ش��د معماران 
مسلمان بتوانند از مصالح در دسترس )بوم آورد( محل 
خود بهره برداری ک��رده و در آینده ای نه چندان دور 
مس��اجدی بنا کنند ک��ه طرح اولیه خود را از مس��جد 
پیامبر الگو گرفته باش��د. هنرمندان چیره دست مسلمان 
از سراس��ر ممالک اس��المی به کار پرداختند تا در نیم 
س��ده بعد در سرزمینی بس��یار دورتر از مدینه یکی از 
معماران تازه مسلمان شده در شهر پهره یا فهرج )یکی 
از چه��ار ش��هر آن روز یزد( با بهره گی��ری از مصالح 
در دس��ت، مس��جدی بنا کند که خوشبختانه تاکنون از 

آسیب و ویرانی به دور مانده است. 
دیوارهای این مسجد ساده اما با شکوه از چینه و خشت 
خام تش��کیل یافته و پوش��ش های فوقان��ی آن طاقی 
 شکل اس��ت. در این مسجد شبس��تانی با پنج دهانه و 
س��تون هایی س��تبر و ضخیم به هم��راه ایوانچه هایی 
س��اخته ش��ده که دو راه��روی جانب��ی ایوانچه ها و 
گرمخانه )شبس��تان زمستانی( را به هم پیوند می دهند. 
دورتر از س��اختمان اصلی هم س��رای کوچکی شکل 
گرفت که ش��اید برای پیش��نماز یا محل اقامت نگهبان 

بوده است. 
پیرام��ون مس��جد را کوچه ه��ا و گذرهای ط��اق دار 

)س��اباط( و میدانچه ای نه چندان بزرگ فرا گرفتند و 
در پوش��ش خارجی دیوارها به جای کاهگل که شاید 
در فهرج کمیاب بود از ژآژ »خارش��تر- آدور« آسیاب 
شده )مخلوطی از گل و بوته خارشتر( استفاده کردند تا 
همین امر در آینده بنای س��اختمان را از آسیب موریانه 
به دور دارد. مس��جد جامع فهرج جزو معدود بناهایی 
اس��ت که از ابتدا به نیت مس��جد بودن بن��ا گردید اما 
بس��یاری از اماکن دیگری که در اوایل اسالم به مسجد 
تبدیل شدند، پیش از آن بناهایی با کاربری های متفاوت 
بودند نظیر آتش��کده هایی که به مس��جد تغییر ش��کل 
یافتند. از نمونه های این بناها می توان به مسجد جامع 
یزد خواست که در ابتدا آتشکده ای پابرجا بود، مسجد 
جامع بروجرد که به صورت آتشگاهی نیمه ویران رها 
ش��ده بود، مس��جد تبریز که در آغاز ایوانی بزرگ بود 
و مس��جد محمدیه نائین که به عن��وان مهرابه ای برای 

عبادت زرتشتیان استفاده می گردید نام برد. 
در قرن س��وم هجری با گسترش ش��هرها و روستاها، 
مس��اجد ب��ا ش��کوه و بزرگ بیش��تری در ش��هرها بنا 
 گردی��د که در آنها گنبد خانه، ای��وان، مناره و مهرابه با 
دگرگونی هایی که در ساختمان آتشکده ها و ایوان ها 
پدید آمد و با اضافه ش��دن شبس��تان های چهلس��تون 
هر ک��دام ویژگی های جدید پی��دا نمودند. گنبد خانه 
زرتش��تی فض��ای بس��یار مناس��ب و درخ��وری برای 
برگ��زاری نماز بود، که البته پیش از گس��ترش پیش��ان 
یا ایوان که بر گرفته از گیری یا ایوان تابس��تانی دوران 
باستان بود پش��ت به آفتاب ساخته می شد، سه طرف 
این مکان توس��ط دیوارهایی مسدود می گردید و اگر 
گاه��ی دی��وار رو به قبل��ه آن باز بود به س��ادگی قابل 
پوش��ش بود تا مکانی ب��رای محراب آم��اده گردد. از 
نمونه های این مس��اجد می توان به مس��جد نی ریز، 
مس��جد گناباد و مسجد فردوس اش��اره کرد. در بیشتر 
این مساجد می بینیم که ایوان در مقابل گنبد خانه جای 
گرفته و دیوار رو به قبله آن به گنبد خانه باز می ش��ود 
ولی ب��ه تدریج ای��وان هایی در دیگر اضالع مس��جد 
ش��کل گرفتند تا ساخت مس��اجد چهار ایوانی متداول 
گردد. از نمونه های عالی این گونه مس��اجد می توان 
به مس��جد جامع عتیق اصفهان اش��اره کرد. یکی دیگر 
از بهترین و درخورترین ارکان مس��جد ایرانی شبستان 
چهلستونی است که بخش بزرگی از فضای مساجد را 
در بر می گیرد. شبستان چهلس��تون )یا ستاوند( چون 
دهانه های کوچکی داش��ت و طاق ه��ا ی آن در کنار 
یکدیگر جای گرفته بودند عالوه بر زیبایی، بیم ویرانی 
و ف��رو ریختن آنها به حداقل می رس��ید. در عین حال 
گس��ترش آنها نیز با افزودن س��تون های دیگری آسان 
بود. مس��اجد ایرانی میانس��را و یا حیاط بزرگی نیز در 
میان دارند که پیرامون آن را ایوان ها و شبس��تان های 
متعدد فرا گرفته اس��ت. در بیش��تر این مس��اجد دهانه 
 رو ب��ه قبله ای��وان جنوبی بزرگ تر و مهم ت��ر از دیگر 
ایوان هاس��ت و پس از آن دهانه رو به رویی )شمالی( 
قرار گرفته که اغلب درآیگاه مس��جد در آن جای دارد. 
در آغاز سده سوم هجری که ابومسلم در خراسان برای 
براندازی امویان قیام کرد، دستور ساخت مسجد بزرگ 

و باشکوهی را در پایگاه خود )نیشابور( صادر کرد که 
می گویند ش��ش هزار نفر در زیر سر پوشیده های آن، 
)شبستان ها( نماز می گزارند و نزدیک هشتاد هزار گز 

زیربنای ساختمان آن بود. 
با نگرش��ی عمیق در می یابیم که ساختمان و بنیاد این 
چنین مس��جدی در آن روزگار بی مانند بوده است. در 
آن زمان به جز نیش��ابور در بیشتر شهرها و روستاهای 
ن��ام آور ایران مانند س��اوه، ابرقو، یزد، نایین و میبد نیز 
مس��اجد با شکوهی بنا می گردید که هر روز بر زیبایی 
و تکام��ل آنها افزوده می ش��د. در دوران آل بویه و آل 
کاکویه که نغز کاری به واالترین پایه خود رس��ید و از 
نمونه های این دوره می توان به قس��متی از شبس��تان 
جنوب��ی مس��جد جامع اصفه��ان در روزگار آل بویه و 
آل کاکویه اش��اره نمود. درآن زمان در برخی ش��هرها 
و روستاها مس��جدهای کوش��کی )با گنبد خانه تک( 
اح��داث می گردید که نام آورترین آنها مس��جد جامع 
بروجرد می باشد. این مسجد به دستور ابودلف عجلی 
و توس��ط وزیرش حمویه بن علی بر بقایای آتش��کده 

زرتشتیان بنا شد. 
از س��ده پنجم هجری ب��ه بعد کم ک��م گنبدخانه های 
باش��کوه در کنار مس��جد شبس��تانی و بیشتر در پشت 
ایوان ه��ای ش��مالی و جنوبی بنا می گردی��د که گاه به 
هم پیوس��ته و گاهی از هم جدا بودن��د. از نمونه های 
بس��یار زیبای آن می توان به گنبد خواجه نظام الملک 
)وزیراعظم ملکشاه س��لجوقی( و در نقطه مقابل گنبد 
تاج الملک ش��یرازی در مقابل درگاه شمالی مسجد را 
نام برد. پس از س��ده هفتم بیش��تر مساجد به جز چند 
نمونه چهار ایوانی س��اخته می ش��دند چنان که از این 
پس اگر مسجدی چهار ایوانی نبود گونه ای کاستی در 

آن به شمار می آمد. 
به ه��ر ح��ال گنبد خان��ه، ای��وان، ایوانچه، شبس��تان 
چهلستونی، میانسرای بزرگ، مهتابی، مناره و گلدسته، 
محراب، جلوخان و درگاه بزرگ ورودی و... به گونه ای 
شایس��ته و به هم پیوسته بافت اصلی مسجد را تشکیل 
می دادند و در کنار آن ها عناصر جزئی تر دیگری مانند 
داالن ها قرار داشتند که بیشتر خانه چراغدار و اذان گو 
و نگهب��ان را نیز در خ��ود داش��تند. از دیگر فضاهای 
متصل به مس��جد وضوخانه و حوضخان��ه و آبریزگاه 
بود که اغلب به دو قس��مت مجزا از یکدیگر مردانه و 
زنانه تقسیم می گردید. مردم دیندار هیچ ساختمانی را 
به مسجد نمی چسباندند و پیرامون مسجد همیشه گذر 
و بازار و کوچه سرپوشیده )ساباط( می گذارند تا افراد 
آل��وده در کنار آن درنگ نکنن��د. در بازارچه هایی هم 
که به باروی مس��جد نزدیک بودند دکان ها را به بارو 
نمی چس��باندند و به جای ردی��ف دکان ها طاق نمایی 
می س��اختند تا پاس��خگوی دهانه دکان های آن سوی 
بازارچه باش��د مانند بازار کنار مسجد جامع ورامین و 
جام��ع یزد که این گونه هس��تند. در هر حال مس��اجد 
تاریخی اسالمی و ایرانی از باشکوه ترین بناهای دوران 
اس��المی به شمار می آیند که باید نه تنها در حفظ آنها 
کوشید بلکه از شیوه ساخت صحیح آنها در جهت بنای 

مساجد جدید بهره جست. 

مروري بر برنامه هاي دهه فجر 89 در اصفهان

همراه با شعور محمدي و رضوي، اصفهان غرق شور انقالب و عشق خميني مي شود
زاینده رود

بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی، امسال با شعار محوری 
پیش��رفت و عدال��ت در پرتو هم��ت مضاع��ف و کار مضاعف با 
تعامل و همیاری 24 کمیته در ش��هر اصفهان و 30 ستاد شهرستانی 
همراه با 1240 برنامه در شهرس��تان ها و 682 برنامه متمرکز در شهر 
اصفهان برگزار می شود. همچنین 470 پروژه عمرانی که 135 پروژه 
ملی اس��تانی را نیز دربرمی گیرد، در ایام فرخنده دهه فجر امسال به 

بهره برداری می رسد.
بنابر اعالم ستاد بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی استان اصفهان 
برنامه های امسال با 6 هدف اصلی معرفی اصول، ارزش ها و آرمان های 
انقالب اسالمی،  تکریم شخصیت امام خمینی )ره( و شهدای انقالب، 
ارایه دستاوردهای انقالب در تمامی ارگان ها به شکل هنرمندانه، تنویر 
افکار عمومی نس��بت به انقالب اس��المی،  هدفمندی و غنی سازی 
کیفی و محتوایی آیین های دهه فجر و نمایان سازی حضور مردم در 

آیین های دهه فجر برگزار خواهد شد.
رئیس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان اظهار  
داشت: برنامه های بزرگداشت دهه فجر امسال در دو مرحله برگزار 
می ش��ود و پس از گذراندن هفته استقبال از دهه فجر، در روزهای 
12 تا 16 بهمن  ماه به علت مصادف بودن با ایام رحلت پیامبر )ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع(  برنامه های مذهبی،  
فرهنگی و معنوی برگزار می ش��ود و پس از گذشتن این ایام هفته 
آخر دهه فجر اس��تان اصفهان با برنامه های شادمانه غرق در شور و 

شعور خواهد شد.
جعفر عسگری ادامه داد: از ششم تا آغاز دهه فجر در هفته استقبال 
از دهه فجر، آذین بندی و آماده س��ازی فضای شهر، مساجد و اداره 
ها و در هفتم بهمن ماه دیدار عمومی با آیت ا... مظاهری رئیس حوزه 
علمیه اصفهان، در هشتم بهمن ماه شرکت در نماز جمعه و خطبه های 
نماز جمع��ه با محوریت دهه فجر،  در روز نه��م بهمن ماه دیدار با 
اس��تاندار اصفهان و در نهایت در 12 بهمن ماه برگزاری مراسم ویژه 
در گلستان شهدا همراه با سخنرانی حجت االسالم تقوی از برنامه های 

هفته پیشواز دهه فجر می باشد.
ــت خدمتگزار و  ــاوری دول ــزرگ علمی فن ــگاه ب افتتاح نمايش

نمايشگاه صنايع دستی اصفهان
وی اف��زود: هم زمان با 13 بهمن م��اه در 28 صفر برنامه ویژه ای در 
مسجد سید اصفهان برگزار می شود و در 14 بهمن ماه غبار روبی و 

عطرافشانی مزار شهدا را خواهیم داشت.
عسگری در تشریح برنامه های محوری دهه فجر امسال استان اصفهان 
به برگزاری همایش پیش��گامان و تجلیل از پیشکسوتان انقالب در 
پانزدهم بهمن ماه در صدا و سیمای مرکز اصفهان با سخنرانی حجت 
االسالم عبدخدایی اشاره کرد و برنامه های شاخص شانزدهم بهمن 
را برپایی همایش نماز و انقالب اسالمی به میزبانی مدیریت انتظامی 

استانداری و نمایش��گاه بزرگ صنایع دستی توسط میراث فرهنگی 
استان برشمرد. 

وی همچنین برپایی نمایشگاه بزرگ علمی فناوری و پژوهشی دولت 
خدمتگزار از 16 لغایت 19 بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های 

استان را از برنامه های شاخص و نمونه در سطح کشور دانست.
برپايی نشست آزادانديشی و وحدت اديان در دهه فجر

عسگری در ادامه گفت: برپایی همایش تجلیل از پیشکسوتان روحانی 
و هیأت های مذهبی، برپایی جشن متمرکز ستاد دهه فجر اصفهان در 
سالن پیروزی، نشست ملی ادیان با محوریت نقش انقالب اسالمی 
در وحدت ادیان و آزاد اندیش��ی با حضور نمایندگان 8 استان دارای 
اقلیت مذهبی )در هتل عباس��ی اصفهان(، س��ر دادن بانک اهلل اکبر، 
نورافش��انی در ش��ب 22 بهمن و راهپیمایی عظیم این روز همراه با 
 سخنرانی آیت ا... جنتی از برنامه های محوری و مهم دهه فجر امسال 

می باشد.
ــزاری نماز وحدت  ــر و برگ ــابقه های جام دهه فج ــی مس برپاي

نيروهای مسلح
در دهه فجر امس��ال 80 برنامه در کمیته ایثارگران با مسئولیت بنیاد 
شهید اس��تان اصفهان تدارک دیده شده اس��ت که دیدار از خانواده 
شهدا و ایثارگران و برگزاری مراسم در گلزارهای شهدا از برنامه های 
شاخص آن می باشد. در کمیته ورزش استان در دهه فجر به میزبانی 
اداره کل تربیت بدنی استان، عالوه بر افتتاح پروژه های ورزشی، 56 
برنامه اجرا خواهد ش��د که برگزاری مس��ابقه های جام دهه فجر در 
کلیه رشته های ورزشی و همایش پیاده روی خانوادگی از برنامه های 

عمده آن است.
در کمیته بس��یج نیروهای مسلح س��تاد دهه فجر اصفهان 65 برنامه 
خواهیم داش��ت که برگزاری نشس��ت های سیاس��ی و روشنگری، 
برگزاری همایش چهره های ماندگار بسیج، صبحگاه مشترک و نماز 
وحدت نیروهای مس��لح از اولویت های این کمیته به میزبانی سپاه 

صاحب الزمان استان اصفهان می باشد.
اهدای جهيزيه به نوعروسان و 215 واحد مسكن مددكاری در 

دهه فجر
کمیته روحانیت و حوزه ستاد با مسئولیت معاونت فرهنگی تبلیغی 
حوزه علمیه اصفهان نیز برنامه های متنوعی را تدارک دیده است که 
اعزام مبلغ به کلیه برنامه های دهه فجر اس��تان و برپایی جلس��ه های 
خاطره گویی از این برنامه ها می باش��د.  کمیته تعاون س��تاد دهه فجر 
با مس��ئولیت کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز 45 برنامه در س��طح 
اس��تان خواهد داش��ت که تهیه ارزاق و توزیع آن و اهدای جهیزیه 
همراه با افتتاح 215 پروژه مسکن مددکاری از مهم ترین این برنامه ها 

می باشد.
برپايی خيمه های انقالب اسالمی در 20 ميدان شهر اصفهان

همچنین به همت کمیته روس��تایی و عش��ایری با مسئولیت جهاد 

کشاورزی استان، برپایی همایش استحکام خانواده، گردهمایی بسیج 
عش��ایر و روس��تایی و قدردانی از زنان جهادگر انقالب را خواهیم 

داشت.
اجرای 25 برنامه ش��اخص در کمیته فضاسازی و تزئینات شهری با 
مسئولیت روابط عمومی شهرداری اصفهان به جز افتتاح پروژه ها که 
افتتاح خانه انقالب و والیت و نمایشگاه خاطرات انقالب از آن جمله 
می باشد و نیز برپایی ده نمایشگاه صدور انقالب و عفاف و حجاب 
و برپای��ی خیمه ه��ای انقالب در 20 میدان ش��هر از اعم برنامه های 
کمیته جوانان دهه فجر اصفهان به میزبانی سازمان ملی جوانان استان 

اصفهان می باشد.
برگزاری جشنواره اشتغال و بزرگداشت شهدای كارگر در دهه 

فجر انقالب
کمیته فرهنگی هنری،  اقلیت های دینی با مسئولیت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز برنامه های باشکوهی را در سالروز 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اس��المی برگزار می کن��د که 45 برنامه 
شاخص را در بر می گیرد و نشست ادیان و برگزاری جشنواره شعر 

دهه فجر از آن جمله می باشد.
برگزاری نشست پیشکسوتان اصناف و برپایی نمایشگاه های مختلف 
در پل شهرستان، همچنین برپایی جشن کودکان با برنامه های شعر و 
قصه و برنامه های متنوع دیگر به همراه تقدیر از کارگران، نمایشگاه و 
جشنواره اشتغال و برپایی جشنواره و همایش شهدای کارگر از سایر 

برنامه های امسال دهه فجر استان اصفهان می باشد.
ــازی و حفظ و بازشناسی  ــالت فرهنگ س ــانه ها رس وظايف رس

انقالب است
بدون شک رسانه ها و به خصوص جراید و رسانه ملی وظیفه خطیر 
فرهنگ سازی و حفظ و بازشناسی انقالب اسالمی را برعهده دارند 
که هم زمان با آغاز سومین دهه از پیروزی انقالب این وظیفه بارزتر 
گشته است و آشناسازی نسل های نوجوان و جوان که پس از جنگ 
به دنیا آمده اند در زمانی که هجمه های فرهنگی غرب دو چندان شده 
است کاری مهم و حیاتی به نظر می آید، کمک رسانه ها به ستاد مردمی 
دهه فجر با اطالع رس��انی دقیق قبل و بعد از مراسم ها به خصوص 
در ایام 12 و 22 بهمن به همراه بازگویی وقایع و تاریخ انقالب برای 
نس��ل های کنونی و از همه مهم تر ایجاد وحدت در بین شکاف های 
جامعه و اختالف به وجود آمده در فرزندان انقالب هم زمان با تجلیل 
از مقام شامخ شهیدان و امام امت )ره( همراه با عکس ها و نمادهای 
دهه فجر و چاپ اسناد و برگ هایی از تاریخ آن ایام از وظایف مهم 
رسانه ها و مطبوعات می باشد. در این ایام ارایه پیشنهاد در خصوص 
ایجاد تندیس های یادمان شهدا و حوادث تاریخی انقالب بهمن 57 
در س��طح شهر اصفهان برای زنده نگاه داشتن تاریخ مکانی و زمانی 
حماس��ه های آن دوران و نیز بازگویی دستاوردهای انقالب در همه 
زمینه ها و مقایسه با زمان طاغوت از اولویت های مهم برای رسانه ها 

خواهد بود.

آشناسازی نسل های 
نوجوان و جوان که 
پس از جنگ به دنیا 
آمده اند در زمانی که 
هجمه های فرهنگی 
غرب دو چندان شده 
است کاری مهم و 
حیاتی به نظر می آید
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حسین افضلی: 
می دانستم 
گيتی پسند 
شکست می خورد

عباس ترابیان: 
مصاف تيم منتخب 
سه تيم اصفهانی 
در برابر برزیل 

محمد طاهری: 
براي برد به اهواز 
مي رویم

بازی با تیم علم و ادب مش��هد از کیفیت باالیی برخوردار 
بود. حسین افضلی سرمربی تیم فوتسال فوالد ماهان با بیان 
این مطل��ب گفت: علم و ادب تیم خوبی اس��ت که بازیکنانش 
فوتسال را به طور مطلوب در زمین بازی می کنند. گل اول را از 
روی اش��تباه حمید ابراری نیا خوردیم که بالفاصله آن را جبران 
کردی��م. زمانی که داور س��وت پایان نیم��ه اول را زد توپ وارد 
دروازه تیم ما شد که محمود نصیرلو به اشتباه این گل را پذیرفت 

و با شروع نیمه دوم گل سوم را از حریف دریافت کردیم.
وی ادام��ه داد: ب��ا صحبت هایی که با بازیکنانم انج��ام دادم، آنها 
توانستند به بازی برگردند و با یک نتیجه پر گل زمین را ترک کنیم. 
افضلی به باخت 5 بر 4 گیتی پس��ند مقابل گسترش فوالد اشاره 
کرد و توضیح داد: از قبل می دانستم شاگردان محمود خوراکچی 
 از س��د گیتی پسند خواهند گذش��ت و این نتیجه هاي غیر قابل 
پیش بینی باعث می شود که ما تا روز آخر برای قهرمانی امیدوار 
باشیم. وی پیرامون غیبت وحید شمسایی اظهار داشت: شمسایی 
بازیکن بزرگی است اما کمبود یک بازیکن نمی تواند تأثیر آنچنانی 

روی روند تیمی ما بگذارد.

رئیس کمیته فوتس��ال گفت: براساس مذاکره هایی که 
ص��ورت گرفته قرار اس��ت برزیل با منتخب س��ه تیم 
فوتس��ال اصفهانی دی��دار کند. عباس ترابی��ان )رئیس کمیته 
فوتس��ال( در خصوص برنامه های تی��م ملی برزیل در ایران 
اظهار داش��ت: تیم ملی برزیل در روزهای دوم و سوم اسفند 
دو مس��ابقه دوستانه با تیم ملی فوتس��ال ایران انجام خواهد 
داد. وی افزود: با پیشنهاد رئیس هیأت فوتبال استان اصفهان 
قرار ش��د منتخب س��ه تیم اصفهانی یعنی گیتی پسند، فوالد 
ماه��ان و فیروز صفه اصفه��ان برابر برزیل ب��ه میدان برود. 
ترابی��ان با بیان اینکه در همین خصوص با مس��ئوالن برزیلی 
مذاکره هایی صورت گرفته و آنها نیز با این پیشنهاد موافقت 
کرده اند ادامه داد: قرار اس��ت از هر سه تیم اصفهانی به طور 
مس��اوی بازیکنانی انتخاب گردند. سرمربی این تیم نیز علی 
افضل س��رمربی تیم فیروز صفه اصفه��ان خواهد بود. رئیس 
کمیته فوتسال کش��ور در پایان خاطرنشان کرد: هدف کمیته 
فوتس��ال از برگزاری ای��ن بازی دوس��تانه، ایجاد وحدت و 

هم دلی میان سه تیم اصفهانی است.

محمد طاهری بازیکن خوش اخالق تیم فوتسال فوالد ماهان 
که یکی از بازی های درخشانش را مقابل علم و ادب مشهد 
به نمایش گذاش��ت و دو گل نیز به ثمر رساند؛ درباره این مسابقه 
گفت: علم و ادب تیم جوان، دونده و با انگیزه ای بود که در نبود 
بازیکنان اصلی اش مقابل تجربه بازیکنان تیم ماهان، تن به شکست 
داد و خوش��حالم که توانس��تیم هر 3 امتیاز این بازی را از آن خود 
کنیم. محمد طاهری به عدم حضور وحید شمس��ایی اشاره کرد و 
توضی��ح داد: ماه��ان تیم بزرگ و قدرتمندی اس��ت که نبود یک 
بازیکن باعث مختل ش��دن سیستم تاکتیکی آن نمی شود. اما باید 
این را گفت که شمس��ایی نیز بازیکن بزرگ و دارای قابلیت های 

زیادی است.
 وی در مورد شکست گیتی پسند اظهار داشت: اگر ماهان در طول 
فصل امتیازها را به راحتی از دست نمی داد به آسانی می توانست 
به قهرمانی دست یابد اما خدا شانس قهرمانی را برای ماهان ایجاد 
کرده و هنوز امیدواریم که جام قهرمانی را از آن خود کنیم. طاهری 
اضافه کرد: بازی پایانی ما مقابل حفاری است که برای پیروزی به 

اهواز می رویم.

ورزش

قهرماني به اما و اگر کشید...
 

آن چیزی که نباید اتفاق می افتاد به وقوع پیوست و در هفته 
بیست و سوم لیگ برتر فوتسال ایران از سه تیم اصفهانی تنها 
فوالد ماهان از سد حریفش گذشت اما گیتی پسند و فیروز 
صفه به ترتیب مقابل تیم های گسترش فوالد تبریز و شهید 
منصوری قرچک بازی را واگذار کردند. تیم پیروزی تهران با 
حساب 3 بر 2 راه ساری را شکست داد. صدرنشین رقابت ها 
)فوالد ماهان( که 42 امتیازی است توانست جشنواره گل به 
راه اندازد و با نتیجه 8 بر 4 بر علم و ادب مشهد غلبه کند. این 
پیروزی در غیاب وحید شمسایی )به دالیل نامعلوم(، مجید 
رئیسی )به علت سرماخوردگی( و مصطفی طیبی )به علت 3 
اخطاره بودن( رقم خورد. برای ماهانی ها جواد اصغری مقدم 
)3 گل(، محمد طاهری )2گل(، اصغر حس��ن زاده، محمد 
قاسمی و محمد هاش��م زاده گلزنی کردند و گل های تیم 
میهمان را امین شامل، مسعود سعادتی )2گل( و علی عبدالهی 
به ثمر رس��اندند. با این پیروزی امید قهرمانی به اردوی تیم 

حسین افضلی بازگشت. 
تیم گیتی پس��ند دیگر نماینده اصفهان ک��ه برای مصاف با 
گس��ترش فوالد به تبریز سفرکرده بود، سه امتیاز این دیدار 
را تقدیم شاگردان خوراکچی کرد تا این تیم شهید منصوری 
قرچک باشد که قهرمانی خود در فصل جدید را تا 70 درصد 
افزایش دهد. با پیروزی شهید منصوری این تیم با دو بازی 
کمتر نس��بت به ماهان، 41 امتیازی و در رده دوم ایستاد و با 
اختالف 4 امتیاز، یک پله باالتر از صنایع گیتی پس��ند قرار 
گرفت. رضا لک س��رمربی شهید منصوری عنوان کرده که 
هفته آینده مقابل گس��ترش فوالد تبریز در قرچک جش��ن 

قهرمانی را برپا خواهیم کرد. 
ماه��ان تنها یک بازی دیگر برابر ش��رکت ملی حفاری در 
اهواز دارد و اگر این دیدار را با پیروزی پش��ت سر بگذارد 
45 امتیازی می ش��ود. تیم صنایع گیتی پسند همانند شهید 
منصوری قرچک س��ه بازی دیگ��ر دارد اما اگر قرچکی ها 
2 بازی خود را با پیروزی پش��ت سر بگذارند قهرماني آنها 

مسجل خواهد شد. 

تساوی تیم واترپلوی خانه 
 شناگران اصفهان مقابل 

گچ ساران
زاینده رود 

از هفت��ه شش��م لیگ برت��ر واترپلوی کش��ور، تیم 
واترپلوی خانه شناگران استان اصفهان در استخر انقالب 
میزبان تیم نفت و گاز گچ س��اران بود که در پایان هر دو 
تیم به تس��اوی 7 بر 7 رضای��ت دادند.کوارترهای اول تا 
س��وم به ترتیب با نتیجه های صف��ر بر صفر، 3 بر 3 و 2 
بر 2 تمام ش��د و در کوارتر پایانی نیز نتیجه 8 دقیقه سوم 
2 بر 2 رقم خورد. مجید امینی )مدیرعامل باش��گاه خانه 
شناگران( درباره این باشگاه گفت: خانه شناگران در سال 
1384 تأس��یس ش��د و زمینه آموزش شنا و ورزش های 
آبی را برای عالقه مندان مهیا کرد و خروجی کالس های 
آموزشی را س��ال 1385 به مسابقه های شنا و واترپلوی 

استان اصفهان فرستادیم.

گزارش

زاینده رود
مبارک��ه  ف��والد  باش��گاه  مدیرعام��ل 
سپاهان در راس��تای گسترش ارتباطات بین 
الملل��ی و بهره مندی از ظرفیت ها و تجربه 
باش��گاه های اروپایی در جهت رش��د این 
باش��گاه اصفهانی، در س��فری به اس��پانیا و 
ایالت کاتاالن با مقام هاي باش��گاه اسپانیول 

دیدار و گفتگو نمود. 
در س��فر س��ه روزه ساکت به اس��پانیا، وی 
ضمن دیدار با سانچز مالک و رئیس و سایر 
مقام های اسپانیول، نشست ها و جلسه های 
متع��ددی را با خوان کالت دی وی  دبیر کل 
و دیگر مدیران این باشگاه کاتاالنیایی برگزار 

کرد. 
اس��پانیول ک��ه بع��د از بارس��لونا دیگر تیم 
محب��وب ایال��ت کات��االن اسپانیاس��ت ب��ا 
داش��تن ورزش��گاه اختصاصی و چهل هزار 
نفره اس��تادی کورنالل و داش��تن ساختاری 
حرفه ای در حوزه تیم های فوتبال خود در 
همه رده های سنی و با داشتن آکادمی های 
بزرگ فوتبال، الگوی مناس��بی اس��ت که با 
توجه به رایزنی ها و ارتباطات قبلی سپاهان 
با اس��پانیول، این س��فر بهترین فرصت بود 
تا س��اکت و خوان کال��ت دی وی و دیگر 
مدیران آن باش��گاه  در جلس��ه های متعدد 
خود، توافقات��ی را حاصل و برای تحقق آن 
اقدام��ات و فعالیت ه��ای مقدماتی خود را 

آغاز نمایند. 
برپایی اردوهای تدارکاتی تیم فوتبال سپاهان 
در اسپانیا، دیدار دوستانه  سپاهان – اسپانیول 

در تابس��تان 1390  و 
تداوم ای��ن دیدارها به 
طور سالیانه،  اعزام دو 

تن از مربی��ان تیم های 
فوتب��ال این باش��گاه به 
اصفه��ان جهت  برپایی 
ب��رای  آموزش��ی  دوره 
پایه  تیم ه��ای  مربی��ان 
س��پاهان و اعزام متقابل 
مربیان تیم های آکادمی، 
مدرس��ه فوتب��ال و پایه 
سپاهان به اسپانیا جهت 
آشنایی با ساز و کارهای 
اسپانیول،  پایه  تیم های 
تجرب��ه  از  اس��تفاده 
در  اس��پانیایی  باش��گاه 
حوزه های در آمدزایی، 
ف��روش،  و  بازاریاب��ی 
پش��تیبانی  و  حمای��ت 

اس��پانیول در جهت ارتق��اء کامل تجهیزات 
پزش��کی ورزش��ی س��پاهان و.... از جمل��ه 
 م��وارد مورد نظر و مفاد مذاکره های مربوط 

بود. 
س��اکت در م��دت حض��ور در اس��پانیا از 
بخش های مختلف این باش��گاه کاتاالنیایی 
اع��م از بخش ه��ای اداری، فن��ی، عمرانی، 
رس��انه، ارتباط��ات بی��ن الملل، فروش��گاه 
مرکزی، بازاریابی و فروش، مدرسه فوتبال، 
مرکز پزش��کی و ورزش��گاه بزرگ استادی 
کورن��الل بازدید نمود. خوان کالت دی وی 

دبیر کل باشگاه اسپانیول که به همراه رائول 
مدی��ر مالی و بازاریاب��ی و روابط بین الملل 
باش��گاه در نشست ها و جلسه های خود با 
ساکت حاضر بود، با ابراز خشنودی از جدی 
شدن روابط باشگاه متبوعشان با نماینده ای 
از ای��ران و ق��اره آس��یا گفت: ب��ا توجه به 
جدیت و عزم باالی باش��گاه س��پاهان ایران 
برای گام به س��وی توس��عه و نزدیک کردن 
شاخصه های حرفه ای کردن خود با حداقل 
استانداردهای اروپا اطمینان داشته باشید که 
باشگاه اسپانیول همه گونه یاری و پشتیبانی 

را از باشگاه شما به عمل می آورد. 

وی ادامه داد: اشتیاق 
و می��ل این باش��گاه 
ایران��ی ب��ه رش��د و 
پیش��رفت و داش��تن 
بی��ش  س�اخت���اری 
از پی��ش حرف���ه ای 
 ک���ه بتوان�����د ب���ا 
ریزی ه��ای  برنام��ه 
آسیا  مرزهای  درست 
گذارد  س��ر  پشت  را 
باعث می ش��ود تا ما 
نیز دس��ت در دست 
در  دوس��تانمان  همه 
ب��ه  ای��ران  س��پاهان 
ی  ها س��ت  ا رخ�و د
ش��ما پاس��خ مثب��ت 
دهی��م و همراه��ی و 
خود  همکاری ه��ای 
را ب��ا س��پاهان ایران 

محقق کنیم. 
دبیر کل باشگاه اس��پانیول همچنین با تقدیر 
از انتخ��اب س��پاهان به عن��وان برترین تیم 
ایران��ی و هش��تمین تیم آس��یا در دهه اول 
هزاره س��وم گف��ت: این انتخاب از س��وی 
فدراس��یون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال 
جه��ان، پیش��رفت و فعالیت ه��ای مجدانه 
 و حرفه ای را در این باش��گاه ایرانی نش��ان 

می دهد.
 باشگاه اسپانيول در يک نگاه 

باش��گاه های  از  اس��پانیول   باش��گاه 

ریش��ه دار و بس��یار قدیم��ی اسپانیاس��ت. 
ای��ن تی��م رقی��ب تی��م بارس��لونا در ایالت 
کاتاالن اس��ت. جدال آبی پوش��ان اسپانیول 
و آب��ی و ان��اری پوش��ان بارس��لونا پس از 
داربی های ال کالس��یکو )بارسلونا – رئال 
 مادری��د ( و دارب��ی مادرید)رئال و آتلتیکو( 
حس��اس تری��ن و دیدن��ی تری��ن دارب��ی 
اسپانیاس��ت. این تیم هواداران قابل توجهی 
در س��طح ایالت کاتالونیا و ش��هر بارسلون 
دارد و دارای ورزش��گاه اختصاصی استادی 

کورنالل به ظرفیت 40500 نفر می باشد. 
هواداران این تیم برعکس هواداران بارسلونا 
که دارای تعصبات و تفکرات استقالل طلبانه 
هستند و بیشتر آن ها از کاتولیک های منطقه 
کات��االن هس��تند؛ همگی پروتس��تان بوده و 
خواهان اسپانیای یکپارچه می باشند و شاید 
در همین راستا نیز نام اسپانیول برای این تیم 

انتخاب شده است. 
ورزش��گاه اختصاصی ای��ن تیم در تاریخ  3 
اوت 2009 ب��ا ب��ازی تیم ه��ای لیورپول و 
اس��پانیول افتتاح شد که این بازی با پیروزی 
س��ه ب��ر صفر تی��م اس��پانیایی هم��راه بود. 
اس��پانیولی ها تاکنون چهار بار قهرمان جام 
حذفی اسپانیا شده اند که آخرین آن به سال 

2006 بر می گردد. 
مالک و رئیس این باش��گاه دانیل س��انچز و 
س��رمربی تیم فوتبال این باش��گاه پاچو تینو 
اس��ت. گارس��یا فرناندز بازیکن سابق رئال 
مادرید در حال حاضر معروف ترین بازیکن 

این تیم است.

در هفت��ه ای که صدرنش��ین س��وپر لیگ 
بس��کتبال ایران )پتروش��یمی( با اختالف 
27 امتی��از در تهران برابر دانش��گاه آزاد به 
پیروزی رس��ید؛ دیگر مدعی قهرمانی این 
فصل )ذوب آه��ن( در دیداری نزدیک در 
خانه توزین الکتریک کاشان به برتری دست 
یافت تا با 15 امتیاز پس از پتروشیمی و راه 
و ترابری در رده سوم جدول قرار بگیرد. هر 
چند این توزین الکتریک بود که در کوارتر 
اول و به خصوص با درخشش ژوانویچ ریز 
نقش اما تند و تیز به همراه سعید داورپناه و 
علی دورقي با هجوم های خود بر روی سبد 
ذوبی ها پیروزی 28بر14 را به س��ود خود 
ب��ر روی تابلو حک کردند اما روند کوارتر 
دوم برای توزی��ن الکتریک ناگهان عوض 
ش��د تا ش��اگردان فرزاد کوهیان با استفاده 
از خس��تگی کاش��انی ها و البته درخشش 
خارجی های خ��ود )عثمان بارو، کارلوس 
پاول( و حامد آفاق و محمدرضا اکبری که 
در جمع ایرانی های ذوب آهن چش��مگیر 
ظاهر شدند، همه چیز را تالفی کرده باشند. 
بدون شک سخت ترین نیمه دوم بازی های 
ذوب آه��ن در ای��ن فصل در کاش��ان رقم 
خورد، نیمه ای که هر چند توزینی ها بابت 
شکست کوارتر دوم کم روحیه بودند اما با 
بازی خوب ژوانویچ که در این روز خستگی 

ناپذیر نش��ان  می داد پا به پای ذوبی ها که 
با عماد سلمانی، رامین هنرمند و تا اندازه ای 
اوشین س��اهاکیان که در این نیمه پر فروغ 
ظاهر شدند پیش آمدند. کاشانی ها کوارتر 
س��وم را 22 – 27 و با اختالف 5 امتیاز به 
میهمان اصفهانی واگذار کردند تا با انگیزه 
بیش��تر در کوارتر چهارم و پایانی، پیروزی 
30 بر29 را به س��ود خ��ود بر روی تابلوی 
الکترونیک سالن کتابچی کاشان حک کنند.
اما این ش��اگردان فرزاد کوهیان بودند که با 
وجود تالش توزین الکتریک به خصوص 
در نیم��ه دوم که چهره متفاوتی نس��بت به 
بازی ه��ای قبلی ارایه دادن��د؛ پیروزی 98 
بر94 را به سود خود رقم زدند. ذوبی ها در 
حالی در هفته نهم به پیروزی سختی دست 
پیدا کردند که در وقت قانونی در امتیاز 94 
با میزبان خود مس��اوی بودند و در 5 دقیقه 
پایانی و اضافی به برتری دست یافتند. هر 
چند توزینی ها در لحظات پایانی به برخی 
تصمیم های داوران و ناظر دیدار معترض 
بودند که اعتراض تماشاگران را نیز نسبت به 

نحوه قضاوت این دیدار به دنبال داشت.
در حاشيه:

این بازی در حالی به پایان رسید که مسئوالن 
توزی��ن الکتری��ک و تماش��اگران به نحوه 
عملکرد وقت نگهدار این دیدار در ثانیه های 
پایانی معترض بودند. اعتراض آنها در مورد 

نگه داش��تن بی جهت تایم قانونی در یک 
دهم ثانیه پایانی بود، یعنی زمانی که توزین 
الکتریک 94 بر92 از میهمان خود پیش بود 
و ورود یکی از بازیکنان توزین الکتریک به 
داخل زمین به تصور پایان بازی مساوی بود 
با اعالم ضربه پنالتی به س��ود ذوب آهن و 
در نتیجه تساوی و سپس پیروزی 98 بر94 
میهمان. بدون شک اتفاق هایی که در پایان 
این دیدار رخ داد در شأن و شخصیت برنده 
جام اخالق سال گذشته نبود. هر چند فرزاد 
کوهیان در پایان این دیدار بدون اش��اره به 
شعارهای تماش��اگران توزین الکتریک، به 
تمجید از شور و اشتیاق آنان پرداخت و آنها 

را موهبتی برای بسکتبال کاشان دانست.
كوهيان: پيروزی سختی بود

شاید پس از شکست هفته هفتم برابر راه و 
ترابری، دیدار برابر توزین الکتریک دومین 
بازی سخت شاگردان فرزاد کوهیان در طول 
این فص��ل بود. کوهی��ان در پایان پیروزی 
تیمش برابر توزین الکتریک ابتدا در مورد 
این تیم گفت: حضور تیم هایی نظیر توزین 
الکتریک یکی از نقاط مثبت لیگ بسکتبال 
است. به خصوص برای استان اصفهان که با 
2 نماین��ده در لیگ حضور دارد و این برای 
ما نیز افتخار محس��وب می شود. ما 2 تیم 
می توانیم به مانند سپاهان و ذوب آهن که نام 
استان اصفهان را به خارج از مرزهای ایران 

نیز برده اند به عنوان قطب های بس��کتبال 
مطرح ش��ویم و این با مدیریت آگاهانه و 
برنامه مداری که در توزین الکتریک حاکم 

است دور از دسترس نیست.
 من خوش��حالم مدیریتی در این تیم حاکم 
 اس��ت که ب��رای یک ی��ا 2 روز ب��ه فکر 
س��رمایه گذاری نیس��تند و بی شک برای 
س��ال های آینده نیز برنام��ه دارند. کوهیان 
در مورد شکست تیمش برابر راه و ترابری 
قم در هفته هفت��م اضافه کرد: هر چند من 
به نحوه میزبانی قمی ها در س��الن محدود 
و کوچک قم معترض هس��تم ولی اعتراف 
می کنم که ما در قم خوب بازی نکردیم و 
ضعف ما نیز در شکست ما در قم دخیل بود. 
کوهیان در م��ورد بازی تیمش برابر توزین 
گفت: ما امروز خیلی بد شروع کردیم و در 
دفاع مبتدی بودیم و با توجه به تماشاگران 
پرشور و همچنین بازیکنان خوب توزین در 
کوارتر اول شکست خوردیم اما با بازیابی 
 روحی��ه و ارای��ه نکته های فنی ب��ه بازی 

برگشتیم. 
کوهیان در پایان در مورد داوری این دیدار 
گفت: معتقدم اگر اشتباهی از سوی داور رخ 
داد ب��رای هر 2 تیم ب��ود و از نحوه داوری 
رضایت دارم ضمن اینکه در شرایط سخت 
و دشوار مثل امروز یک یا 2 اشتباه از سوی 

داور طبیعی است.

زاینده رود
پ��س از 17 روز اس��تراحت، دور 
برگش��ت رقابت های سوپر لیگ والیبال 
90- 89 از ام��روز کلی��د می خ��ورد، 
رقابت هایی ک��ه این فصل در 2 گروه 8 
تیمی برگزار می ش��ود و به گواه بیش��تر 
کارشناس��ان و اهالی فن توپ و تور، پر 
هیج��ان ترین دور رفت تاری��خ خود را 
سپری کرد. باریج اسانس کاشان تیم تازه 
واردی بود که بدون ش��ک با نتیجه هایی 
که برابر بزرگان با س��ابقه ای نظیر سایپا، 
بانک کش��اورزی، ارتعاش��ات و از همه 
مهم تر داماش پر مهره به دست آورد همه 

نگاه ها را به سوی خود جلب کرد.
عملکرد باریج اس��انس کاشان به رهبری 
بازیک��ن اس��بق تیم مل��ی )میر مصطفی 
ش��جاعی( از آن جایی نمود بیشتری پیدا 
ک��رد که آنها در اولین بازی دور رفت در 
کرج موفق به شکست سایپا با مهره هایی 
نظی��ر آرش کمالوند، مه��دی مهدوی و 

فرهاد ظریف شدند.
شاید خیلی ها پیروزی 3 بر 2 کاشانی ها 
برابر س��ایپا را به اتفاق های آغاز فصل و 
شانس مرتبط می دانس��تند اما شاگردان 
جوان و گمنام مصطفی ش��جاعی با ادامه 
روند موف��ق خود فقط مقابل برق کرمان 
)هفته س��وم( با شکس��تی خفیف رو به 
رو ش��دند. بی شک خواندن حرف های 
ش��جاعی که امروز با تیمش در آغاز دور 
برگش��ت در خانه پذیرای سایپای البرز 

هستند خالی از لطف نیست.
وی ابتدا در مورد دور برگش��ت و سایپا 
می گوی��د: به اعتقاد من نی��م فصل دوم 
متفاوتی را شاهد خواهیم بود. همه تیم ها 
از جمله سایپا با تفکر و برنامه متفاوتی پا 
به میدان خواهد گذاش��ت. من نیز این را 
به شاگردانم تفهیم کرده ام که اتفاق های 
دور رفت را به فراموش��ی بسپارند. ما در 
دور برگش��ت با تیم های متحول شده و 
جدیدی رو به رو خواهیم بود که س��ایپا 

نیز از جمله آنهاس��ت. شجاعی در ادامه 
در مورد بضاعت تیمش در دور برگشت 
می گوید: ما قرار بود نسبت به جذب یک 
بازیکن روس برای مرحله برگشت اقدام 
کنیم اما با بررس��ی همه جوانب از جمله 
زم��ان بردن هماهنگی با تیم و نداش��تن 
بضاعت مالی در حد سایر تیم ها، از این 
امر منصرف ش��دیم و الجرم به نیروهای 

موجود اکتفا می کنیم. 
آنه��ا در دور رف��ت فرات��ر از تصورات 
م��ا ظاه��ر ش��دند و بی ش��ک ب��ه پلی 
 اف صع��ود می کنند اما ه��دف ما ابتدا 
جمع آوری بیشتر امتیازها و سپس رو در 
رویی با پیکان است، چون سایر تیم ها از 
تماشاگران انبوه برخوردارند و پیکان فاقد 
آن است هر چند بازیکنان ما هم در مقابل 
تماشاگران زیاد تیم های سال گذشته دسته 
اول، امتح��ان خود را پس داده اند. ناگفته 
نماند که همه تیم های گروه مقابل خوب 
هس��تند از جمله پتروش��یمی، ابومسلم، 

کاله و ارومیه با آن جو وحش��تناک سالن 
خود، اما همان طور که گفتم برای باریج 
اسانس در مرحله پلی اف پیکان حریف 
بهتری است. شجاعی در مورد برگزاری 
لیگ در 2 گروه معتقد است: سال 75 نیز 
بازی های لیگ در دو گروه برگزار ش��د 
که تجربه موفقی نبود و تا امس��ال شاهد 

آن نبودیم. 
برگ��زاری بازی ه��ا در دو گروه عدالت 
را زی��ر س��ئوال می ب��رد و قدرت ه��ا 
یکس��ان تقسیم نمی ش��وند که امیدوارم 
در س��ال های بعد لیگ ی��ک گروهی را 
شاهد باشیم. شاید برای شما جالب باشد 
که در زمان قرعه کشی برخی از تیم های 
گ��روه مقابل، گروه الف را گروه ضعیفی 
می پنداشتند شاید اشاره آنها به تیم ما بود 
که من همان جا گفتم که حاضرم جایمان 
را با آلومینیوم بندرعباس تعویض کنیم. آن 
روز ما را دست کم می گرفتند اما بعدها 

به اشتباه خود معترف شدند. 

تابستان 90 در ورزشگاه کورنالل؛

مصاف تيم هاي سپاهان- اسپانيول 
بنا نداشتیم امروز باب سخن گفتن با شما را باز نماییم ولی اظهار نظر جنابعالی 
در خصوص حاشیه ای بودن علت و یا علل تغییر در بعضی از هیأت های 
ورزش��ی استان در کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه گذشته، ما را بر آن داشت تا 
امروز هم بخش اصلی مطلب خودمان را خطاب به ش��ما به رش��ته تحریر 

درآوریم.
جناب آقای مدیرکل در بخش حاش��یه ای کنفرانس مطبوعاتی شما در روز 
دوش��نبه هفته قبل که در روزنامه های محلی اس��تان در چهارش��نبه مورخ 
89/11/6 به نقل از شما و در پاسخ خبرنگاران در خصوص تغییر و تحوالت 
ص��ورت گرفته در بعضی از هیأت های ورزش��ی، خواندم که جنابعالی از 
خبرنگاران خواسته بودید که به اصل ورزش بیش از حاشیه های آن توجه 

کنند و در ادامه اظهار نموده بودید که وقتمان را صرف کلنجاری ها نکنیم.
قبول این مهم که پوش��ش و پرداختن به مس��أله تغییر و تحوالت مسئوالن 
هیأت های ورزش��ی حاشیه باشد، از جانب شما که یک مدیر برنامه محور 
هستید کمی تا قسمتی برای این حقیر غیر قابل تصور و قابل تعمق می باشد 
چرا که هیأت های ورزشی در هر استان، شهر، شهرستان و... بازوان توانمند 
و اهرم های تعیین کننده برای بس��ط، توس��عه و گسترش آن رشته ورزشی 
به حس��اب می آید و به تبع همین، اهمیت عزل، انتصاب و انتخاب رئیس 
هیأت های ورزش هم نمی تواند یک حاش��یه باشد، بلکه متن و بطن کار 
می باش��د. آقای مدیرکل در ماده یک آیین نامه هیأت های ورزش استان ها 
و در س��رفصلی تحت عنوان تعریف هیأت آمده اس��ت: »هیأت ورزش��ی، 
تشکیالتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش 
رشته ورزشی مربوط و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امور ورزش 
و کش��ف استعدادها و باال بردن سطح مهارت های ورزشی براساس اصول 
و مبانی پیش بینی ش��ده در هدف های فدراس��یون و سازمان تربیت بدنی 
ایجاد می گردد. این هیأت نماینده و جانش��ین فدراسیون ورزش مربوط در 
اس��تان بوده که فعالیت های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل 
تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت 

می کنند.«
با توجه به تعریف فوق که بیانگر نقش بسیار تعیین کننده و مهم هیأت های 
ورزشی می باشد و با توجه به این مهم که دقت نظر، کار کارشناسانه و رعایت 
دقیق ضوابط در عزل، انتصاب و انتخاب رئیس هیأت های ورزشی می تواند 
نقشی اساسی در عملکرد و کارایی آن هیأت داشته باشد؛ اظهار نظر شما در 
خصوص اینکه س��ئوال و توجه به تغییرهای صورت گرفته در هیأت های 
ورزشی حاشیه می باشد و نباید وقت خودمان را صرف آن نماییم از جانب 
ش��ما بسیار قابل تعمق و تأمل می باشد. آقای مدیرکل، باب سخن گفتن با 
ش��ما را در خصوص مسائل ورزش استان در این شماره به صورت موقت 
می بندیم تا در ادامه با سرپرست موقت هیأت والیبال استان که پیشنهاد شما 
برای نجات والیبال بوده و چند صباحی است سکان دار این رشته مفرح شده 

است، هم کالم شویم.
آقای عشايری سالم

آقای عش��ایری، ش��ما مدیرکل راه و ترابری استان هستید که بنابر پیشنهاد 
 ش��خص مدیرکل تربیت بدنی اس��تان، چند صباحی اس��ت سرپرست و 
سکان دار والیبال رو به موت و بحران زده استان شده اید، والیبال که روزی 
روزگاری در س��ال های نه چندان دور یکی از چند قطب برتر کش��ور بوده 
است.  بی شک هدف شخص مدیرکل تربیت بدنی از حضور شما در عرصه 
والیبال، س��ر و سامان بخشیدن به اوضاع اسفناک و احیای دوباره آن در این 
خطه بوده، والیبال خطه ای که باید در وصف و توصیفش گفت: سال به سال 
دریغ از پارسال. بر همین اساس شما در گام اول و برای نشان دادن عالقه و 
توانمندی های مدیریتی خودتان در رابطه با احیای والیبال استان با بهره جستن 
از اعتبارهای بند »ب« اداره کل راه و ترابری، اقدام به تشکیل تیم والیبال راه و 
ترابری و حضور در مسابقه های لیگ دسته اول کشور نمودید. در گام اول 
باید از شما تشکر کرد ولی پس از این تشکر باید از شما سئوال نمود آیا در 
جریان رزومه و افتخارات ارزشمند و درخشان والیبال این خطه هستید؟ به 
طور حتم اگر ش��ما در جریان افتخارها و سوابق درخشان این رشته بودید 
و یا دوس��تان و مش��اوران آگاه شما را یاری می کردند متوجه می شدید که 
عملکرد و توانمندی های والیبال اصفهان به اندازه ای درخشان و چشمگیر 
بوده که تش��کیل و راه اندازی یک تیم متوس��ط و میان جدولی به نام راه و 
 ترابری و حضور در مسابقه های لیگ دسته اول تحت هیچ شرایطی نمی تواند 
وارد کننده یک شوک مناسب و قابل قبول در گام اول برای احیای تدریجی و 

گام به گام والیبال رو به موت استان باشد.
تازه آقای عش��ایری، با توجه به حذف بند »ب« از ابتدای سال آینده معلوم 
نیست شما و همکارانتان می خواهید چگونه برای همین تیم متوسط آن هم 
در لیگ دسته اول والیبال لیگ برتر هزینه کنید. آقای عشایری، شما در گام اول 
اقدام به انتخاب نفر دوم هیأت یعنی دبیر هیأت از بین همکاران اداری خود در 
راه و ترابری کرده اید. توجه به نام و سوابق درخشان بیانگر این واقعیت است 
که گویا ایشان هیچ سابقه و آشنایی با مسأله ورزش و والیبال نداشته که همین 
مسأله هم می تواند بر ابهام ها اضافه کند. در همین راستا گویا شما از فردی 
هم در هیأت والیبال استفاده کرده اید که ایشان از امتحان پس داده های والیبال 
هستند و در امتحان خودشان هم با نمره ضعیف مردود شده اند. حال شما با 

چه توجیهی دوباره از ایشان در هیأت استفاده کرده اید؟
جناب آقای عشایری، وضعیت اسفناک موجود والیبال استان ماحصل مدیریت 
یکی دو نفر از همین همکاران فعلی شما در هیأت است. آقایانی که به صورت 
فامیلی و در حالی که اعتبار ورزشی آنها در حد و اندازه های والیبال استان 
نبود، چند صباحی سکان دار والیبال اصفهان شدند تا بهترین و کامل ترین 
تیشه ها را بر پیکره والیبال استان زده باشند. آقای عشایری، اگر خواهان احیای 
والیبال رو به موت اصفهان هستید، اگر خواهان آن هستید تا در آینده همگان 
به نیکی از شما و عملکردتان در والیبال استان یاد کنند باید دست همکاری 
به سمت و سوی چکیده های امتحان پس داده والیبال باشید. کسانی که هم 
انرژی مثبت دارند، هم کاری هستند، هم اهل فن هستند و هم دلشان برای 

والیبال می سوزد،  نه کسانی که دنبال منافع خودشان هستند.
تازه آقای عش��ایری باید در انتخاب این افراد دلسوز توجه داشته باشید که 
وزن و اعتبار ورزش و موقعیت اجتماعی این افراد هم باید باال و قابل قبول 
باشد. در یک کالم باید توجه داشته باشید که آدم های یک متری نمی توانند 
از درخت دو متری میوه بچینند. پس به جای استفاده از آدم های یک متری 
آن هم با وزن و اعتبار متوسط ورزشی به دنبال آدم های چند متری با وزن و 

اعتبار ورزشی قابل قبول باشید. 

آقای مدیر کل سالم

توپ و تور

ذوب آهن برد، توزين الکتريک نباخت!

امروز، دور برگشت سوپرلیگ والیبال ایران 

شجاعی: در بازی های برگشت هم مدعی خواهيم بود

جواد خلیفه سلطانی

پژمان سلطانیمهدی سلطانی راد
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