
استاندار چهارمحال و بختياري گفت:  همه دستگاه ها 
به ميدان بيايند تا با يك برنامه ريزي جامع، بستر و 
شرايط اقامت راحت گردشگران در اين استان فراهم 
شود. به گزارش فارس، علي اصغر عنابستاني  در 
جلسه ستاد تسهيالت سفرهاي نوروزي اين استان 
با تاكيد بر اهميت جذب گردشگر و نقش آن در 
 توسعه و پيشرفت چهارمحال و بختياري اظهار 
داشت: همه بايد براي تحقق اهداف گردشگري 
بيايند و همكاري تمامي  در اين استان به ميدان 
دستگاه هاي اجرايي به منظور برنامه ريزي در راستاي 
اين استان  به  افزايش جذب و حضور گردشگر 
ضروري است. وي تصريح كرد: جذب گردشگر 
در تمامي مدت سال به ويژه تعطيالت نوروز نيازمند 
اجرايي  تمامي دستگاه هاي  همكاري همه جانبه 
است و از اين رو برنامه ريزي براي افزايش گردشگر 
ورودي و فراهم آوردن شرايط اقامت مناسب و 
افزايش اقامت آنان در مقاصد گردشگري اين استان 
بايد به صورت اولويت دار در برنامه هاي دستگاه ها 
عنابستاني  شود.  دنبال  و  پيگيري  استان  اين  در 
با  به گردشگران  مناسب  ارايه تسهيالت  از عدم 
 توجه به آمار تردد باالي مسافران در محورهاي 
چهارمحال و بختياري انتقاد و تأكيد كرد: فراهم 
آوردن بستر و شرايط افزايش آمار اقامت و اسكان 
مسافران در اين استان ضروري است و بايد آمار 
عبور و تردد مسافران از اين استان و آمار اقامت 
به هم نزديك تر شود كه تحقق اين امر نيازمند يك 
برنامه ريزي جامع و همكاري همه دستگاه هاست. 
صنايع  فرهنگي،  ميراث  مديركل  رياحي  مژگان 
دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري نيز در 
اين جلسه اظهار داشت: نوروز امسال 3 ميليون و 
500 هزار گردشگر وارد اين استان شدند كه تنها 
100 هزار نفر آنان در اماكن گردشگري استان اقامت 

كردند. 

استاندار چهارمحال و بختياري:
شرايط اقامت راحت گردشگران 

در چهارمحال و بختياري 
فراهم شود
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س��عيد م��درس زاده ش��هردار 
كاشان به اقدام ها و برنامه های 
ش��هرداری در خص��وص دهه 
مب��ارک فج��ر گف��ت: برپاي��ی 
نمايشگاه عكس و اسناد انقالب 
در ش��هرداری كاش��ان، برپايی 

ايستگاه نقاشی كودک در محل چهار ...

استان  بهمن ماه  اداری  شورای 
افتتاح  مناسبت  به  اصفهان 
آمفی تئاتر شهيد آوينی و سالن 
ورزشی شهيد كاظمی در مجتمع 
بهايی  شيخ  آموزشی  فرهنگی 
متعلق به كميته امداد امام خمينی 

)ره( استان اصفهان واقع در كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد برگزار 
شد. ...

صفحه آخر/ صفحه8

مدي��رك�ل فرهن��گ و ارش���اد 
بختياری  و  چهارمحال  اسالمی 
ايران  اسالمی  انقالب  گفت: 
الگوی حركت ها و انقالب های 
آزاديخواهانه در جهان و به ويژه 
استراتژيك  و  مهم  منطقه  در 

خاورميانه است. به گزارش فارس، داريوش رضوانی در آيين اختتاميه 
دوازدهمين اشكواره تعزيه اين استان با تسليت ...

شهرستان/ صفحه4

همزمان با دهه مبارک فجر
43 طرح فرهنگی، اجتماعی و عمرانی 

در كاشان اجرا مي شود

افتتاح سالن ورزشي شهيد كاظمي 
و آمفي تئاتر شهيد آويني كميته امداد

انقالب اسالمي الگوي حركت هاي 
آزاديخواهانه در دنياست
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احمدي ن ژاد:  
كاهش قيمت ها از فروردين آغاز مي شود
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• پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت های واجد 
شرايط برای دريافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
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حميدرضا پيرپيران )مديرعامل شركت توزيع 
برق استان اصفهان( در نشست مطبوعاتی 
 در خص��وص تعرف��ه های ج�دي�د ب��رق 
گفت: 70 درصد مشتركان در دهك های يك 
تا 9 قرار دارند كه در قبوض جديد در هر ماه 
بين 2000 تا 4000 تومان افزايش قيمت برای 

آنها درج شده است.
برای  شده  تعريف  پله های  درباره  وی 
مشتركان تصريح كرد: 47 درصد مشتركان 
در دهك اول تا هفتم و 23 درصد در دهك 
هشتم و نهم و 30 درصد در دهك دهم قرار 

دارند.
مديرعامل شركت توزيع برق استان اصفهان، مصارف 
برق را به گزينه ميان باری، اوج بار و كم باری عنوان 
و خاطرنشان كرد: ساعت اين مصارف در فصل پاييز 
و زمستان به ترتيب 5 صبح تا 5 بعد از ظهر، 5 بعد 
از ظهر تا 9 شب و 9 شب تا صبح تعريف می شود. 
اين در حالی است كه اين ساعات در 6 ماه اول سال 
به ترتيب 7 صبح تا 7 شب، 7 شب تا 11 شب و 11 

شب تا 7 صبح می باشد.
پيرپيران ضمن بيان اينكه آبونمان به قبوض خانگی 
و تجاری اضافه نمی شود افزود: در قبوض جديد 
3 درصد ماليات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد. 
به طور مثال در فصول پاييز و زمستان كه متوسط 
مصرف يك خانوار اصفهانی 200 كيلو وات است 
با احتساب 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده اين 
رقم 6000 تومان می شود كه البته با توجه به اينكه 
قبوض برق برای دو ماه محاسبه می گردد در قبض 

اين خانوار رقم 12000 تومانی ثبت می شود.
وی با بيان اينكه ساعت های اوج بار 30 تومان هزينه 
مازاد و ساعات كم باری 15 تومان تخفيف دارد، 

خاطرنشان كرد: مصرف ماهيانه متعارف يك منزل 
مسكونی با احتساب روشنايی )8 المپ كم مصرف( 
يخچال و فريزر )متوسط ايرانی(، تلويزيون 21 اينچ،  
لوازم صوتی و كامپيوتر، ماشين لباسشويی،  جارو 

برقی و... حدود 200 كيلو وات ساعت است.
مديرعامل شركت توزيع برق اصفهان افزود: برای 
مصرف 100 كيلو وات ساعت در ماه رقم 2750 
به  ساعت  وات  كيلو  و 300  برای 200  و  تومان 
ترتيب ارقام 6444 و 13419 تومان محاسبه می شود 
و اين افزايش به صورت پله ای باال می رود. پيرپيران 
برق  جديد  قبوض  در  مندرج  مشخصات   درباره 
گفت: در اين قبوض مشخصات مشتركان،  تاريخ 
قرائت، متوسط مصرف،  محاسبه براساس پله های 
مربوطه و.. درج شده است. حتی در قسمتی از قبوض 
مصرف 6 دوره سال گذشته ثبت می شود تا افراد بتوانند 
 مصرف ماه جاری را با مدت مشابه سال قبل قياس 
نمايند. وی درباره كد خانوار نيز تصريح كرد: در 
واحدهای مسكونی كه بيش از يك خانوار زندگی 
می كنند و به طور معمول شامل خانه های سبك 
قديم و سنتی می باشد و امكان واگذاری انشعاب 

جديد و مجزا وجود ندارد و شرايط الزم 
فراهم نمی باشد می توان از كد خانوار استفاده 
كرد. مديرعامل شركت توزيع برق اصفهان 
در خصوص نحوه درخواست كد خانوار 
مراجعه  با  می توانند  افراد  كرد:  خاطرنشان 
حضوری به برق شهرستان، ارسال پيام كوتاه 
قبوض،  روی  شده  درج  پيامك  شماره  به 
تماس با خدمات مشتركان برق شهرستان 
مربوطه و يا تماس با روابط عمومی به شماره 
تلفن 6278682-0311، درخواست خود را 

اعالم كنند.
پير پيران افزود: پس از اعالم درخواست كد 
بازديدی  از  بعد  از سوی مشتركان  خانوار 
كه به عمل می آيد، مقدمات كار فراهم شده و افراد 
می توانند از كد خانوار استفاده نمايند. وی درباره 
غير  مشتركان  كرد:  تصريح  نيز  تجاری  مشتركان 
خانگی شامل مراكز تجاری است. اين در حالی است 
كه 90 درصد مشتركان تجاری در دهك های اول تا 
نهم قرار می گيرند كه ميزان قبوض جديد آنها نزديك 

به 50 هزار تومان در ماه است.
مديرعامل شركت توزيع برق استان، متوسط مصرف 
ماهانه اين گروه را اينگونه اعالم كرد: برای 200 كيلو 
وات ساعت در ماه مبلغ 164800 ريال و برای 600 
كيلو وات ساعت مبلغ 782800 ريال و همچنين 
و...  ريال   844000 مبلغ  ساعت  وات  كيلو   700
 بايد پرداخت شود. پيرپيران درباره مديريت مصرف 
افزود: متأسفانه وقتی در معابر عمومی حركت می كنيم 
شاهد مصرف غيرمنطقی تعدادی از مشتركان هستيم. 
در واقع اگر اين افراد با اين نگاه مصرف داشته باشند 
در پرداخت قبوض دچار مشكل خواهند شد. اين در 
حالی است كه اگر مشتركان منطقی مصرف كنند در 

پرداخت بهای برق دچار مشكل نمی شوند.

رئيس جمهور با بيان اين كه بركات اجرای قانون 
هدفمندكردن يارانه ها از ابتدای سال آينده خود را 
نشان خواهد داد اظهار داشت: كاهش قيمت ها از 
فروردين ماه 1390 آغاز می شود. به گزارش ايرنا، 
محمود احمدی نژاد در سخنانی در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی كه برای بررسی صالحيت 
امور  وزارت  سكانداری  برای  صالحی  اكبر  علی 
خارجه تشكيل شده بود افزود: اكنون به دليل قرار 
گرفتن در مقطع پايانی سال و پرداخت پاداش ها و 
وصول درآمدها، شاهد مراجعه بيشتر مردم به بازار 
هستيم كه البته اقدام های الزم برای كنترل قيمت ها 

انجام شده است. 
وی از قانون هدفمند كردن يارانه ها به عنوان كار 
مشترک مجلس و دولت ياد كرد و گفت: اين اتفاق 
بزرگ مدت 30 سال جزو آرزوهای ملت ايران و 
همه دلسوزان اين ملت بود كه دولت و مجلس 

به اتفاق يكديگر سازوكارها را طراحی و هدايت 
كردند. رئيس جمهور با اشاره به اينكه به واسطه 
اجرای اين قانون، فصل جديدی از اتفاق های بزرگ 
در عرصه اقتصاد كشور آغاز شده است خاطرنشان 
كرد: به فضل خدا اين كار بزرگ كه آينده روشنی را 
فرا روی اقتصاد كشور ترسيم و همه روابط اقتصادی 
را تنظيم می كند، به خوبی آغاز شده است و در 

آينده، بهتر از امروز خواهد شد. 
وی از اعالن عمومی اتفاق های بزرگ اقتصاد كشور 
در آينده نزديك خبر داد و گفت: در مقطع كنونی 
از 20 درصد  بيش  ميزان  به  شاهد صرفه جويی 
در بخش های گوناگون مصرف انرژی هستيم و 
اتفاق بزرگ در آزادسازی منابع برای عمران  اين 
ايران پيش تر جزو آرزوهای دولت و  و ساختن 
از  برخی  كرد:  نژاد تصريح  احمدی  بود.  مجلس 
ابتدا نيز نمی خواستند كه اين اقدام توسط دولت و 

مجلس انجام شود و مردم را به بحران و فقر وعده 
می دادند كه واقعيت ندارد و تصوری اشتباه است. 
وی ادامه داد: آنها در ابتدا درباره وضعيت اقتصادی 
در آغاز اجرای طرح، اين روال را دنبال می كردند 
و حال كه اين طرح به خوبی آغاز شده می گويند 
كه بعد مشكل ها ايجاد خواهد شد اما ملت ايران 
بدانند به فضل الهی هر روز كه بگذرد وضعيت بهتر 
خواهد شد. رئيس جمهور موفقيت اجرای اين قانون 
را به واسطه اتخاذ تصميم آن از سوی ملت عنوان 
كرد و گفت: در تاريخ ايران و جهان سراغ نداريم 
كه مجلس و دولت تصميمی را بگيرند كه با جيب 
و رفاه همه مردم سر و كار داشته باشد و همه به 
طور يكپارچه حمايت كرده باشند. وی افزود: وقتی 
دل های الهی كنار هم بنشيند و برای خدا حركت 
كند خدا و امام عصر)عج( به آنها كمك خواهند كرد 

و بركتی فوق انتظار به كار آنها خواهند داد. 

سراسری

مدير عامل شركت توزيع برق استان اصفهان اعالم كرد:

چگونگي افزايش قيمت برق مشتركان

جهان نما ایران

روز پليس و مردم در مصر به زد و خورد 
به  معترضان  و  امنيتی  نيروهای  ميان 
سياست های دولت اين كشور گذشت 
بيخ  را  تونس  حوادث  خطر  زنگ  تا 
گوش برخی دولت های عرب به صدا 
برای  مصر  در  ماه  بهمن  پنجم  درآورد 
بزرگداشت ياد 50 كشته نيروهای نظامی 
به دست انگليسی ها در سال 1330، در 
تقويم های اين كشور به نام روز پليس و 
مردم ثبت شده است. با اين حال، امسال 
گلوله های  اتفاق،  اين  سالگرد  در  و 
آب  قوی  جريان  و  آور  اشك  گاز 
از ماشين های آب پاش، پاسخ  حاصل 
به حضور حدود  امنيتی مصر  نيروهای 
دولت  سياست های  معترض  هزار   15
بود.  )رئيس جمهوری(،  مبارک  حسنی 
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از يك 
مقام وزارت كشور مصر، خبر از كشته 
شدن دست كم سه نفر در اين تظاهرات 
داد. با اين حال، الجزيره كشته شدگان را 

چهار نفر اعالم كرد. 
برخی  دعوت  با  تظاهرات  اين  گرچه 
گروه های سياسی همچون جنبش ششم 
آوريل و با حمايت افرادی مانند محمد 
البرادعی مديركل پيشين آژانس بين المللی 
انرژی اتمی كه اينك به يكی از مخالفان 
دولت مبارک بدل شده است، برگزار شد 
اما پيشينه آن را بايد پيش از اين جست. 
دولت مبارک در حالی هفتم و چهاردهم 
آذرماه 1389 دو دور انتخابات پارلمانی 
مردمی  نماينده   508 برگزيدن  برای  را 
برگزار كرد كه اعتراض های گسترده ای 

درباره بروز تقلب به پا شد. 
مصر  مهم  سياسی  گروه های  و  احزاب 
فعاليت،  ممنوعيت  وجود  با  گاهی 
مستقل  لباس  در  را  خود  نامزدهای 
جلو فرستاده بودند، با اين همه، باز هم 
اعمال  و  آنان  از  برخی  صالحيت  رد 
معترضان  انتخابات  در  دولتی  نظرهای 
گروه هايی  و  كشانيد  خيابان  به  را 
حزب  و  الوفد  المسلمين،  اخوان  مانند 
شركت  نخست  دور  در  كه  الناصری 
كرده بودند، دور دوم انتخابات را تحريم 
انفجار  نبايد  ميان  اين  در  البته  كردند. 
يازدهم دی ماه يك خودرو بمب گذاری 
كليسا و مسجد در شهر  بين يك  شده 
اسكندريه را فراموش كرد كه به گزارش 
خبرگزاری رويترز و بنا به اعالم وزارت 
و 24 زخمی  كشته  كشور مصر، هفت 
بر جای گذاشت. هشت مسلمان نيز در 
حادثه  اين  داشتند.  قرار  زخمی ها  ميان 
حدود  كه  مسيحی  صدها  شد  موجب 
10 درصد از جمعيت 79 ميليون نفری 
را تشكيل می دهند، چندين روز  مصر 
خيابان ها را به صحنه های زد و خورد با 

پليس بدل كنند. 
بانك جهانی در گزارش ساالنه خود در 
سال 1388، درباره نرخ باالی بيكاری در 
اين  با  بود.  داده  هشدار  مصر  و  تونس 
درصد   4/5 تونس  در  تورم  نرخ  حال، 
بود و همچنين جمعيت زير خط فقر از 
14 درصد در سال 2000 به كمتر از 4 
همچنين  رسيد.   2010 سال  در  درصد 
نرخ بيكاری در اين كشور از حدود 15 
درصد در سال 1382 به 13 درصد در 
حال،  اين  با  يافت.  كاهش   1389 سال 
محمد   1389 آذرماه  ششم  و  بيست 
به  كه  تحصيلكرده ای  جوان  بوعزيزی 
در  می كرد  دوره گردی  بيكاری،  دليل 
اعتراض به مصادره كاالهای خود توسط 
اين  زد.  خويش  لباس  بر  آتش  پليس، 
آتش، پس از آن بدن جوانان ديگری از 
تونس و الجزاير را نيز سوزاند و سرانجام 

به مصر رسيد. 
در شرايطی كه تجمع هايی در قاهره به 
عليه  تونس  مردم  تظاهرات  از  حمايت 
جمهوری  )رئيس  بن علی  زين العابدين 
فراری آن كشور(، شكل گرفت، خروج 
چهارم  و  بيست  در  تونس  از  بن علی 
شعارهای  به  زدن  دامن  سبب  دی ماه 
ضد مبارک در اين شهر شد. پس از آن، 
روزنامه  تارنمای  هفتم دی ماه  و  بيست 
لندن  چاپ  »القدس العربی«  فرامنطقه ای 
امنيتی  محافظان  و  شاهدان  از  نقل  به 

اعالم كرد كه يك مصری در حالی كه 
عليه پليس فرياد می زد، خود را مقابل 
و  قاهره  مركز  در  نمايندگان  مجلس 

داخل تاكسی خود به آتش كشيد. 
مصر  چاپ  »المصريون«  روزنامه 
 19 جوان  خودكشی  از  بهمن ماه،  سوم 
طبقه  از  را  خود  كه  داد  خبر  ساله ای 
نهم ساختمانی در اسكندريه پرت كرده 
جوانان  خودكشی  روند  نوشت:  و  بود 
با  و  بيكاری  به  اعتراض  در  مصری 
الگو گرفتن از محمد بوعزيزی تونسی 
كه نقطه آغاز اعتراض های مردمی و در 
بن علی  زين العابدين  سرنگونی  نتيجه 
روزنامه،  اين  نوشته  به  دارد.  ادامه  بود، 
نهادهای امنيتی مصر اين خودكشی ها را 

به بيماری روانی آنان مرتبط دانستند. 
غير از شبيه سازی خودكشی های تونس 
به  دی ماه  پنجم  و  بيست  مصر،  در 
فاصله يك روز از فرار بن علی، تجمعی 
شكل  تونس  سفارت  مقابل  قاهره  در 
گرفت كه به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
تظاهركنندگان، مصری ها را به پيروی از 

تونسی ها دعوت كردند. 
شعارهای  سردادن  المصريون،  روزنامه 
است،  ظلم  به  واكنش  مردمی  شورش 
و  تمديد  نه  و  موروثی  حكومت  نه 
مردم مصر نوبت شماست را به جوانان 
»الغد«  حزب  كفايه«،  »جنبش  حامی 
روز،  همين  در  داد.  نسبت  »العمل«  و 
وزارت امورخارجه مصر در بيانيه ای با 
تأكيد بر احترام به انتخاب مردم تونس، 
و  اوضاع  كنترل  برای  آنان  بر عقالنيت 
جلوگيری از هرج و مرج در كشور ابراز 

اطمينان كرد. 
در اين بيانيه تأكيد شد آنچه از اهميت 
مردم  همه  يكپارچگی  است  برخوردار 
دستاوردهای  حفظ  منظور  به  تونس 
و  كشور  اين  استقالل  از  پس  خود 
جلوگيری از بروز تحوالت منفی و در 
معرض خطر دادن اين دستاوردهاست. 
المصريون  روزنامه  ديدگاه،   همين  با 
خود  دی ماه  ششم  و  بيست  شماره  در 
شورای  فوری  نشست  برگزاری  از 
 دفاع ملی به رياست مبارک خبر داد و 
منظور  به  نهادهای دولتی مصر  نوشت: 
از  ناشی  تأثيرهای  هرگونه  با  مقابله 
آماده باش  حالت  به  تونس،  تحوالت 
درآمده اند. اين روزنامه نوشت: اقدام های 
در  مصر  دولتی  نهادهای  پيشگيرانه 
از  جلوگيری  برای  تالش  چارچوب 
می شود  اتخاذ  تونس  سناريوی  تكرار 
 ك��ه ش��امل مكل���ف ك�ردن ش��ورای 
نخست وزيری به تأخير در اعالم افزايش 
قيمت برخی كاالها و مقابله با هرگونه 

تالش برای افزايش قيمت هاست. 
از نظر امنيتی نيز اقدام های پيشگيرانه ای 
هرگونه  برگزاری  از  جلوگيری  برای 
تظ�اه��رات و تجم��ع ه�ای اعت��راض 
اين  نوشته  به  است.  شده  اتخاذ  آميز 
مصر  در  حاكم  نظام  آمريكا،  روزنامه، 
و  سياسی  اصالحات  تأييد  لزوم  به  را 
اقتصادی و نيز اجتماعی در كوتاه مدت 
از سرنگونی حكومت  و عبرت گرفتن 
است  فراخوانده  بن علی  زين العابدين 
سرنوشت  با  مصر  كنونی  شرايط  در  تا 
رو  به  رو  تونس  در  رژيم حاكم  مشابه 
سرايت  امكان  درباره  هشدارها  نشود. 
حوادث تونس به ديگر كشورها از جمله 
قاهره  ناآرامی های  مشاهده  با  نيز  مصر 
مركز  رئيس  االثاثی  فرح  گرفت.  قوت 
تبليغات،  و  پژوهش  آمريكايی  عربی- 
بيست و پنجم دی ماه به شبكه الجزيره 
برای  را  زنگ خطر  تونس  مردم  گفت: 
مصر،  مانند  كشورها  از  ديگر  بسياری 
عربی  و ساير كشورهای  اردن  الجزاير، 
به صدا درآورده اند. وی افزود: تظاهرات 
مردم مصر برابر سفارت تونس در قاهره 
بود كه  اين زنگ های خطر  از  نمونه ای 
فقير  و  بيكار  اميد،  نا  جوانان  دست  به 
عربی به صدا در آمد. پيام مردم تونس 
فقط برای نظام های حاكم بر كشورهای 
عربی و نخبگان سياسی حاكم نبود بلكه 
احزاب سياسی، رهبران دينی و رهبران 

طوايف را هم خطاب قرار داد. 

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی تهران 
آزمايشی طرح جديد  اجرای  از  بزرگ 
زوج و فرد خودرو در تهران خبر داد. 
سردار حسين رحيمی در گفتگو با ايرنا 
بيشتر  آشنايی  جهت  طرح  اين  افزود: 
شهر  شده  تعيين  نقاط  در  رانندگان 

تهران هم اينك در حال اجراست. 
وی اظهار داشت: محدوده زوج و فرد 
غرب  شمال  و  شمال  بخش  در  بيشتر 
رانندگان  و  است  يافته  افزايش  تهران 
محدوديت های  با  نقاط  اين  در  بيشتر 
در  رحيمی  هستند.  مواجه  ترافيكی 
محدوده  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ 
دوربين  و  تابلو  به  فرد  و  زوج  جديد 

اين  گفت:  خير؟  يا  است  شده  مجهز 
تابلوهای  به  تجهيز  حال  در  محدوده 
و  زوج  جديد  طرح  است.  نياز  مورد 
فرد در پايتخت از 75 كيلومتر به 200 

كيلومتر افزايش يافته است. 
محدوده زوج و فرد از شمال به بزرگراه 
شمال  از  همت،  و  زين الدين  شهيد 
غرب به بزرگراه چمران، جنوب غرب 
از  تندگويان،  و  بعثت  بزرگراه های  به 
غرب به بزرگراه نواب، شمال شرق به 
بزرگراه شهيد زين الدين و شهيد باقری 
بزرگراه های  به  شرق  جنوب  از  و 
منتهی  بعثت  و  بسيج  دوران،   شهيد 

می شود. 

سايه تحوالت تونس بر سرزمين فراعنه

طرح جديد زوج و فرد خودرو 
در تهران به اجرا درآمد 

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

خروج از قدرت حاصل نقشه ای
 از پيش تعيين شده بود  

سعد حريری )نخست وزير سابق لبنان( مدعی شد: خارج شدن ما )وی 
و هم پيمانانش( از قدرت، فقط نتيجه لحظه ای كه نتيجه مشورت های 
ميشل سليمان با نمايندگان مجلس اعالم شد، نبود، بلكه اين امر ناشی 
وسيله  به  و  شده  طراحی  قبل  ماه ها  از  كه  بود  خارجی  اقدام های  از 
از بيروت، سعد حريری در  ايرنا  نيروهای داخلی اجرا شد. به گزارش 
روند  از  المستقبل  حزب  گفت:  المستقبل  حزب  سياسی  دفتر  نشست 
دموكراسی در هيچ مرحله از مراحل دولت تخطی نكرده است. وی افزود 
: تحوالت اخير، تغيير قوانين بازی دموكراسی را به شكلی كه در سال 
»اميل  تمديد مدت رياست جمهوری  باعث  و  داد  ميالدی روی   2005
لحود« شد را دنبال می كرد. سعد حريری تأكيد كرد: اين امری بود كه 
باعث شد، گروه های زيادی از لبنانی ها ضربه غير قابل قبولی را دريافت 
كنند و همين امر باعث واكنش مردم شد، البته احساسات بزرگ و پاک با 
برخی از اقدام های تند كه به صورت استثنايی از طرفداران بزرگ حزب 

المستقبل در سراسر لبنان بروز كرد، در هم آميخته شد. 
وی تأكيد كرد: ما جزييات اين اتفاق ها را به خوبی می دانستيم و برخورد 
با آن از همان لحظه اول با اين تصور بوده كه تالش ها برای به عقب 
انداختن صدور كيفرخواست دادگاه برای تحميل نخست وزيران قبلی بر 
ما با دخالت قدرت های خارجی از يك سو و ترساندن جبهه داخلی از 
سوی ديگر صورت می گيرد. سعد حريری گفت: به خاطر همين قبل از 
شروع مشورت ها برای تعيين نخست وزير جديد با نمايندگان مجلس 
عقب  جديد  دولت  وزيری  نخست  در  خود  نامزدی  از  كرديم،  اعالم 

نشينی نمی كنيم، هر چند كه می دانستيم نتيجه آن چه خواهد بود. 
وی افزود: بعد از آن همه ما و لبنانی ها متوجه حوادث جديدی شديم و 
چهره هايی در مقابل تلويزيون ظاهر شد تا با دخالت در كار نخست وزير 
بتوانند با تحقق خواسته های خود فردی را حذف يا از معادله سياسی 
تأكيد  حريری  كنند.  وارد  آن  جای  به  را  ديگری  اسم  و  نموده   خارج 
رد: حزب المستقبل در خط اول دفاع از نظام دموكراسی قرار دارد؛ اين 
 2005 و   2004 1998و  سال های  در  حريری  رفيق  كه  است  موضعی 
به مسائل سرنوشت سازی  اين حزب  انتخاب كرد. وی گفت:  ميالدی 
آن  و  است  پايبند  دارد  قرار  ما  دموكراسی  نظام  و  لبنان  روی  پيش  كه 
مسايلی است كه فراكسيون المستقبل در موضع گيری آشكار خود بعد 
 از پايان مشورت خود با رئيس جمهور يا نخست وزير جديد اعالم كرده 

است. 
سعد حريری تصريح كرد: اگر خيابان وسيله بيان موضع سياسی باشد، 
نبايد اين امر هيچ وقت به سالح برتری بر ديگران تبديل شده و يا زمينه 
خروج از قوانين و صحنه های دشمنی با دولت و مؤسسات رسمی را 
فراهم كند. وی در پايان همه سران حزب المستقبل را به پيروی كامل از 
خط مشی رفيق حريری فرا خواند. گفتنی است كه دولت سعد حريری با 
استعفای 11 وزير دولت ساقط شد و نجيب ميقاتی بعد از مشورت های 
ميشل سليمان با نمايندگان مجلس به عنوان نخست وزير دولت جديد 
و  گذشته  وزيران  نخست  با  را  خود  مشورت های  وی  شد.  انتخاب 

فراكسيون ها انجام داده و به زودی دولت خود را تشكيل خواهد داد.
 

تأكيد تركيه بر افزايش مناسبات 
با بوسنی و هرزگوين 

در  بوسنی و هرزگوين  مقام های  با  ديدار  تركيه در  امور خارجه  وزير 
سارايوو، ضمن حمايت از تشكيل دولت جديد بعد از انتخابات عمومی 
در ماه اكتبر سال گذشته در اين كشور، گفت كه تركيه خواهان افزايش 

مناسبات و پيشرفت سياسی و اقتصادی بوسنی و هرزگوين است.  
به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبری، احمد داوود اوغلو بعد از ديدار 
با »باقر ايزت ييگوويچ« عضو مسلمان شورای رياست جمهوری بوسنی 
به  تأكيد كرد كه وی  اين كشور  و هرزگوين و رهبران احزاب سياسی 
عنوان رياست كميته شورای وزيران اروپا به منظور تسهيل تشكيل دولت 
جديد بوسنی و هرزگوين به سارايوو سفر كرده است. وزير امور خارجه 
تركيه همچنين در ديدار با مقام های بلند پايه بوسنی و هرزگوين مسائل 
در  همچنين  وی  داد.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  منطقه ای  مختلف 
شهر »بانيا لوكا« مركز جمهوری صربسكا بخش صرب نشين بوسنی و 
ديدار و گفتگو  )رئيس جمهور صربسكا(  ميلوراد دوديك  با  هرزگوين 

كرد. 

10 كشته بر اثر برخورد دو قطار
 در آلمان 

بر اثر برخورد 2 قطار در شرق آلمان،  دست كم 10 نفر كشته شدند. به 
قطار  يك  با  مسافربری  قطار  يك  برلين،   از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش 
باربری در ايالت  ساكسونی – آنهالت در شرق آلمان با يكديگر برخورد 
كردند. به گفته مأموران آتش نشانی و يك سخنگوی پليس فدرال، در 
نيز  اين حادثه كه در نزديكی اوشرزلبن و ماگدبورگ رخ داد، تعدادی 
قطار  نكردند.  اعالم  را  زخمی ها  دقيق  تعداد  منابع  اين  شدند.  زخمی 
هارتز البه اكسپرس بين ماگدبورگ و هالبرشتات در حركت بود. نيروهای 
امدادی و مأموران آتش نشانی برای كمك به آسيب ديدگان در صحنه 

حاضر شدند. 
.

پادشاه عربستان از حسنی مبارک 
حمايت كرد 

از  يونايتدپرس  خبرگزاری 
سعودی  عربستان  مركز  رياض 
عبدالعزيز  بن  عبداله  نوشت: 
عربستان(  )پادشاه  سعود  آل 
در  تظاهركنندگان  می گويد: 
كشور  اين  می خواهند  مصر 
) مصر(  را از طريق ايجاد شورش 
بی ثبات  خواهانه  بد  بلوای  و 
كنند. خبرگزاری رسمی ) دولتی(  
پادشاه  كه   كرد  اعالم  عربستان 
تماس  در  سعودی  عربستان 

اين  در  عبداله  كرد.  اعالم  وی  از  را  مبارک،  حمايتش  با حسنی  تلفنی 
تماس تلفنی گفت: مصر كشوری عربی و مسلمان است و هيچ عرب و 
انسان مسلمانی نمی تواند تحمل كند كه بعضی نفوذی ها به اسم آزادی 
بيان بين مردم دوست و برادر مصر )با هدف ايجاد بی ثباتی در امنيت و 
ثبات( نفوذ كرده و با عقده گشايی استثماری نيات قلبی شان به تخريب،  
اغتشاش و شورش  ايجاد  ايجاد رعب و وحشت،  آتش زدن،  غارت و 
بپردازند. بنابرگزارش سی ان ان،  مبارک به پادشاه سعودی گفت:  وضعيت 

با ثبات است. 
مبارک )رئيس جمهور مصر( گفت: مصر در مقابل هركسی كه  حسنی 
به  و  ايستاد  خواهد  كند  استفاده  سوء  مصر  مردم  آزادی  از  كند  تالش 
هيچكس اجازه نمی دهد با تحريك گروه ها و استفاده از آنها به اهداف 

مشكوک و بدخواهانه شان برسند.

استاندار اصفهان با بيان اينكه ايجاد قرارگاه جنگ 
نرم در اصفهان از خواسته های رئ��يس جم���ه�ور 
است، انقالب  معظم  رهبر  منويات  راستای  در   و 
 گفت: اين استان ظرفيت ها و پتانسيل زيادی برای اين امر

دارد. 
به گزارش ايرنا، عليرضا ذاكر اصفهانی در جلسه 
اصفهان  استان  نرم  جنگ  قرارگاه   راهبردی 
در  عالی  نهاد  يك  عنوان  به  قرارگاه  اين  افزود:  

سياستگذاری مربوط به جنگ نرم عمل می كند. 
توطئه های  با  مقابله  را  قرارگاه  اين  فعاليت  وی 
دشمنان از جنس تهديدهای نرم با محوريت فرهنگی 

 دانست و اظهار داشت: مأموريت اين قرارگاه شناخت 
آسيب ها و ارايه راهكارهای مناسب با جنگ نرم 
دشمن و آشنايی دستگاه های مختلف با شيوه های 
جنگ روانی است. استاندار اصفهان گفت:  برای اولين 
بار در قرارگاه جنگ نرم يك اطلس و اتاق رصد برای 
 تحوالت فرهنگی و برخی بخش های ديگر طراحی 

و تصويب شده است. 
وی يكی از برنامه های جدی و مهم دشمن را ترويج 
خرافه گويی و فرقه گرايی در كشور عنوان كرد و 
يادآور شد:  برای مقابله با اين حربه دشمن، اقدام هايی 
در حال برنامه ريزی و اجراست. ذاكر اصفهانی با 

بيان اينكه اصفهان در چند دوره تاريخی گذشته به 
 خوبی درخشيده است، اظهار داشت:  اين قرارگاه
 نمی توانست در تهران ايجاد شود زيرا پايتخت 
درگير كار اجرايی است و نظر رئيس جمهور نيز بر 

اين بود كه در اصفهان ايجاد شود. 
وی تأكيد كرد:  استان اصفهان در اين باره به عنوان 
پايلوت در سطح ملی عمل می كند. معاون سياسی 
و امنيتی استاندار اصفهان نيز پيشتازی اين استان در 
حوزه فرهنگی را از خواسته های رئيس جمهور بيان 
كرد و گفت: دولت دكتر احمدی نژاد توجه ويژه به 

حوزه فرهنگی دارد. 

علی اكبر صالحی با اخذ رأی اعتماد از مجلس 
هشتم به عنوان وزير امور خارجه به دولت دهم 

پيوست.  
علی اكبر صالحی در سال 1328 به دنيا آمد، وی 
مدرک كارشناسی خود را از دانشگاه آمريكايی 
فنی در سال  را در رشته علوم  بيروت و دكترا 
1977 از دانشگاه ام آی تی آمريكا دريافت كرد. 

هيأت  عضو  دانشيار،  علمی  مرتبه  با  صالحی 
دانشگاه  مكانيك  مهندسی  دانشكده  علمی 

تا   1361 سال های  بين  و  بوده  شريف  صنعتی 
1363 و 1368 تا 1372 رياست اين دانشگاه را 

بر عهده داشته است. 
آژانس  در  ايران  نماينده  قبلی  دولت  در  وی 
بين المللی انرژی اتمی بود. همچنين، صالحی به 
مدت دو سال معاونت دبير كل سازمان كنفرانس 

اسالمی را بر عهده داشته  است. 
غالمرضا  استعفای  از  پس  و   1388 سال  در 
ايران،  اتمی  انرژی  سازمان  رياست  از  آقازاده 

محمود احمدی نژاد، علی اكبر صالحی را برای 
سمت انتخاب كرد. 

صالحی دانشيار دانشگاه صنعتی شريف، رئيس 
هسته ای  فيزيك  استاد  دانشگاه،  اين  سابق 
انجمن  در  عضويت  بهشتی،  شهيد  دانشگاه 
وزير  مشاور  بهشتی،  شهيد  دانشگاه  هسته  ای 
ايران  اتمی  انرژی  سازمان  رئيس  امور خارجه، 
كارنامه  در  را  امورخارجه  وزارت  و سرپرست 

كاری خود دارد. 

حضرت آيت ا... العظمی مظاهری گفت: تا زمانی 
كه مفاسد و ناهنجاری های اخالقی بزرگی همانند 
اعتياد، بی كاری جوانان، ظلم و بی عدالتی، اختالط 
آموزشی،  محيط های  در  ويژه  به  مردان  و  زنان 
بازی  و  شايعه پراكنی  حجابی،  بد  و  بی حجابی 
خصوص  به  غيبت  و  دروغ  افراد،  آبروی  با 
دروغ های سياسی و اجتماعی، در جامعه وجود 
دارد، نمی توان مدعی شد كه به همه آرمان های 
جمهوری اسالمی عمل شده است. به گزارش 
در  مظاهری  العظمی  آيت ا...  حضرت  ايمنا، 
ديدار با مسئوالن ستاد برگزاری دهه فجر استان 
فجر،  دهه  ايام اهلل  گرامی داشت  ضمن  اصفهان، 
هدف اصلی انقالب اسالمی و ملت عظيم الشأن 
ايران را، برقراری نظامی اسالمی و مردمی دانسته 
و تأكيد كردند: جمهوری اسالمی با مفهوم عميقی 

كه در خود دارد، در واقع استمرار حكومت پيامبر 
اكرم)ص( است و از اين جهت، حفاظت از اصول 
و دستاوردهای آن و زنده نگاه داشتن ارزش های 
آن يكی از مسئوليت های عمومی به شمار می آيد. 
وی با بيان اينكه نظام جمهوری اسالمی از دو 
ركن اساسی مردم و اسالم تشكيل يافته است، 
تصريح كردند: معنای جمهوری اسالمی اين است 
كه حكومت و نظامی كه بر اين مدل، تأسيس 
گرديده است، بايد با محوريّت اسالم و قوانين 
اسالمی و با پشتوانه جدی مردم اداره گردد آيت ا... 
مظاهری قيام جاودان امام حسين)ع( را اصالح و 
بازگرداندن اين وضعيت ننگين دانسته و افزودند: 
سيدالشهدا)ع(، هم شيوه فريب كارانه و دروغين 
سقيفه بنی ساعده و هم شيوه فسادانگيز و سلطنتی 
معاويه در اداره حكومت اسالمی را مردود اعالم 

كرده و با قيام خود در عمل تأكيد فرمودند كه 
در حكومت اسالمی، همه كاره، مردم هستند، ولی 

محوريت با امامت است. 
وی در تبيين آفت ها و آسيب های عمل گرايی در 
نظام اسالمی، از فساد اخالقی به عنوان يكی از 
موانع اساسی عمل گرايی در جمهوری اسالمی و 
يكی از معضالت زير بنايی در زمان حاضر نام 
برده و افزودند: افت شديد اخالق و بی اعتنايی به 
ارزش های اخالقی كه باعث ايجاد فساد اخالقی 
در جامعۀ اسالمی شده است، به هيچ عنوان با 
تقدس نظام جمهوری اسالمی و با التزام به مفهوم 
عميق آن سازگاری ندارد و تا زمانی كه مفاسد 
و ناهنجاری های اخالقی در جامعه وجود دارد، 
نمی توان گفت كه به تمام آرمان های جمهوری 

اسالمی عمل شده است.

ايجاد قرارگاه جنگ نرم در اصفهان از خواسته هاي رئيس جمهور است 

صالحي بر كرسي وزارت خارجه نشست 

حضرت آيت ا... العظمی مظاهری:

با وجود مفاسد اخالقی در جامعه، آرمان های اسالمی محقق نخواهد شد 

احمدي ن ژاد:  

كاهش قيمت ها از فروردين آغاز مي شود

الدن سلطاني
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رو در روآژیر

مي��ان  بي��كاری  ن��رخ  م��ورد   در 
آم��ار  مرك��ز  و  مرك��زی   بان��ك 
ن��رخ  ب��رای  دارد،  وج��ود   فاصل��ه 
 بي��كاری مبن��ای دقيقی وج��ود ندارد
ن��رخ  می ش��ود،  پيش بين��ی  ام��ا  و   
از  بيش��تر  قش��ر،  اي��ن  در  بي��كاری 
كش��ور  متوس��ط  بي��كاری   ن��رخ 

باشد. 
 رئي��س هي��ات مدي��ره انجم��ن باور 
گفت: اج��رای قان��ون هدفمند كردن 
يارانه ها در ميان قش��ر معلول كه نرخ 
بيكاری در ميان آنها بيشتر از معدل نرخ 
بيكاری در كشور بوده و تحت پوشش 
پرداخت مس��تمری های ناچيزی قرار 
دارند و جزو اقشار آسيب پذير جامعه 
 محس��وب می ش��وند، تأثيرمستقيمی

می گذارد. 
 س��هيل معين��ی در گفتگ��و ب��ا ايلن��ا 
متع��دد  مش��كالت  ب��ه  اش��اره   ب��ا 
 معل��والن در زمين��ه اش��تغال تأكي��د 
ك��رد: متأس��فانه هيچ مرك��زی برای 
 رص��د و بررس��ی ن��رخ بي��كاری در 
و  ن��دارد  وج��ود  معل��والن   مي��ان 
ن��رخ  م��ورد  در  ك��ه  ط��ور   هم��ان 
بيكاری مي��ان بانك مرك��زی و مركز 
 آمار فاصله وج��ود دارد،در مورد نرخ 
چني��ن  ني��ز  معل��والن   بي��كاری 
اگ��ر چ��ه  و  دارد  معضل��ی وج��ود 
برخ��ی منابع اين ن��رخ را بيش از 60 
در ص��د ب��رآورد می كنند ام��ا برای 
اي��ن ن��رخ نيز مبن��ای دقيق��ی وجود 
نداش��ته و نرخ بيكاری در اين قش��ر، 
 بيش��تر از نرخ بيكاری متوسط كشور 

است. 
 رئي��س هي��أت مدي��ره انجم��ن باور 
اف��زود: با توج��ه ب��ه جمعيت تحت 
پوش��ش بهزيستی و افراد متقاضی كار 
در انجمن ها و س��اير نهادها مشخص 
است كه افراد معلول در زمينه اشتغال 
با مش��كالت متعددی مواجه هستند؛ 
بيش��تر افراد معلول ش��اغل نيز ثبات 
كاری نداش��ته و يا با حداقل دستمزد 
كارمی كنند و حتی تحت پوشش بيمه 

هم نيستند. 
معينی با اش��اره به لزوم توانمندسازی 
معل��والن ب��رای افزاي��ش مش��اركت 

اجتماع��ی آنها گف��ت: در برنامه پنج 
ساله توس��عه كشور پيش بينی شده كه 
بايد س��االنه 10 درصد از افراد معلول 
س��ازمان های حمايتی،  پوشش   تحت 
 از چرخ��ه حمايت خارج ش��وند؛ بر 
بهزيس��تی  س��ازمان  اس��اس   اي��ن 
موظ��ف اس��ت ظ��رف م��دت پن��ج 
 س��ال،50 درصد از جمعي��ت معلول 
 ت�ح����ت پ�وش����ش خ����ود را از 
چرخه حمايت خ��ارج كند در حالی 
ك��ه اين كار مس��تلزم توانمندس��ازی 
 اف��راد معل��ول اس��ت، اما متأس��فانه 
ب��ه  مرب��وط  مش��كالت   هن��وز 
توانمن��د س��ازی معلوالن حل نش��ده 
 و مش��كل اش��تغال همچن��ان پابرجا 

است. 
وی با اش��اره به نگران��ی فعلی جامعه 
معل��والن در اي��ن زمينه تأكي��د كرد: 
اجرای قانون هدفمن��د كردن يارانه ها 
در ميان قش��ر معلول كه نرخ بيكاری 
در مي��ان آنه��ا بيش��تر از مع��دل نرخ 
بيكاری در كشور بوده و تحت پوشش 
پرداخت مس��تمری های ناچيزی قرار 
دارند و جزو اقشار آسيب پذير جامعه 
محس��وب می ش��وند، تأثير مستقيمی 

می گذارد. 
رئي��س هي��أت مديره انجم��ن باور با 
اعالم اينكه بيش��تر قشر معلول جامعه 
جزو دهك س��وم جامعه هستند ادامه 
 داد: در م��اده هفت��م قان��ون هدفمند 
ك��ردن يارانه ه��ا و ني��ز در آيين نام��ه 
 اجراي��ی م��اده يازده��م اي��ن قانون
 تأكي��د ش���ده ك�ه باي�د از اقش���ار 
آس��يب پذي��ر جامعه حمايت ش��ده 
ب��رای  وي��ژه ای  تدابي��ر  دول��ت   و 
از  همچن�ي�ن  بي��ان�ديش����د   آنه���ا 
مح��ل هدفمن��دی يارانه ه��ا حمايت 
در  معل��ول  اف��راد  ب��رای   خاص��ی 
مكم��ل  و  درم��ان  بيم��ه   تامي��ن 
نظ���ام جامع  تأمي����ن   هم�چ����ون 
گرفت��ه  نظ��ر  در  اجتماع��ی   تامي��ن 
تأمي��ن زندگ��ی  ام��كان   ش��ود ك��ه 
حداكث��ری و متعارف ب��رای معلوالن 
بي��كار فراهم ش��ده و حداقل حقوق 
 نرخ بي��كاری به اف��راد معل��ول داده 

شود.

 زندگی با يك ش��ريك تمام وقت! اين 
ش��كل جديد زندگ��ی برخوردهايی را 
ه��م در بردارد كه جرقه اولين دعواهای 
زن و ش��وهری ش��ما را رقم می زنند. 
فرض كنيم ش��ما نوعروس و نودامادی 
هس��تيد كه به تازگی عق��د كرده ايد و 
داري��د يك تجربه جديد يا يك س��بك 
زندگی متفاوت را می گذرانيد؛ واقعيت 
اين اس��ت ك��ه روزه��ای اول زندگی، 
روزه��ای »منطب��ق ش��دن ب��ا ديگری« 
است. حتی تصورش هم برايتان سخت 
 اس��ت؛ ول��ی واقعي��ت زندگ��ی همين 

است. 
حت��ی اگر ش��ما در ويژگی ه��ای كلی 
ش��خصيتی به نس��بت مش��ابه باش��يد، 
چيزهای ديگری هستند كه در روزهای 
اول زندگ��ی خيل��ی منصفان��ه بايد در 
موردش تواف��ق كنيد؛ چي��ز هايی مثل 
غذا خوردن، حد پوش��يدگی، س��اعت 
به خواب رفتن و بيدار ش��دن، تماش��ا 
و انتخ��اب برنامه تلويزي��ون و رفتن به 

جاهايی كه هر دو نفر دوست دارند. 
اينها خيلی چيزهای كوچكی هس��تند؟ 
بله! شايد اينها خيلی روزمره و كوچك 
باش��ند اما زندگی از همي��ن چيز های 
كوچك درس��ت ش��ده اس��ت. به طور 
معم��ول دعواها ه��م از همين چيزهای 
كوچك ش��روع می شوند. دعوای زن و 
شوهر باالخره بايد يك فرقی با دعوای 

وسط خيابان داشته باشد. 
اينكه آن ق��در صدايتان را بلند كنيد كه 
همس��ايه طبقه باال هم بشنود، اينكه هر 
وقت می خواهيد بحثی را ش��روع كنيد 
حالتان جوری اس��ت ك��ه می خواهيد 
منفج��ر ش��ويد، اينك��ه همس��رتان را 
 تهديد كنيد، فقط مش��كل را چند برابر

 می كند. 
بر چهار راهی دعوا 

وقت��ی كه ما با همس��رمان اختالف پيدا 
می كني��م، ب��رای حلش چ��ه راه هايی 
ب��ه ذهنم��ان می رس��د؟ چط��ور عمل 
می كنيم؟ به طور معمول ما 4 راه بيشتر 

نداريم: 
1- مذاك��ره می كني��م. مث��ل دو تا بچه 
آدم می نش��ينيم ب��ا همس��ر گرامی در 
م��ورد مش��كلمان صحبت ك��رده و راه 
حل هايش را بررسی می كنيم. بعد هم 
به احتمال بعيد به ي��ك توافق منصفانه 

می رسيم. 

2- خوش��بين می ش��ويم. می ش��ويم 
سعدی ش��يرازی و با ديدن كسی كه پا 
ندارد، به خاطر همين كفش كهنه ش��كر 
می گويي��م. نديده ايد كس��انی را كه تا 
با شوهرش��ان دعوايشان می شود، شكر 
خدا می كنند كه ش��ريك زندگی ش��ان 
مثل مرد همس��ايه معتاد نيست؟ باالخره 

اين هم يك راهش است ديگر! 
3- بی خي��ال می ش��ويم. ب��ا خودمان 
می گويي��م مس��أله ارزش دع��وا كردن 
ن��دارد و همين ج��وری بی خيالی طی 

می كنيم. 
4- می ريزي��م توی خودم��ان. ناراضی 
هس��تيم اما به طور مستقيم به همسرمان 
نم��ی گوييم؛ به جای آن درددل هايمان 
را می بري��م به همكار يا زن همس��ايه 
می گويي��م. گفتن ندارد ك��ه هيچ كدام 
 از 3 راه آخ��ر، در طوالنی مدت جواب 
نم��ی دهند. بهتر اس��ت از هم��ان اول 
زندگی، »مهارت مذاكره كردن« را توی 

خودتان پرورش دهيد، چطور؟ 
 نرخ های وسط دعوا 

غير از اختالف های شخصيتی چيزهای 
ديگری هم موجب داغ تر شدن دعوای 
زن و ش��وهر می ش��وند؛ چيز هايی كه 
بهش��ان می گويند »سبك های ارتباطی 

ناسالم«. 
حرف زدن از موضع قدرت 

آقا! خانم! همسرتان كه زيردستتان نيست 
كه هی پند و اندرزش می دهيد، برايش 

سخنرانی می كنيد، شخصيت اش را به 
جای روان ش��ناس تحليل می كنيد يا با 
منت از س��رش می گذريد؛ همسرتان، 

همسرتان است؛ »هم« به عالوه »سر«! 
ايجاد احساس گناه در طرف مقابل 

تل��ف  می گويي��د  ك��ه  چ��ه   يعن��ی 
شده ايد، قربانی شده ايد؟ يعنی چه كه 
تم��ام ايثارهای بوده و نبوده گذش��ته را 
رديف می كني��د؟ يعنی چه كه خودتان 
را با آدم ه��ای هزاربار از خودتان بدتر 
مقايسه می كنيد؟ می خواهيد همسرتان 
احساس گناه كند و از خير دعوا بگذرد 
و ح��ق را بدهد به ش��ما؟ فكر می كنيد 

هميشه اين كار جواب می دهد؟ 
ذهن خوانی 

نه، خدايی اش خودتان هم اين حرفتان 
را قبول داريد؛ برمی گرديد وس��ط دعوا 
به همس��رتان می گوييد م��ن بهتر از تو 
می دانم منظورت چيس��ت؛ يعنی شما 
ديگر از س��لول های مغز همسرتان هم 

به او نزديك تريد؟ 
استفاده از »بله، اما...« 

بل��ه، از اين تناقض آميزتر وجود ندارد. 
بعضی ها تكيه كالمشان همين با پا پيش 
كشيدن و با دست پس زدن »بله، اما...« 
است. بابا، اگر مشكلی وجود دارد، اگر 
حرف همسرتان را قبول نداريد، راست 
و محترمان��ه بگوييد كه قب��ول نداريد. 
مجبوريد اين كار را انجام دهيد كه روان 
شناس��ان ناچار شوند يك اس��م قلمبه 

س��لمبه را بگذارند روی اي��ن كارتان؛ 
»شكايت كردن معارض و مغاير«؟! يكی 
از بدترين راه ها اين اس��ت كه وس��ط 
حرف های همس��رتان بزني��د زير گريه 
)خانم عزيز!( تا او مجبور شود حرفش 
را قط��ع كند يا برعكس بزنيد زير خنده 
)آقای عزيز!(. زياد توی حرف همسرتان 
نپري��د؛ چه با گريه، چه با خنده و چه با 

حرف. 
تعميم دادن جزييات 

تو »هميش��ه« اي��ن كار را می كنی، من 
»هي��چ وق��ت« از زندگ��ی روی خوش 
ندي��ده ام، تو »بايد« ق��در من را بدانی، 
من »نبايد« تو را آزاد می گذاش��تم و... 
باي��د و نباي��د چون حس ب��د اجبار را 
در ط��رف مقاب��ل به وجود م��ی آورد، 
 باعث موض��ع گي����ری ط�رف مقابل 

می شود. 
ام��ا در م��ورد هرگز و هميش��ه و هيچ 
وقت و ديگر كلمه هاي مطلق مثل اينها، 
ويرجينيا س��تير � روان ش��ناس خانواده 
� حرف قش��نگی دارد؛ »اي��ن كلمه ها 
از دنيای اس��اطير آمده اند و در زندگی 
روزم��ره واقعيت ندارن��د«. آقا! خانم! با 
همس��رتان در مورد همين »دفعه« دعوا 
كنيد و فوری نچسبانيدش به »هرگز« و 

»هميشه«. 
عقل گرايی بيش از حد 

اين هم برای خودش مس��أله ای است. 
به عنوان مثال همسرتان شريك عاطفی 
زندگی تان اس��ت. گاهی منطقی بودن 
بي��ش از حد و تجزي��ه و تحليل كردن 
ج��واب نمی دهد؛ يك ن��گاه مهربان يا 
ي��ك لبخند يا يك جمله عاش��قانه بهتر 

دعوا را خاتمه می دهد. 
تحقير كالمی 

 »ت��و ه��م ب��ا اي��ن فكر های ل��وس و 
احمقان��ه ات!«، »خيلی س��اده لوحی!«، 
»به هيچوجه بلد نيس��تی زندگی كنی!«، 
»بدبخ��ت! ت��و تا ح��اال ت��وی عمرت 
تونس��تی دو تا لباس با هم ست كنی؟« 
و... ب��از هم نمون��ه بياوري��م از تحقير 
كالمی؟ تحقير كه هيچ، حتی انتقاد بجا 
هم وقتی زياده از حد تكرار شد آزارنده 

می شود و زندگی را تلخ می كند. 
غير از اينها، بعضی ها عادت دارند توی 
مهمانی ها به جای زنشان حرف بزنند؛ 
اين هم نوعی تحقير غيرمس��تقيم است، 

نه؟

جامعه

يك روانش��ناس گفت: افرادي كه با وجود بيماري هاي 
روحي و روان��ي ازدواج كرده و اين موضوع را مخفي 
مي كنند باي��د بدانند در نهايت در ط��ي زندگي، طرف 
مقابل متوجه اين موضوع مي ش��ود و زمينه طالق ايجاد 

مي شود. 
ن��ادر قلمب��ر در گفتگو با فارس با بيان اينكه نخس��تين 
اظه��ار  اس��ت،  اعتي��اد  ط��الق  افزاي��ش  در   عام��ل 
داش��ت: البته مشكالت زناش��ويي در حال حاضر بيش 
از اعتي��اد معضل ايجاد مي كند كه باي��د براي حل اين 
 معض��ل، آموزش هايي در س��طح جامع��ه مدنظر قرار 

گيرد. 
 وي ب��ا اش��اره به اينك��ه اگ��ر بيماري هاي��ي از جمله 
 مش����ك�الت ژنتي�ك�����ي و ف�يزي�ول�وژيك�ي در زن 
 ي��ا مرد وج��ود داش��ته باش��د، مش��كالتي در زندگي 
مش��ترک به وجود خواهد آورد، گفت: از جمله عوامل 
ديگ��ر در افزايش طالق مي توان به مس��ائل اقتصادي، 
 بي��كاري و بيماري ه��اي روان��ي در طرفي��ن اش��اره 

كرد. 
اين روانشناس بيان كرد:  افرادي كه با وجود بيماري هاي 
روحي و روان��ي ازدواج كرده و اين موضوع را مخفي 
مي كنند باي��د بدانند در نهايت در ط��ي زندگي، طرف 
مقاب��ل متوجه اين موضوع مي ش��ود و زمينه هاي طالق 

را ايجاد مي كنند. 
قلمبر با بيان اينكه بايد به جوانان قبل از ازدواج آموزش 
داده ش��ود، گفت: چنانچه يكي از طرفين دچار اشكال 
در اين زمينه است به متخصص مراجعه كرده و آموزش 
ببيند چرا كه اين موضوع به كاهش طالق كمك مؤثري 

مي كند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه در حال حاضر در جامع��ه ما مواد 
مخ��در ارزان و بس��يار اس��ت، گفت:  زياد ش��دن مواد 
مخدر از جمله شيش��ه، كراک و قرص هاي روانگردان 
 نش��ان مي ده��د كه توج��ه كمي ب��ه مس��ائل فرهنگي 

داشته ايم. 
اين روانش��ناس با اشاره به اينكه فشارهاي اقتصادي در 
افزايش طالق مؤثر اس��ت، ادامه داد: گاهي توقعات باال 
از م��رد باعث مي ش��ود كه او در ص��ورت تهيه نكردن 
خواس��ته هاي خان��واده، به مش��كالت عاطف��ي دچار 
 ش��ود و ميزان اختالفات در زندگي مش��ترک نيز بسيار 

مي شود. 
اينك��ه در خان��واده اي ك��ه م��دام  بي��ان  ب��ا   قلمب��ر 
عاطف��ي  فش��ار  باش��د،  داش��ته  وج��ود   مش��اجره 
 زي��ادي روي فرزندان ايجاد مي ش��ود، ادامه داد: طالق 
 منج��ر به ايج��اد كمبود هاي��ي در فرزندان مي ش��ود و 
اي����ن  ب����راي  ازدواج  زم�����ان  در  آين�����ده  در 
وج��ود  ب����ه  عاطف����ي  كمبوده����اي   اف����راد 

مي آيد. 

مخفي كردن بيماري  از همسر 
منجر به افزايش طالق مي شود

   نزديك به 60 درصد از معلوالن 
بيكار هستند 

اولين دعواهای دو نفره  

 يك شيوه مؤثر برای آرامش بيشتر، آگاهی 
از اين نكته است كه چگونه فكر منفی و 
متزل��زل می تواند به س��رعت از كنترل 
خارج ش��ود. آيا تاكنون متوجه شده ايد 
كه وقتی گرفتار فكرتان هس��تيد چقدر 
احساس نگرانی می كنيد؟ و برای برطرف 
كردن آن، هرچه بيشتر در جزييات آن فرو 
رويد، حالتان بدتر می شود. يك فكر به 
فكر ديگر منجر می شود و باز به فكری 
ديگر، تا اين كه به نقطه ای می رسيد كه 
فوق العاده ناراحت می شويد. برای مثال، 
ممكن است در نيمه شب بيدار شويد و به 
ياد آوريد كه روز بعد بايد به كسی تلفن 
كني��د. بعد به جای اين كه از به يادآوری 
چنين تلفن مهمی احساس آرامش كنيد 
به فك��ر تمام چيزهايی می افتيد كه بايد 
فردا انج��ام دهيد. در خاط��ر خود يك 
گفتگوی احتمال��ی با رئيس تان را مرور 
كرده، خودتان را بيشتر ناراحت می كنيد. 
 خيل��ی زود با خود می انديش��يد باورم 
نمی شود كه سرم اين قدر شلوغ است. 
بايد روزی پنجاه تلفن بزنم. زندگی چه 
كسی اين طور است؟ و اين انديشه همين 
طور ادامه پيدا می كند ت��ا اين كه دلتان 
برای خودتان می سوزد. برای اشخاص 
بس��ياری هيچ حدی وجود ندارد كه اين 
نوع تهاجم فكر چه مدت می تواند ادامه 
پيدا كند. در حقيقت، بسياری می گويند 
كه روزها و شب های بسياری را در اين 
نوع مرور ذهنی سپری می كنند. الزم به 
گفتن نيست كه با سری پر از نگرانی ها 

و ناراحتی ها امكان ندارد بتوانيد احساس 
آرامش كنيد. راه حل اين مشكل آن است 
كه پيش از آن كه افكارتان فرصت داشته 
باشند گلوله برفی بسازند متوجه شويد 
كه در س��رتان چه اتفاق می افتد. هر چه 
زودتر از س��اختن اين گلوله برفی ذهنی 
جلوگيری كنيد راحت تر می توانيد آن را 
متوقف كنيد. در اينجا، ممكن است شما 
درست هنگامی متوجه اين گلوله برفی 
فكرتان شويد كه مشغول مرور فهرست 
كارهايی باش��يد ك��ه روز بعد بايد انجام 
دهيد. پس به ج��ای آن كه فكرتان را با 
روز بعد مشغول كنيد، به خودتان بگوييد 
آخ، باز دوباره ش��روع كردم و هوشيارانه 
از رشد آن در نطفه جلوگيری كنيد. شما 
رش��ته افكارتان را پيش از آن كه فرصت 
حركت پيدا كند متوقف می نماييد. سپس 
می توانيد فكرتان را روی رضايت مندی 
از ي��ادآوری تلفنی كه بايد انجام ش��ود 
متمركز كنيد، ن��ه روی اين نكته كه چه 
قدر در افكارتان غوطه ور هس��تيد. اگر 
نيمه ش��ب است، ش��ماره تلفن را روی 
تكه ای كاغذ يادداشت كنيد و به خواب 
بروي��د. حتی می توانيد قلم و كاغذی را 
برای چنين مواقعی كنار تختخوابتان داشته 
باشيد. ممكن است آدم پركاری باشيد، اما 
يادتان باشد كه اگر سرخود را با اين افكار 
كه چقدر گرفتار هستيد پر كنيد تنها خود 
را وادار می كنيد كه فشار روحی بيشتری 
را احس��اس كرده و مشكل را وخيم تر 

كنيد. 

پنجرهزیر پوست شهر

مواظب گلوله برفی انديشه خود باشيد   برخورد با واحدهاي خبازي متخلف

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سميرم 
برنامه هاي دهه فجر را تشريح كرد

رسانه ها در خط مقدم مبارزه 
جنگ نرم هستند

رئيس س��ازمان بازرگانی چهارمح��ال و بختياری از 
برخورد قانونی با نانوايان متخلف و تعطيل كنندگان 
واحد ه��ای خبازی خب��ر داد. به گزارش ايرنا  اس��ماعيل 
 كاويان���ی در نش�س����ت هدفمن����دی يارانه ه����ای 
چهارمحال وبختياری گفت: يكی از هدف هاي اجرای طرح 
هدفمند س��ازی يارانه ها، ارتقا كيفيت نان است. وی تأكيد 
كرد : با نانوايان كم فروش و واحدهايی كه نان بی كيفيت به 
م��ردم عرضه كنند برخورد می ش��ود. كاويانی با اش��اره به 
تعطيلی خودس��رانه يك واحد خبازی در شهر گهروگفت: 
تمامی واحد های خبازی موظفند قبل از تعطيل نمودن واحد 
صنفی، موارد را به اداره بازرگانی اطالع دهند. رئيس سازمان 
بازرگانی چهارمحال وبختياری با اشاره به تشديد بازرسی ها 
در حوزه آرد و نان،افزود :كم فروشی، گران فروشی و عرضه 
نان بی كيفيت در نانوايی های آزادپز از موارد تخلف است. 
اين مقام مس��ئول با اش��اره به اختصاص كد شناس��ايی به 
واحدهای خبازی در سراسر چهارمحال وبختياری،تصريح 
كرد:مردم می توانند نظرات خود در مورد كيفيت نان توليدی 

واحدها را از طريق سامانه پيام كوتاه اطالع دهند. 

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه سميرم برنامه های 
دهه مبارک فجر اين نهاد را تش��ريح كرد. س��رهنگ 
پاسدارمسعود جهانگيری اظهار داش��ت:در اين ايام كلنگ 
ساختمان حوزه مقاومت نبی اكرم)ص( به زمين زده خواهد 
ش��د. وی با اشاره به برگزاری همايش ها و مراسم مختلف 
در دهه فجر خاطر نش��ان كرد: همايش��ی با عنوان بهشت 
خانواده به همت بس��يج خواهران ناحيه در اين ايام برگزار 
می شود. به گفته وی، يادواره شهدای شهرستان و شهدای 
منطقه پادنا و تجليل از ورزش��كاران بسيجی در رشته های 
مختلف در اين دهه برپا می شود. جهانگيری يادآور شد: در 
اين دهه گردهمايی اركان گردان های الزهرا وعاشورا و دوره 
تربيت و تعالی اعضای ش��ورای فرهنگی بسيج فرهنگيان 
برگ��زار خواهد ش��د. وی تصريح كرد: 22 بهم��ن يادآور 
رش��ادت  های جان بركفانی اس��ت كه جمهوری اس��المی 
مرهون خون پاک آنهاست. وی رسالت خطير هر ايرانی را 
حراس��ت از خون ش��هدا و تالش برای عزت و سربلندی 

ايران عنوان كرد.

نماينده ولی فقيه در سپاه ناحيه فارسان گفت: رسانه ها 
در عصر حاضر به لحاظ گستردگی كار اطالع رسانی، 
در خ��ط مقدم مبارزه جنگ نرم با دش��من ق��رار دارند.  به 
گزارش ايرنا حجت االس��الم اس��ماعيل زمانپور در گارگاه 
خبرنويسی بسيجيان فعال شهرستان فارسان افزود: خبرنگاران 
و رس��انه ها بايد با ايفای نقش هوشمندانه و آگاهانه ضمن 
رصد توطئه دشمنان، برای خنثی سازی هدف هاي جنگ نرم 

دشمن بيش از پيش تالش كنند. 

دث
حوا

زاينده رود
ب��ر اث��ر برخورد ش��ديد بي��ن دو دس��تگاه خ��ودروی س��واری در يكی 
 از محوره��ای ارتباط��ی اصفه��ان رخ داد 5 نف��ر كش��ته و 3 نف��ر زخم��ی 

شدند.
رئيس پليس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در اين باره گفت: يك سانحه 
تصادف بين دو دس��تگاه خودروی س��واری پيكان و پژو در محور نيك آباد به 

زيار رخ داد كه بالفاصله مأموران پليس راه به محل اعزام شدند.
به نقل از پايگاه اطالع رس��انی پليس س��رهنگ علی نيكبخت تصريح كرد: در 
اين حادثه 4 نفر از سرنش��ينان خودروی پيكان در دم فوت و 4 نفر ديگر كه به 

شدت مجروح شده بودند به سرعت به بيمارستان منتقل شدند.
وی خاطرنش��ان ك��رد: متأس��فانه يكی از مجروح��ان بر اثر ش��دت جراحات 
 وارده ج��ان خ��ود را از دس��ت داد و 3 نف��ر ديگ��ر هم اكنون در ح��ال مداوا 

می باشند.
رئيس پليس راه اس��تان در خاتمه بی مباالتی از طرف راننده خودروی پيكان و 

حركت در مسير مخالف را علت بروز اين حادثه عنوان كرد.

زاينده رود
فردی كه با وعده وام اقدام به كالهبرداری 10 ميليارد ريالی از شهروندان كرده بود 
توسط كارآگاهان اداره مبارزه با جرايم خاص و رايانه ای پليس آگاهی استان اصفهان 
دستگير شد.سرهنگ حسين حسين زاده )رئيس پليس آگاهی استان اصفهان( در گفتگو 
با اين پايگاه اظهار داش��ت: در پی كالهبرداری فردی فرصت طلب با سوء استفاده از 
وعده و وعيد وام و تس��هيالت موضوع به صورت ويژه در دس��تور كار مأموران اداره 
مبارزه با جعل و كالهبرداری قرار گرفت.وی افزود: در تحقيقات انجام شده مشخص 
ش��د كه اين فرد با تشويق طعمه های خود به س��رمايه گذاری برای دريافت وام های 
كالن مقدار 10 ميليارد ريال از آنان كالهبرداری كرده اس��ت. اين مقام مسئول تصريح 
كرد: با به كارگيری اقدام هاي ويژه پليسی فردی به نام »اتميش - م« 29 ساله شناسايی 
و با هماهنگی مقام قضايی طی عملياتی ضربتی دستگير شد.رئيس پليس آگاهی استان 
گفت: متهم در بازجويی های اوليه منكر هرگونه بزهی می ش��د ولی پس از رو به رو 
شدن با شواهد و مدارک مستدل لب به اعتراف گشود و به جرايم انتسابی خود اقرار كرد. 
سرهنگ حسين زاده خاطرنشان كرد: متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی 

تحويل مراجع قضايی شد.

زاينده رود
شرور مسلح سابقه داری كه موجب سلب آسايش شهروندان اصفهانی می شد توسط 
مأموران اداره عمليات ويژه پليس آگاهی استان اصفهان دستگير شد.سرهنگ حسين حسين 
زاده )رئيس پليس آگاهی استان اصفهان( در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در پی كسب 
خبری مبنی بر شرارت، سرقت و ايجاد نا امنی توسط فردی سابقه دار به نام »عيسی - ج« 27 
ساله در يكی از منطقه های شهر اصفهان موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران اداره 
عمليات ويژه اين پليس قرار گرفت.وی تصريح كرد: در تحقيقات صورت گرفته مشخص 
شد متهم فاقد مكان است و مرتب محل اختفای خود را تغيير می دهد. اين مقام مسئول 
افزود: با به كارگيری اقدام هاي ويژه فنی و پليسی يكی از مخفيگاه های وی شناسايی و پس 
از كسب اطمينان از حضور وی در محل با هماهنگی مقام قضايی به سرعت مأموران به محل 
مورد نظر اعزام شدند.رئيس پليس آگاهی استان گفت: طی يك عمليات ضربتی هنگامی 
كه متهم قصد فرار به وسيله يك خودرو سرقتی را داشت دستگير شد. وی در ادامه عنوان 
كرد: سوابقی از جمله شرارت، زورگيری، سرقت، برهم زدن نظم عمومی و ايجاد رعب و 
وحشت برای شهروندان در پرونده اين متهم وجود دارد. سرهنگ حسين زاده خاطرنشان 

كرد: متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شد.

»ميالد«، هر روز از مادرش پول بيش��تری برای خريد 
خوراكی درخواس��ت می كند. با اين ح��ال، به  نظر 
می رس��د الغرتر از گذش��ته شده اس��ت و هر روز 
گرسنه از مدرسه به خانه می آيد. پس از مدتی روشن 
می شود كه »ميالد«، پول خوراكی خود را به يك كالس 
پنجمی می دهد كه او را تهديد كرده است در صورت 
نپرداختن پول، كتكش خواهد زد.»سارا«، تصور می كند 
كه همه چيز در مدرسه جديدش خوب است، چون 
همه دخترها رفتار خوبی با او دارند. اما ناگهان متوجه 
می شود كه يكی از دخترها، شايعات نادرستی درباره او 
پخش كرده اس��ت. سارا آن شب با چشمان گريان به 
خواب می رود و در روزهای بعد نزد مربی بهداشت 
مدرسه می رود و ادعا می كند دل درد دارد تا از رفتن 
به كالس درس خودداری كند. مشكالتی كه ميالد و 
س��ارا با آن دست به گريبان بوده اند، به شكل گسترده 
مشاهده می شود. بنابر مطالعات انجام شده، بسياری از 
كودكان و نوجوانان گفته اند كه قلدری و آزار ديگران، 
در مدرسه آنها روی می دهد. قلدری می تواند سبب 
بروز كابوس های شبانه در كودكان شود و آسيب های 
عاطف��ی جدی  به آن ها وارد كند كه در طول زندگی 
ادام��ه ياب��د. در وضعيت های حاد، ممكن اس��ت با 
ترس ها و تهديد های بسيار جدی همراه باشد، روان و 
استعدادهای فرد را ويران كند يا حتی آسيب های شديد 
به جا بگذارد. اگر كودک ش��ما م��ورد آزار و اذيت و 
قلدری ديگران قرار گرفته است، روش هايی وجود دارد 
كه به كمك او برويد تا  هرچه بيشتر بر اين مشكل غلبه 
كن��د و از آثار منفی آن بكاهد. حتی اگر اكنون كودک 
شما با اين مشكل رو به رو نيست، الزم است در اين 
زمينه با او حرف بزنيد و او را برای حل چنين مشكالت 

احتمالی آماده كنيد. 
قلدری چيس��ت؟ بيشتر كودكان گاهی از سوی يكی 

از وابس��تگان يا يكی از دوستانش��ان مورد تمسخر و 
آزار قرار می گيرند. بيش��تر اي��ن آزارها  اگر همراه با 
ش��وخی و در فضايی دوستانه و دوطرفه باشد، زيانی 
ندارد. اما هنگامی كه اذيت كردن دائمی، خشونت  بار 
و نفرت آميز باشد، قلدری به شمار می رود و بايد از 
آن جلوگيری كرد. قلدری يعنی آزار عمدی فيزيكی، 
كالمی يا روانی ديگری. قلدری می تواند به ش��كل: 
ضرب��ه زدن، هل دادن، لق��ب توهين آميز دادن، تهديد 
و تمسخر ديگران برای گرفتن اجباری پول يا گرفتن 
وسايل با ارزش آنها باشد. بعضی از كودكان با ناديده 
گرفتن و ساختن شايعات بی اساس در مورد افراد ديگر، 
به قل��دری و آزار آنها می پردازند. بعضی ديگر نيز از 
تمامی روش های ممكن برای مسخره كردن ديگران و 
آسيب رساندن به احساس های آنها استفاده می كنند. 
قلدری بايد جدی گرفته ش��ود. نبايد آن را مس��أله ای 
فرض كرد كه كودكان بايد در مقابل آن مقاوم ش��وند. 
تأثيرات نامطلوب قلدری می تواند بسيار جدی باشد و 
عزت نفس و روابط اجتماعی كودک را در آينده تحت 
تأثير قرار دهد. در شرايط حاد، امكان دارد قلدری سبب  

بروز اتفاقاتی جدی همچون فرار از مدرسه شود.
کمک به کودک قربانی: اگر كودكتان به ش��ما گفت 
كه قربانی قلدری شده است، هرچقدر هم كه ناراحت 
بش��ويد، آرامش خود را حفظ كرده و حمايت از او را 
فراموش نكنيد. كودكان بيشتر وقت ها تمايلی ندارند 
كه در باره قلدری با والدينش��ان صحبت كنند. آنها از 
اتفاقاتی كه روی داده اس��ت، احس��اس ش��رمندگی 
می كنند و نگران هس��تند كه مبادا والدينشان از آن ها  
نا اميد شوند.گاهی كودكان تصور می كنند اين مشكل 
به خاطر اش��تباه آنها روی داده است و اگر به گونه ی 
ديگری رفتار می كردند، اين اتفاق نمی  افتاد. گاهی از 
اين مسأله نگران اند كه اگر كودک قلدر دريابد كه  آنها 

مش��كل را با فرد ديگری در ميان گذاشته اند، اوضاع 
بدتر از پيش شود. عده  ای ديگر نگران هستند كه مبادا 
والدينشان حرف آنها را باور نكنند و اقدامی برای رفع 
مشكل انجام ندهند يا آنها را وادار كنند به مقابله و مبارزه 
با كودک قلدر بپردازند، در حالی كه به ش��دت از  او 
می ترسند. كودكتان را به خاطر آن كه آنقدر شجاعت 
داشته است كه مسأله را با شما در ميان بگذارد، تحسين 
و تش��ويق كنيد. به او گوش��زد كنيد كه تنها نيست و 
بسياری از كودكان در اين سن قربانی قلدری بوده اند. 
تأكيد كنيد كه كودكی قلدر است كه رفتاری نادرست 
انجام می دهد، نه او. به كودكتان اطمينان كامل بدهيد 
كه مش��كل را با هم فكری خودش حل خواهيد كرد. 
گاهی اوقات، رفتار برادر، خواهر يا دوس��ت بزرگتر 
می تواند در حل مشكل بسيار كارساز باشد. می توانيد 
برای دخترتان بازگو كني��د كه خواهر بزرگترش )كه 
الگوی اوس��ت( چگونه با اين مش��كل رو به رو شد 
و آن را ح��ل ك��رد. برادر، خواهر يا دوس��ت بزرگتر 
می تواند توضيحات بيشتری درباره آنچه در مدرسه 
اتفاق افتاده اس��ت، يا جايی كه قلدری رخ داده است، 
به شما  بدهد و دريافتن بهترين راه حل كمك تان كند. 
اگر متوجه شديد كه كودک قلدر در صورت آگاهی از 
اينكه كودكتان با شما صحبت كرده است، رفتار بدتری 
خواهدكرد، مسأله را جدی بگيريد. گاهی، مراجعه به 
والدي��ن كودک قلدر می تواند مفيد باش��د. در موارد 
ديگر، آموزگاران يا مشاوران، بهترين افرادی هستند كه 
می توان نخست به آنها مراجعه كرد. اگر بعد از مراجعه 
به آموزگار يا مشاور، احساس كرديد كه باز هم بايد با 
والدين كودک قلدر صحبت كنيد، بهتر است اين كار را 
در محيطی انجام دهيد كه يك مقام رسمی از مدرسه، 
مثل مشاور، حضور داشته باشد. بسياری از كشورها در 

زمينه قلدری، قوانين و مجازات های روشنی دارند. 

دستگيری شرور سابقه دار مسلح در اصفهاندستگيری كالهبردار 10 ميلياردی در اصفهانبی مباالتی راننده منجر به فوت 5 نفر شد

قلدری ممنوع!

كمک به كودكان در مقابل زورگويی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

همزمان با دهه مبارک فجر
43 طرح فرهنگی، اجتماعی و 

عمرانی در كاشان اجرا مي شود
زاينده رود

سعيد مدرس زاده شهردار كاشان به اقدام ها و برنامه های شهرداری 
در خصوص دهه مبارک فجر گفت: برپايی نمايش��گاه عكس و اسناد 
انقالب در شهرداری كاشان، برپايی ايستگاه نقاشی كودک در محل چهار 
راه آيت ا... كاش��انی، چاپ كتاب زندگينامه ش��هدا و ايثارگران انقالب 
اسالمی، همايش نقش و جايگاه زنان در مهندسی فرهنگی كشور، برپايی 
نمايش��گاه كتاب با موضوع انقالب، زندگی امام خمينی)ره( و معارف 

اسالمی را از جمله برنامه های اين ايام دانست. 
ش��هرداری كاشان اجرای مس��ابقه های طناب كشی بانوان، ركاب زنی 
تيم دوچرخه س��واری س��ازمان به مقصد حرم مطهر امام خمينی)ره(، 
برپايی نمايشگاه حجاب و عفاف در محل ميدان كمال الملك، تجليل 
از همس��ران ايثارگر شهرداری به مناس��بت دهه فجر، ديدار با خانواده 
معظم ش��هدا و برگزاری نشست تحليلی الگوهای رفتاری مقام معظم 
رهب��ری و امام خيمن��ی)ره( را از ديگر برنامه ه��ای دهه مبارک فجر 
عنوان كرد. شهردار كاش��ان خاطرنشان كرد: شركت در مراسم تجديد 
 ميثاق با شهدا در روز 22 بهمن در محل ميدان امام خمينی)ره( برگزار 
می ش��ود. مدرس زاده در پايان به افتتاح 14 پروژه عمراني ش��هرداري 
كاشان همزمان با اين ايام اشاره كرد و گفت: سرويس دهي رايگان سازمان 
تاكسيراني در مسيرهاي منتهي به مراسم، برپايي مسابقه هاي خالقيت ذهن 
جوانان،  برگزاري جش��نواره دانش آموزي كودک با قالب هاي گوناگون 
 و برپايي ايستگاه ها سرگرمي كودكان و نوجوانان همزمان با راهپيمايي

22 بهمن بخشي ديگر از مهم ترين برنامه هاي اجرايي اين ايام است.

برای رسيدن به توسعه پايدار بايد 
از منابع آب و خاک حفاظت كنيم

وزي��ر جهاد كش��اورزی در بازدي��د از غرف��ه اداره كل منابع طبيعی و 
آبخيزداری اس��تان اصفهان در نمايشگاه جلوه های خدمت كه در محل 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور برگزار شد ضمن بيان مطلب 
فوق افزود: تاكنون اقدام های مؤثری در زمينه آبخيزداری صورت گرفته 
و بايد اين فعاليت ها در قالب فيلم های كوتاه و انيميشن به اطالع مردم 
برس��د. دكتر صادق خليليان نرم افزار سروناز كه توسط روابط عمومی 
اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری اس��تان اصفهان تهيه شده را به طور 
دقي��ق مورد بازديد قرار داد و اظهار داش��ت: هر چه در زمينه آش��نايی 
كودكان با فرهنگ حفاظت از منابع طبيعی و آبخيزداری تالش شود مؤثر 
است و پايدار خواهد ماند. رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری 
كشور نيز در حاشيه اين نمايشگاه بيان داشت: مديريت جامع آبخيزداری 
رس��الت استراتژيك ماست و موفقيت بخش های جنگل، مرتع و بيابان 
در گرو برخورداری از ديدگاه جامع نس��بت به حوزه های آبخيز است. 
دكتر علی س��الجقه گفت: مديريت جامع، س��ازمان منابع طبيعی را از 
پراكنده كاری دور داشته و ما را در حفاظت بهينه از عرصه های طبيعی 
همچنين واگذاری اصولی و علمی اراض��ی، ياری خواهد كرد. وی به 
يكصد و پنجمين سال ايجاد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور 
اش��اره و افزود: در پانزدهم اسفندماه يعنی اولين روز هفته منابع طبيعی 
)روز درختكاری( تالش می كنيم نرم افزار س��روناز كه نقش مؤثری در 
فرهنگ سازی و آشنايی كودكان با منابع طبيعی دارد در سطح وسيعی 

توزيع شود.

استفاده از آب آشاميدنی اصفهان 
نيازی به دستگاه  های تصفيه ندارد 

مس��ئول آزمايشگاه ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: آب 
آشاميدنی اصفهان هيچ گونه مشكلی از نظر كيفيت ندارد و برای استفاده 

از آن نيازی به دستگاه  های تصفيه آب نيست. 
به گزارش ايمنا محمدحس��ن ربيعی با بيان اينكه مس��أله بی كيفتی آب 
آش��اميدنی اصفهان از س��وی برخی افراد س��ودجو و برای سودآوری 
شركت های سازنده دستگاه های تصفيه آب بيان شده است، اظهار داشت: 
به ش��هروندان اين اطمينان را می دهم كه آب آشاميدنی اصفهان مشكل 
خاصی ندارد و اين فروشندگان با تبليغات نادرست خود درصدد ايجاد 

تشويش و شك در بين مردم هستند. 
وی افزود: ما با اس��تفاده از دس��تگاه های تصفيه آب مشكلی نداريم اما 
برای مصرف آب آش��اميدنی شهر اصفهان نيازی به اين گونه دستگاه ها 
 نيست و تبليغات صدا و سيمای استان در اين راستا غيرضروری و اشتباه 

است. 
مس��ئول آزمايشگاه شركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با اشاره به 
اينكه طبق گزارش س��ازمان بهداشت و علوم پزشكی اصفهان غلظت 
امالح آب آش��اميدنی اين ش��هر در ح��د مجاز اس��ت. وی افزود: در 
صورتی كه در برخی از منطقه های كيفيت آب مش��كل داش��ته باشد 
با تعامل و همكاری دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان ب��ر آن نظارت 
 كامل داريم و به اين مكان ها از طريق آبرس��انی س��يار خدمات رسانی 

می كنيم. 

برگزاری جلسه اخالق 
در سپاه ناحيه كوهرنگ

زاينده رود  
در آس��تانه فرارسيدن دهه مبارک فجر جلس��ه اخالق با حضور 

كاركنان سپاه ناحيه كوهرنگ در محل نمازخانه اين سپاه برگزار شد.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، در اين جلسه يكی از 
روحانيون طرح هجرت با اش��اره ب��ه خطبه هايی از نهج البالغه گفت: 
وقتی هدف، خدمت بيشتر به همنوعان باشد، بايد راه و رسم آن را هم 
آموخت و»مردم داری « يكی از اين راه هاست كه با شناخت نمودها و 
ش��اخص های آن می توان توفيق خدمتگزاری و همدلی را دو چندان 

كرد.
حجت االس��الم مراد عرب با بيان اينكه  حس��ن خلق، عفو و گذشت، 
بخش��ش و محبت، تواضع و فروتنی، سعه صدر )حوصله و تحمل( و 
تفقد و گره گشايی )برآوردن نيازها( از مهم ترين نمودهای مردم داری 
اس��ت گفت: حسن خلق، گش��اده رويی و خوش رفتاری از بارزترين 

صفاتی است كه سهمی عمده در جذب مردم به اسالم و نظام  است.
وی نس��ب با عنوان اينكه بی شك راز محبوبيت در گرو خوش خلقی 
 اس��ت و رمز »م��ردم داری « در پرتو »خوش رويی « می باش��د، اضافه 
كرد: خوش رفتاری در برخورد با مردم، همچون آهن ربايی است كه فلز 
وجود انسان ها را به سوی خود می كشاند و دل های پراكنده را به هم 
 وصل می كند. حجت االس��الم مراد عرب با عنوان اينكه قرآن يكی از 
مهم ترين محور فضائل اخالقی را محبت می داند، افزود: بر همه  مديران 
و كاركنان ادارات الزم و ضروری است كه در سلوک اجتماعی، احسان 

و محبت به مردم را نصب العين خويش قرار دهند.

برگزاری دوره قرآن كتاب الهی، 
نورهدايت، شفای سينه از دردهای 

اخالقی است
زاينده رود  

مس��ئول امور رحانيون سپاه قمر بنی هاشم )ع( در جمع كاركنان 
سپاه استان گفت: قرآن كتاب الهی، نور هدايت، شفای سينه از دردهای 
اخالقی اس��ت. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، حجت 
االس��الم محسن شيرزاد افزود: قرآن راهنما انسان به سوی زندگی برتر، 
ذكر حق، مفسر حقايق، نظم دهنده ام�ور، منبع پند و عبرت، مولّد آگاهی 
و بصيرت، عالج كوردلی، صراط مستقيم، ميزان تشخيص حق و باطل، 
مبين مسائل عالی اخالقی، نشان دهنده حيات نيكان و پاكان، و حجت 
حضرت حق در دنيا و آخرت است. وی ادامه داد: مرد و زن در برابر اين 
نعمت بی نظير الهی مسئول و تكليف به ياد گرفتن قرآن و عمل به آيات 
آن در تمام شئون حيات را دارند. حجت االسالم شيرزاد افزود: بی تفاوتی 
نسبت به كتاب خدا گناهی بس بزرگ و معصيتی بس عظيم است. وی 
ادامه داد: قرآن نامه حق به سوی عبد است كه پاسخ اين نامه به وسيله عبد 
واجب است و پاسخ آن از جهت قلب، آراسته شدن به عقايد حقه و نيز 
قرار گرفتن در گردونه عمل صالح است. حجت االسالم شيرزاد گفت: 
قرآن شفيعی است كه شفاعتش درپيشگاه حق قبول و شكايت كننده ای 

است كه شكايتش   پذيرفته است.

شهردار شهركرد خبر داد:
اعطای جايزه خوش حسابی برای 

شهروندان شهركردی
زاينده رود    

ش��هردار ش��هركرد از اعطای هدايای وي ژه به شهروندان خوش 
حساب جهت تشويق به پرداخت عوارض اين شهرداری همزمان با دهه 
فجر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری شهركرد؛ اردشير نوريان 
با اعالم اين خبر گفت: آن دسته از شهروندان خوش حسابی كه نسبت به 
پرداخت به موقع عوارض نوسازی، خودرو، كسب و پيشه و پسماند اقدام 
نمايند عالوه بر تخفيف 10 درصد جايزه خوش حسابی به قيد قرعه از 

جوايز ارزشمند اين طرح نيز بهره مند خواهند شد.
نوريان اضافه كرد: اين جوايز شامل 30 كمك هزينه سفر زيارتی به عتبات 
عاليات و مش��هد مقدس، 2 دستگاه خودروی سواری پرايد، 20 دستگاه 
تلويزيون ال س��ی دی، 20 دستگاه چرخ خياطی صنعتی، و 50 دستگاه 
دوچرخه می باش��ند كه به قيد قرعه به شهروندان خوش حساب تعلق 

می گيرند. 
وی به چاپ 80 هزار فيش در اين خصوص اشاره كرد و افزود: همزمان با 

آغاز دهه فجر بسته های 
ع��وارض  قبضی  س��ه 
كسب و پيشه، نوسازی 
و پسماند از طريق پست 
مسكونی  واحد های  به 
و تجاری ارسال و فيش 
ع��وارض خودروها در 
محل شهرداری شهركرد 

تحويل می گردد.

اخبار شهركردروي ميز

معاون دانشگاه پيام نور استان اصفهان گفت: طرح پژوهشی 
اعضای هيأت علمی اين دانشگاه در سال جاری 30 درصد 

افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
دكتر رضا مختاری با اشاره به افزايش طرح های پژوهشی 
انجام شده توسط اعضای هيأت علمی اين دانشگاه افزود: 
آمارهای به دست آمده نشان می دهد طرح های پژوهشی 
اعض��ای هيأت علمی دانش��گاه پيام نور اس��تان اصفهان 
 در س��ال جاری با افزاي��ش 30 درصدی رو ب��ه رو بوده 
اس��ت. وی با اش��اره به تعداد طرح های پژوهشی انجام 
شده در دانش��گاه پيام نور استان اصفهان اظهار داشت: تا 
پايان آذرماه سال جاری 53 طرح پژوهشی توسط اعضای 
 هيأت علمی دانشگاه پيام نور استان اصفهان به اتمام رسيده 
اس��ت.معاون دانشگاه پيام نور استان اصفهان با بيان اينكه 
اين تعداد طرح پژوهش��ی تا پايان آذرماه انجام ش��ده و تا 
پايان س��ال جاری افزايش خواهد يافت تصريح كرد: در 
سال گذش��ته 42 طرح پژوهشی توس��ط اعضای هيأت 
علمی دانشگاه پيام نور استان اصفهان به اتمام رسيد. وی در 
بخش ديگری از صحبت های خود به طرح های پژوهشی 
تصويب شده در دانشگاه پيام نور استان اصفهان اشاره كرد 

و ادامه داد: تا پايان دی ماه سال جاری 65 طرح پژوهشی در 
اين دانشگاه به تصويب رسيده است. دكتر مختاری با بيان 
اينكه تعداد طرح های پژوهشی تصويب شده سال جاری 
نيز نسبت به سال گذشته افزايش داشته است اضافه كرد: در 
سال گذشته 57 طرح پژوهشی در دانشگاه پيام نور استان 
اصفهان به تصويب رس��يد كه اين مي��زان تا پايان دی ماه 
سال جاری به 65 مورد افزايش يافت. معاون دانشگاه پيام 
نور استان اصفهان همچنين با اشاره به افزايش مقاله های 
اعضای هيأت علمی اين دانشگاه گفت: مقاله های اعضای 

هيأت علمی اين دانشگاه در مجله های علمی و پژوهشی 
بين المللی نظير ISI و ISC نيز طی سال جاری 40 درصد 

افزايش يافته است.
وی در ادامه به برگزاری همايش های تخصصی و ملی در 
اين دانشگاه اشاره كرد و بيان داشت: دانشگاه پيام نور استان 
اصفهان در نيمه دوم س��ال جاری ميزبان دو همايش ملی 

فيزيك و هفته پژوهش بوده است.
دكتر مختاری از برگ��زاری كارگاه های تخصصی در اين 
دانشگاه نيز خبر داد و گفت: تدريس الكترونيكی دروس در 
دانشگاه پيام نور، آشنايی با نسخ خطی و فهرست نويسی و 
كاربرد SPSS در پژوهش، عناوين سه كارگاهی است كه 
طی سال جاری در دانشگاه پيام نور استان اصفهان برگزار 

شد.
وی همچنين با اش��اره به افزوده ش��دن رشته های جديد 
در مقطع كارشناس��ی ارشد فراگير دانشگاه پيام نور استان 
اصفهان افزود: رشته های تاريخ ايران اسالمی، جغرافيای 
برنامه ريزی شهری، رياضی محض، شيمی آلی و مهندسی 
كشاورزی با گرايش بيوتكنولوژی از جمله رشته های اضافه 
شده به رشته های مقطع كارشناسی ارشد فراگير دانشگاه پيام 

نور استان اصفهان به شمار می رود.

شهرستان
معاون دانشگاه پيام نور استان اصفهان:

افزايش 30 درصدی طرح های پژوهشی اعضای هيأت علمی 
دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

استاندار چهارمحال و بختياری از اختصاص 70 ميليارد و 
600 ميليون ريال اعتبار به سازمان همياری شهرداری های 
اين استان برای س��ال آينده خبر داد. به گزارش فارس، 
علی اصغ��ر عنابس��تانی در جلس��ه ش��ورای همياری 
شهرداری های اين استان اظهار داشت: اين رقم برای سال 
مالی آينده اين سازمان در جلسه شورای برنامه ريزی اين 
استان تصويب شده است.  وی مطالبات سازمان همياری 
ش��هرداری های اين استان را 16 ميليارد ريال عنوان كرد 
و افزود: اين س��ازمان بيش از 10 ميليارد ريال بدهی نيز 
دارد.  عنابستانی عملكرد سازمان همياری شهرداری های 

چهارمح��ال و بختي��اری در دول��ت عدال��ت محور را 
مطلوب دانس��ت و گفت: اجرايی ش��دن طرح شهرک 
گردشگری ش��يدا، ساخت كارخانه آس��فالت، اعطای 
زمين برای احداث منطقه وي ژه اقتصادی استان و خريد 
ماش��ين آالت و كارخانه سنگ شكن از اقدام های مهم 
 اين سازمان در سال های اخير به شمار می رود.  استاندار 
چهارمحال و بختياری در بخش ديگری از سخنان خود 
به اج��رای مطلوب روند اجرای قانون هدفمندس��ازی 
يارانه ها در اين استان اشاره كرد و اظهار داشت: اصالح 
ساختار الگوی مصرف در كشور مهم ترين رهاورد اجرای 

قانون هدفمندسازی يارانه هاست.  
وی افزود: هر چند ممكن است در كوتاه  مدت نيز شاهد 
تحوالت مثبتی در اقتصاد كشور باشيم، ولی تاثيرات اين 
قان��ون در درازمدت مثبت ت��ر و تاثيرگذارتر از تاثيرات 
كوتاه مدت آن اس��ت.  عنابس��تانی با تقدير و تشكر از 
همياری و همكاری مردم اين اس��تان در اجرای درست 
قانون هدفمندسازی يارانه ها تصريح كرد: فضای آرام و 
مساعد استان نقش بسزايی در اجرای موفقيت آميز اين 
قانون داشته به گونه ای كه حتی كوچك ترين مشكل يا 

هرج و مرجی در اين باره در استان مشاهده نشد.  

مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمی چهارمحال و بختياری 
گفت: انقالب اسالمی ايران الگوی حركت ها و انقالب های 
آزاديخواهانه در جهان و به ويژه در منطقه مهم و استراتژيك 

خاورميانه است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، داريوش رضوان��ی در آيين اختتاميه 
دوازدهمين اشكواره تعزيه اين استان با تسليت به مناسبت 
 فرا رس��يدن س��الروز رحلت پيامبر اكرم)ص( و شهادت 
امام حسن مجتبی)ع( اظهار داشت: خدای سبحان را شاكريم 
كه در آستانه طليعه سی و دومين سالگرد پيروزی انقالب 

اسالمی شاهد حركت های انقالبی و آزاديخواهانه مردم مصر 
عليه رژيم ديكتاتور اين كشور هستيم.  وی انقالب اسالمی 
ايران را الگوی حركت ها و انقالب های آزاديخواهانه جهان 
و به ويژه خاورميانه دانست و افزود: انقالب اسالمی ايران 
كه با اتكا به ذات مقدس الهی و به بركت مديريت و تدبير 
امام خمينی )ره( و حماسه سازی های ملت مؤمن و آزاديخواه 
كشور به پيروزی رسيد منشأ بسياری از تحوالت و انقالب ها 
در كش��ورهای اسالمی و آزاديخواه جهان شده است.  وی 
به ايام  اله مبارک دهه فجر و سی و دومين سالگرد پيروزی 

انقالب اسالمی كشور اشاره كرد و افزود: در دهه فجر امسال 
برنامه های فرهنگی و هنری متع��ددی در نظر گرفته ايم و 
اميدواريم كه با اس��تفاده بهينه و مناسب از اين ايام بتوانيم 
رسالت خود را در قبال نظام و آرمان های امام )ره( به خوبی 
انجام دهيم. وی در ادامه هنر شبيه خوانی را از مردمی ترين 
و ارزش��ی ترين هنرها عن��وان كرد و گف��ت: از مهم ترين 
ويژگی های هنر شبيه خوانی خصلت مردمی و ارزشی بودن 
آن است كه همين ويژگی است كه اين هنر را از ديگر هنرها 

متمايز ساخته است. 

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در دهه فجر سال جاری همزمان با سی و دومين سالگرد 
پيروزی انقالب اسالمی، 120 پروژه در شركت آبفا اصفهان 

به بهره برداری خواهد رسيد. 
 به گزارش ايمنا هاشم امينی اعتبارات اين پروژه ها را بالغ 
بر 46 ميليارد تومان عنوان كرد و اظهار داشت: بيشتر اين 
طرح ها در حوزه لوله گذاری آب و فاضالب استان اصفهان 
اس��ت كه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد. وی 
با بيان اينكه در 10 ماهه امس��ال 314 كيلومتر لوله گذاری 
و اصالح ش��بكه آب در ش��هر اصفهان انجام شده است، 

اف��زود: در اين مدت حدود 109 كيلومت��ر لوله گذاری و 
 اصالح ش��بكه فاضالب در شهر اصفهان صورت گرفته 

است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان تصريح 
كرد:  اين شركت در بخش زيربنايی آب و فاضالب اعتباری 
بالغ بر 53 ميليارد تومان سرمايه گذاری كرده است. وی با 
اشاره به اينكه شركت آبفا استان اصفهان در راستای تأمين 
زيرساخت های آب و فاضالب طرح مسكن مهر خدمات 
مؤثری را انجام داده اس��ت، بيان داشت: در پروژه مسكن 
مهر 83 كيلومتر لوله گذاری آب، 19 كيلومتر لوله گذاری 

فاضالب و 46 هزار مخزن جديد توسط اين شركت تأمين 
شده است.

 امينی افزود: در ايام دهه فجر فاز دوم تصفيه خانه ش��رق 
اصفهان كه يكی از طرح های مهم محس��وب می شود به 

بهره برداری خواهد رسيد.
وی يكی از طرح های مهم شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان را طرح آبرسانی به منطقه صنعتی محمودآباد عنوان 
كرد و گفت: بيش از 70 كيلومتر از لوله گذاری آب فاز اول 
اين طرح به اتمام رسيده و اعتبار مورد نظر برای اين طرح 

در حدود 3/7 ميليارد تومان بوده است.  

مديركل راه و ترابری استان اصفهان گفت: دولت در انجام 
طرح هدفمندی يارانه ها يك حركت بزرگ انقالبی را در 
تحول اقتصادی دنبال می كند كه اين امر يك نوع جراحی 

در حوزه اقتصاد كشور است.
 به گزارش ايمنا، هوشنگ عشايری در جمع كاركنان اداره 
شهرس��تان اردستان اظهار داشت: در دوران اوليه جراحی 
ممكن است يكسری مشكالت و سختی هايی وجود داشته 

باشد ولی در آينده شرايط بهبود بخشی خواهد داشت. وی 
افزود: راه و ترابری از جمله تش��كيالتی است كه بدون 
هيچ چشمداشتی در خدمت رسانی به مردم انجام وظيفه 
می كند. وی تصريح ك��رد: گوش كردن به درد و دل ها و 
مشكالت همكاران باعث رفع مشكالت و حداقل انتقال 
آن به سطوح باالتر می شود. عشايری همچنين در تجليل از 
زحمات راهداران گفت: زحمات شما را به هيچ وسيله ای 

نمی شود جبران كرد.  وی اظهار داشت: با توجه به اينكه در 
فصل زمستان و در آستانه نوروز هستيم بايد آمادگی بيشتر 
در جهت هر چه بهتر خدمات رس��انی به مردم را داشته 
باشيم. مديركل راه و ترابری استان اصفهان افزود: افتخار 
می كنيم كه در راه و ترابری انجام وظيفه می كنيم زيرا تنها 
تشكيالتی اس��ت كه بدون هيچ چشم داشت و دريافت 

هزينه ای در خدمت رسانی به مردم فعاليت  می كنند. 

افتتاح 25 پروژه منابع طبيعي و 
آبخيزداري در دهه فجر در اصفهان

فرماندار كيار:
پنج روستاي كيار قابليت تبديل شدن 

به شهر را دارد

استاندار چهارمحال و بختياري:
امامزادگان مأمن و ملجأ مؤمنان 

در هنگام نااميدي 

هشت روستای نايين و خور 
در دهه فجر برق دار می شوند 

گردهمايي كارشناسان اقامه نماز و 
مديران مدارس قرآن در نايين

زاينده رود
25 پروژه منابع طبيعي و آبخيزداري در دهه فجر درشهرستان های استان 
اصفهان افتتاح خواهد شد. مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 
با اعالم اين خبر افزود: در س��طحی معادل 330 هكتار عمليات بيولوژيكی 
ش��امل بذركاری، بادام ديم، نهالكاری و عمليات مكانيكی با حجمی معادل 
576 هزار و هفتصد و سی متر مكعب در قالب پروژه های پخش سيالب، بند 

خاكی، سنگی و سنگی مالتی در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
مهندس فيض ا... رهنما در ادامه گفت: استحصال آب و آبگيری پروژه های 
مذكور 3 ميليون و هشتصد و سی هزار مترمكعب است كه در شهرستان های 
نطنز، كاش��ان، آران و بيدگل،  خوانس��ار، اردس��تان،  فريدونش��هر، فريدن، 
گلپايگان، شهرضا، س��ميرم، چادگان،  لنجان، دهاقان و نايين به بهره برداری 

خواهد رسيد.
 وی هزين��ه اج��رای پروژه ه��ای فوق از مح��ل اعتبارات ملی و اس��تانی را 
30 ميليارد و س��يصد و س��ی ميليون ريال اعالم و هدف از انجام عمليات 
مزبور را حفاظت آب و خاک، كنترل سيل و رسوب، دفع آالينده های زيست 
محيطی حفظ تنوع زيس��تی گياهی و جانوری، توس��عه پوش��ش گياهی و 

شادابی و طراوت در طبيعت برشمرد.
 وی ب��ه فعاليت ه��ای مقابل��ه ب��ا بيابان زداي��ی اش��اره و گفت: در س��طح

715 هكتار عمليات مقابله با بيابان زايی به صورت نهالكاری در شهرستان های 
اصفهان، برخوار، خور و بيابانك، نايين،  آران و بيدگل انجام ش��ده است كه 
415 هكتار آن پيمانی و 300 هكتار آن به صورت امانی افتتاح خواهد شد.

فرماندار شهرستان كيار گفت: پنج روستا در اين شهرستان از قابليت و شرايط 
الزم برای تبديل ش��دن به ش��هر برخوردارند. به گزارش فارس، رضا طاهری 
در نشست استاندار چهارمحال و با مديران ستادی استانداری اين استان اظهار 
داشت: دستنا، دزک، دستگرد امامزاده، خراجی و سرتشنيز از جمله روستاهايی 
هس��تند كه قابليت تبديل شدن به ش��هر را دارا هستند. وی استقرار نمايندگی 
تمامی ادارات را در شهرستان تازه تأسيس كيار ضروری دانست و گفت: تاكنون 
نمايندگی 28 دستگاه دولتی در اين شهرستان مستقر شده است.  طاهری تأكيد 
كرد: برای رس��يدگی مطلوب به مطالبات مردم، راه اندازی ساير نمايندگی های 
ادارات و دستگاه های دولتی در شهرستان كيار ضرورت دارد. وی به پيش بينی 
32 پس��ت سازمانی در چارت سازمانی فرمانداری شهرستان كيار اشاره كرد و 
افزود: در حال حاضر فقط 10 پس��ت از اين تعداد پر ش��ده و مابقی بالتصدی 
اس��ت.  فرماندار شهرستان كيار راه اندازی ش��عبه اداره تعزيرات حكومتی در 
اين شهرس��تان را ضروری بيان و تصريح كرد: هم اكنون پرونده های مربوط به 
تخلفات صورت گرفته در شهرستان كيار در شهركرد بررسی می شود.  وی با 
اش��اره به وضعيت بازار در اين شهرستان گفت: فضای حاكم بر بازار، اصناف 
و ناوگان عمومی حمل و نقل شهرس��تان كيار بعد از اجرای قانون هدفمندی 
يارانه ها بسيار آرام و به دور از هرگونه تخلف و اختالل است. طاهری با اشاره به 
پيامدهای مثبت اين قانون گفت: موضوع هدفمندی يارانه ها در درازمدت مورد 
بحث بوده و امروز حركت به سمت هدفمند كردن يارانه ها يك گام اساسی در 

اجرای عدالت است.  

به گزارش فارس، علي اصغر عنابس��تاني در آيين غبارروبي امامزادگان حليمه و 
حكيمه خاتون)س( شهركرد به نقش بارز و برجسته اماكن مذهبي در واليت مداري 
مردم اش��اره كرد و اظهار داشت: توجه بيشتر تمامي مسئوالن و مردم در راستاي 

تبديل امامزادگان به پايگاه هاي غني ديني،  فرهنگي و اجتماعي ضرورت دارد. 
وی روند اجرايي بازس��ازي و آباداني بق��اع متبركه در چهارمحال و بختياري را 
مطلوب ارزيابي كرد و به اختصاص افزون بر 40 ميليارد ريال اعتبار از زمان فعاليت 
دولت عدالت محور تاكنون براي عمران،  توسعه و آباداني بقاع متبركه چهارمحال 
و بختياري اشاره كرد و افزود: اين مبلغ از محل اعتبارات دولتي و سفرهاي رئيس  

جمهور و هيئت دولت به اين استان تأمين شده است. 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري با گراميداش��ت هفته وقف اظهار داشت: وقف 
در جامعه اس��المي از جايگاه خاصي برخوردار است و سنت وقف همبستگي 
اجتماعي بين گروه هاي مختلف جامعه از جمله اغنيا و فقرا را بيشتر مي كند و از 

تضادهاي طبقاتي به ميزان قابل مالحظه اي مي كاهد. 
عنابستاني تصريح كرد: آنچه پيش از همه در ترويج فرهنگ وقف مهم است و 
مردم را به سمت وقف بخشي از اموال خود در راه محرومان و عمران و آباداني 

جامعه سوق مي دهد، استفاده صحيح از موقوفات در راستاي نيت واقفان است. 
وي به نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ وقف اشاره كرد و افزود: اگر بين اين 
س��نت ديرينه و رسانه ها پيوند شايسته اي برقرار شود وقف به دوره هاي طاليي 
 خود باز مي گردد و مردم در موضوعات عقيدتي عالقه خود را به وقف نش��ان 

مي دهند. 

زاينده رود
مدير برق نايين از برق رس��انی به هش��ت روستا به تعداد 85 خانوار 
در ش��هرهای نايين و خور در دهه فج��ر خبر داد. مجيد فرهزاد می گويد 
ه��م زمان با فرا رس��يدن ايام دهه فجر 12 طرح برق رس��انی ش��هری و 
روس��تايی در شهرهای نايين و خور و بيابانك افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار خواهد گرفت. وی برق رسانی به هشت روستا، شهرک مسكونی 60 
واحدی انارک و ش��هرک های صنعتی خودر و انارک و تأمين روش��نايی 
بلوار جواد االئمه نايين از طرح های قابل افتتاح در اين دهه خواهد بود. 

زاينده رود
مدير آموزش و پرورش نايين از گردهمايی 70 نفر كارشناس��ان و مديران 

مدارس قرآن در نايين خبر داد.
يوسف حسنی گفت: مديران مدارس قران مركز استان اصفهان در كارگاه تخصصی 
يك روزه در محل مدرسه قرآنی مركزی نايين شركت نموده و پيرامون فعاليت و 
عملكرد مدارس قرآن در استان اصفهان بحث و تبادل نمودند. در اين جلسه رضا 
اسحاقيان كارشناس مسئول قرآن عترت اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 

گفت: ترم دوم قران استان از 15 بهمن شروع خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختياري:
اختصاص 70 ميليارد ريال به سازمان همياري چهارمحال و بختياري

مديركل ارشاد چهارمحال و بختياري: 
انقالب اسالمي الگوي حركت هاي آزاديخواهانه در دنياست

همزمان با سی و دومين ايام اله دهه فجر:
بيش از 120 پروژه در شركت آبفای اصفهان افتتاح می شود 

مديركل راه و ترابری استان اصفهان:
اجرای هدفمندی يارانه ها نوعي جراحی در حوزه اقتصاد كشور است 
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حصر وراثت
10/420 خان��م حكيم��ه محمدرائي داراي شناس��نامه ش��ماره 6-004483-124 به ش��رح 
دادخواس��ت به كالس��ه 176/89 ش 3 شورا از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان احمد محمدرائي به شناس��نامه شماره 153 فرزند 
عباس در تاريخ 1389/9/06 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- متقاضي حكيمه محمدرائي )دختر(، 2- اميرحسين محمدرائي 
)پس��ر(، 3- س��ليمه محمدرائي )دختر(، 4- طاهره نايبي نائيني )همس��ر دائمي( ، 5- كبري 
ايماني نائيني )مادر( و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يكمرتبه 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان نايين

تحديد حدود اختصاصي
10/422 ش��ماره: 15089 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه ملك به شماره پالک 1343 
واقع كچو مثقال 75 اصلي دهس��تان س��فلي اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتي به نام آقاي علي جعفريان كچومثقالي فرزند عباس در جريان ثبت مي باش��د و به علت 
عدم حضور مس��تدعي بايس��تي مجدداً  آگهي گردد اينك بنا به درخواست متقاضي و دستور 
اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 89/12/3 رأس ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين مجاور 
اخط��ار مي گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابن��د اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز 
پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين 
ثبت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به 

مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 89/11/11

م الف/ 344                                         فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ رأي
11/136 ش��ماره دادنامه: 8909970353701359، ش��ماره پرونده: 8909980358000364، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890895، شاكي: آقاي علي و زهرا سادات عماد ساداتي و حسيني با 
وكالت خانم نس��يم باقري به نش��اني اصفهان- خ ش��يخ صدوق شمالي ساختمان وكال ط 3 
واح��د 7، متهمي��ن: 1. آقاي بهروز و محمد عابدي به نش��اني اصفهان- خ مرداويج خ جابر 
ک 7 پ 98 فعاًل مجهول المكان،  2. آقاي س��جاد ش��مس به نش��اني مجهول المكان، اتهام: 
كالهبرداري، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را 

اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي بهروز عابدي و محمد عابدي و س��جاد ش��مس مبني بر شركت در 
كالهبرداري بدين توضيح كه نامبردگان با اين عنوان واهي كه قادر به اخذ ويزا جهت اقامت 
در كش��ور كانادا مي باشند از ش��كات 43 ميليون تومان اخذ و متواري مي شوند لذا با توجه 
به ش��كايت شكات و اظهارات شهود و فيش هاي بانكي ارائه شده و متواري بودن متهمان و 
ساير شواهد و قرائن بزه آنان را ثابت تشخيص و مستنداً به ماده يك قانون تشديد مجازات 
مرتكبي��ن ارتش��اء و اخت��الس و كالهبرداري هر يك از آنان را به تحمل دو س��ال حبس و 
پرداخ��ت هر يك به ميزان 43 ميليون تومان جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم و 
متهمان را متضامنًا به پرداخت 43 ميليون تومان در حق علي عماد الس��اداتي و زهرا سادات 
حس��يني محك��وم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي 
در همين ش��عبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر 

مركز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 15020                    نم نبات- رئيس شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
11/137 ش��ماره دادنامه: 8909970351501540، ش��ماره پرونده: 8909980351500953، 
شماره بايگاني شعبه: 890956، خواهان: آقاي اصغر شهيدي به نشاني اصفهان خيابان زينبيه 
ش��مالي ايستگاه باسكول پخش مواد غذايي س��جاد،  خوانده: خانم منا بهلول زاده به نشاني 
مجهول المكان، خواس��ته: اعس��ار از پرداخت هزينه دادرسي، گردش��كار: دادگاه با بررسي 

محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي اصغر شهيدي به طرفيت خانم منا بهلول زاده به خواسته اعسار از 
پرداخت هزينه دادرس��ي به ميزان چهارده ميليون ريال نظر به اينكه گواهي گواهان خواهان 
داللت بر اعسار وي از پرداخت هزينه دادرسي به علت عدم دسترسي به اموال خود دارد و 
خوان��ده نيز دليل مخالفي ارائه ننموده دادگاه به اس��تناد مواد 504 و 506 و 507 قانون آيين 
دادرسي مدني حكم به قبول اعسار خواهان و معافيت وي از پرداخت هزينه دادرسي مذكور 
صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي 

است.
م الف/ 15019                       سراج- رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
11/138 ش��ماره دادنامه: 8909970354401165، ش��ماره پرونده: 8909980358000107، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890594، شاكي: خانم عصمت شعاعي با وكالت آقاي مسعود اسدي 
حسنوند به نشاني محل كار: اصفهان، خيابان شيخ صدوق شمالي، بين چهار راه نيكبخت و 
خيابان ش��يخ مفيد،  س��اختمان 220 طبقه دوم، متهمين: 1. آقاي كاظم اشرفي پارسا، 2. خانم 
مژگان مس��عودي ديبا همگي به نشاني مجهول المكان، اتهام: كالهبرداري، گردشكار: دادگاه 
با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي كاظم اشرفي پارسا و خانم مژگان مسعودي نيا هر دو مجهول المكان 
دائر بر كالهبرداري به مبلغ 92/000/000 ريال از خانم عصمت ش��عاعي فرزند سيف اله با 
وكالت مس��عود اسدي حس��نوند وكيل پايه يك دادگستري به اين نحو كه متهمين با معرفي 
متهم رديف اول به عنوان مأمور دولت )اطالعات و غيره( و فريب شاكيه مبلغ 92/000/000 
ريال را از ش��اكيه اخذ نموده و متواري ش��ده اند دادگاه نظر به اينكه صرف اظهار بر مأمور 
دولت بودن و گرفتن وجه نمي تواند دليل بر ارتكاب جرم كالهبرداري بوده باشد زيرا ركن 
اصلي اين جرم انجام مانورهاي متقلبانه نه دروغ گويي از طرفي بين شاكيه و متهمين از جهت 
اينكه رابطه اس��تيجاري برقرار بوده شاكيه مبلغ فوق را بنا به قولش جهت امور اقتصادي در 
اختيار متهمين قرار داده است لذا دادگاه ارتكاب بزه معنونه را محرز ندانسته مستنداً به اصل 
37 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رأي بر برائت متهم صادر و اعالم مي گردد رأي 

صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهي در اين شعبه است.
م الف/ 15018     محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
11/139 ش��ماره دادنامه: 8909970354401152، ش��ماره پرونده: 8909980358100339، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890584، ش��اكي: خانم فلورا روشن سروستاني به نشاني اصفهان خ 
فرايب��ورگ كوچ��ه اول پ 44 طبقه اول، متهمين: 1- آقاي اس��ماعيل حالج با وكالت آقاي 
س��لمان قاس��مي به نشاني اصفهان س��ه راه حكيم نظامي مقابل دبيرس��تان سعدي بن شهيد 
عالئي س��اختمان 71 طبقه 2 واحد 3، 2. آقاي فضائل روش��ن سروستاني به نشاني مجهول 
الم��كان، 3. آقاي امير كامران با وكالت آقاي عليرضا شيش��ه گر و آقاي عباس هادي همگي 
به نش��اني اصفهان سه راه سيمين جنب مسجد االنبيا كوچه اله ورديخان دفتر وكالت هادي، 
اتهام: فروش مال غير، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و بش��رح زير مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقايان 1- فضائل روش��ن سروس��تاني فرزند نادر مجهول المكان دائر بر 
فروش مال غير و 2- آقاي امير كامران فرزند قاسم متولد 1358 و وكالت آقاي عباس هادي 
و عليرضا شيشه گر وكالي پايه يك دادگستري دائر بر خريد مال غير )تحصيل مال نامشروع( 
3- آقاي اسماعيل حالج فرزند حسن 27 ساله دائر بر معاونت در فروش مال غير با وكالت 
آقاي س��لمان قاس��مي وكيل پايه يك دادگس��تري به اين نحو كه ش��اكيه خانم فلورا روشن 
سروس��تاني فرزند نادر متولد 1345 به اتفاق برادرش آقاي فضائل روشن سروستاني )متهم 
رديف اول( به محل كارگاه صافكاري متهم رديف س��وم رفته و از دوس��ت برادرش آقاي 
حالج اتومبيل پژو پارس به ش��ماره 13-925 ج 79 م��دل 1385 را خريداري كرده قولنامه 
عادي آن را نيز متهم رديف سوم بين خود و شاكيه تنظيم نموده و پس از مدتي كه اتومبيل 
جه��ت انجام صافكاري نزد متهم رديف س��وم )صافكار( بوده متهم رديف اول به محل كار 
متهم رديف سوم مراجعه كرده )همين اتومبيل را به متهم رديف دوم فروخته و مجدد متهم 
ردي��ف س��وم قولنامه فروش اتومبيل را بين متهم ردي��ف اول و دوم تنظيم مي نمايد و متهم 
ردي��ف دوم مبالغي را به متهم رديف اول پرداخ��ت مي نمايد. پس از آنكه متهم رديف اول 
متواري شده و هنوز در دسترس قرار نگرفته كه وي از طريق جرايد دعوت به دادرسي شده 

اس��ت دادگاه نظر به محتويات پرونده و شرح شكايت شاكيه و نحوه و كم و كيف اعمال و 
روابط بين اطراف پرونده و مصون از تعرض ماندن كيفرخواست دادسراي اصفهان از طرف 
مته��م رديف اول و اينكه متهم رديف با عل��م و اطالع از تعلق اتومبيل مذكور به خواهرش 
)ش��اكيه( و با عنايت به اينكه متهم رديف س��وم آقاي اس��ماعيل حالج واقف بوده كه اين 
اتومبيل را خودش به موجب قولنامه عادي به ش��اكي فروخته و پس از مدتي همان اتومبيل 
را به موجب س��ند عادي ديگري كه مالك آن متهم رديف اول قلمداد ش��ده به متهم رديف 
دوم مي فروشد در حالي كه از خريد اين اتومبيل توسط متهم رديف اول از خواهرش سندي 
رؤيت نكرده يا اذني از خواهرش مالحظه نكرده است و در نظر گرفتن جميع جهات موجود 
بزهكاري متهمين رديف اول و سوم محرز و مسلم است مستنداً به ماده يك از قانون فروش 
مال غير ناظر به ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس و ارتشاء و كالهبرداري 
حكم به محكوميت متهم رديف اول به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت پنج ميليون 
و يكص��د هزار تومان جزاي نقدي در حق دولت و پرداخت همين مبلغ را به عنوان رد مال 
موضوع جرم به خانم فلورا روش��ن و آقاي اسماعيل حالج )به اين جهت كه وجه پرداختي 
توسط متهم رديف دوم براي خريد اتومبيل توسط اين دو نفر تأمين و پرداخت شده است( 
صادر و اعالم مي نمايد در خصوص متهم رديف دوم دادگاه نظر به تحقيقات صورت گرفته 
و فقد س��وءنيت از طرف وي مس��تنداً به اصل 37 از قانون جمهوري اسالمي ايران حكم بر 
برائت وي صادر و اعالم مي گردد. در خصوص متهم رديف سوم دادگاه نظر به شرح ماوقع 
و آنچ��ه در فوق ذكر ش��ده بزه��كاري وي نيز در حد معاونت در ج��رم با متهم رديف اول 
محرز اس��ت. مستنداً به ماده 726 از قانون مجازات اسالمي و ماده يك از قانون فروش مال 
غير ناظر به ماده يك از قانون تش��ديد مجازات مرتكبين اختالس و ارتش��اء و كالهبرداري 
حك��م به محكوميت وي به تحمل يك س��ال حبس تعزيري ص��ادر مي گردد ولي به جهت 
فقد س��ابقه كيفري و اوضاع و احوال حاكم بر موضوع مس��تنداً به ماده 25 از قانون مجازات 
اسالمي اجراي مجازات حبس براي مدت 5 سال معلق خواهد شد تا چنانچه در طول مدت 
مذكور وي مرتكب جرم موضوع ماده 25 قانون مذكور نشود اجراي حكم حبس بي اثر واال 
با ارتكاب جرم جديد عالوه بر تحمل مجازات معلق ش��ده مجازات جرم جديد نيز اعمال 
گ��ردد. رأي ص��ادره راجع به متهم رديف اول غيابي و ظ��رف مهلت ده روز از ابالغ واقعي 
قابل واخواهي در اين شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر 
مركز اس��تان اس��ت. همچنين اين رأي راجع به س��اير متهمين حضوري و ظرف 20 روز از 

ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان است.
م الف/ 15022     محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ دادخواست تجديدنظر
11/143 دادخواس��ت تجديدنظرخواهي عليرضا آلوئي از دادنامه شماره 1083-89/8/29 به 
طرفيت تجديدنظرخواندگان: اصغر، خليل، علي،  مهرداد، زهرا، زهره ش��هرت همگي بقولي 
زاده فرزندان حسن مجهول المكان، عباسعلي، محمد اسماعيل، منصور،  امير، سعيد، فردوس 
ش��هرت همگي ش��هنام نيا و همگي عزت بادكوبه )يا پادكوبه( ف عب��اس مجهول المكان، 
محمدرضا، زهره،  محبوبه، نازي ش��هرت همگي بقولي زاده فرزندان مهدي مجهول المكان، 
عزت بقولي زاده و بتول مس��كين مجهول المكان،  فاطمه،  غالمرضا، مهدي، ايران ش��هرت 
همگ��ي منتظر القائم ورثه مرحوم منور بقولي زاده مجه��ول المكان به اين دفتر تقديم كه به 
كالس��ه 275/89 ح/ 6 تجديدنظر ثبت و به لحاظ مجهول المكان بودن تجديدنظرخواندگان 
و تقاض��اي تجديدنظرخواه و به اس��تناد ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني مراتب در يك 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي چاپ و منتشر و از تجديدنظرخواه دعوت 
مي گردد، ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائ��م تجديدنظر،  اليحه دفاعيه خود را جهت ارس��ال ب��ه مرجع تجديدنظر تقديم دفتر 

دادگاه نمايد.
م الف/ 15064                      فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
11/146  ش��ماره دادنامه: 8909970353001216، شماره پرونده: 8809980364601414، 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 890722، ش��اكي:  آقاي محمد صب��اغ زماني به نش��اني رهنان خ 
ش��ريف غربي لبني��ات عدالت ط فوقاني، متهمي��ن: 1. آقاي علي رضاي��ي 2. آقاي محمود 
رضاي��ي همگي به نش��اني متوالي )مجه��ول المكان(، اته��ام: مزاحمت براي اش��خاص به 
 وس��يله تلفن، گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام علي رضاي��ي و محمود رضايي دائ��ر بر مزاحمت تلفن��ي از توجه به 
كيفرخواس��ت تنظيمي از س��وي دادس��را و اينكه متهمين عليرغم ابالغ در جلس��ه دادرسي 
حاض��ر نگرديده كه دادگاه عدم حضور آنان را قرينه اي بر قبول اتهام از س��وي آنان مي داند 
و با التفاوت به س��اير قرائ��ن موجود در پرونده بزهكاري آنان بنظر دادگاه محرز و مس��لم 
است دادگاه مستنداً به ماده 641 قانون مجازات اسالمي هر يك از متهمين را به تحمل شش 
م��اه حبس تعزيري محكوم مي نمايد. رأي صادره غياب��ي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در اين دادگاه و س��پس ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 

استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 15069                    اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
11/147 ش��ماره دادنامه: 8909970353501338، ش��ماره پرونده: 8809980363000578، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890552، ش��اكي:  آقاي محمد بهرامي به نش��اني اصفهان بهارستان 
خ ايث��ار كوچه دامنه پ 29، متهم:  آقاي محمود س��عيديان، مجهول الم��كان، اتهام: خيانت 
در امانت، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام متهم محمود س��عيديان داير ب��ر خيانت در امانت نس��بت به يك فقره 
چك اماني به ش��ماره 695977 مربوط به بانك صادرات ش��عبه نورب��اران،  از توجه به مفاد 
كيفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان و با عنايت به شكوائيه شاكي 
و مالحظ��ه اظهارات ش��اهد قضيه و مالحظه امانت نامه ع��ادي مورخه 88/12/6 ممضي به 
امض��اي متهم و اينكه متهم نيز عليرغم ابالغ قانون��ي اخطاريه در مرحله تحقيقات مقدماتي 
دادس��را و عليرغم ابالغ قانوني وقت رسيدگي از طريق جرايد )كه آگهي احضار وي نيز در 
روزنامه زاينده رود به شماره 386-89/8/12 درج گرديده است( در جلسه دادرسي مورخه 
89/9/16 اي��ن دادگاه حضور نيافته و اليحه اي نيز در دفاع از خود تقديم ننموده اس��ت لذا 
وقوع و انتس��اب بزه فوق به وي محرز و مس��لم مي باشد. دادگاه در اجراي ماده 217 قانون 
ً  به ماده 674 قانون مجازات اسالمي متهم را به تحمل شش ماه  آئين دادرسي كيفري مستندا
حب��س تعزيري محكوم م��ي نمايد. رأي صادره غيابي و ظ��رف ده روز از تاريخ ابالغ قابل 

واخواهي در همين دادگاه است.
م الف/ 15068                   كليشادي- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ اجرائيه
11/148 كالس��ه پرونده اجرايي: 88- 978/ ح 15 بموجب دادنامه غيابي شماره 130 مورخ 
89/2/19 دادگاه عموم��ي حقوقي ش��عبه 15 دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت يافته اس��ت 
محكوم عليه آقاي نصراله سعيدي نام پدر: هاشم نشاني محل اقامت: اصفهان، خورزوق، خ 
ابوذر، كوچه ايمان منزل ش��خصي، محكوم است به: پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ نه ميليون و نهصد و پنجاه و يك هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي در 
حق محكوم له آقاي مهدي فتحيان نام پدر: ناصر نشاني محل اقامت: اصفهان خ امام خميني، 
خ بس��يج،  دستگرد،  ابزارفروشي فتحيان، محكوم مي گردد. ضمنًا دايره اجراء خسارت تأخير 
تأديه مبلغ خواس��ته را از تاريخ مطالبه )تقديم دادخواس��ت 88/11/17( لغايت زمان اجراي 
حكم وفق جدول شاخص اعداد تورمي بانك مركزي محاسبه و از محكوم عليه وصول و به 
محكوم له ايصال خواهد داش��ت. اجراي حكم منوط به رعايت تبصره 2 ماده 306 مي باشد. 
هزينه حق االجراء 5 درصد مي باش��د. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به 
اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بش��رح ذيل اقدام نماي��د: 1- ظرف ده روز مفاد 
آن��را بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيب��ی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی 
كند كه اجراء حكم و اس��تيفاء محكوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت 
اجراء تس��ليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم ش��ود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ليك��ن برای ف��رار از آن اموال خود را معرفی نكرده يا ص��ورت خالف واقع از دارائی خود 
داده به نحوی كه تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد، به حبس جنحه ای 
از ش��صت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به 
جای محكوم عليه برای اس��تيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به موادی 
از قان��ون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه 
اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 15067                                        شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تأسيس
11/149 ش��ماره: 4080/ ث 89/103 آگه��ي تأس��يس ش��ركت نيلگون تجارت س��پاهان 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاري��خ 1389/11/02 تحت ش��ماره 42918 و شناس��ه 
مل��ي 10260607554 در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/11/02 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: 
انج��ام كليه ام��ور بازرگاني از قبيل ص��ادرات و واردات- خريد و ف��روش- توليد و تهيه 
و توزي��ع كلي��ه كاالهاي مج��از بازرگاني- اخذ تس��هيالت بانكي از بانك ه��اي دولتي و 
خصوص��ي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت- انجام كليه امور مرب��وط به ترخيص كاال 
از گمركات كش��ور- ش��ركت در مناقصات و مزايدات س��ازمان هاي دولتي و خصوصي و 
س��رمايه گ��ذاري در آنها- انجام كلي��ه امور خدماتي از قبيل نظاف��ت اماكن عمومي- امور 
مرب��وط به فضاي س��بز- تهيه و طب��خ و توزيع غذا- نگهداري و اجراي سيس��تم گازهاي 
طبي- نگهداري از سيس��تم هاي تأسيس��ات- نگهداري از امور رخشويخانه- نگهداري از 
سيستم هاي اس��تريل در كليه ارگان ها و بيمارستان هاي دولتي و خصوصي و همچنين كليه 
 امور مربوط به تايپ و زيراكس و كليه اموري كه به نحوي با موضوع شركت مرتبط باشد. 
2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان خيابان سجاد- خيابان سپهساالر- كوچه 29- پالک 15، 4- سرمايه 
شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم 
با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 447 
مورخ 1389/10/12 نزد بانك ملي شعبه چهارسوق اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي 
سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم زهره كاظمي 
 به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم پروانه كاظمي به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

 3-5- آق��اي حس��ين قرباني به س��مت عضو هيئت مدي��ره. 4-5- آقاي حس��ين قرباني 
به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 6- دارندگان ح��ق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت ب��ا امضاي دو نفر از اعضاي هي��أت مديره متفقًا 
و ب��ا مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختي��ارات مديرعام��ل: مديرعامل مج��ري مصوبات 
هي��أت مديره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آق��اي حميدرضا وحيد 
 دس��تجردي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي حس��ين ش��باني س��فيد دش��تي به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 15235/1        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
11/150 ش��ماره: 15809/ث-89/11/4 آگهي تغييرات در صندوق قرض الحس��نه آيت اله 
ش��هيد مطهري ثبت شده بشماره 167 و شناسه ملي 10260043394، بموجب نامه شماره 
1414/516/3/26 مورخ 1389/10/17 فرماندهي انتظامي استان اصفهان برابر صورتجلسات 
هي��أت امناء و هيأت مديره مورخ 1389/9/17 آقاي س��يد جالل س��رمدي نيا به ش��ماره 
 مل��ي 1287478867 و كدپس��تي 8137838411 بس��مت رئي��س، آقاي محم��د مهاجر به 
ش��ماره ملي 1285407911 و كدپس��تي 8175654481 بسمت نائب رئيس، آقاي مصطفي 
يراقي به ش��ماره ملي 1284357867 و كدپس��تي 8135864911 بسمت مديرعامل، آقاي 
حس��ين قائم فرد به ش��ماره ملي 128541762 و كدپستي 8199616891 بسمت قائم مقام 
مديرعامل، آقاي مرتضي احدي به ش��ماره ملي 1286468531 و كدپس��تي 8196853751 
بسمت خزانه دار براي مدت دو سال و آقايان محسن سميعي به شماره ملي 12817545951 
 و كدپس��تي 8137844751 و مرتض��ي پورشايس��ته ب��ه ش��ماره مل��ي 1285432436 و

 كدپس��تي 8184733874 به ترتيب بس��مت بازرس��ان اصلي و علي الب��دل صندوق براي 
مدت يكس��ال انتخاب شدند و كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات صندوق با امضاي دو 
 نف��ر از اعضاي ذيل رئيس هيأت مدي��ره، مديرعامل، نايب رئيس هيأت مديره و خزانه دار 
متفق��ًا و ب��ا مه��ر صن��دوق معتب��ر اس��ت؛ امض��اي ذي��ل ثب��ت در تاري��خ 89/11/4 

 

تكميل گرديد.
م الف: 15235/2      آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري اصفهان

ابالغ رأي
11/152 ش��ماره دادنامه: 8909970354501389، شماره پرونده: 8809980362003052، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890099، شاكي: آقاي محمدرضا و حسين جاللي به نشاني خ آب 
250 ک ش گنجي منزل دوم س��مت راس��ت، متهمين: 1. آقاي حميد ش��كوهي به نشاني 
مجهول المكان، 2. آقاي محمد حس��ن مصلي به نش��اني خ مصال خ ش��هيد شاطرگلي بن 
بس��ت رضي پ 14، اتهام ها: 1. تخريب، 2. ايراد جرح عمدي با چاقو، گردش��كار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به اصدار رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقايان 1- حميد ش��كوهي )بدون مش��خصات ديگر( 2- محمد حس��ن 
مصلي فرزند مرتضي داير بر مش��اركت در ايراد ج��رح عمدي با قداره و تخريب موضوع 
ش��كايت آقايان 1- محمدرضا فرزند حس��ين و 2- حسين فرزند اصغر شهرتين جاللي، با 
توجه به محتويات پرونده، تحقيقات انجام ش��ده، گزارش مرجع انتظامي،  گواهي پزش��كي 
قانوني،  عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحيه متهم رديف اول و ساير قرائن و امارات موجود 
در پرونده اتهام متهم نامبرده را محرز تش��خيص و مش��اراليه را به استناد ماده 481- تبصره 
2 م��اده 302 و تبص��ره ماده 614 و 677 قانون مجازات اس��المي به پرداخت دو صدم ديه 
كامل )بابت داميه س��اعد راس��ت و ساق چپ( و پرداخت يك و نيم صدم ديه كامل )بابت 
حارصه س��اعد راس��ت- كتف چپ و كمر( و پرداخت چهار هزارم ديه كامل )بابت داميه 
انگشت دوم دست راست( ظرف يكسال از تاريخ وقوع بزه در حق شاكي آقاي محمدرضا 
جاللي و تحمل شش ماه حبس در خصوص ايراد جرح عمدي با قداره و تحمل شش ماه 
حبس در خصوص تخريب محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام متهم رديف دوم با توجه 
به اعالم گذش��ت شكات خصوصي در خصوص جنبه خصوصي بزه ايراد ضرب عمدي و 
تخريب با توجه به قابل گذشت بودن موضوع به استناد بند 2 از ماده 6 قانون آيين دادرسي 
دادگاه ه��اي عموم��ي و انقالب در ام��ور كيفري قرار موقوفي تعقي��ب متهم صادر و اعالم 
مي گ��ردد و در خصوص جنب��ه عمومي بزه ايراد جرح عمدي با قداره با توجه به اظهارات 
ش��اكي در جلس��ه مورخه 89/10/22 اين دادگاه و انكار متهم با استظهار از اصل برائت و 
به اس��تناد اصل 37 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران حكم بر برائت مشاراليه صادر و 
اعالم مي گردد رأي صادره غيابي اس��ت و ظ��رف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در 

همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 15226      رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي شهرستان اصفهان

تأسيس
11/153 ش��ماره: 3944/ ث89/103 آگه��ي تأس��يس ش��ركت ك��وه كب��ود ده چش��مه 
تاري��خ 1389/10/21 تح��ت ش��ماره 42810 و  ف��وق در   س��هامي خ��اص. ش��ركت 
شناس��ه مل��ي 10260606441 در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/10/21 
از لح��اظ امضاء ذي��ل دفاتر تكميل گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
 اط��الع عم��وم در روزنامه ه��اي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاين��ده رود آگه��ي مي ش��ود.

1- موض��وع ش��ركت: اج��راي پروژه ه��اي راه س��ازي ش��امل زيرس��ازي و روس��ازي 
راه- ج��دول بن��دي- آس��فالت- باند ف��رودگاه- محوطه س��ازي- آماده س��ازي زمين- 
پ��ل و تون��ل بي��ن راه- اج��راي پروژه ه��اي آب ش��امل بن��د خاك��ي- س��دهاي بتني و 
خاك��ي، مس��يل- ش��بكه آب و فاض��الب ش��هري و روس��تايي- تصفي��ه خان��ه آب و 
فاض��الب- منب��ع آب- ني��روگاه آب��ي كانال و تون��ل انتق��ال آب- آبياري و زهكش��ي- 
 آبخي��زداري- طب��خ و توزي��ع غذا جه��ت ش��ركت ها و ارگان هاي دولت��ي و خصوصي-
 تعمير و نگهداري ساختمان و ماشين آالت چاپ و تكثير و امور بهره برداري از تأسيسات- 
تأمين نيروي انس��اني موقت متخصص وغيرمتخصص- خدم��ات مربوط به درختكاري و 
طرح هاي فضاي س��بز و اجراي فضاي س��بز و كليه امور خدماتي- ش��ركت در مناقصات 
و مزاي��دات خصوصي و دولتي- اخذ وام و تس��هيالت از بانك ه��اي خصوصي و دولتي 
صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثب��ت به مدت نامحدود. 

 

3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سه راه سيمين- كوچه فرح انگيز- 
 مجتمع سيمين- طبقه سوم- واحد 8، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكص��د س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبل��غ 350/000 
ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 536160202 مورخ 1389/10/12 نزد 
 بانك تجارت ش��عبه س��ه راه س��يمين پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد 
 صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم مهتاب طاهري راد به سمت 
 رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم پروين يدالهي فارساني به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

 3-5- آقاي علي محمد اميريان به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي علي محمد اميريان 
به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و 
اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاءمديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
 1-8- آقاي عليرضا وفائي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي سيد موسي سيدي پور به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 15173/1        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/154 در خصوص پرونده كالسه 89-1308 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفيت حبيب اله مرصاد تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز يكشنبه 
مورخ 89/12/15 ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/155 در خصوص پرونده كالس��ه 89-975 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفيت علي نقيان تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي مورخ 89/12/15 
س��اعت 3/45 تعيي��ن گرديده، با توجه ب��ه مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در 
خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي 

و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
11/156 ش��ماره دادنامه: 8909970352801391، شماره پرونده: 8909980362001056، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890709، شاكي: آقاي داود رشيدي حسين آبادي به نشاني اصفهان 
خ امير حمزه مجتمع الله بلوک B4 ط 3 واحد 5، متهمين: 1. آقاي مجيد خامس��ي پور، 2. 
آقاي مهران خامس��ي پور همگي به نشاني فعاًل مجهول المكان، اتهام: ايراد ضرب عمدي، 
گردش��كار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از 

خداي سبحان به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

احم��د  فرزن��دان  پ��ور  خامس��ي  مه��ران  و  مجي��د  آقاي��ان  اته��ام  خص��وص   در 
دائر بر مش��اركت در ايراد ضرب عمدي نس��بت به آقاي داود رشيدي فرزند نوراله دادگاه 
 ب��ا عنايت به كيفرخواس��ت ص��ادره از دادس��راي عمومي و انقالب شهرس��تان اصفهان و 
 شكايت شاكي خصوصي و اظهارات گواهان و گواهي صادره از پزشكي قانوني و عدم حضور 
متهم��ان در جلس��ه دادرس��ي عليرغم اب��الغ قانوني و س��اير قرائن و ام��ارات موجود در 
پرون��ده بزه انتس��ابي به وي محرز و مس��لم بوده و مس��تنداً به م��واد 42 و 249 و 302 و 
367 و 484 قان��ون مجازات اس��المي متهمين را باالمناصفه به پرداخت ش��ش دينار بابت 
 س��ياه ش��دگي اطراف چش��م چپ و 1/5 دينار بابت كبودي طرف راست گردن و دو دهم
 درص��د ديه كام��ل بابت ارش پرخوني عروق چش��م چپ و نيم درصد دي��ه كامل بابت 
 ارش تورم اطراف چش��م چپ در حق آقاي داود رش��يدي محكوم مي نمايد. رأي صادره 
 غياب��ي و ظ��رف م��دت ده روز پ��س از اب��الغ واقع��ي قاب��ل واخواه��ي در همي��ن 

دادگاه مي باشد.
م الف/ 15225                   گازري- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/158 چون آقاي كيوان عباس��ي فرزند حس��ن ش��كايتي عليه آقاي محمدرضا قاس��مي 
فرزند رس��تمعلي مبني بر بي احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمدي 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891328 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
89/12/17 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب 
ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15223                                  دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
11/160 ش��ماره دادنامه: 8909970352801399، شماره پرونده: 8909980358300131، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890766، ش��اكي: خانم بيگم حسن شاهي به نشاني اصفهان خ ابن 
سينا ک ذاكري بن بست طاهري، متهم: آقاي محمدرضا سيستاني به نشاني مجهول المكان، 
اتهام: فروش مال غير، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي محمدرضا سيس��تاني فرزند علي آزاد بلحاظ عدم دسترسي به وي 
دائر بر فروش مال غير از طريق انتقال امتياز يك خط تلفن همراه به شماره 09132660805 
به موجب صلحنامه مورخ 85/12/12 به مبلغ س��ه ميليون و دويس��ت هزار ريال، دادگاه با 
عنايت به كيفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان و شكايت 
ش��اكيه خصوصي خانم بيگم حسن ش��اهي و مالحظه رونوشت صلح نامه مذكور فيمابين 
متهم و آقاي س��يد حس��ن مكبر، اظهارات آقاي سيد حس��ن مكبر به عنوان مطلع و پاسخ 
اس��تعالم واصله از اداراه مش��تركان ارتباطات س��يار اصفهان و عدم حضور متهم در جلسه 
دادرسي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به وي محرز و مسلم بوده و 
مستنداً به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري ناظر به 
ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير متهم را به تحمل يك سال حبس تعزيري 
و پرداخت مبلغ سه ميليون و دويست هزار ريال جزاي نقدي معادل مبلغ اخذ شده از آقاي 
مكبر در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت ده روز پس 
از اب��الغ واقعي قابل واخواهي در همين دادگاه و ظرف مدت بيس��ت روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 15221                   گازري- دادرس شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تأسيس
161/ 11 شماره: 4084/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت ماهان گستر اسپانه سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/11/02 تحت شماره 42935 و شناسه ملي 10260607592 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/11/02 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام امور مخابراتي )به 
ج��ز مواردي كه در انحصار مخابرات اس��ت(- خريد و فروش و صادرات و واردات كليه 
كااله��اي مجاز بازرگان��ي- تحصيل وام و اعتب��ارات بانك هاي داخل��ي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات 
و مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كش��ور و هر 
آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان ملك شهر- خيابان مفتح- 16 
متري ناصرخس��رو- كدپستي 8196694463، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي ش��ماره 548/586 مورخ 1389/10/21 نزد بانك 
رفاه شعبه خورزوق اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم مينا نكويان جزي به سمت رئيس هيئت 
مديره. 2-5- آقاي محمدعلي نكويان جزي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي 
مه��رداد نكويان جزي به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي مه��رداد نكويان جزي به 
سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و 
اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعام��ل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- خانم وجيهه طالئي پاشيري به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي حسين طالئي 

پاشيري به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 15173/2        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/166 در خص��وص پرونده كالس��ه 89-308 خواهان مس��عود مش��يري دادخواس��تي 
مبن��ي بر مطالب��ه به طرفيت حميدرض��ا زريب��اف پوراصفهاني تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگي براي روز دوش��نبه م��ورخ 89/12/9 س��اعت 4 عصر تعيين گردي��ده،  با توجه 
ب��ه مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواه��ان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه 
ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 15300                                 شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

آگهي
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر

ميترا شريعت

بازي س��ازان گاهي بازي مي كنند و گاهي 
زندگي،  اما نقش سازاني هستند كه نقش 
عين زندگي آنهاست، بنابراين اگر در نقشي 
به درستي بازي مي كنند تنها ماحصل تجربه 
و تكنيك آنها نيس��ت كه عين شخصيت 

آنهاست.
مهدي شهداد متولد بيس��ت و نهم مرداد 
1331 يك��ي از هنرمن��دان عرصه نمايش 
اس��ت. بازي سازي كه بيش از نيم قرن به 
ايفاي نقش پرداخته و در كارنامه هنري اش 
بي��ش از يكصد كار نمايش��ي راديويي و 

صفحه اي دارد.
منزلت پيشكس��وتي را به رايگان به كسي 
نمي دهند، بايد مردم در كشاكش دهر سنگ 
زيرين آسيا باشد تا به اين مقام برسد، بايد 
خدمت كن��د تا چنين خرق��ه اي بر تنش 
زيبنده باشد، ش��هداد امروزه پيشكسوتي 
تمام عيار است. براي اين مقام هنري بايد 
با او همراه باشيم تا ببينيم چه كرده است؟

او كه از محله هاي قديمي شهر آغاز كرد، 
بسيار س��اده و بي آاليش است. تواضع از 
ويژگي هاي شخصيت اوست  و اگر همواره 
در نقش پهلواني پير يا مريد و مراد ظاهر 
مي گردد به دليل نيمه پنهان ذهنيات اوست. 
ش��ايد نه در نقش بلكه به دل به پهلواني 
گراي��ش دارد، در جه��ان پهلوانان ضرب 
المثل پهلوان زنده را عشق است مصداقش 
را هرگز از دست نداده، چرا كه يك مفهوم 
جامعه شناسي ناپيدا دارد، مگر پورياي ولي 

سرسلسله پهلوانان واال تبار مرده است!
مهدي ش��هداد مصداق يك پهلوان زنده 
است چرا كه در هر شرايطي چراغ صحنه 
را روشن نگاه داش��ته است. به يقين وي 
بيش��تر لحظه ه��اي عمر خ��ود را به هنر 
پرداخت��ه و هر روز بيش��تر از ديروز براي 

فرهنگ و هنر، از جان مايه مي گذارد.
او يك هميش��ه حاضر است و همراه سه 
نسل با تئاتر زيسته و تمام شخصيتش بوي 

تئاتر گرفته است.
راستي آنان كه روزي زنجير پاره مي كردند 
و كباده باالي س��ر مي گرفتن��د امروز چه 
مي كنن��د؟ بي گمان اجراي يك نمايش در 
صحنه تئاتر شهر كاري است پهلواني، عبور 
از هف��ت خوان رس��تم و اگر هر چند ماه 
يكبار در صحنه ظاهر شوي بايد نام پهلوان 

بگيري.
س��وابق اجرايي مهدي شهداد از مديريت 
آموزش و پرورش ش��روع مي گردد كه به 
عنوان شغل اصلي تنها نامي را با خود يدک 
مي كشد. حضور او در ده ها كار نمايشي به 
عنوان بازيگر، كارگردان و دبير اجرايي و 
داور و چاپ مقاله هاي مختلف در بولتن ها 
اصل حرفه عاشقانه او محسوب مي گردد.

قلم ساده و روان او بيانگر مسائل عمومي 
اجتم��اع ب��وده و مخاطب ع��ام كه تعداد 
آنها يعني اكثريت جامع��ه از ويژگي هاي 
نوشتاري اوس��ت داس��تان هاي آموزنده، 
روزم��ره، با بيان س��اده، تئاترهاي ش��بانه 
راديويي در س��ال هاي اخي��ر و با بازي و 
گويندگي لهجه شيرين اصفهاني در واقع 
صداي آش��ناي مردم اس��ت. صداي يك 
دوست، دوستي كه به مردم شهرش احترام 
مي گذارد به باورهايش��ان معتقد اس��ت و 

براي آنها كار مي كند. 
كار جمع��ي مزيد همت جمعي اس��ت و 
جمع داري كاري اس��ت ك��ه مدير و مدبر 
مي طلبد و ش��هداد در كارگروهي همواره 
ميان��دار بوده اس��ت. او همواره بين س��ه 
نس��ل را گره زده است و در نقش كدخدا 
بيشتر مناقشات صحنه را به آشتي تبديل 
كرده اس��ت. او حافظه بي��دار تاريخ تئاتر 
اصفهان اس��ت و به راستي موهايش را در 
صحنه سپيد كرده است، هستند بسياري كه 
پيشكسوتي انگاشته شده اند اما بيشتر عمر 
را در خانه نشس��ته و با اندک باد و باراني 
چت��ر خود را از دس��ت داده اند و مجموع 
ت��الش آنها به اندازه پنج س��ال ممتد كار 
نمي شود اما مهدي شهداد ماهي نيست كه 
اثري را از وي ش��اهد نباشيم و از اين رو 

وي يك استثناء است.
اس��تثنايي خس��تگي ناپذير با ق��درت و 

محكم.

با هنرمندان شهرمان

درباره مهدي شهداد

مهدي رفائي

چندي اس��ت كه پخش برنامه »طره هنر« از س��يماي مركز 
اصفهان بينندگان را با مجموع��ه اي خاص تر و حرفه اي تر 
از برنامه هاي فرهنگي هنري پيشين آشنا ساخته است، برنامه 
طره هنر به اهالي فرهنگ فهماند كه بار ديگر مي ش��ود تمام 
هنرمندان و استادان پيشكسوت را در برنامه اي تخصصي گرد 
آورد و ب��ا آنها از دريچه »هر چه مي خواهد دل تنگت بگو« 
به گفتگو پرداخت. سئوال هاي حساب شده و غيركليشه اي 
مجري خوب برنامه و احاطه ايشان به انواع زمينه هاي هنري 
اصفه��ان، بيننده را با مجموعه اي مواجه مي س��ازد كه در آن 
عالوه بر ديدار با پيشكس��وتان محب��وب فرهنگي و هنري،  
 به س��ئوال هاي مانده در ابهام افراد پاس��خ داده مي ش��ود و 
اطالع رس��اني خوب��ي نيز در خص��وص برنامه هاي جاري 
فرهنگي ش��هر انجام مي پذي��رد، در اين برنام��ه ديديم كه 
هنرمندان به راحتي مي توانند از مش��كل های خود و رشته 
هنري شان س��خن گفته و تحليل هاي ويژه و چالشي خود 
را اب��راز دارند، اين برنام��ه باعث پديد آمدن جايگاه ويژه اي 
براي سيماي مركزي اصفهان در به وجود آوردن برنامه هاي 
فرهنگي هنري شد و بازتاب خوب اين برنامه در بين اهالي 
فرهنگ و هنر،  هنرمندان و عالقه مندان و نيز مديران فرهنگي 
به وضوح قابل لمس و رؤيت اس��ت. اكنون بر آن شديم تا 
گفتگو و ديداري با كارگردان و تهيه كننده اين برنامه داشته 
باشيم. »رسول هنرمند« تهيه كننده برنامه طره هنر كه رئيس 
انجمن هنرهاي نمايش��ي اصفهان نيز مي باش��د با اشاره به 
 پخش مجموعه »روزهاي تكرار نشدني« در سال هاي گذشته 
گفت: س��عي كرده ايم ك��ه برنامه هاي ما ش��كلي جذاب و 
تأثيرگذار داشته باشد و نگاهي ويژه در برنامه هاي توليدي به 
مقوله هنر و هنرمند كه خود نيز در آن فضا نفس كشيده ايم 

داشته باشيم. 
وی ج��اي برنامه هاي هن��ري را در ميان برنامه هاي تكليفي 
سازمان صدا و سيما به استان ها خالي مي داند و همين امر را 
نقطه شروع برنامه طره هنر و شكل گيري طرح اوليه آن ذكر 
مي كند وی معتقد است: اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ 
و هنر كه داراي هنرمندان زيادي نيز مي باشد اين پتانسيل را 
دارد كه در تمام طول سال در برنامه اي پويا و متنوع همچون 
طره هنر به گفتگو با هنرمندان پرداخته شود.  آقاي هنرمند از 
نظر مساعد جناب آقاي كلباسي مديركل صدا و سيماي مركز 
اصفهان سخن به ميان مي آورد و ارادت خاصي كه ايشان به 
مقوله هنر و شكل گيري برنامه طره هنر داشته اند را نگاهي 
خاص و مهربانانه ارزيابي مي كند. وی مي گويد در يك ماهي 
كه برنامه به دليل به هم خوردن زمان پخش متوقف ماند، نظر 
لطف آقاي كلباس��ي و تأكيد ايشان عوامل اجرايي را دوباره 

مصمم به ادامه كار ساخت. 
رسول هنرمند در مورد طره هنر ادامه مي دهد: در اين برنامه 
ب��ه دنبال مچ گيري نبوده ايم و تنها قصد داريم مش��كل هاي 

هنرمندان را احصاء كرده و نقاط ضعف و قوت رش��ته هاي 
هنر را دريابيم. وي يك كاسه نبودن متولي گري فرهنگ و هنر 
در اصفهان را از چالش هاي ديگري مي داند كه گاه عملكرد 
يك ارگان سبب خنثي سازي فعاليت ديگري مي شود و جا 
دارد اين مراكز با ساماندهي و يكپارچگي بهتري به اقدام هاي 

فرهنگي بپردازند.
به گفته اين تهيه كننده و هنرمند تئاتر و تلويزيون، مسئوالن 
همواره در تغيير هستند و آنچه مي ماند هنرمند و هنر اوست كه 
خاستگاه فرهنگي اصفهان را ثبات مي بخشد و بايد پاس داشته 
شود. وي از زحمات آقاي افشارنيا )معاونت سيماي اصفهان( 
تشكر مي كند كه قدرت بيان واقعيت هاي هنري جامعه امروز 
را ارج نه��اده و مج��ال بيان آنها را در برنامه فراهم نمودند و 
اذع��ان مي دارد كه مدي��ران و متوليان فرهنگي نيز مي توانند 
نظرات، پيشنهادها و انتقادهاي خود را در فضايي سالم نسبت 
به گفتگوهاي شكل گرفته در »طره هنر« ابراز دارند و اين برنامه 
حق اداي نظر ايشان در گزارش هاي ويژه را محفوظ مي دارد. 
رس��ول هنرمند اضافه مي كند: در اين برنامه به دنبال ايده آل 
پردازي نبوده ايم و تنها خواسته ايم قدم كوچكي در راه تحقق 
هدف هاي هنري برداريم و هدف آن است كه قشر محجوب 
هنرمندان كه صاحبان اصلي فرهنگ بوده و هرگز سهمي از 
ماديات مدنظر در جامعه نبرده اند را شناسايي كرده و حمايت 
الزم معنوي از ايش��ان به عمل آيد و تريبوني به نام طره هنر 
براي بيان مسائل ايشان وجود داشته باشد. وي در خصوص 
بازتاب برنامه مي گويد: جامعه هنري بايد روي محتواي برنامه 
نظر دهند و بي شك ارايه نظرات ايشان به روابط عمومي صدا 
و سيما مي تواند در تداوم، بهبود و يا افزايش زمان برنامه نقش 
داشته باشد. آقاي هنرمند معتقد است: وجود مجري توانمندي 
همچون آق��اي اش��رفيان و كارگردان خالقي چ��ون آقاي 
انتشاري همراه با حمايت هاي مديركل محترم و ارايه ايده ها 
و خالقيت هاي نو سبب ارتقاي كمي و كيفي برنامه طره هنر 
شده است. رسول هنرمند در پايان خاطرنشان كرد كه در اين 
برنامه به دنبال ايجاد فضاي غيرواقعي چالش��ي براي جذب 
بيننده نبوده است و تنها رساندن صداي هنرمندان و شنيدن 
حرف دل ايشان به دور از غوغاساالري و بحث هاي كشدار و 
جنگ و جدال لفظي مدنظر بوده است. در ادامه براي پرداختن 
بيشتر به ابعاد برنامه طره هنر با كارگردان جوان و خوش ذوق 
اين برنامه »رس��ول انتشاري« به گفتگو نشستيم، وي از سال 
81 وارد تلويزيون و برنامه هاي س��يماي اصفهان شده است 
و كارهاي اول خود را با ساختن مستندهايي همچون »سپيده 
از ياد رفته« و مجموعه حكايت )كار نمايش��ي مربوط به ماه 
رمضان( و مجموعه اي كليپ از معرفي فيلمسازان جوان آغاز 
كرده است،  وي همچنين ساخت مجموعه هاي تعزيت، قاب 
هفتم، افراشته از خشت، مهرازي هاي اصفهاني نه چندان دور 

و پرنده چو بي من  را در كارنامه فيلمسازي خود دارد.
ــاري انگيزه   اوليه ساخت برنامه طره هنر به  آقاي انتش

شکل يك برنامه هنري كارشناسي چه بود؟

س��اخت برنامه اي خاص در مقوله هن��ر از قبل مورد توجه 
س��ازمان بود و كارنامه هنري آقاي هنرمند در تهيه اين نوع 
برنامه ها باعث شد تا پيشنهاد تهيه كنندگي اين اثر به ايشان 
داده شود و ايشان نيز مرا به عنوان كارگردان مجموعه انتخاب 

كنند.
از روند ساخت برنامه طره هنر بگوييد؟

روند اوليه برنامه ارايه گزارش از برنامه هاي فرهنگي هنري 
شهر بود ولي ساختار ما شكلي حرفه اي و كارشناسي به آن داد 
و برنامه اي تخصصي در كنار اطالع رساني فرهنگي به شكل 
نيمي گفتگو و نيمي اخبار و اطالع رساني هنري- فرهنگي 
شكل گرفت و حاال بيشتر عوامل برنامه و هنرمندان معتقدند 
كه ارايه گفتگوهاي جذاب روند برنامه را بس��يار خوب به 

جلو برده است.
ــما براي گزارش ها و ارايه اخبار  ــاني ش منابع اطالع رس

فرهنگي چيست؟
اين امر بايد توس��ط روابط عمومي اداره ها و مراكز فرهنگي 
تأمين شود ولي متأسفانه برخي از مراكز و اداره هاي فرهنگي 

هنري تعامل خوبي در اطالع رساني به برنامه ايفا نمي كنند.
ــي و انتقادي و بيان مشکل ها چه  ايجاد بحث هاي چالش

تحركي براي هنرمندان ايجاد كرده است؟
هنرمند در اين برنامه آزاد است كه از مديران فرهنگي انتقاد 
كند و نظرات خود را ارايه دهد و نيز خواس��ته هاي هنرمند 
ه��م رديف خود را آزادانه بيان كند و نيز ايجاد گزارش هاي 
م��وازي در كنار برنامه به كيفيت آن افزوده اس��ت،  از عمده 
مسائلي كه ما در اين برنامه دنبال كرده ايم مرزبندي مفهومي 
ميان هنرهاي سنتي و صنايع دستي با ساير هنرهايي بوده است 
كه با جان مردم و نفس ايشان جريان دارند، بيان مشكل هاي 
عكاسان، گرافيست ها،  هنرمندان تجسمي و نيز ساير هنرهاي 
نوپا از دس��تاوردهاي اين برنامه بوده است. بايد مهارت هاي 
هنري و صنايع دس��تي كه ريش��ه در كارگاه ها و حجره ها و 
مغازه ه��ا و توجه به بعد تج��اري دارد از انواع ديگر هنر كه 
مربوط به گالري و صحنه اس��ت جدا گردد، در بس��ياري از 
هنره��ا جان هنر در بطن خالقانه اثر حرف اول را مي زند نه 
آموزه هاي مهارتي هنرمند و در اين راس��تا بايد سئوال كنيم 

هنرهاي دستي و سنتي چه ميزان توانسته به خالقيت برسد؟ 
ولي در مقايسه ما روح پويايي و خالقيت را همواره در تئاتر 
و هنرهاي نمايشي مي يابيم كه بايد از ساير هنرهاي دستي و 

تجاري تميز داده شوند.
از لحاظ اصول فلسفه هنر و مخاطب سنجي برنامه »طره 

هنر« را چطور ارزيابي مي كنيد؟
فلسفه هنر و رابطه عميق آن با هنرمند مقوله هنرهاي سنتي 
و دس��تي را به دليل تجاري بودن و بازاري شدن و به لحاظ 
چيستي هنر از س��اير هنرها جدا مي كند ولي خالقيت  آثار 
هنري به خاطر اصالت هنرمندان آن قابل نفوذ توس��ط ساير 
فرهنگ ها نيست، برنامه طره هنر نيز با رعايت فلسفه هنر سه 
نوع مخاطب در گروه هاي هنرمندان،  هنردوس��تان و مديران 
فرهنگي را در كنار مخاطب عام جذب نموده است. فلسفه 
اوليه طره هنر نياز به ديده ش��دن و مطرح ش��دن هنرمندان 
و س��پس بيان عقاي��د و افكار و لذت هنردوس��تان از ديدن 
پيشكسوتان و داشتن برنامه اي خوب به همراه تالش مديران 
فرهنگي براي ارزيابي بهتر از كار ايشان در برنامه بوده است، 
به طور مثال بحث چالش��ي در خصوص فروش بليط براي 
تئاتر در اصفهان و مجاني نكردن تماشاي تئاتر بازتاب هاي 

خوبي داشته است.
پيشرفت برنامه با نزديك شدن به قسمت سي ام چگونه 

بوده است؟
كم كم اين احساس به وجود آمده كه طره هنر برنامه اي براي 
بروز مشكل هاي هنرمندان است و تا حدودي هنرمندان باور 
كرده اند كه طره هنر محلي براي ارايه نقد و نظرها مي باشد، 
به طوري كه بسياري از مدعوين كه در اول دعوت برنامه را 
جدي نمي گرفتند در حال حاضر مشتاقانه با برنامه همكاري 
دارند و به قول معروف »مستمع سخنران را به شوق آورده« 
و پشتوانه ما براي تداوم كار نيز حمايت هنرمندان و سرشوق 
آمدن مسئوالن از بازتاب هاي برنامه است. جا دارد از مديركل 
محترم صدا و سيماي مركز اصفهان به خاطر حمايت از اين 
برنامه قدرداني كنيم و زحمات آقاي هنرمند تهيه كننده محترم 
و آقاي اش��رفيان مجري توانا كه به حق احاطه كامل بر انواع 

هنرها دارند را ارج نهيم.

كارگردان و تهيه كننده برنامه »طره هنر« شبكه اصفهان، ميهمان زاينده روداخبار سينمایی

»طره هنر« تريبوني از جنس سنگ صبور 
براي شيفتگان هنر

عکس: زاينده رود

انقالب ما انفجار نور بود. امام خميني )ره(

انتصاب شما را صميمانه تبريك عرض مي نماييم و از خداوند 
متعال توفيق شما را خواهانيم.

جناب آقاي حدادي پور
مدير محترم روابط عمومي اداره كل تعاون استان اصفهان

انتصاب جنابعالي را صميمانه تبريك عرض مي نماييم و از 
خداوند بزرگ توفيق شما را خواهانيم. 

جناب آقاي بنيادي
مدير روابط عمومي اداره كل تربيت بدني استان اصفهان

امور برق شهرستان شاهين شهر و ميمه

روزنامه زاينده رود

روزنامه زاينده رود

بازارياب  تعــدادی  از  مطبوعــاتی  فــرهنگی  موسسه  يك 
متقاضيان  نمايد.  می  همکاری  به  دعوت  آقا  و  خانم   ثابت 
می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های زير 
 –6250732  6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
 09135454415 و يا به آدرس خيـــابـان ارتش – جنب پل 

حسين آباد – ساختمان 119 طبقه همکف مراجعه نمايند.

دعوت به همکاری 
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هوندا: 
هيچ وقت 
از هيچ چيز 
راضي نمي شويم!

تازه ترين 
حرف هاي كريمي 
در مورد دايي

اصغر حسن زاده: 
ماهان تعيين كننده 
قهرمانی نيست

كميت��ه فني رقابت هاي جام ملت هاي آس��يا، در پايان 
اين رقابت ها كيس��وكه هوندا بازيكن تيم ملي ژاپن را 
ب��ه عنوان بهترين بازيكن ج��ام پانزدهم برگزيد. بازيكن تيم 
زس��كا مسكو روسيه س��ومين بازيكن ژاپني است كه به اين 
مقام مي رسد. پيشتر شونسوكه ناكامورا و هيروشي نانامي از 

ژاپن به اين عنوان رسيده بودند. 
هوندا پس از قهرماني در آس��يا گفت: خيلي خوش��حالم كه 
قهرمان شديم اما بايد بگويم بازي سختي بود. استراليا بسيار 
خوب بازي كرد. اين تمام چيزي اس��ت كه مي توانم بگويم. 
درست اس��ت كه نتوانس��تم در فينال گل بزنم اما از اين كه 
قهرمان ش��ديم راضي ام. فك��ر مي كنم كه ما باز هم مي توانيم 
در آينده پيش��رفت كنيم و هيچ وقت ب��ه هيچ چيز رضايت 
نمي دهيم. اين بس��يار خوب بود كه توانستيم قهرمان شويم. 
تيم ملي ژاپن در چارچوب مس��ابقه هاي جام ملت هاي آسيا 
در مصاف با تيم ملي اس��ترليا و در دقايق اضافي بازي موفق 
ش��د براي چهارمين بار عنوان قهرم��ان قاره كهن را به خود 

اختصاص دهد.

علي كريمي گفت: اگر كاش��اني زودتر به پرس��پوليس 
مي  آمد از اين تيم اخراج نمي ش��دم. در پي اظهار تمايل 
علي دايي و مواضع مثبت باش��گاه پرسپوليس در جذب علي 
 كريم��ي، اين بازيك��ن گفت: حرف هاي داي��ي بوي رفاقت 

مي دهد. 
حيف ش��د كه س��ال هاي زي��ادي به ك��دورت و دلخوري 
گذش��ت. من بايد رو در رو ب��ا دايي صحبت كنم چون باور 

دارم او مصلحت مرا بيش از هر چيز مدنظر دارد. 
ب��ي ترديد در ايران جز پرس��پوليس پيراه��ن ديگري بر تن 
نخواهم كرد و اگر به تيمي در خارج از كش��ور بروم به طور 
حتم با دايي مش��ورت مي كنم. وي در خصوص جدايي اش 

از استيل آذين گفت: هدايتي پدرانه رفتار كرد. 
اگر چه در ابتدا وقتي با تقاضاي جدايي ام روبه رو شد بسيار 
س��عي كرد تا مانع رفتنم ش��ود و با پ��ا در مياني مرا ماندگار 
كند اما من نخواس��تم ايشان بيش از اين دچار دردسر شده و 
 مقابل آنهايي قرار بگيرد كه به طور رس��می مرا اخراج كرده 

بودند. 

زاينده رود
بازيكن ريزنقش تيم فوتس��ال فوالد ماهان كه در دقيقه 
28 يك��ی از گل های اي��ن تيم را مقابل علم و ادب مش��هد 
به ثمر رس��اند، پيرامون اين بازی گف��ت: بازی خوبی بود اما 
طب��ق معمول گل های بدی دريافت كرديم و 3 بر يك عقب 
افتاديم اما با تجربه ای كه نزد بچه ها بود به بازی برگش��تيم. 
اصغ��ر حس��ن زاده ادامه داد: علم و ادب ب��ا مربيگری حميد 
ش��انديزی يكی از تي��م های خوب ليگ برتر در چند س��ال 
اخير است. اين تيم در مسابقه با ماهان 6 بازيكن اصلی خود 
را ب��ه علت مصدوميت و محروميت در اختيار نداش��ت ولی 
بازيكنان جوان علم و ادب دونده و با انگيزه ظاهر شدند. وی 
به مدعی اول قهرمانی اش��اره ك��رد و افزود: ما تنها يك بازی 
مقابل شركت ملی حفاری داريم ولی شهيد منصوری قرچك 
و گيتی پس��ند سه ديدار تا پايان ليگ دارند و ماهان نقشی در 
تعيي��ن قهرمانی ايفا نمی كند. وی پيرامون پيروزی گس��ترش 
فوالد مقابل گيتی پس��ند اضاف��ه كرد: در تبريز بازی كردن آن 

هم مقابل گسترش فوالد بسيار سخت است.

ورزش

آرامش سپاهان و ذوب آهن را 
برهم نزنيد

 

با توجه ب��ه جدايی قطبی از تيم ملی فوتبال و در پيش 
بودن ب��ازی دوس��تانه و تداركاتی تيم مل��ی در مقابل 
روس��يه در بيس��تم بهمن ماه س��ال جاری، ظرف چند 
 هفت��ه گذش��ته به خص��وص روزهای اخي��ر، حرف و 
حديث های زيادی در خصوص سپردن سكان رهبری 
تيم ملی در بازی با روس��يه ب��ه قلعه نوعی و يا ابراهيم 
زاده ش��نيده می شود. حرف و حديث هايی كه به طور 
حت��م با توجه به موقعيت خ��وب دو تيم ذوب آهن و 
س��پاهان در ج��دول رقابت های ليگ برت��ر نمی تواند 
مفيد باش��د. منطق حكم می كند كه مسئوالن دو باشگاه 
و شخص قلعه نوعی و ابراهيم زاده هر چه سريع تر در 
خصوص تكذيب و رد اين شايعات و حرف و حديث 
های مطرح ش��ده اقدام كنند تا آرامش قابل قبول حاكم 

بر فضای دو تيم تداوم پيدا كند. 
البته در اين خصوص محمد ساكت )مديرعامل باشگاه 
س��پاهان( طی روزهای گذش��ته در خصوص تكذيب 
اي��ن ش��ايعات و مخالفت با انتخاب قلع��ه نوعی برای 
هداي��ت تيم ملی در مقابل روس��يه موضع گيری نمود. 
 وضعيت ذوب آهن و سپاهان در حال حاضر در جدول 
مس��ابقه ها به گونه ای اس��ت كه تمركز، تدوام آرامش 
و دور بودن از مس��ائل حاشيه ای و تنش زا مهم ترين 
و اصلی ترين نياز آنها می باش��د چرا كه قبول احتمال 
هداي��ت تيم ملی در مقابل روس��يه، توس��ط هر يك از 
اي��ن دو س��رمربی خوب و دانا و به تب��ع آن دعوت از 
تعدادی بازيكن اليق و خوب هر يك از دو تيم توسط 
يكی از اين مربيان و به دنبال آن چگونگی بهره جستن 
و به بازی گرفتن آنها بی ش��ك  می تواند زمينه س��از 
يك س��ری تنش های ناخواسته و مخرب در نزد ديگر 
بازيكنان دعوت نش��ده و يا به بازی نگرفته ش��ده آنها 
باشد. تنش هايی كه در ادامه می تواند آرامش درونی و 
ض��روری اين دو تيم را به هم زند. چيزی كه باب ميل 
و خواسته ديگر تيم های رقيب سپاهان و ذوب آهن در 
جدول می باش��د.به اعتقاد ما هم مسئوالن دو باشگاه و 
هم سرمربيان فهيم اين دو تيم عاقل تر از آن هستند كه 
بازيچه اين گونه جريان های هدفدار و مخرب باش��ند 
 ما مطمئن هس��تيم اين دوس��تان عاقالنه و حساب شده 
تصميم گي��ری خواهند نمود ولی ج��ا دارد آنها بدون 
فوت وقت و هر چه س��ريع تر تكليف كار را روش��ن 
كنن��د و با يك موض��ع گيری منطق��ی و اصولی اجازه 
ندهن��د كوچك ترين خدش��ه ای به آرام��ش حاكم به 

فضای دوستانه و متحد تيم هايشان وارد شود.

طوفان زرد در مصاف با نسيم صبا 
 

در يك ديدار معوقه از هفته چهاردهم ليگ برتر فوتبال كشور، 
تيم صبای قم ميزبان فوالد مباركه س��پاهان است. اين بازی 
ساعت 15 در ورزشگاه يادگار امام شهر قم برگزار می شود. 
سپاهان بيشترين نماينده را در تركيب اصلی تيم ملی داشت و 
با بازی زيبابی كه به نمايش گذاشتند نسبت به بازيكنان ديگر 
از نظر روحی بيشترين ضربه را خوردند. سيد مهدی رحمتی 
به همراه سيد هادی عقيلی، سيد جالل حسينی، احسان حاج 
صفی، خس��رو حيدری و محسن بنگر بازيكنان سپاهان در 
جام ملت های آس��يا بودند كه دروازه ايران و خط دفاعی را 

بيمه كرده و تنها 2 گل دريافت كردند.
سپاهان در نبود ملی پوشانش ابراهيم توره را هم نداشت و اين 
بازيكن بی انضباط سر موقع به اصفهان نيامد و تمرين های 
سپاهان تنها با دوازده، سيزده بازيكن دنبال شد. عبداله ويسی 
كه با سر تراشيده شباهت زيادی به گوارديوالی بارسلونا دارد 
سابقه بازی در جمع طاليی پوشان اصفهانی را نيز در كارنامه 
خود می بيند. در تيم صبای قم بازيكنانی چون محسن بياتی 
نيا و مرتضی هاشم زاده در خط حمله خطرناک هستند اين 
تيم هم اكنون 25 امتيازی است و در رده نهم جدول رده بندی 
قرار گرفته اس��ت و در صورت پيروزی دو رتبه در جدول 
صعود می كند. اما شكس��ت سپاهانی كه قصد دارد فاصله 
خود را با صدر جدول كاهش دهد كار ساده ای نخواهد بود، 
حتی در ورزشگاه يادگار امام، خط دفاعی سپاهان همان خط 
دفاعی تيم ملی است كه امير قلعه نوعی نسبت به قطبی به 
دو مدافع راس��ت و چپ خود كه خسرو حيدری و احسان 
حاج صفی هستند اجازه بيشتری به پيشروی می دهد و روی 
ارس��ال های اين دو بازيكن حساب ويژه ای باز كرده است 
و از طرفی در پرتاب های اوت از سمت راست خط دفاعی 
حريف، احسان حاج صفی را بهترين گزينه می داند. در اين 
بازی ابراهيم توره به علت محروميت از روی سكوها بازی 

يارانش را دنبال می كند.
سپاهان با 18 بازی و 34 امتياز در رده سوم جدول رده بندی 
جای دارد. گفتنی است: ديدارهای هفته بيست و يكم شنبه 
آغاز می شود كه تيم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن به 
ترتيب به مصاف شاهين بوشهر و سايپای البرز می روند. در 
اين بازی ها ذوب آهن ميزبان و سپاهان ميهمان خواهد بود.

یادداشت

گزارش

زاينده رود
پس از آنكه مس��ئوالن فدراس��يون 
فوتبال رأی به برگ��زاری مجدد بازی دو 
تيم ذوب آهن و م��س كرمان دادند، قرار 
است شاگردان منصور ابراهيم زاده امروز 
ب��ار ديگر رو در روی صمد مرفاوی قرار 
گيرند و در ورزشگاه خانگی خود پاسخ 
اتهام های مختلف عليه اصفهان را به تيم 

مس بدهند.
ذوبی ها كه در بازی قبل خود مقابل مس 
كرمان، به پيروزی رس��يدند، به دليل رأی 
فدراسيون فوتبال مبنی بر برگزاری مجدد، 
به ناچ��ار مجبور به عقب نش��ينی مقابل 
خواسته تهرانی ها شدند تا جوسازی های 
مختلف عليه اين باشگاه اصفهانی اندكی 
آرام گي��رد و بازيكنان اين تيم بتوانند در 
آرامش، صدر جدول را در دس��تان خود 

حفظ كنند.
قضي��ه از اين قرار بود ك��ه پس از اعالم 
پنالتی از سوی س��عيد بخشی زاده، )داور 
ديدار ذوب آهن و م��س كرمان(، ادينهو، 
مهاج��م برزيلی تيم مس با مكث توپ را 
وارد دروازه ذوب آهن می كند و اين اتفاق 
حواش��ی بس��ياری را در اين ديدار به راه 
می ان��دازد؛ قبول گل در اين ديدار و پس 
از آن مردود اعالم كردن اين ضربه باعث 
ش��د ك��ه كادر فنی و بازيكن��ان تيم مس 
اعتراض های گس��ترده ای به اين مس��أله 

داش��ته باش��ند و با وارد ش��دن به زمين 
مس��ابقه، در صدد تغيير نظر داور برآيند؛ 
اين در حال��ی بود كه بازيكنان ذوب آهن 
معتقد بودند كه داور به اس��تناد قانون اين 

كار را انجام داده است.
به هر حال ذوب آهن اين ديدار پرحاشيه 
را با پيروزی يك بر صفر به پايان رس��اند 
تا پس از آن جوسازی های مختلف عليه 
خود را شاهد باشد و به دليل فشار بسيار 
مسئوالن، در اين زمينه اندكی عقب نشينی 

كند.
فارغ از جنجال ها و اتفاق های بس��ياری 
كه پ��س از اين دي��دار و در پی تصميم 
اش��تباه داور مس��ابقه به وجود آمد، پس 
از بحث های بسيار و مراجعات مسئوالن 
فدراس��يون به قوانين جديد فيفا، تصميم 
به برگزاری مجدد اين ديدار گرفته ش��د 
و  امروز را برای تكرار اين ديدار حساس 

انتخاب كردند.
بايد توجه داشت مهم ترين مسأله ای كه در 
هفته ه��ای پس از بازی ذوب آهن و مس، 
توجه رسانه ها را به خود جلب كرد، وارد 
كردن اتهام هايی همچون اصفهانی بودن 
فدراس��يون فوتبال و انتقادهای بس��ياری 
به اين زمينه بود. رس��انه های گروهی در 
حالی به اتفاق ه��ای افتاده دامن می زدند 
كه فكر غالب اين رسانه ها در جنجال های 
ب��ه وج��ود آم��ده حمايت ه��ای ب��دون 

توجيه فدراس��يون از تيم های اصفهانی و 
بی توجهی به تيم های ديگر ليگ برتر بود؛ 
اين رس��انه ها همه پس از رأی برگزاری 
مج��دد بازی س��كوت كردن��د و در اين 
زمين��ه هيچ اظهار نظری ب��ر زبان جاری 
نكردند. مسئوالن تيم مس نيز پس از اين 
اتف��اق، اتهام هايی كه تا بي��ش از اين به 
مسئوالن فدراس��يون و باشگاه ذوب آهن 
وارد می كردند را پ��س گرفتند و در اين 
زمينه س��كوت اختيار كردند؛ سكوتی كه 
تنه��ا به دلي��ل تأمين منافع آنه��ا در رأی 

فدراسيون بود.
با اين وجود امروز تيم ذوب آهن در حالی 
ب��ه مصاف تيم مس می رود كه با برطرف 
شدن مصدوميت مجيد نورمحمدی، تنها 
ش��اهين خيری در اين ديدار غايب است 
ام��ا با اي��ن وجود دو كارته ب��ودن تعداد 
بسياری از بازيكنان اين تيم، باعث نگرانی 
منصور ابراهيم زاده می شود. دو كارته بودن 
قاسم حدادی فر، فرشيد طالبی، محمدرضا 
خلعتبری، سيد محمد حسينی و اسماعيل 
فرهادی كه تا ح��دودی نيمی از تركيب 
اصلی ذوب آهن در ديدارهای گذشته اين 
تيم را تشكيل می دهند، باعث می شود كه 
س��رمربی اصفهانی ذوبی ها در اين بازی 
نگرانی بس��ياری برای ارنج تيمش داشته 
باشد و چش��م اميدش به برخی بازيكنان 

نيمكت نشين ذوب آهن باشد.

ذوب آهن در حالی اين تعداد بازيكن دو 
كارته دارد كه اگر حتی يك بازيكن نيز در 
اين بازی كارت زرد نگيرد، ريسك كارت 
زرد گرفتن در بازی بعدی اين تيم مقابل 
س��ايپا، باعث می شود كه تيم اصفهانی از 
نعمت اين بازيكنان در شهرآورد اصفهان 
محروم ش��ود، بنابراين به سود شاگردان 
منصور ابراهيم زاده است كه در اين ديدار 
كارت بگيرن��د تا با از دس��ت دادن بازی 
س��ايپا، حداقل ش��هرآورد اصفهان را از 

دست ندهند.
اگرچه ذوب آهن اكنون صدرنشين بدون 
رقيب ليگ برتر است اما حضور سپاهان 
با دو بازی كمتر پش��ت سر ذوب آهن در 
كن��ار دو كارت��ه بودن بازيكن��ان اين تيم 
می توان��د ب��ه عنوان زنگ خط��ری برای 
مسئوالن سبزپوشان اصفهانی مورد توجه 
قرار گيرد، مس��ئوالنی كه برای رسيدن به 
جايگاه كنونی، اتهام های بس��ياری را نيز 
متحمل ش��ده اند و به هيچ قيمت حاضر 
نيستند اين صدرنشينی را از دست دهند.

بازی امروز تيم اصفهانی از سويی تالفی 
اتهام ه��ای مس��ئوالن م��س به باش��گاه 
ذوب آهن و از س��وی ديگر خط و نشان 
كش��يدن صدر نش��ين كنونی ليگ برای 
رقي��ب اصفهانی خود به ش��مار می رود، 
بنابراي��ن از هم اكنون بايد منتظر س��وت 

آغاز اين ديدار باشيم.

 
شايد مصاحبه زاينده رود با ميرمصطفی 
شجاعی )سرمربی باريج اسانس كاشان( 
در آس��تانه ش��روع دور برگشت سوپر 
 لي��گ واليبال فرصتی بود ب��رای او تا از 
هدف های بلند مدت و بزرگ مجموعه 
باريج اس��انس برای آينده سازی واليبال 
كاشان و استان اصفهان بگويد. مصطفی 
ش��جاعی اين گونه شروع می كند: بنده 
از س��ال ها پيش )84( قب��ل از حضور 
مجموع��ه ای مثل توزي��ن الكتريك كه 
بن��ده نيز ب��رای آنها به جهت س��رمايه 
گ��ذاری در ورزش احت��رام می گذارم، 
برنامه ای مدون تهيه كردم كه در نهايت 
در 2، 3 س��ال آينده ب��ه قهرمانی باريج 
اسانس در باشگاه های آسيا ختم خواهد 

ش��د. ام��ا برنام��ه بلند م��دت و بزرگ 
تر مجموعه باريج اس��انس اس��تفاده از 
پتانسيل به وجود آمده حاصل از شور و 
ش��وق نونهاالن و نوجوانان كاشانی بعد 
از افتخارات باريج اسانس در سوپر ليگ 
واليبال س��ال جاری اس��ت. در صورت 
ايجاد اين مجموعه و ش��ور و شوقی كه 
من در قش��ر نونهاالن اين شهر می بينم، 
كاش��ان می تواند به پايگاه اول قهرمانی 
واليبال در ايران تبديل ش��ود. از طرفی 
باريج اس��انس كماكان به دنبال ساخت 
مجموعه ورزش��ی اين ش��هر اس��ت و 
آمادگ��ی اين را دارد تا ب��ا اهدای زمين 
10 هكتاری كه متوليان اجرايی كاش��ان 
ق��ول آن را داده اند، اس��تارت آن را از 

همين االن بزند.

زاينده رود  
تيم بس��كتبال توزي��ن الكتريك 
كاش��ان در حالی براب��ر ذوب آهن در 
خانه مغلوب ش��د كه تا لحظات پايانی 
94 بر 92 از اي��ن تيم پيش بود و همه 
چيز برای خلق شش��مين پيروزی اين 

تيم مهيا بود اما...
ب��ا  سرپرس��ت  واعظ��ی  مه��دی 
 تجرب��ه توزي��ن الكتري��ك در م��ورد 
حاش��يه های پاي��ان ب��ازی و واكنش 
تماش��اگران گفت: در حالی كه تابلوی 
سالن، پايان بازی را نشان می داد ناظر 
و وق��ت نگهدار خط��ای بازيكن ما را 
ب��ه دليل ورود به زمين و ش��ادی پايان 
بازی اع��الم كردند و ب��ا تأييد داور 2 
پنالتی به س��ود ذوب آهن اعالم شد تا 

 واكنش بد تماشاگران را به دنبال داشته 
باشد. 

بنده ب��ه هيچوج��ه رفتار تماش��اگران 
را تأيي��د نم��ی كنم و به ش��دت آن را 
محك��وم می كنم اما ب��رای احقاق حق 
تيم و تماشاگران شكايتی را عليه ناظر 
و داوران به فدراس��يون تسليم خواهيم 

كرد.
متأس��فانه داور و ب��ه خص��وص ناظر 
فدراس��يون بارها ب��ه مربی ه��ا بابت 
تذكرات فنی كنار زمي��ن اخطار دادند 
ام��ا در آن س��و آق��ای كوهي��ان انواع 
و اقس��ام حركات و رفت��ار را در كنار 
ميز منش��ی از خود ب��روز داد اما هيچ 
 عك��س العمل��ی از جانب آنها ش��اهد 

نبوديم. 

درباره جوسازی هايی كه عليه اصفهان به راه افتاده

اصفهان بدخواه زياد دارد

مصاحبه
حاشيه سازی نكنيد، همه چيز به خوبی پيش می رود

قلعه نوعی: ابراهيم توره تاوان بی انضباطی هايش را می دهد

با مساعدت مسئوالن ورزش شهر و استان 

كاشان؛ پايگاه قهرمانی واليبال ايران

مسعود سعيدي

جواد خليفه سلطانی

پژمان سلطانی

مهدی سلطانی راد

مهاجم سنگالی س��پاهان در نهايت پس از 
تأخيری طوالنی به ايران بازگشت و در جلسه 
كميته انضباطی باشگاه سپاهان شركت كرد تا 
به ميزان مورد نظر مسئوالن باشگاه اصفهانی 
جريمه شود و تاوان بی انضباطی های خود 
را بده��د. در اين زمينه و مس��ائل مختلف 
پيش روی تيم س��پاهان با سرمربی اين تيم 

اصفهانی به گفتگو نشستيم.
ــپاهان پس از تعطيالت ليگ  شرايط س

برتر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بايد بگويم كه تيم ما هميشه به دليل تعداد 
ملي پوشان خود، با مش��كل مواجه بوده و 
برنامه هاي تمريني ما هيچ گاه خوب نيست؛ 
بازيكنان ملي پوش ما در حال حاضر هم از 
نظر بدني و هم از نظر رواني مشكل دارند و 
تخليه شده اند به همين دليل زمان استراحت 
آنها را افزايش دادم تا خود را از نظر روحي 
بازس��ازي كنند و به حالت ايده آل برسند؛ 
اميدوارم بازيكنان تا بازي صبا به ش��رايط 
مناس��ب باز گردند تا بتوانيم از آنها استفاده 

كنيم.
هنوز هم به برنامه ريزي مسئوالن در اين 

زمينه انتقاد داريد؟
البته كه منتقد هستم؛ در هيچ جاي دنيا ليگ ها 
اين چني��ن برگزار نمي ش��ود و تعطيالت 
ليگ ها مثل ايران نيست. تيم هاي بزرگ دنيا 
تعداد بسياري بازيكن ملي پوش در رده هاي 

س��ني مختلف دارند اما حتي يك روز هم 
مسابقه های ليگ آنها تعطيل نيست زيرا با 
برنامه ريزي مناسب كار مي كنند. مسئوالن 
ما بايد به اين مس��أله توجه بيشتري كنند. 
در هفته هاي ابتدايي ليگ بازي ها را تعطيل 
كردن��د و پس از آن با وجود اصرار ما مبني 
ب��ر عدم اعزام بازيكنانمان به گوانگ ژو، آنها 
را اعزام كردند و سپاهان از اين امر متضرر 
ش��د. اميدوارم اين برنامه ريزي در ماه هاي 
آينده بهتر شود تا تيم هاي بزرگ كمتر از اين 

مسأله آسيب ببينند.
ــر تيم هاي  ــي ب ــد تيم مل ــا معتقدن آنه
ــت و باشگاه ها بايد  باشگاهي مقدم اس

تعامل مناسبي با آن داشته باشند.
اين تعامل بايد به گونه اي باشد كه باشگاه ها 
و تيم ه��ا نيز از آن متضرر نش��وند؛ در يك 
س��الي كه من س��رمربي تيم مل��ي بودم به 
گونه اي برنامه ريزي كردم كه نه باش��گاهي 
گله مند ش��د و نه ليگي تعطيل؛ كارنامه من 
مش��خص است و مسئوالن س��ازمان ليگ 
مي توانند در اين زمينه گواهي بدهند اما پس 

از آن برنامه ريزي به نحو مطلوب نبود.
اگر دوباره سرمربيگري تيم ملي به شما 

پيشنهاد شود، آن را قبول مي كنيد؟
هيچ كس پيشنهادي نداده و در حال حاضر 
بحث س��رمربيگري من در تيم ملي مطرح 
نيست؛ توجه كميته فني فدراسيون فوتبال 
اكنون معطوف به سرمربي خارجي است و 
بحثي در مورد س��رمربي ايراني در اين تيم 

مطرح نيست.
 توره باز هم با تأخير بسيار به ايران آمد!
اين بازيكن به كميته انضباطي باشگاه رفته 
و مطمئن باش��يد كه مسئوالن سپاهان طبق 
قرارداد، او را جريمه مي كنند و اين بازيكن 

تاوان بي انضباطي هاي خود را مي دهد.
ــل  ــه دلي ــوره ب ــد ت ــياري مي گوين بس
ــش از اين از  ــش بايد بي بي انضباطي هاي

سوي سرمربي تيم جريمه شود.
ت��وره در ابت��داي فصل نيز به مي��زان قابل 
توجهي جريمه شد و مسئوالن باشگاه طبق 
قرارداد، ميزان قابل توجهي از قرارداد وي 

را كسر كردند.
ــس از چند هفته در تركيب تيم  اما او پ

قرار گرفت.
ن��ه، آن زمان ه��م 4-5 ب��ازي در 
تركيب قرار نگرف��ت و به نوعي 
با اين كار جريمه ش��د؛ نبايد در 
مورد اين مسائل حاشيه سازي كرد 
زيرا توره در ابتداي فصل هم به 
ميزاني كه حق��ش بود جريمه 
ش��د و مطمئن باشيد در حال 
حاضر نيز جريمه متناس��ب 
اعم��ال  وي  ق��رارداد   ب��ا 

 مي شود.
بازي امروز مقابل صبا را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
فيلم بازي هاي صبا را ديده ام 

و مي دانم كه اين تيم بازيكنان 

و كادر فني خوبي دارد اما سپاهان براي تداوم 
روند رو به رش��د خود و رس��يدن به صدر 
جدول بايد اين بازي را به خوبي پشت سر 

بگذارد و 3 امتياز را از آن خود كند. 
هميش��ه در بازي هاي برگش��ت ش��رايط 
دش��وارتر است و رس��يدن به 3 امتياز اين 
بازي ها براي دو تيم اهميت بس��ياري دارد؛ 
اميدوارم س��پاهان در اين بازي پيروز ميدان 

باشد.

سرپرست تيم توزين الكتريك:

 به فدراسيون شکايت می كنيم

خبر

ش��نبه ها مي رود و مي آيد اما از حضور بازيكن عراقي در تمرين 
استقالل خبري نمي شود. مسئوالن استقالل زماني كه با هوار مال 
محمد قرارداد امضاء كردند از اينكه توانس��ته اند چنين بازيكني كه از 
ش��اهين بوش��هر هم پيشنهاد داش��ت و حتي گفته مي ش��د با اين تيم 
ق��رارداد داخل��ي امضاء كرده، را ج��ذب كنند خوش��حال بودند. اين 
خوش��حالي به حدي بود كه فراموش شد اين همان بازيكني است كه 
در يك س��ال حضورش در پرس��پوليس چه بي انضباطي هايي كرد و 
چه بدقولي هايي نكرد. مس��ئوالن اس��تقالل كه با خيل سئوال هاي پر 
تع��داد خبرنگاران در اين باره رو  به رو بودند، پاس��خ دادند كه قرارداد 
محكمي با اين بازيكن امضاء كرده اند و حتي پرويز مظلومي سرمربي 
اس��تقالل تأكيد كرد كه او به نظم اهميت مي دهد و مي داند چطور با 
اي��ن بازيك��ن عراقي رفت��ار كند كه مرتك��ب بي انضباطي نش��ود اما 
مظلوم��ي آن روز نمي دانس��ت كه آيا بازيكن��ي در كار خواهد بود كه 
وي بخواهد با او رفتاري داش��ته باشد كه ديگر بي انضباطي نكند. اين 
روزها كه باز از هوار خبري نيس��ت حتي اين شائبه وجود دارد كه آيا 
به واقع باش��گاه اس��تقالل از اين بازيكن به فيفا شكايت كرده است؟ 
اين چطور ش��كايتي اس��ت كه هنوز اجرايي نشده و حتي باعث نشده 
اي��ن بازيكن تيم ملي عراق قضيه را جدي بگيرد و در تمرين تيمي كه 
با آن قرارداد بس��ته حاضر شود. پيدا نشدن بليت دليل قانع كننده براي 
عدم حضور اين بازيكن در تيم اس��تقالل اس��ت؟ مدت ها است كه به 
اي��ن حد پيش��رفت عقلي و تكنولوژي رس��يديم ك��ه نخواهيم به اين 
راحت��ي چنين توجيهي را قبول كنيم. روزي كه در باش��گاه اس��تقالل 
تصميم گرفته ش��د با هوار محمد قرارداد امضاء شود آيا كسي نبود كه 
تمام س��وابق اين بازيكن را بررسي كند؟ مش��كالتي كه او در باشگاه 
پرسپوليس به دليل بد قولي هايش داشت آن قدر واضح بود كه نيازي 
به تحقيق مفصل نباش��د. باشگاه استقالل با چه خيال راحتي قرارداد او 
را ثبت رس��مي كرده و حتي نام وي در فهرس��ت آسيايي اين تيم قرار 
گرفته اس��ت؟ آي��ا مظلومي تا اين حد خيال��ش از حضور اين بازيكن 
راحت اس��ت كه تأييد قرار گرفتن نام او در اين فهرس��ت را داده آن 
هم در ش��رايطي كه اين روزها فرهاد مجيدي هم روابط قهر آميزي را 
در پيش گرفته و در عمل دس��ت مظلومي خالي مانده اس��ت. قرار بود 
ش��نبه اي اين بازيكن در تهران و سر تمرين باشد اما همان طوري شد 
كه مظلومي روز جمعه اعالم كرده بود نمي داند اين ش��نبه كدام شنبه 

است.

تيم چلسي ک مقابل اورتون يك بر يك متوقف شد وتيم فوتبال 
منچس��تريونايتد به دور پنجم جام حذف��ی انگليس راه پيدا كرد. 
منچس��تريونايتد كه شنبه شب در دور چهارم بازي هاي جام حذفي در 
زمين س��اوتهمپتون به ميدان رفته بود، توانست ميزبان خود را با نتيجه 

2 بر يك شكست دهد. 
البته ش��اگردان فرگوسن با گل دقيقه 47 »چاپلو« از حريف خود عقب 
افتادند اما با گل های مايكل اوون )65( و خاوير هرناندز )76( حريف 
خود را شكست دادند و به دور پنجم راه پيدا كردند. در يكي ديگر از 
بازي هاي مهم شنبه  شب نيز تيم چلسي كه خارج از خانه بازي مي كرد 

مقابل اورتون يك بر يك متوقف شد تا بازي آنها تكرار شود. 

تيم ملی ايران آيا می تواند جام ملت های آس��يا را 4 سال بعد به 
دس��ت بياورد؟ در پخش مستقيم فينال جام ملت های آسيا وقتی 
تصاوير ش��ادی بازيكنان ژاپن با جام ملت های آس��يا پخش می شد، 
پيمان يوس��فی گفت: اميدواريم اين جام دفعه بعد به دس��ت ما برسد. 
جمله ای كه خنده مزدک ميرزايی را به همراه داش��ت و پيمان يوسفی 
در واكن��ش ب��ه كار او گفت: چ��را می خندی؟ قهرمان��ی ما كه خنده 
ندارد، حاال ان ش��اءا... دفعه بعد قهرمان می ش��ويم و مزدک ميرزايی 
گفت: حاال كه بايد 4 س��ال ديگر منتظر باشيم و ان شاءا... 4 سال بعد 

در استراليا بتوانيم اميد به قهرمانی داشته باشيم.

زاينده رود
به مناسبت گراميداشت سی و دومين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی 
ايران، چهارمين دوره مس��ابقه های فوتسال شهرستان با عنوان جام سردار 
سرلش��كر ش��هيد حاج احمد كاظمی با حضور 72 تيم در چهار رده سنی 
بزرگس��االن، جوانان، نوجوانان و نونهاالن به صورت گروهی – حذفی از 

روز پنجشنبه در سالن واليت ويالشهر آغاز و در حال برگزاری است.

زاينده رود
به مناسبت گراميداشت سی و دومين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی 
ايران، مس��ابقه های انتخابی تنيس روی ميز دسته يك نوجوانان شهرستان 
به صورت دوره ای – تك حذفی در س��الن ش��هيد حمله داری مجموعه 
انقالب برگزار شد و در پايان حسام الدين ابراهيمی، مرتضی شريفی، مهرزاد 
ضيايی، مهدی زما، محمد هادی سيف الدين و علی شهسواری به تيم دسته 

يك شهرستان راه يافتند.

شنبه شد و هوار محمد نيامد

صعود منچستر و توقف چلسي 

نخند آقای ميرزايی؛ قهرمانی 
جام ملت ها ان شاءا... 4 سال بعد!

چهارمين دوره مسابقه های فوتسال 
در نجف آباد 

مسابقه های تنيس روی ميز
 در نجف آباد
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مركزی، طبقه اول
دو شنبه 11 بهمن 1389/ 26 صفر 1432/ شماره Monday 31 January 2011    454  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام علی )ع(:
 دلها مانند بدن ها 
 خسته می شوند پس 
 برای رفع خستگی آنها 
 حكمت های تازه 
بجوييد.

هم زمان با برگزاري شوراي اداري استان در مجتمع شيخ بهايي كميته امداد امام خميني استان اصفهان؛

افتتاح سالن ورزشي شهيد كاظمي و آمفي تئاتر شهيد آويني كميته امداد

ام��ام جمع��ه اصفهان نيز ب��ا تقدير از ايج��اد امكانات 
فرهنگی در راس��تای خدمت به محرومان،  كميته امداد 
ام��ام خمينی )ره( را مولود انقالب و از بركات انقالب 

اسالمی در خدمت به مستعضفان دانست. 
آي��ت ا... س��يد يوس��ف طباطباي��ی ن��ژاد از مدي��ران 
خواس��ت ت��ا بي��ش از گذش��ته امكان��ات و فضاهای 
خدم��ت  در  را  ورزش��ی  و  آموزش��ی  فرهنگ��ی، 
ق��رار  جامع��ه  درآم��د  ك��م  قش��ر  و   محروم��ان 

دهند.
مدي��ركل كميته امداد امام خمينی )ره( اس��تان اصفهان 
هم زمان با برگزاری مراسم افتتاحيه سالن ورزشی شهيد 
كاظمی و آمفی تئاتر ش��هيد آوينی در مجتمع فرهنگی، 
آموزشی ش��يخ بهايی كميته امداد امام خمينی اصفهان 
در جم��ع حاض��ران در ش��ورای اداری اس��تان گفت: 
اجرای اين دو پروژه از مصوبه های دور دوم س��فرهای 
رياس��ت جمهوری به اس��تان اصفهان بوده و در آينده 
نزدي��ك چهار مجتمع فرهنگی ديگ��ر در زيرمجموعه 
كميت��ه ام��داد ام��ام خمين��ی اصفه��ان در چ��ادگان، 
 ش��هرضا و دو شهرس��تان ديگر به بهره برداری خواهد 

رسيد.
محمد جواد صدق افزود: در راس��تای اهداف فرهنگی 

كميته امداد امام خمينی در اس��تان اصفهان و رسيدگی 
به ام��ور خانواده های تحت حماي��ت كميته امداد، دو 
پروژه س��الن ورزشی شهيد كاظمی و سالن آمفی تئاتر 
ش��هيد آوينی به بهره برداری رسيده است كه اعتبار آن 
از محل مصوبه های س��فرهای رياست جمهوری تأمين 

شده است. 
وی تصري��ح كرد: اي��ن مجموعه فرهنگ��ی در اختيار 
خانواده ه��ای مح��روم و نيازمند خواه��د بود و هدف 
كميته امداد اس��تان اصفهان ه��م افزايی، خوداتكايی و 

توانمندسازی محرومان می باشد.
محمد جواد صدق با اش��اره به كس��ب رتبه اول كميته 
امداد استان اصفهان در ايجاد اشتغال مولد 6789 طرح 
اشتغال زا با 44 ميليون تومان بودجه را از عملكردهای 
موفق اين س��ازمان دانس��ت و ادامه داد: بيش از 3500 
خان��وار با اعتب��ار 114 ميليارد تومانی تحت پوش��ش 
طرح ه��ای اش��تغال زايی كميت��ه امداد ق��رار گرفتند و 
كميته امداد در بخش های معيش��تی، مسكن، مستمری، 
 درم��ان و جهيزي��ه به 196 ه��زار نفر س��رويس داده 

است. 
همچني��ن 5864 مورد احداث مس��كن برای محرومان 
و 68 هزار امكان بيمه ش��دن برای ايش��ان در كارنامه 

 كميته امداد امام خمينی )ره( اس��تان اصفهان ثبت شده 
است. 

مديركل كميته امداد امام خمينی )ره( اس��تان اصفهان، 
احيای سنت های حس��نه و جلب مشاركت مردمی در 
راستای خدمت به بی بضاعتان را هدف محوری كميته 
امداد خوانده و اظهار داش��ت: ايجاد مراكز عام المنفعه 
از طرح ه��ای مهم كميته امداد بوده و طی آن 570 هزار 
مشترک جذب كمك های مردمی و صدقات و همچنين 
27 ه��زار حامی طرح اكرام ب��ا 8 ميليارد تومان كمك 
مردمی جذب ش��ده اند و اين منجر به كسب رتبه اول 
كميته امداد امام خمينی )ره( در ارزيابی عملكرد س��ال 

1388 گرديده است.
ــی در مجتمع فرهنگی  ــروژه افتتاح ــی به دو پ نگاه

آموزشی شيخ بهايی كميته امداد استان اصفهان
مجتمع فرهنگی- آموزش��ی شيخ بهايی متعلق به كميته 
امداد امام خمينی )ره( استان اصفهان در 20 كيلومتری 
اتوبان اصفهان- نجف آباد واقع شده و بالغ بر 50 هزار 
مترمربع مساحت دارد كه مجهز به حصاركش و فضای 
س��بز به همراه امكانات تفريحی و رفاهی برای فصول 

مختلف سال می باشد.
سالن آمفی تئاتر شهيد آوينی با زيربنای 2200 مترمربع 
دارای س��النی با ابع��اد 30×30 و با ظرفيت 800 نفر و 
مناس��ب برای همايش های بزرگ اس��تانی، ملی و بين 
المللی است كه با هزينه ای بالغ بر يك ميليارد و دويست 
و پنجاه ميليون تومان كه بخشی از آن از اعتبارهای سفر 
دوم رياست جمهوری و بقيه از اعتبارهای دولتی كميته 
امداد اس��ت، به بهره برداری رس��يده و دارای امكاناتی 
از قبيل: پروژكتورهای مخصوص نورپردازی،  مه ساز، 
ليزر، رقص نور و سيس��تم صوت��ی )ARE( با بهترين 
كيفيت صوت به همراه سيس��تم فيلمبرداری مدار بسته 
 همراه با سوئيچ فيلم و خروجی با فرمت های گوناگون 

می باشد. 
جايگاه و سن مجهز به ميز كنفرانس و پرده پروژكشن 
4×6 با سالن پاويون مجهز به سيستم انتظار ميهمان های 
عالی رتبه و س��الن مجهز البی و پذيرايی سنتی از ديگر 

امكانات اين آمفی تئاتر است. 
سالن ورزشی شهيد كاظمی مجتمع فرهنگی، آموزشی 
ش��يخ بهايی نيز در ابع��اد 54×32 متر و به مس��احت 
1730 مترمرب��ع، مجهز به سيس��تم های كارآمد نوين، 
اس��كوربرد، رختك��ن و قابليت اس��تفاده چند منظوره 

واليبال، فوتسال،  هندبال، بس��كتبال و... می باشد كه با 
هزينه بالغ بر هفتصد و پنجاه ميليون تومان در مدت 8 

ماه به بهره برداری رسيده است.
ــی كميته امداد  ــيخ بهاي ــاير امکانات مجتمع ش س

استان اصفهان
س��وئيت ها و كلبه های اس��كان به هم��راه آالچيق های 
تابستانی در اين مركز احداث شده است و در مجموع 
5 س��وئيت و 22 كلبه 10 نف��ره در اين مجتمع وجود 
دارد كه مجهز به حمام و س��رويس دستشويی جداگانه 
 می باش��د كه می تواند برای اسكان شبانه روزی استفاده 

شود. 
س��الن غذاخ��وری روباز ويژه فصول گ��رم با ظرفيت 
250 نفر و س��الن غذاخ��وری سرپوش��يده با ظرفيت 
200 نف��ر از ديگ��ر امكانات اين مجتمع اس��ت. برای 
اجرای برنامه صبحگاهی، ورزش همگانی، سخنرانی و 
اجرای برنامه های هنری، فضای بازی به صورت س��ن 
و جايگاه روباز احداث ش��ده اس��ت كه می تواند برای 
برنامه ه��ای اردويی دانش آموزی و دانش��جويی مورد 

استفاده قرار گيرد.
نگاهی به طرح اكرام ايتام كميته امداد امام خمينی 

استان اصفهان
 در اي��ن ط��رح زيبا كه تأكي��د قرآن كريم و س��نت و 
 س��يره پيامب��ر و س��فارش معصوم��ان را در ب��ر دارد، 
هر ف��رد می تواند يك يا چند يتيم تحت پوش��ش اين 
نهاد را انتخ��اب و حمايت های مادی و معنوی، كمك 
تحصيلی، درمانی و س��اخت مسكن ايش��ان را متقبل 
ش��ود و اين كار می تواند حداقل يك سال و حداكثر تا 
 پايان تحصيالت ادامه يابد. اين طرح از س��ال 78 آغاز 
 ش��ده و تاكن��ون در قال��ب ي��ك فرهنگ ادام��ه يافته 

است.
افراد می توانند با مراجعه حضوری و تكميل فرم طرح 
ايتام و يا حضور در دفترها، نمايش��گاه ها و پايگاه های 
كميته امداد به ويژه در ماه رمضان در اين طرح شركت 
كنند و يا از طريق س��امانه اينترنت��ی در طرح ثبت نام 

كنند. 
نشانی اين سايت www.esf-ekram.com می باشد. 
پرداخ��ت به صورت اينترنتی ب��ه بانك حامی در طرح 
اكرام ايتام و يا واريز به حس��اب ويژه طرح اكرام ايتام، 
 از راه ه��ای ديگر ش��ركت در اين طرح خداپس��ندانه 

است.

در طرح اكرام ايتام 
كه تأكيد قرآن كريم و 
سنت و  سيره پيامبر و 
سفارش معصومان را 
 در بر دارد، 
هر فرد می تواند يك 
يا چند يتيم تحت 
پوشش اين نهاد را 
انتخاب و حمايت های 
مادی و معنوی، كمك 
تحصيلی، درمانی و 
ساخت مسكن ايشان 
را متقبل شود و اين 
كار می تواند حداقل 
يك سال و حداكثر تا 
پايان تحصيالت ادامه 
يابد.

زاينده رود
شورای اداری بهمن ماه استان اصفهان به مناسبت افتتاح 
آمفی تئاتر شهيد آوينی و س��الن ورزشی شهيد كاظمی در 
مجتمع فرهنگی آموزش��ی شيخ بهايی متعلق به كميته امداد 
امام خمينی )ره( اس��تان اصفه��ان واقع در كيلومتر 17 جاده 

اصفهان- نجف آباد برگزار شد.
مديران ارشد استان اصفهان با حضور عليرضا ذاكر اصفهانی 
در مراس��م افتتاحيه آمفی تئاتر شهيد آوينی و سالن ورزشی 
شهيد كاظمی شركت كردند و پس از آن در سالن 800 نفری 
و بی نظير شهيد آوينی كه از دستاوردهای كميته امداد استان 
اصفهان می باش��د؛ برای شركت در شورای اداری بهمن ماه 
كه با حضور رئيس ديوان محاس��بات كشور برگزار می شد 

حاضر شدند.

 ش��ايد اين مراسم افتتاحيه باشكوه ترين مراسم گشايش در 
استان اصفهان از حيث حضور مسئوالن و مديران عالی رتبه 

بود.
استاندار اصفهان در شورای اداری با اشاره به كسب مقام اول 
كميته امداد امام خمينی )ره( استان در ارزيابی عملكرد ساليانه 
و تجليل از مديركل و كاركنان اين سازمان در جشنواره شهيد 
رجايی، ضمن ستايش از انجام فعاليت های فرهنگی،  ورزشی 
و عمرانی برای محرومان، بر لزوم حمايت از اين قشر تأكيد 

كرد. 
عليرض��ا ذاك��ر اصفهان��ی اظه��ار امي��دواری ك��رد ت��ا با 
انج��ام فعاليت ه��ا و پروژه هاي��ی از اي��ن دس��ت، حركت 
 عم��ده ای ب��ه س��وی محروميت زداي��ی در اس��تان تحقق 

يابد.
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