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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 در پ�����ی امض�����ای دو 
 تف��اهم نام��ه در روز جمعه 
پنج��م ش��هریورم���اه بی��ن 
اس��ت��انداری اصفه�����ان و 
پژوهش��گاه علوم انس��انی و 
مطالع��ات فرهنگی کش��ور، 

اصفهان به عنوان میزبان جش��نواره بین المللی غدیر انتخاب و دارای 
شعب��ه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شد... 

سراسري / صفحه2

رئیس مجلس تأكید كرد:
نیروهای مردمی دست های حمایت
از اسرائیل را قطع می کنند

سخنگوي شوراي نگهبان:
براي اجراي قوانین دعا مي کنیم

درچهار محال و بختیاري 
آغاز عملیات

 اجرایي دومین سد بتني 
دو قوسي کشور

 اصفهان میزبان جشنواره 
بین المللي غدیر 

مدیر اجرایی طرح س��د خرس��ان 3، از ش��روع 
عملی��ات اجرای��ی فاز اول این س��د ب��ه عنوان 
 دومین س��د بتنی دو قوس��ی کش��ور خبر داد و
گف��ت: اجرای این ط��رح گام دیگری در عرصه 
سدس��ازی و تولید برق آبی کش��ور محس��وب 
می شود. »سید علی جعفرزاده« در گفتگو با ایرنا 
افزود: عملیات اجرایی این طرح به مناسبت هفته 
دولت در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده 
اس��ت. وی افزود: مبلغ قراردادهای فاز اول سد 
شامل ساخت جاده های دسترسی داخلی کارگاه 
و نی��ز اصالح جاده لردگان به کارگاه س��د؛ بالغ 
بر200 میلیارد ریال است و در مدت 24 ماه انجام 
خواهد خواهد ش��د. وی با بیان اینکه در فاز اول 
این سد جاده های دسترسی داخلی و تونل های 
دسترسی احداث می ش��ود، تصریح کرد: دولت 
امس��ال 150 میلیارد ریال به این طرح اختصاص 
داده اس��ت و برای تأمین مناب��ع اجرای طرح از 
طریق فاینانس یا منابع دولتی تا ش��ش ماه آینده 
تصمیم گی��ری می کند. وی تصریح کرد: س��د 
خرسان 3، یک سد بتنی دو قوسی با ارتفاع 175 
متر و مخزن 5 میلی��ون مترمکعبی در تراز نرمال 
اس��ت. وی افزود: خرسان 3، دومین سد بتنی دو 
قوس��ی کشور اس��ت که مطالعات اجرایی آن به 
پایان رسیده است و پس از اجرای فاز یک شامل 
جاده دسترسی، عملیات فاز 2 این سد نیز اجرایی 
خواهد ش��د. فرماندار لردگان نیز گفت: س��د دو 
قوس��ی خرس��ان3 با 4 توربین 100 مگاواتی در 

مجموع 400 مگاوات برق تولید می کند.
گی��گاوات   1/1 تولی��د  ظفری��ان«  »منص��ور 
 س��اعت برق در سال،کنترل س��یالب و رسوب 
رودخانه ه��ا، افزایش تولید انرژی در س��د های 
پایین دست، اشتغالزایی، پرورش آبزیان، افزایش 
پتانسیل گردشگری در منطقه را از اهداف اجرای 

این طرح اعالم کرد. 

اولویت های  بررس��ی  جلسه 
بخ��ش خصوص��ی اقتص��اد 
استان اصفهان با حضور هیأت 
نماین��دگان و اعض��ای ات��اق 
بازرگانی و جمعی از مسئوالن 
استان در اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار شد. »حمید فوالدگر« نماینده مردم اصفهان در مجلس...
اقتصاد امروز / صفحه5

نماينده مجلس اصفهان در جلسه شوراي اسالمي:
مخالفت مجلس با افزایش 

مالیات در شـرایط فعلي اقتصاد 

 باران تابستانه مردم اصفهان
را غافلگير كرد

صفحه 2

منا
: اي

س
عك

 در سال 1378 طبق مطالعات 
به عمل آمده توسط محققان 
در کش��ور، سرانه مطالعه هر 
ایرانی 10 دقیقه در روز بوده 
است که همزمان با اعالم این 
آم��ار، رهبر معظ��م انقالب، 

حضرت آیت ا... خامنه ای فرمودند: اگر کتابخوانی را ترویج... 
فرهنگ و هنر/ صفحه8 

ایجاد تحول عظیم در شاخص هاي 
کتاب و کتابخواني استان اصفهان 

به افراد مخصوصاً بچه ها آموزش دهید به 
سیم پاره و لخت شده دست نزنند.

دفاتر كمیته امداد امام خمیني)ره( در سراسر استان چهارمحال و بختیاري آماده دريافت 
كمك هاي نقدي وغیر نقدي جهت ايتام تحت پوشش حمايت مي باشد.

15 الي 21 ماه مبارك رمضان هفته اطعام و اكرام ايتام گرامي باد

معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي کمیته امداد امام خمیني)ره( 
استان چهارمحال و بختیاري  

 هفته دولت همزمان با شهادت دو اسوه دولتمرد، 
 شهید رجايي و شهید باهنر همراه با اقتدار و 
سربلندي براي دولت جمهوري اسالمي ايران 

گرامي باد.

هفته دولت و روز كارمند همزمان با شهادت 
رجايي و باهنر همراه با اقتدار و سربلندي براي 

تالشگران دولت جمهوري اسالمي ايران 
گرامي باد.

 همراه با ورزش با ارزش 
تا اقتدار اصفهان

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان روابط عمومي اداره کل تربیت بدني استان اصفهان

موفقیت چشمگیر و ابتكار عمل شما را در پروژه هاي عمراني شهر وزوان تبريك 
گفته و موفقیت روزافزون شما را از خداوند منان خواستاريم. 

جناب آقاي محمدعلي پورشريعت شهردار محترم شهر وزوان

روابط عمومي روزنامه زاینده رود  
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سراسری
ايران

س��خنگوي ش��وراي نگهبان اع��الم ک��رد: نتایج 
بررس��ي هاي کارگروه ویژه ش��وراي نگهبان براي 
رفع اختالفات قوه مقنن��ه و مجریه طي چند هفته 
آینده نهایي و خدمت رهبر معظم انقالب اس��المي 
ارائه مي شود. به گزارش ایرنا، عباسعلي کدخدایي 
در نشس��ت هفتگي با خبرنگاران درباره اقدام هاي 
انجام ش��ده در این کارگروه ویژه که از سوي رهبر 
معظم انقالب براي یافتن راهکاري قاطع و ماندگار 
در زمینه اختالفات دولت و مجلس تش��کیل شده 
است ، گفت: در گذشته دولت اشکال و ایرادهایي 
را نسبت به اقدامات مجلس داشت. عضو حقوقدان 
شوراي نگهبان افزود: علت این اشکال ها و ایردادها 
این اس��ت که حدود و مرزهاي قانونگذاري و اجرا 
در قانون اساس��ي داراي ابهام اس��ت و مجلس در 
برخي مصوبه ها اختیار دولت را محدود کرده است. 
کدخدای��ي موردهایي از جمله: ش��وراهاي عالي، 
موضوع سازمان مدیریت، قانون مدیریت خدمات 
کش��وري، گاز رساني به شهرها و روستاها و نظایر 
آن را از جمله مصوباتي دانس��ت که دولت بر این 
باور است مجلس اختیاراتش را محدود کرده است. 
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار در آن داشت: رئیس 
جمهوري س��ال گذش��ته در نامه اي به رهبر معظم 
انقالب موضوع را با ایش��ان مطرح کردند و در این 

نامه یادآور ش��د: مجلس با طرح هاي دوفوریتي و 
همچنین تغییر گسترده در لوایح دولت اختیارهاي 
ق��وه مجریه را مح��دود و از این طریق هزینه هاي 

زیادي به دولت تحمیل مي کند.
کدخدایي تأکید کرد: اص��ول 71، 138، 75 و 126 
قانون اساس��ي محل بحث و اخت��الف نظر دو قوه 
است. وي با بیان این که کارگروه ویژه ابتدا نظرهاي 
دو قوه را اخذ کرده اس��ت گفت: جلس��ه هاي این 
کارگ��روه با حضور نماین��دگان مجلس و دولت و 

کارشناس��ان خارج از دس��تگاه هاي قانونگذاري و 
اجرایي و همچنین چند عضو شوراي نگهبان تشکیل 
مي شود. کدخدایي در ادامه نشست خبري، در پاسخ 
به سؤالي درباره نظر شوراي نگهبان در مورد اجراي 
مصوباتي که از سوي رئیس مجلس به دولت ابالغ 
مي ش��ود، اظهار داش��ت: ما جز اینکه براي اجراي 
قوانین دعا کنیم، کاري نمي توانیم انجام دهیم زیرا ما 
بیش از این وظیفه قانوني نداریم. خبرنگار دیگري 
درباره مرجعیت مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
در داوري بین اختالف ش��وراي نگهبان و مجلس 
س��ؤال کرد وي گفت: به نظر مي رس��د بازگش��ت 
مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به یک رویه تبدیل ش��ده است. کدخدایي با تأیید 
این موضوع، یکي از م��وارد اختالفي بین دولت و 
مجلس را همین مس��أله عنوان کرد و گفت: به هر 
حال مجلس بر خالف اصول قانون اساس��ي عمل 
نمي کند، هر چند که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
یک استثنا براي رفع اختالف بین مجلس و شوراي 
نگهبان اس��ت. سخنگوي ش��وراي نگهبان درباره 
الیحه حمایت از خانواده، گفت: این شورا هیچ نوع 
رایزني در خصوص الیحه مذکور با مجلس نداشته 
و نظرات خ��ود را هم پس از وصول مصوبه اعالم 

خواهد کرد.

  كدخدايي:

براي اجراي قوانين دعا مي كنيم

 مرضیه محب رسول
ش��به جزیره کره از مناطقی اس��ت که 
س��ال ها محل تاخت و تاز و تس��ویه 
حساب قدرت های بزرگ بوده است 
پس از فروپاش��ی ش��وروی با وجود 
اینک��ه اکثر مناطق تفریق ش��ده جهان 
به دست بلوک ش��رق و غرب، با هم 
متحد ش��دند در جزیره کره، مرزهای 
 خصوم��ت همچن��ان پر رن��گ ماند. 
کره ش��مالی ب��ه پش��توانه تجهیزات 
نظامی خود همچنان با امریکا دشمنی 
کرد و کره جنوبی به واس��طه حمایت 
امریکا و پیشرفت های اقتصادی، این 
تنش ه��ا را دامن زد. کره ش��مالی به 
دلیل گرایش هاي کمونیس��تی به چین 
تمایل پیدا کرد و جزیره کره بار دیگر 
در میان دو مدعی قدرت تقس��یم شد. 
چین ک��ه امری��کا را در منطقه حامی 
تایوان می بیند در این مناقش��ه طرف 
کره ش��مالی را گرفت تا اهرمی برای 

فشار به امریکا داشته باشد. 
اقدام هاي متقابل کره شمالی و جنوبی 
و جانبداری ه��ای چی��ن و امریکا از 
هریک از طرفین دعوا، وضعیت را در 

این ناحیه نگران کننده کرده است.
غرق ش��دن ن��او کره جنوب��ی، عامل 
تحریک کننده دیگری بود که موجب 
شد بار دیگر این دو کشور به یکدیگر 
چنگ و دندان نش��ان دهن��د. در این 
قضی��ه کره جنوبی مصر اس��ت تا کره 
شمالی را به عنوان مقصر معرفی کند؛ 
اما این کشور به ش��دت این قضیه را 
تکذی��ب می کند. در این میان چین با 
حمای��ت خود از رهبران کره ش��مالی 
نقش��ی اساس��ی در ای��ن مس��أله ایفا 
می کن��د، به طوری که پ��س از دیدار 

رهبر کره شمالی »کیم جونگ ایل« از 
چین، س��فیر این کشور در کوبا اعالم 
کرد: کش��ورش هرگونه تعرضی را با 
یک جنگ هسته ای پاسخ خواهد داد. 
کره ش��مالی که این روزها با مس��أله 
جانش��ینی رهبر فعلی خ��ود نیز رو به 
روست تالش دارد تا نظر مساعد چین 
را برای جانشینی پسر کیم جونگ ایل 

به جای وی جلب کند.
همچنین نیازهای روز افزون اقتصادی 
و نظامی این کش��ور حمایت پر رنگ 
چین از ک��ره ش��مالی را ضروری تر 
می کند. برگزاری مانور مشترک نظامی 
ک��ره جنوب��ی و امری��کا در آب های 
دری��ای زرد به منزله ی��ک آماده باش 
نظام��ی در این ش��به جزیره ب��ود. به 
 نظر می رس��د مس��ائل پیش آمده در 
شبه جزیره کره تنها زهر چشم گرفتن 

امریکا و چین از یکدیگر است.
حمای��ت امریکا از تایوان و ورود این 
کش��ور به حیاط خلوت سیاسی چین، 
این کش��ور را وام��ی دارد تا در قضیه 
کره، خودی نش��ان بدهد. چین قصد 
دارد کره شمالی را به یک تهدید بالقوه 
برای منافع امریکا در ش��به جزیره کره 
بدل کند. محیط ش��کننده شبه جزیره 
ک��ره، آیین��ه ای از چالش های امنیتی 
نظ��ام بین الملل معاصر اس��ت، جایی 
که قدرت های کوچک بازیچه دست 
ابرقدرت ها می شوند تا منافع آنها را 
تأمین کنند. وجود مؤلفه های مختلفی 
برای تعیین نقش هر کشور در عرصه 
سیاست بین الملل، موجب شده است 
تا امنیت ش��به جزیره کره به مقوله ای 
با ی��ک پایان نامعلوم ب��رای امریکا و 

چین بدل شود.

شبه جزیره کره، تنشي با یك پایان نامعلوم

نصف النهار

 در پ���ی امض���ای دو تفاهم نامه 
در روز جمع��ه پنجم ش��هریورم���اه بین 
است��انداری اصفه���ان و پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی کشور، اصفهان 
به عنوان میزبان جشنواره بین المللی غدیر 
انتخاب و دارای ش��عب��ه پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی شد.
ای��ن دو تفاه��م نام��ه به امض��ای علیرضا 
ذاکر اصفهانی )اس��ت���اندار اصفه����ان( 
و حمیدرض��ا آی��ت اله��ی )رئی��س مرکز 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
کش��ور( و رضا زاده مدی��ر مرکز فرهنگی 
مذهبی مطالع��ات و تحقیقات »اهل البیت« 

اصفهان رسید.
برمبن��ای امضای این تفاهم نامه ها، ش��عبه 
پژوهشگاه علوم انسانی در اصفهان تأسیس 

و پایتخ��ت فرهن��گ و تمدن ایران اس��المی، در 
س��ال 1390 میزبان برگزاری جشنواره بین المللی 
غدیر به عنوان بزرگترین برنامه والیی جهان تشیع 
خواهد ب��ود و دبیرخانه برگزاری این جش��نواره 
در مرکز تحقیق��ات فرهنگی و مذهبی اهل البیت 

اصفهان تشکیل می شود.
ــای  ــگامی در عرصه ه ــر پیش ــان مفتخ اصفه

فرهنگی، مذهبی است
در آئی��ن امض��ای تفاه��م نامه ه��ای برگ��زاری 

جش��نواره بی��ن المللی غدیر و تأس��یس ش��عبه 
 پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالع��ات فرهنگی، 
علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی گفت:  اصفه��ان مفتخر 
پیشگامی در عرصه های فرهنگی و مذهبی است 
و ما به خود می بالیم که میزبان بزرگترین جشنواره 
علوی و دارای اولین نمایندگی پژوهش��گاه علوم 
انس��انی و مطالعات فرهنگی در کشور باشیم، وی 
با توصیف استعدادهای واال و درخشان و پتانسیل 
مضاعف فرهنگی و مذهبی در استان اصفهان این 
ش��هر را الیق داشتن پژوهش��گاه علوم انسانی و 

میزبانی جشنواره جهانی غدیر دانست.
استاندار اصفهان تحقق این دو امر مهم در 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��المی را 
مطالب��ه مردمی و لبیک به پیام رهبر معظم 
انقالب اس��المی ارزیابی نمود و ادامه این 
حرکت و نهضت عظیم را اس��تقرار مراکز 
مه��م فرهنگ��ی و ملی و جش��نواره های 
 ب��زرگ دین��ی در اصفه��ان قلم��داد کرد. 
ذاکر اصفهانی خاطرنش��ان کرد: مجموعه 
اس��تان نهایت ت��الش و درای��ت را برای 
برگزاری هر چه بهتر جشنواره بین المللی 
غدی��ر و تحقق اهداف پژوهش��گاه علوم 

انسانی به کار خواهد بست.
ــنواره غدير به  ــیعه را با جش ــدای ش ص

گوش جهانیان می رسانیم
حمیدرضا آیت الهی در راس��تای امضای 
تفاهم نامه جش��نواره بین المللی غدیر گفت: با 
جشنواره غدیر و از شهر اصفهان صدای شیعه را 
به گوش جهانیان می رسانیم. آیت الهی تصریح 
کرد: اش��اعه فرهن��گ غدیر و والی��ت و امامت 
وظیفه محوری این جش��نواره است و استانداری 
اصفه��ان و مجموعه مردم با همراهی مؤسس��ه 
»اهل البیت« این وظیفه مهم را با محوریت دفاع 
عقلی و علمی از تفکر ش��یعه ب��ه انجام خواهند 

رساند. 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از طرح 
مذاکره فلس��طینی ها با اس��رائیل و دخالت آمریکا 
در تحق��ق این مذاکره گفت: اگ��ر آمریکایی ها به 
دنبال آن هس��تند که در مذاک��ره برای حمایت از 
رژیم صهیونیستی، دست های تصنعی ایجاد کنند 
بدانند نیروهای مردمی در منطقه این دس��ت ها را 

قطع می کنند. 
به گزارش مه��ر، علی الریجان��ی رئیس مجلس 
ش��ورای اسالمی در شش��مین گردهمایی مجمع 
اتحادیه دانش��جویان جهان اس��الم طی سخنانی 
 موض��وع فلس��طین را بس��یار حس��اس خواند و
گف��ت: موض��وع فلس��طین ش��اید از جهتی نیز 
غم انگیزترین و دردناک ترین موضوع جهان باشد. 
رئیس مجلس گفت: در گذشته با یک وضعیت ساده 
با یک وضعیت سخت و پیچیده مواجه هستیم که روبرو بودیم که مبارزه با آن س��اده بود اما امروزه 

مبارزه با آن نیز مشکل است، اما ورزیدگي ذهنی 
برای کش��ورهای مسلمان بیشتر شده است و این 
کشورها ظرفیت های ذهنی قوی تری پیدا کرده اند. 
این موج بیداری امروز بسیاری از شگردهای دشمن 
 را منتف��ی می کند و این امری نویدبخش اس��ت. 
رئیس مجل��س گفت: م��ا دوره جدی��د را دوره 
 س��ایش و س��رازیری ب��رای رژیم صهیونیس��تی 
می دانیم اما در این دوره نباید اشتباه هاي گذشته 
تکرار ش��ود. رئیس مجلس گفت: نباید اجازه داد 
در ش��رایط تاریک عده ای فرصت طلب نس��بت 
به سرنوشت فلس��طین بازی کنند و تمام حیثیت 
مردم فلسطین به مزایده گذاشته شود. نخبگان در 
کش��ورهای مختلف باید صحبت کنند و نگذارند 
فضا در اختیار نیروهایی باشد که با بسته بودن آن 

فضا هدف خود را پیش ببرند.

در پي امضاي دو تفاهم نامه در استانداري اصفهان

اصفهان ميزبان جشنواره بين المللي غدير 

الريجانی تأكید كرد:

نيروهای مردمی دست های حمايت از اسرائيل را قطع می كنند

جهان نما
نخست وزير هند:

باید همکاری با پاکستان را یاد بگیریم
هن��د  کش��ور  دو   
وج��ود  ب��ا  پاکس��تان  و 
همس��ایگی روابط پرتنش 
می کنند.  دنبال  را  سیاسی 
مس��ابقه تس��لیحاتی میان 
این دو کشور موجب شد 
تا در طی سه دهه گذشته، 
آن دو مجهز به تسلیحات 
بح��ران در  اتمی ش��وند. 
منطق��ه کش��میر بارها این 
دو کش��ور را تا مرز جنگ 
حادثه  برد.  پیش  مسلحانه 

تروریس��تی ماه نوامبر 2008 سبب شد تا این تنش ها به باالترین حد خود 
برس��د به گونه ای که حتی برای مدتی کارشناسان احتمال درگیری نظامی 
دو کش��ور را دور از ذهن نمی دانس��تند و دلیلش این بود که دهلی، اسالم 
آباد را عامل این حادثه می داند. در حادثه تروریس��تی 26 نوامبر 2008 در 
بمبئی هند، 170 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و پس از آنکه 
اعالم ش��د افرادی از گروه ش��به نظامی لشگر طیبه عامل این حوادث بوده 
اند، پاکس��تان در حمله به پایگاه این گروه شبه نظامی در کشمیر، چند نفر 
از آنها را بازداش��ت کرد و اعالم نمود که افراد بازداش��ت شده را در اختیار 
هند قرار نمی دهد. در طی روزهای اخیر، دو کش��ور به سوی نرمی روابط 
دو جانب��ه پیش می روند. در این رابطه نخس��ت وزیر هند گفت: با وجود 
مشکالت و بدرفتاری های پاکستان، هند باید یاد بگیرد که با کشور همسایه 
خود همکاری و مش��ارکت داشته باشد. به گزارش مهر به نقل از روزنامه 
 نیشن، »مانموهان سینگ« در کنفرانسی در دهلی نو بر این موضوع پافشاری 
کرد: پاکستانی ها برای ما در افغانستان برنامه ریزی کرده اند و عناصری در 
اس��الم آباد حمله هایی را علیه ما در این کش��ور جنگ زده از جمله بمب 
گذاری در س��فارت کابل انجام داده اند، اما با وجود همه این مش��کالت 
گفتگوها باید ادامه یابد. مانموهان سینگ گفت: هند به دنبال ایجاد فضایی 
مس��المت آمیز و بدون تنش و همچنین برقراری رابطه ای بسیار خوب با 
تمام کش��ورها به خصوص کشورهای همسایه و قدرت های اصلی است. 
وی افزود: ما با این کش��ورها بدون اینکه در انتظار عمل متقابل باشیم، در 

راستای منافع آشکار دو طرف همکاری می کنیم.

 تالش اسرائیل برای جدایی 
مسکو و دمشق

 رژیم صهیونیس��تی نگران فروش موشک های ضد کشتی روسی به 
سوریه شده و تالش می کند مانع از این معامله شود، در حالی که به عقیده 
طرف روسی هدف اسرائیل افشای اطالعات مربوط به همکاری های نظامی 

روسیه با سایر کشورهاست.
رژیم صهیونیس��تی از ق��درت گیری س��وریه به عنوان یک��ی از مخالفان 
سرسخت خود بس��یار در هراس است. سوریه از معدود کشورهای عربی 
است که هنوز در برابر اسرائیل سرسختانه ایستادگی می کند. تجهیز نظامی 
س��وریه به منزله زنگ خطری برای این رژیم اس��ت. بر اس��اس اطالعات 
رسانه های گروهی اسرائیلی، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل هفته 
گذش��ته با »والدیمیر پوتین« نخست وزیر روس��یه مذاکره تلفنی داشت و 
از وی خواس��ت تا از فروش این تس��لیحات مدرن به دمش��ق خودداری 
کند. مقام های تل آویو نگران آن هس��تند که س��وریه این تجهیزات دفاعی 
را به جنبش حزب ا... لبنان بفروش��د که چنین مس��أله ای ضربه ای جدی 
 ب��ه امنیت اس��رائیل وارد س��اخته و باعث برهم زدن ت��وازن قوا در منطقه 

می شود.

جنجال بر سر حضور عمرالبشیر
 در مراسم امضای قانون اساسی کنیا 

رئیس جمهور کنیا، قانون اساس��ی جدید این کش��ور را که مشابه سیستم 
امریکا اس��ت، امضا کرد. این در حالی است که حضور عمرالبشیر در این 
مراسم، موجی از انتقادها را علیه کنیا به راه انداخته است. در همین حال، 
خبرگزاری کویت گزارش داد: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، ضمن 
تبریک به مناس��بت تصویب قانون اساس��ی جدید کنیا، از این کش��ور به 
دلیل میزبانی عمر البش��یر در مراسم تصویب این قانون انتقاد کرد. اوباما 
در بیانیه ای اظهار داش��ت: تصویب تاریخی قانون اساس��ی کنیا و امضای 
آن گامی مهم به ش��مار می رود و پایبندی س��ران و ملت کنیا به آینده ای 
که وحدت دموکراس��ی و عدالت برای همگان بر آن حاکم باشد را نشان 
می دهد. وی در عین حال از حضور عمر البشیر، رئیس جمهور سودان که 
متهم به ارتکاب جنایت های جنگی است در مراسم تصویب قانون اساسی 
کنیا ابراز تأس��ف کرد. اوباما تأکید کرد: دول��ت کنیا خود را به همکاری 
کامل با دادگاه جنایی بین المللی متعهد کرده است و معتقدیم کنیا در کنار 
همه کشورهایی که در این مس��ئولیت ها مشارکت دارند باید به تعهدات 

خود پایبند باشد. 

 سازمان ملل خواستار توقف اخراج 
کولی های »روما« از فرانسه شد

س��ازمان مل��ل در ژن��و از 
مقامات فرانسه خواست: از 
کولی های  جمعی  اخراج 
اروپ��ای ش��رقی »روم��ا« 
خودداری کند. به گزارش 
ایرنا، کمیته س��ازمان ملل 
علی��ه ان��زوای ن��ژادی با 
انتش��ار بیانی��ه ای در ژنو 
اعالم کرد: فرانس��ه باید به 
سازمان  کنوانس��یون  مفاد 
ملل احترام بگذارد. هیجده 
کارش��ناس این کمیته، در 
این بیانیه با اب��راز نگرانی 
نس��بت به افزایش اقدام ه��ای خصمانه علیه روماها تأکی��د کردند: دولت 
فرانسه باید مبارزه خود را علیه نژادپرستی و رفتارهای خصمانه ضدخارجی 
بیش��تر کند. کارشناس��ان س��ازمان ملل در این بیانیه تأکید کردند: باید هر 
سیاس��تمداری به دلیل اظهارهاي نژادپرس��تانه و ضدخارجی خود محکوم 
شود. در این بیانیه آمده است: روماها باید به آموزش، بهداشت و دیگر امور 
اساسی زندگی در کشور فرانسه دسترسی داشته باشند. دولت فرانسه از هفته 
گذش��ته برچیدن اردوگاه های غیرقانونی کولی های اروپای شرقی »روما« 
را ش��روع کرد. این اقدام در پی دس��تور نیکاًل سارکوزی، رئیس جمهوری 
فرانس��ه برای تخریب س��یصد اردوگاه غیرقانونی کولی ها، صورت گرفته 
 است.  این کولی ها از ماه مه گذشته در چادرها و پناهگاه های موقتی به سر 
می بردند که در زمین های متعلق به شهرداری »سنت اتین« ایجاد شده بود.

دعوت امام جمعه و استاندار اصفهان 
براي کمك به سیل زدگان پاکستان

امت شهیدپرور و والیتمدار استان اصفهان به منظور کمک رساني به آسیب دیدگان پاکستان 
و همگام با سایر کشورها به یاري مردم خسارت دیده و سیل زده پاکستان شتافته و به سهم 

خود بخشي از خسارات وارده را جبران کنیم.
بدینوسیله از عموم مردم شریف استان، خیران، اصناف، صاحبان صنایع و حرفه ها، فرهنگیان، 
بازاریان، کسبه، دانشگاهیان، دانش آموزان، کارمندان، نیروهاي مسلح و سایر اقشار دعوت به 
عمل مي آید با اعطاي کمک هاي نقدي و واریز به شماره حساب 0107046474000 به نام 
»ستاد کمک رساني به آسیب دیدگان پاکستان« نزد بانک ملي قابل پرداخت در کلیه شعب 
بانک هاي ملي اس��تان در این حماسه با شکوه و یاري رساندن به آسیب دیدگان شرکت 

نموده و بار دیگر حماسه اي پرشور بیافرینند.

سبد کاالی 40 هزار تومانی برای 
بازنشستگان

دول��ت ب��ا ه��دف حمای��ت از بازنشس��تگان 
ومستمری بگیران با اختصاص سبد کاالی رفاهی 
ماه مبارک رمضان به بازنشستگان، مستمری بگیران 
و وظیفه بگیران کشوری و لشگری موافقت کرد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اس��اس مصوبه 
هیأت وزیران که به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهب��ردی به تصویب رس��ید، س��بد 
کاالی رفاهی ماه مبارک رمضان به بازنشس��تگان، 
مستمری بگیران و وظیفه بگیران کشوری و لشگری به ازای هر نفر 40 هزار تومان ازجانب 
دستگاه های اجرایی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل منابع اعتباری مصوب 
و صرفه جویی ضمن بودجه، تامین و توزیع می ش��ود. کسری احتمالی اعتبار برای اجرای 
این تصمیم نامه، ازجانب دس��تگاه های یادشده حسب مورد اعالم و پس از تأیید معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل اعتب��ارات جزء 3 ردیف 510000 

جدول شماره 9 قانون بودجه سال جاری تأمین می شود.

الهیان خبر داد:
اختصاص 10 درصد از صندوق مهر رضا 

به فرصت های شغلی زنان
عضو فراکس��یون زنان مجل��س از اختصاص 10 درصد از صندوق مه��ر رضا برای ارائه 
تسهیالت حمایت از فرصت های شغلی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: زنان عضو 
 این فراکسیون پیگیری الزم را برای تصویب این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه انجام 
می دهند. زهره الهیان در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: در دولت نهم و دهم در مورد زنان 
سرپرس��ت خانوار و حمایت شغلی از آنها اقدامات خوبی انجام شده به طوری که بخش 
مهمی از اقدامات مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری متمرکز بر این حوزه است. 
همچنین با توجه به تالشی که در این حوزه انجام می شود کمبودي احساس نمی کنیم و با 
اختصاص 10 درصد از اعتبارات مهر رضا به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، گام مهم 
دیگری برای حل مشکالت آنها برداشته می شود. این نماینده مجلس در مورد پیشنهادهاي 
اعضای فراکسیون زنان برای اصالح برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان گفت: مطالعاتی با 
کمک مرکز پژوهش های مجلس بر روی برنامه پنجم توس��عه در حوزه زنان انجام ش��د. 
الهیان با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در بندهای مختلف برنامه پنجم توسعه موضوعات زنان 
را دنبال کنیم اظهار داشت: تحت پوشش بیمه قرار گرفتن هزینه های درمان و تشخیص 
بیماری ها و س��رطان های ش��ایع زنان در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح و با استقبال 

اعضای این کمیسیون روبرو و در مصوبه های کمیسیون گنجانده شد. 

 بارش باران تابستانی در اصفهان بعد از ظهر 
دیروز مردم این ش��هر را از گرمای طاقت فرس��ای 
روزهای گذشته رهانید و موجب خوشحالی مردم 
این ش��هر ش��د. هوای نیمه ابری روزهای گذشته 
باالخره هوای باریدن گرفت و اصفهان را س��یراب 
کرد. گرمای هوا در روزهای گذشته موجب رنجش 
مردم اصفهان ش��ده بود اما بارش این باران تابستانه 
همزم��ان با ماه مب��ارک رمضان دمای هوای ش��هر 

اصفهان را به شدت کاهش داد.
بارش باران در شهر اصفهان سبب کند شدن ترافیک 
شهر و مسیرهای منتهی به آن شهر شده به طوریکه 
اتومبیل ها در بعد از ظهر دیروز با س��رعت بس��یار 
پایینی مس��یرهای منتهی به خیابان های پر تردد این 

شهر را طی می کردند.
ب��اران دیروز آلودگی س��طح ش��هر را از بین برد و 
موجب افزایش طراوت سطح شهر شد. برکت ماه 
مبارک رمضان اینبار مشمول هوای خشک و دودآلود 
اصفهان شد و نسیمی خنک همراه با یک هوای پاک 

را میهمان افطار مردم روزه دار کرد.

 باران تابستانه مردم اصفهان را غافلگير كرد
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 مريم السادات كراری
رسم میهمان نوازی مسئوالن اصفهانی از گندم های وارداتی 
استان های همجوار، بخش قابل توجهی از گندم های اصفهان 
را زیر نور آفتاب داغ تابس��تان ق��رار داد. به گزارش فارس 
از اصفهان، طرح خرید تضمینی گندم از کش��اورزان که در 
سالهای اخیر در کشور آغاز شده است، از جمله برنامه هایی 
بود که دولت به منظور تحقق هدف »خودکفایی« در تولید 

گندم اجرای آن را در تمام استان های کشور کلید زد. 
همزمان با اجرای طرح خرید تضمینی گندم از کشاورزان، 
کمب��ود نقدینگی و اعتب��ار، تأمین س��یلوهای مکانیزه، باال 
ب��ودن هزینه حمل و نق��ل و صف های طوالن��ی از جمله 
مشکالتی است که هر ساله همزمان با خرید تضمینی گندم 
از کش��اورزان خودنمایی می کند. اگر از کنار قصه همیش��ه 
تکراری، دست واسطه ها و دالالن در بازار خرید و تحویل 
گندم ها به س��یلوها بگذریم، بی پن��اه ماندن گندم  خریداری 
ش��ده از کشاورزان استان اصفهان در فصل خرید و فروش 
این محصول، خود قصه پر غصه دیگری اس��ت که باید به 
آن پرداخت��ه ش��ود. اکنون معرفی اس��تان اصفهان به عنوان 
»استان معین« برای نگهداری گندم، بهانه ای برای واردات 
هرس��اله گندم به این استان شده و طبیعی است که واردات 
ب��ه خودی خود یکی از ابزار تأمین بازار و تعدیل قیمت ها 
به ش��مار می آید اما این آرمان زمانی تحقق پیدا می کند که 
زیرس��اخت ها و امکانات الزم برای ذخیره سازی محصول 

وارداتی وجود داشته باشد.
ــتان های همجوار، در  ــی 170 هزار تن گندم اس میهمان

سیلوهای اصفهان
مدیرعام��ل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان در 
ارتب��اط ب��ا خرید گندم از اس��تان های دیگ��ر و ذخیره در 
س��یلوهای اس��تان اصفهان گفت: خرید گندم از استان های 
دیگر و نگهداری آن در سیلوهای اصفهان، گندم خریداری 
ش��ده از کشاورزان اصفهانی را بدون سرپناه گذاشته است. 
اس��فندیار امینی با اش��اره به اینکه، گندم��ی که به صورت 
ساالنه در اس��تان برداشت شده بود، به منظور ذخیره سازی 
به س��یلوها تحویل داده می ش��د، اف��زود: واردات گندم از 
استان های دیگر در ش��رایطی که گندم خود تولیدکنندگان 
اس��تان، به طور کامل خریداری و در س��یلوها ذخیره شده 
باش��د، منطق��ی اس��ت. وی ادام��ه داد: امس��ال همزمان با 
برداشت گندم در استان اصفهان، حجم بسیار زیادی گندم، 
از استان های دیگر به اصفهان وارد و در سیلوها ذخیره شد. 
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان، با بیان 
اینکه این گندم ها به صورت عمده از استان های: خوزستان، 
ایالم و فارس به اس��تان اصفهان وارد شده است، گفت: تا 
تاریخ هفتم تیرماه س��ال  جاری، حدود 170 هزار تن گندم 
از استان های دیگر به اصفهان وارد و در سیلوها ذخیره شد. 
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور 
نی��ز در این ارتباط گفت: با توجه ب��ه اینکه خرید گندم به 
صورت کش��وری انجام می شود، خرید گندم از استان های 
دیگر یکی از اقدامات طبیعی این ش��رکت، برای تأمین آرد 
با کیفیت در استان است. نصراله نوری با اشاره به اینکه این 
ش��رکت امسال نیز برای تولید آرد با کیفیت، 140 هزار تن 
گندم از استان های: فارس، خوزستان و کردستان خریداری 
کرده است، گفت: گندمی که از استان های دیگر خریداری 

شده در سیلوهای استان ذخیره شده است. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر ،200 ه��زار ت��ن گندم در 
س��یلوهای روباز اس��تان نگهداری می ش��ود، که 150 هزار 
 تن آن گندم خریداری ش��ده، از کش��اورزان استان اصفهان 

است. 
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور 

تصریح کرد: سیلوهای استان اصفهان در حالی برای ذخیره 
گندم خریداری شده از استان های دیگر در نظر گرفته شده 
اس��ت که گندم تولیدکنندگان استان اصفهان در فضای باز 

نگهداری می شود.
اولويت مسئوالن استان كدام است، میهمان يا میزبان؟

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی استان اصفهان میزان 
برداش��ت گندم در شهرس��تان اصفهان طی س��ال جاری را 
ح��دود 140 هزار تن عن��وان کرد و گفت: امس��ال دولت 
کرای��ه حمل بار به س��یلوها یا مراکز خری��د را حذف کرد 
و در پی آن س��از کاری فراهم ش��د تا ش��رکت غله بتواند 
مباش��ر خرید گندم انتخ��اب کند و تولیدکنن��ده نیز بتواند 
در تم��ام مناطق اس��تان گندم خ��ود را یا به س��یلوها و یا 
 به مراکز تعیین ش��ده از س��وی ش��رکت غله تحویل دهد. 
اس��فندیار امینی اظهار داش��ت: جای س��ؤال است که چرا 
باید گندم کش��اورزان اصفهان، در فضای باز و بی س��رپناه 
بماند و گندم اس��تان های دیگر، همزمان با برداش��ت خود 
اس��تان، وارد و در سیلوها نگهداری شود. وی افزود: با این 
اقدام مسئوالن و با ترافیک سنگینی که امسال برای تحویل 
دادن گندم  به س��یلوها، وجود داشت، کامیون های حمل بار 
حدود 24 س��اعت در صف های طوالنی منتظر بودند. وی، 
ادامه داد: که ذخیره سازی گندم های استان های همجوار در 
س��یلوهای اصفهان، عالوه بر وارد شدن ضررهای ناشی از 
نگه��داری آنها در فضای باز، به عل��ت کمبود جای خالی 
در س��یلوها مس��ئوالن اصفهان��ی را مجبور کرده اس��ت تا 
گندم های خریداری ش��ده از گندمکاران این استان را برای 

ذخیره سازی مناسب به استان های دیگر بفرستند.
گندم های اصفهان، برای يافتن پناهگاه؛ راهی استان های 

ديگر می شود
رئیس هیأت مدیره اتحادیه ش��رکت های تعاونی  روستایی 
شهرس��تان اصفهان، در این زمینه گفت: به گفته مس��ئوالن 
مربوطه، گندم تولیدکنندگان اس��تان به علت کمبود فضای 
س��یلوها برای نگه��داری، باید به اس��تان های دیگر حمل 
 ش��ود. امینی بیان داش��ت: اگر قرار اس��ت گندم در فضای 
آزاد نگهداری شود، گندم هر استان، ابتدا باید در سیلوهای 
همان اس��تان ذخیره و در صورتی که ظرفیت سیلوهای آن 
اس��تان برای ذخیره گندم کافی نباش��د، مازاد آن در فضای 

آزاد و یا سیلوهای دیگر استان ها نگهداری شود.
دست باز دالل ها، برای تحويل گندم  به سیلوها

به نظر می رس��د: هیچگاه نمی توان دست دالالن را از بازار 
محصوالت کش��اورزی کوتاه کرد. دالالن همواره در زمان 
برداش��ت محصوالت، از همه  فرصت های پیش روی خود 
اس��تفاده می کنند تا بتوانند، سودی نصیب خود کنند و هیچ 
جای س��ودی برای کش��اورزان باقی نگذارن��د. مدیرعامل 
کانون خبرگان کش��اورزی اصفهان بیان داش��ت: در س��ال 
جاری شرکت غله، قرارداد مباشرت شبکه تعاون روستایی 
را بسیار دیر امضا کرد و به دلیل این تعلل، دالالن توانستند 
گندم بس��یاری از کش��اورزان را به قیمت پایین تر از خرید 
تضمین��ی دولت، از آنها خریداری کنن��د. وی با بیان اینکه 
واسطه ها هر کیلو گندم را حتی به قیمت 310 تومان نیز از 
کش��اورزان خریداری کردند، افزود: اینکه کشاورزان بابت 
فروش گندم خود، به واسطه ها سود می برند، واقعی نیست 
و اگر در مورد افت کمتر گندم تحویلی به س��یلوها امتیازی 
وج��ود دارد، ب��از هم، این امتی��از به تولیدکنن��دگان تعلق 
نمی گیرد و در نهایت، به خود واسطه ها و مأموران سیلوها 
مربوط می ش��ود. امینی، با بیان اینکه در س��ال های گذشته 
مواردی اتفاق افتاده که اگر گندمی به دلیل کیفیت نامطلوب 
از تولیدکننده ی��ا تعاونی ها تحویل گرفته نمی ش��د، همان 
محموله به نام واس��طه ها، دوباره تحویل س��یلوها می شد، 

ادامه داد: در حالی  که وجه گندم تحویل داده ش��ده توسط 
دالالن پرداخت شده اس��ت، هنوز تولیدکنندگانی که گندم 
خود را تحویل شبکه روستایی داده اند، هیچ پولی، دریافت 
نکرده اند. وی اظهار داش��ت: امسال به دلیل اینکه واسطه ها 
نی��ز پول خ��ود را دیرت��ر دریافت کردن��د، تولیدکنندگانی 
که محصول خ��ود را به قیمت پایین ت��ر از خرید تضمینی 
 دولت ب��ه آنها فروخت��ه بودند، با ض��رر مضاعف رو به رو 

شدند.
فعاالن بخش خصوصی؛ دالالن بازار نیستند

مس��أله کمبود نقدینگ��ی و اعتبار الزم ب��رای خرید گندم 
کشاورزان، امسال در اس��تان اصفهان نیز مصداق پیدا کرد. 
به طوریکه با گذش��ت چند ماه از خرید گندم از کشاورزان 
استان، هنوز بیشتر آنها، بهای گندم تحویلی خود به سیلوها 
را دریاف��ت نکرده ان��د. مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات 
بازرگانی منطقه 10 کش��ور بیان داشت: افرادی که شغلشان 
خرید و فروش گندم است را نمی توان واسطه  و دالل بازار 
قلم��داد کرد بلک��ه این افراد، خری��داران بخش خصوصی 
کشور هستند. نصراله نوری، با بیان اینکه با تصمیمی که از 
س��وی دولت گرفته شد، امسال کارخانه های آردسازی نیز 
می توانس��تند، برای خرید گندم کشاورزان به طور مستقیم 
وارد بازار ش��وند، گفت: برخی به اش��تباه، این افراد را که 
همان بخش خصوصی کش��ور بودند به عنوان واسطه های 

بازار معرفی کردند.
ــبب پرداخت  ــدم وارداتی؛ س ــته از گن ــیلوهای انباش  س

دير هنگام، پول كشاورزان شد
مدیرعام��ل کان��ون خب��رگان کش��اورزی اصفه��ان گفت: 
وضعیت خرید گندم، در س��ال جاری در کشور و پرداخت 
دیر هنگام بهای آن از س��وی دولت، بیش��تر به دلیل حجم 
باالی واردات گندم، از خارج از کش��ور بوده اس��ت که به 
گفته برخی مس��ئوالن، در زمان ش��روع برداشت، 5 میلیون 
و 300 هزار تن از گندم وارد ش��ده همچنان در س��یلوهای 

کشور موجود بوده است.
امینی اظهار داش��ت: تصمیماتی از این دست شامل: حمل 
غیر ضروری گندم از اس��تانی به اس��تان دیگر و بالعکس و 
ایجاد مشکل برای شبکه تعاون روستایی که بالغ بر 45 سال 

وظیف��ه خرید محصوالت کش��اورزی، به ویژه گندم و جو 
را عهده دار بوده اس��ت، بیشتر، به سود شرکت های دولتی 
و نیمه دولتی وابس��ته به س��ازمان ها و وزارتخانه ها بوده که 
روابط نامتعارف بین واس��طه ها و مسئوالن، تحویل گیرنده 

را تشدید می کند.
وقتی تناقض، حرف نخست را می زند

هر تصمیم و طرح کالنی در کشور، زمانی بازدهی پیش بینی 
ش��ده از سوی مسئوالن را دارد، که پیش از اجرای آن، زیر 
س��اخت ها و امکانات الزم، برای پیش��برد آن در همه ابعاد 
فراهم ش��ده باش��د که در این بین، ط��رح خرید تضمینی 
گندم از کش��اورزان که به منظور نی��ل به هدف خودکفایی 
در تولید و رس��یدن به نقطه ای ش��فاف برای صادرات این 
محصول استراتژیک اجرایی شد، یکی از این برنامه ها بود، 
اما در سال جاری با مشکالتی که بر سر راه خرید تضمینی 
گندم از کش��اورزان کش��ور به وجود آمد، ای��ن بار باز هم 
متأس��فانه کشاورزان بودند که متحمل بیشترین خسارت از 
این نابه سامانی ها شدند بنابراین با توجه به شرایط معیشتی 
کش��اورزان، ضروری است: مس��ئوالن برای جلوگیری از 
تکرار این وضعیت در سال های آتی، پیش از اجرایی کردن 
هر تصمیمی، به این مس��أله، توجه داش��ته باشند که برای 
ورود به بازارهای صادراتی جهان، باید تفکر »چو فردا شود 

فکر فردا کنیم« را از ذهن خود پاک کنند. 
در کنار تمام چالش هایی که امسال، کم و بیش در استان های 
کش��ور بر س��ر راه خرید تضمینی بازار گندم، وجود دارد، 
پاسخ های ضد و نقیض مسئوالن در مورد پرداخت شدن یا 
نشدن بهای گندم های خریداری شده، خود حکایت دیگری 
اس��ت که بیشتر از آنکه نش��ان دهنده تالش مسئوالن برای 
یافتن راهکاری، به منظور رفع مشکل پیش آمده باشد، پاک 
 کردن صورت مس��أله و کوچک انگاری آن را نش��انه گرفته 
اس��ت. ش��اید اگر تدبیر مس��ئوالن، از بروز مش��کالت و 
چالش های بازار خرید گندم، پیشی بگیرد، می توان به تکرار 
نشدن مشکالتی که امس��ال در فصل خرید تضمینی گندم 
از کش��اورزان پیش آمده بود، کمک کن��د، و بازار خرید و 
فروش این محصول اس��تراتژیک در کشور را طی سال های 

آتی سامان  بخشد.

گزارشي از افت و خیز خريد تضمیني گندم 

بسم ا... الرحمن الرحیمگندم  اصفهان؛ قرباني ميهمان نوازي مسئوالن
ــِه قلبی بِِضیاِء أنْواِرِه وُخْذ  ــحاِرِه ونّوْر فی اللهّم نَبّْهنی فیِه لِبََركاِت أْس

بُِكّل أْعضائی الی اتّباِع آثاِرِه بِنوِرَك يا ُمنَّوَر ُقلوِب العارفین.
خدایا آگاهم نما در آن برای برکات س��حرهایش وروشن کن در آن دلم 
را به پرتو انوارش وبکار به همه اعضایم به پیروی آثارش به نور خودت 

ای روشنی بخش دلهای حق شناسان.
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 مشتریان بانك ها 
طعمه سارق داخل خودرو

در اصفهان
 افزایش ساعات کار  کشف نیم تن مواد مخدر

مرکز مشاوره و مددکاري پلیس اصفهان
شیوه ديگر كالهبرداري

فروش سکه هاي عتیقه تقلبي

ماه نزول قرآن 
لحظات صعود بندگان

  سپیده نصر اصفهانی
فکر می کنم همه شنیده باشیم که میگن »ماه رمضان، ماه نزول قرآن«... 
ای��ن به اون معناس��ت که در این ماه، خدای ب��زرگ قرآن رو به منظور 
راهنمایی و راهگش��ا بودن، برای بنده هاش مستقیم به قلب پیامبر نازل 

فرموده.
در دعاهای ماه مبارک هم، زیاد به چش��م می خوره که از این نزول و 
تبعاتش که پرورش جمیع انس��انها به دس��ت رسول خدا و به اذن الهیه 
سخن گفته شده. مسأله مهم اینه که توی این نزول قرآن، خدا به وسیله 
آیه های فرس��تاده، با بنده هاش حرف میزنه و از اونچه که درس��ته و 
باید بهش عمل بش��ه، میگه... به معنایی خدا داره با تک تک بنده هاش 

رابط��ه برقرار می کنه، به هم��ه اونا اونقدر ارزش م��ی ده، که به طور 
مس��تقیم بهش��ون بگه چه کارایی باید انجام بدن تا جزو بندگان خاص 

به حساب بیان.
اما باز هم شنیدیم که میگن، رمضان ماه صعود بندگان خداست...

این، یعنی درس��ت نقطه مقابل نزول! یعنی ت��وی این ماه که میتونیم با 
خدا بهتر حرف بزنیم، فرصت برای صعود هم زیاده... برای باال رفتن و 
به خدا نزدیک تر ش��دن. وقتی میگیم ماه رمضان، ماه صعود بندگان به 
درگاه خداونده، یعنی در این ماه فرصت هست که ما هرقدر می تونیم، 
بیشتر خودمون رو به ایده آلی که برای بندگی مثال زده شده نزدیک تر 
کنیم. شاید بگیم در همه ماه ها و همه لحظات، فرصت برای این صعود 
هس��ت و درس��ت هم میگیم، ولی گاهی وقتا یه موقعیت های خاصی، 
پیدا میش��ه که این صعود و پیشرفت در راه بهبود انسانیت برد بیشتری 
پیدا میکنه و اثراتش، هم بیش��تره، و هم زودتر معلوم میش��ه.... از این 
جهته که این ماه پر برکت، این ماه عزیزی که لحظه به لحظش، نیاز به 
درک داره، برای این امر مهم انتخاب ش��ده و خدا دوست داره که توی 
این ماه، همونطور که خودش با بندگانش حرف میزنه، ما هم با خدای 
خودمون، راز و نیاز کنیم و قدر ثانیه به ثانیه این ماه ارزشمند رو بدونیم 

که خیلی زودتر از چیزی که تصورشو بکنیم میگذره!
امروز هجده روز از ماه رمضان امسال گذشت! باورش، خیلی مشکله... 
ولی فرصت، فق��ط به اندازه دوازده روز دیگه هس��ت... فرصت برای 
نشون دادن بندگی... برای خالص بودن.... برای خواستن و طلب کردن 

و جواب گرفتن....

 فرمان��ده انتظامی شهرس��تان 
اصفه��ان از دس��تگیری س��ارقی که 
خودروی مشتریان بانک ها را تعقیب 
و پ��س از پ��ارک خ��ودرو، وج��وه 
 داخ��ل آنه��ا را ب��ه س��رقت می برد 
 خبر داد. س��رهنگ »محسن عقیلی« 
با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی 
ش��کایت چند نفر از شهروندان مبنی 
بر س��رقت وجوه داخل خ��ودروی 
آنها، موضوع در دس��تور کار مأموران 
کالنتری 24 این فرماندهی قرار گرفت. 
وی افزود: با توجه به اینکه در تمامی 
این س��رقت ها، وجوه سرقتی مبالغ 
باالیی بود که افراد مالباخته دقایقی قبل 
از بانک دریافت کرده بودند تحقیقات 
مأم��وران وارد مرحله تازه ای ش��د. 
این مقام مس��ئول گفت: با انجام این 
تحقیقات، اکیپ وی��ژه ای از مأموران 
به گش��ت زنی در محل های مربوطه 
پرداخته و س��رانجام، متهم که در کنار 
یکی از بانک ها به کمین طعمه خود 

نشسته بود، مورد شناسایی قرار گرفت. 
وی افزود: متهم با مش��اهده مأموران 
بدون توجه به ایست آنان سوار بر یک 
دستگاه خودرو سواری شده و اقدام به 

فرار کرد. 

ام��ا خوش��بختانه ب��ا اقدام ب��ه موقع 
مأم��وران خ��ودروی وی، متوقف و 
سارق دستگیر شد. وی در خصوص 
شیوه سرقت این متهم، عنوان داشت: 
این شخص در مقابل بانک ها کمین 
می ک��رد و پس از اینکه مش��تریان با 
مبالغ باالیی از بانک بیرون می آمدند، 
خودروی آنها را تعقیب و هر زمانی که 
طعمه از خودروی خود، غافل می شد 
پول وی را به سرقت می برد. فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در این 
رابطه متهم به همراه پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل 
شد. این مقام انتظامی، در پایان به مردم 
هش��دار داد: تا آنجا که ممکن اس��ت 
از حم��ل و جابجایی وج��وه نقد باال 
خودداری کرده، و بیشتر از کارت های 
الکترونیکی برای جابجایی پول خود 

استفاده کنند. 
سرهنگ عقیلی همچنین به مردم توصیه 
کرد: از گذاشتن پول، کیف دستی و یا 

هرگونه مدارک با ارزش دیگر، در داخل 
خودرو، هنگام ترک آن خودداری کنند 
تا زمینه ای برای وسوسه سارقان برای 
 سرقت از داخل خودروی آنان فراهم 

نشود. 

 مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخ��در فرماندهی انتظامی اس��تان 
اصفهان، طی یک عملیات،نزدیک 
به نیم تن مواد مخدر را کش��ف و 

ضبط کردند.
 س��رهن���گ »حسی��ن رض��ایی« 
ب��ا  مب��ارزه  پلی��س   رئی��س 
م��واد مخ��در فرمانده��ی انتظامی 
استان اصفهان، با اعالم این مطلب 
اظهار داشت: در پی کسب خبری 
مبنی بر فعالیت گس��ترده یک باند 
قاچاق مواد مخدر در س��طح شهر 
اصفه��ان موضوع در دس��تور کار 
اداره عملیات ویژه این پلیس قرار 

گرفت. 
وی افزود: پس از انجام تحقیقات 
الزم و تعقیب و مراقبت های ویژه، 

مخفیگاه اعضاء این باند شناس��ایی 
ب��ا هماهنگ��ی مق��ام قضای��ی  و 
 مأموران، به مح��ل موردنظر اعزام 

شدند.
ای��ن مقام مس��ئول گفت: طی یک 
عملی��ات غافلگیر کنن��ده اعضای 

بان��د دس��تگیر و در بازرس��ی از 
مخفیگاه آنان، مقدار 470 کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع »تریاک« کشف 

و ضبط شد.
رئیس پلی��س مبارزه با مواد مخدر 
اس��تان، تصری��ح ک��رد: در ای��ن 
رابطه، تعداد 5 نف��ر از قاچاقچیان 
پ��ژو  خ��ودروی  دو  و  دس��تگیر 
 پ��ارس و وانت مزدا نی��ز توقیف 

شد.
س��رهنگ رضایی، در پایان با بیان 
اینکه: متهم��ان به هم��راه پرونده 
جهت س��یر مراحل قانونی تحویل 
قضایی ش��دند خاطرنشان  مراجع 
ک��رد: در تهاجم و نف��وذ فرهنگی 
پدیده »مواد مخدر« مهمترین عامل 
تباهی و انحطاط اخالقی جوامع به 

ش��مار می رود که با تدبیر، اندیشه 
و ت��الش پلیس اصفه��ان، قاچاق 
م��واد مخدر در این اس��تان، تحت 
کنترل درآمده و کشفیات پلیس در 
رابطه با مواد مخدر، این موضوع را 

تأیید می کند.

 معاون اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
اس��تقبال مردم از ارائه خدمات رایگان 
مرکز مشاوره و مددکاری این معاونت، 
از افزای��ش س��اعات کار این مرکز در 
بعدازظهر خبر داد. سرهنگ »جهانگیر 
 کریمی« که در راس��تای اجرای طرح 
»از ضیافت تا امنیت« در جمع نمازگزاران 

مسجد سیدالشهدای شهرک امیرحمزه 
شهر اصفهان، سخنرانی می کرد گفت: 
یک��ی از خدمات نی��روی انتظامی به 
مردم ارائه رایگان مشاوره و مددکاری 
به خانواده ها می باش��د، ک��ه این کار 
پلیس اضافه بر آگاه کردن خانواده ها 
بسیاری از هزینه ها را نیز کاهش داده 
اس��ت. وی به استقبال پرشور مردم از 
خدم��ات مرکز مش��اوره و مددکاری 
 پلیس اصفهان اش��اره ک��رد و افزود: 
به دلیل حجم باالی استفاده کنندگان و 
درخواست های مردمی برای افزایش 
ساعت کاری این مرکز، از هفته آینده 
کارشناسان مشاوره و مددکاری پلیس 
بعدازظهرها هم پاسخگوی مراجعان 
خواهند بود. این مقام مس��ئول با بیان 
اینک��ه: در پنج ماهه اول س��ال جاری 
بی��ش از 75 درص��د از پرونده ه��ای 
اختالفات در دوایر مشاوره و مددکاری 

کالنتری ها و مرکز مصالحه، ختم شده 
گفت: به خانواده ها توصیه می کنیم: 
از خدمات کارشناسان و متخصصان 
مشاوره نیروی انتظامی »که به صورت 
رایگان« ارائه می شود، استفاده کرده و از 
بیان کردن مشکالت خود به افراد ناآگاه 
و غیرمتخصص که می تواند برای آنها 
عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته 

باش��د پرهیز کنند.  مع��اون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اس��تان با تش��ریح 
راه های ارتباط مردم با نیروی انتظامی 
یکی از این راه ها را حضور مس��تمر 
مسئوالن پلیس، در مساجد بیان کرد و 
عنوان داشت: مردم هر محله می توانند 
با هماهنگی هیأت امنای مسجد محل 
خود، هر یک از مس��ئوالن انتظامی را 
دعوت کنند ت��ا در جمع آنها حضور 

یافته و به سئواالتشان پاسخ بگویند.
س��رهنگ کریم��ی، در پایان ب��ا بیان 
اینکه: امنیت محله ها بدون همکاری 
 و مش��ارکت اهال��ی آن ام��کان پذیر 
نمی باش��د خاطرنشان کرد: باید مردم 
ارتباط صمیمی و تنگاتنگی با کالنتری 
محله خود برقرار و برای ایجاد امنیتی 
پایدار و محیطی سالم و عاری از جرم و 
جنایت با خادمان خود در نیروی انتظامی 

نهایت همکاری را داشته باشند.

 فرمانده انتظامی شهرس��تان 
نطنز اس��تان اصفهان از دستگیری 
فردی که با شیوه فروش سکه های 
عتیقه تقلب��ی از مردم کالهبرداری 

می کرد خبر داد.
س��رهنگ »احسان اس��ماعیلی« در 
این ب��اره ب��ه خبرنگار م��ا گفت:  
در پ��ی  مراجعه یک ش��هروند به 
پلی��س آگاه��ی و اعالم ش��کایت 
مبنی بر اینکه: فردی س��اکن یکی 
از اس��تان های غربی کشور با وی 
تم��اس گرفت��ه و می گوید قصد 
دارد ی��ک هزار و 500 عدد س��که 
 را ب��ه مبل��غ 300 میلی��ون ری��ال 

بفروشد.
ش��اکی در ادامه اظهار می دارد: با 
ش��خص مورد نظ��ر توافق کرده و 
به محل ق��رار م��ی رود و پس از 
پرداخت وجه، س��که ها را تحویل 
می گی��رد ام��ا چند س��اعت بعد 
متوجه می شود که سکه ها تقلبی 
است و دیگر اثری از فروشنده پیدا 

نمی کند.
این مقام مس��ئول گف��ت: با توجه 
ب��ه اظه��ارات ش��اکی و دریافت 

مش��خصات ظاهری مته��م با اخذ 
نیابت از مقام قضای��ی مأموران به 
محل موردنظر اع��زام و تحقیقات 
در خصوص شناسایی و دستگیری 

او را آغاز می کنند.
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان نطنز 
اظهار داشت: سرانجام با استفاده از 
اقدامات ویژه پلیسی این کالهبردار 
شیاد »نورعلی- ع« توسط مأموران 
بازجویی ه��ای  در  و  دس��تگیر 
اولیه، ب��ه صراحت به چندین فقره 
کالهبرداری به ش��یوه مذکور اقرار 

کرد.
س��رهنگ اس��ماعیلی ادامه داد: در 
ای��ن خص��وص پرونده تش��کیل 
مراح��ل  س��یر  جه��ت  مته��م  و 
 قانونی به مراج��ع قضایی تحویل 

داده شد.
ای��ن مقام انتظامی در پایان به مردم 
هش��دار داد: هن��گام مواجه��ه ب��ا 
پیشنهادهای فریبنده، وسوسه نشده 
و به محض برخ��ورد با این گونه 
موردها، به سرعت از طریق شماره 
تلفن 110 مراتب را به اطالع پلیس 

برسانند.

جامعه
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شهرستان ها
فوالدشهر

نجف آباد

شهركرد

  »محس��ني« مدیرعامل 
ش��رکت عمران فوالدش��هر در 
دیدار با مدی��رکل کتابخانه هاي 
عمومي استان اعالم کرد: با رفع 
موانع و مش��کالت اساسنامه اي 
شهرک هاي جدید در واگذاري 
 کتابخان��ه ه��اي تازه تأس��یس،
 3 کتابخان��ه در فوالدش��هر ب��ه 

اداره کل کتابخانه ها واگذار خواهد شد. یاوري مدیرکل کتابخانه هاي عمومي استان با 
بیان این مطلب که با توجه به جمعیت روبه رشد فوالدشهر نیاز به کتابخانه هاي بیشتري 
در این شهر احساس مي ش��ود گفت:  به دنبال واگذاري کتابخانه هاي تازه احداث؛ 
نیروي انساني و تجهیزات مورد نیاز نیز در نظر گرفته خواهد شد. یاوري قول مساعد 

داد تا نسبت به رفع مشکالت روند واگذاري اقدام نماید.

 »س��ید رسول اسماعیلیان« سرپرست اداره بهزیس��تي نجف آباد گفت:  اداره 
بهزیستي شهرستان نجف آباد در خدمات رساني به 1400 خانوار تحت پوشش فعالیت 
چشمگیري داشته و در پیشگیري، مشارکت مردمي، توانبخشي و امور اجتماعي فعالیت 
دارد. اسماعیلیان گفت: در حوزه اجتماعي این اداره، دو مرکز اورژانس اجتماعي ثابت و 
سیار،  یک مرکز مشاوره و مداخله در خانواده، دو کلینیک مددکاري خصوصي )بخش 
خصوصي(، یک مرکز هیأت امناي کودکان بي سرپرس��ت، زنان سرپرست خانوار، 
دختران خود سرپرست و سرپرستان از کار افتاده، فعال هستند و خدمات رساني مي 
کنند. وي اعالم داش��ت: 76 مهد کودک تحت نظارت بهزیس��تي در شهرستان فعال 
هستند و 7 خیریه نیز با بهزیستي همکاري مي کنند. اسماعیلیان اعالم داشت: 9 مرکز 
توانبخشي در شهرستان با بهزیستي تعامل دارند که 2 مرکز هیأت امنایي و خیریه هستند 
و بقیه هم در بخش خصوصي فعالیت دارند و در این زمینه 6000 پرونده توانبخشي 
داریم. سرپرست اداره بهزیستي نجف آباد گفت: طرح CBR مبتني بر جامعه و مربوط 
به روس��تاهاي منطقه مي باشد براي اولین بار در استان در شهرستان نجف آباد و در 
راستاي خدمت رساني به روستائیان انجام شده است. این طرح 21 روستا را با بیش از 
60 هزار نفر جمعیت )1700 پرونده( تحت پوشش قرار داده است. وي مالک روستا 
و شهر بودن را خانه بهداشت اعالم داشته و گفت: 95 درصد روستائیان تحت پوشش 
این طرح قرار گرفته اند. وي اعالم نمود: دو واحد پیشگیري، دو مرکز خصوصي و 
یک پایگاه س��المت روان؛ خدمات مشاوره اي به مردم ارائه مي دهند. در این مراکز 
خدمات مشاوره اي فردي، گروهي، خانوادگي، مهارت هاي زندگي، پیشگیري از اعتیاد 
و ژنتیک انجام مي شود. وي گفت: به مناسبت هفته بهزیستي از تاریخ 25 الي 31 تیرماه 
ضمن سرویس دهي و ارائه خدمات مراکز مختلف به افراد تحت پوشش، بهره برداري 
از کمپ پیش��گامان رهایي و مراکز اعصاب و روان ویالش��هر، مهد کودک گل هاي 
هستي، مرکز مشاوره نور، گروه همیار زنان سرپرست خانوار و اقامتگاه موقت آسیب 
دیدگان اجتماعي شهرستان نجف آباد و نیز مجتمع شهري امیرآباد با حضور مدیرکل 
بهزیستي استان آغاز شد. اسماعیلیان گفت: در واحد پیشگیري، از ابتداي سال تاکنون 
7 دوره کالس آموزشي به صورت رایگان براي خانواده ها و کارکنان دولت تشکیل 
داده ایم از جمله: کالس هاي پیشگیري از اعتیاد، مهارت هاي زندگي و مشاوره قبل از 
ازدواج در ضمن آمادگي داریم براي کلیه کارکنان دولت در صورت تقاضا کالس هاي 

مربوطه را رایگان برگزار نماییم.

مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
ب��ا  بختی��اري  و  چهارمح��ال 
بیان ای��ن که در س��ال جاري 
عملی��ات گازرس��اني ب��ه 55 
روس��تا را در برنام��ه داری��م، 
افزود: ان ش��اا... تا پایان س��ال 
ج��اري عملی��ات گازرس��اني 
به 20 روس��تا به بهره برداري 
 خواهد رسید. به گزارش موج، 
»اسماعیل هیبتیان« از افتتاح 7 
طرح گازرس��اني روستایي در 
هفته دولت خبر داد و گفت: در س��ال ج��اري اعتبارات در بخش عمراني 2/5 
برابر س��ال گذشته است و مجموع اعتبارات این ش��رکت به 32 میلیارد تومان 
رس��ید. وي خاطرنش��ان کرد: هم اکنون تمامي 27 ش��هر این اس��تان از نعمت 
گاز طبیع��ي برخوردارند و از مجموع 24 ش��هرک صنعتي اس��تان چهار محال 
و بختیاري، در حال حاضر 19 ش��هرک صنعتي به ش��بکه سراسري گاز طبیعي 
پیوس��ته اند. هیبتیان درباره وضعیت گازرساني به روستاها نیز گفت: 90 درصد 
روس��تاها تا پایان س��ال 88 از نعمت گاز طبیعي برخوردار شده و مابقي نیز در 
دس��ت بررس��ي و اقدام مي باشد. مدیرعامل شرکت گاز اس��تان چهارمحال و 
بختیاري، به تعهدات سفرهاي ریاست جمهوري اشاره کرد و اظهار داشت: در 
دور نخست این سفرها گازرساني به دو شهر و 186 روستا را در برنامه داشتیم 
که تا پایان س��ال 88 به انجام رس��ید. وي با بیان اینکه در دور دوم س��فرهاي 
اس��تاني نیز بحث تقویت زیرساخت هاي استان اعم از: خطوط انتقال و تغذیه، 
مورد تأکید قرار گرفت گفت: در این رابطه خوشبختانه دو خط انتقال در برنامه 
طراحي ق��رار گرفت، یکي از این خطوط، بخش عمده روس��تاهاي پش��تکوه 
اردل و بخش��ي از شهرس��تان کوهرنگ را تقویت مي کند که این خط در آینده 
نزدی��ک به مرحله اجرا درم��ي آید و دیگري خط انتقال محور صنعتي س��فید 
دش��ت- ش��هرکرد اس��ت که در مراحل پایاني طراحي قرار دارد. هیبتیان ادامه 
داد: با اجراي این خط ضمن تأمین گاز مورد نیاز صنایع، گاز شهرس��تان هاي: 

شهرکرد، کوهرنگ، شلمزار و فارسان تقویت خواهد شد.

 »محمدرض��ا ناطق��ي« معاون��ت اداري مال��ي دانش��گاه آزاد واح��د تی��ران 
گفت: ساختمان دانشگاه آزاد واحد تیران در زمیني به مساحت 5 هکتار و زیربناي 4000 
مترمربع در دو طبقه با کاربري آموزشي و اداري در حال احداث است. تاکنون بیش از 
90 درصد عملیات ساختماني و تأسیساتي با اعتباري نزدیک به یک میلیارد تومان آن 
انجام شده و تالش بر این است که دانشگاه قبل از شروع ترم جدید مورد بهره برداري 
قرار  گیرد. معاونت مالي دانشگاه  آزاد واحد تیران اعالم داشت:  تالش مدیریت دانشگاه 
)آقاي باقریان( در جهت توسعه و همچنین ایجاد تأسیسات جانبي از قبیل: فضاي سبز، 
محوطه س��ازي، ساخت مسجد، سرویس غذاخوري، تأسیسات ورزشي کتابخانه و 
گسترش فضاهاي آموزشي و فرهنگي است. وي گفت:  دانشگاه  آزاد واحد تیران در 
س��ال جدید تحصیلي با 11 رشته در مقطع کارداني و دو رشته در مقطع کارشناسي 

فعالیت آموزشي خود را شروع خواهد نمود. 

مديرعامل شركت عمران فوالدشهر: 
واگذاري 3 کتابخانه جدید در فوالدشهر

براي اولین بار در شهرستان
اجراي CBR براي اولین بار در نجف آباد

در استان چهارمحال و بختیاري
بهره مندي 20 روستا از نعمت گاز طبیعي

به زودي صورت خواهد  گرفت
 بهره برداري  از 

ساختمان دانشگاه آزاد واحد تیران

مدیر مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي گفت: در 
جلس��ه هاي شوراي ارزیابي اسناد کتابخانه مجلس 
ش��وراي اس��المي که در تیرماه برگزار ش��د، چند 
مجموعه دیگر اسناد را خریداري کردیم که در این 
میان، مجموعه بسیار ارزش��مندي از اسناد تجارت 
 اصفه��ان به چش��م مي خ��ورد. به گ��زارش موج، 
»علي ططري« ادامه داد: یکي از این مجموعه اسنادي 
که خریداري ش��د، اسناد تجاري استان اصفهان بود 
که به واقع ششمین مجموعه اسناد تجاري خریداري 
شده اس��ت. ططري با بیان این مطلب که این اسناد 
از اهمیت فراواني برخوردار اس��ت، گفت: در تدوام 
اسنادي که خریداري کردیم، مي تواند مکمل مجموعه 
اس��ناد دیگر باشد. با توجه به تحوالتي که در خرید 
اس��ناد در پیش گرفته ایم، آرشیو مجلس به یکي از 
تخصصي ترین آرش��یوهاي اس��ناد تجاري تبدیل 
خواهد ش��د. وي گفت: یکي دو س��ال اخیر توجه 
چنداني به اس��ناد تجاري نشد و جایگاه آن ها هنوز 

مشخص نشده است، اما با توجه به تالش جدیدي 
که کتابخانه مجلس در س��امان دهي به این وضعیت 
از خود نشان داده، ما شاهد تحوالتي در این عرصه 
هس��تیم، پایان نامه هاي جدیدي نوشته شده و براي 
نخستین بار امسال همایشي در خصوص اتاق تجارت 
برگزار مي شود که مصادف است با صد و بیست و 
 هفتمین سال تأسیس اتاق تجارت. این مسئول تصریح 

کرد: تاجران در کنار روحانیون و روشنفکران، یکي از 
سه قشر تأثیر گذار در تاریخ معاصر ما به ویژه مجلس 
و مش��روطه بوده اند و از این جهت براي ما مهم بود 
که اسناد تجارتي را جمع آوري کنیم؛ هم اکنون بیش 
از 2150 س��ند از تجار مختلف حوزه اصفهان، یزد 
و ش��یراز را به طور مشخص خریداري کردیم که از 
مهمترین آن ها مي توان به اسناد: جمشیدي، کازروني 
و... اش��اره کرد. هم چنین اسنادي از علماي اصفهان 
نی��ز در این مجموعه به چش��م مي خ��ورد. ططري 
این مجموعه را یکي از بزرگترین مجموعه  اس��ناد 
خریداري ش��ده از اصفهان دانست و گفت: تالش 
داریم، در آینده اي نزدیک خرید اسناد تجاري را تداوم 
بخشیم، بنابراین با برخي مراکز اقتصادي و تجاري 
وارد مذاکره شده ایم که تصاویري از این اسناد را براي 
انجام تحقیق در اختیارشان قرار دهیم. وي در پایان 
گف��ت: تالش داریم محققان را به تکاپو وا داریم که 

مقاالتي را براساس اسناد تجاري بنویسند.

 مهدی رفائی
»عاملیان« مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
شورای آموزش و پرورش استان اعالم داشت:  براساس 
طرح ایجاد شده در وزارتخانه از همه مدیران کل تعهد 
گرفته ش��ده تا فرهنگیان فاقد مسکن را تا پایان سال 
1391 صاحب خانه کنند. وی اذعان داشت: براساس 
رایزنی با بنیاد مسکن و تأمین تسهیالت، تا پایان سال 

1391 به این وعده عمل خواهد شد.
عاملیان شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد را در 
موارد: همسران شهدا، همسران جانبازان 70 درصد، افراد  

داراي فرزند معلول و بیماران صعب العالج برشمرد.
ــه تاريخی و  ظرفیت ثبت نزديك به 100 مدرس

هیأت امنايی در اصفهان
»امامیه« از ثبت تنها 3 مدرس��ه ابوذر ناحیه 1 اصفهان 
 )ب��ا 75 س��ال قدمت(، دبیرس��تان کانانی��ان ناحیه 3 
)با 105 سال قدمت( و مدرسه امام خمینی کاشان )با 
75 س��ال قدمت( به عنوان مدارس تاریخی و هیأت 
امنایی در کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش 
کش��ور خبر داد و افزود: اصفهان ظرفیت ثبت تعداد 
نزدیک به 100 مدرسه تاریخی و هیأت امنایی را دارد. 
وی افزود: در حدود همین تعداد مدرسه اعالم آمادگی 
کرده و در کمسیون معین شورای عالی مدارس ارائه 
دادند که در حال حاضر این سه مدرسه تأیید شده اند.

ــری از كج روی های اجتماعی و  ضرورت جلوگی
مشكالت جامعه مدرن

»علیرضا ذاکر اصفهانی« در نشست شورای آموزش و 
پرورش استان ابراز داشت: بر روی بحث های نرم افزار 
آموزش و پرورش باید تأمل ش��ود و کج روی های 
اجتماعی و مشکالت جامعه مدرن امروز با کارهای 
فرهنگی بر روی کودکان و نوجوانان در مدارس حل 
شود تا آنها در آینده از آسیب مصون باشند. وی تصریح 
کرد: در برابر رش��د جمعیت، آموزش و پرورش باید 
در مسیر توسعه و رشد کمی وکیفی عالوه بر مسائل 
آموزشی بر روی معنویات و هویت بخشی به محصالن 
کار کند تا آنها با ریشه های اصیل فرهنگی و ارزشی 
رشد یابند. ذاکر اصفهانی در پایان خاطرنشان کرد: با 
مهاجرت جمعیت به اصفهان در طرح وزارتخانه ها، 
باید وضعیت معلمان انتقالی هم روشن شده و با کمک 
آموزش و پرورش، مسائل این معلمان مهاجر و تقسیم 

آنها به مناطق رسیدگی شود.
ضرورت ايجاد بهترين خدمات بیمه ای و درمانی 

برای معلمان
معاون پش��تیبانی نیروی انس��انی اداره کل آموزش و 
پرورش اذعان داش��ت: باید ضریب بیمه و خدمات 
آن در بخش درمان و س��ایر بیمه ه��ا برای معلمان، 
 در بهترین ش��کل ممک��ن ایجاد ش��ود و در این راه 
برنامه ریزی ها و گام های مؤثری برداشته شده است. 
وی ب��ا اش��اره به ایجاد »بیمه طالی��ی« در آموزش و 
پرورش خواستار باال رفتن ضریب رفاهی این نوع بیمه 
شده و افزود: آرزومندیم نوعی خدمات رایگان بیمه ای 

برای فرهنگیان برقرار شود و اولین گام ها در مسیر آن 
برداشته شده که حق بیمه 12 هزار تومانی به صورت 
نصف قیمت دریافت می شود و این سنگ بنای انجام 
کارهای بزرگ است. »خشوئی« اعالم کرد: 80 درصد 
همکاران فرهنگی تحت پوشش بیمه در استان اصفهان 
هستند که شامل:  45500 نفر پرسنل و در مجموع شامل 

102 هزار نفر با خانواده های فرهنگیان می شود.
ــتخدام 6 هزار نفر پرسنل  ــرايط پذيرش و اس ش

فرهنگی
معاون پژوهش��ی و برنامه ریزی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در خصوص شرایط پذیرش 
و استخدام گفت: در کل استان دو حوزه استخدام ایجاد 
شده است. که احکام این حوزه ها و نحوه فعالیت آنها 
ابالغ شده واین حوزه ها اقدام به ثبت نام برای آزمون 
و پذیرش کرده اند در تاریخ 89/3/7 تعداد 50 هزار نفر 
متقاضی استخدام در آزمون شرکت کردند. که تنها 6 
هزار نفر برای ورود به مرحله مصاحبه های عمومی و 
تخصصی قبول شدند و مدارک آنها برای تطبیق نهایی 
و مطابقت با استانداردها و نیازهای الزم دریافت شد. 
»مؤتمر« افزود: نتیجه گزینش هاي نهایي توسط پست 
سفارشي به صورت غیر رسانه اي براي افراد فرستاده 
ش��د و در خصوص برخي از رشته ها و مهارت ها، 
آزمون تربیت بدني و ضوابط پزشکي نیز لحاظ شده 
و در نهایت افراد داراي شرایط و متخصص استخدام 

شدند.

در اصفهان

 خريداري مجموعه اي از اسناد تجارت 
از سوي كتابخانه مجلس

 اصفهان

وعده مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان: اصفهان

صاحب خانه شدن همه فرهنگيان تا پايان سال 91

 مهدی فضیلت
 »محم��ود زاده« در نشس��ت خب��ری »باف��ت فرس��وده اس��تان اصفه��ان« 
گفت: هم اکنون تمام حمایت های دولتی برای احیای بافت های فرس��وده در 
کلیه نهادها، ارگان ها، بانک ها و شهرداری ها در سایه برنامه ریزی دقیق سازمان 
مس��کن و شهرسازی به وجود آمده اس��ت و تنها همکاری مردم برای داشتن 
شهری زیبا و مقاوم الزم است. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 
افزود: از 99 شهر موجود در استان اصفهان، بیش از 65 شهر دارای بافت فرسوده 
شناس��ایی شده و در ش��هرهای باالی 12 هزار نفر جمعیت دستور الزم جهت 
احیای بافت های فرسوده و تأمین وام به بانک های عامل داده شده است. وی 
با تقس��یم بافت های فرسوده به سه بخش، تشریح کرد: بلوک های شهری که 
کمت��ر از 200 متر بوده، بناهایی که در معابر کمتر از 6 متر عرض واقع اند و یا 
س��اختمان هایی که دارای قدمت هستند و ایستادگی الزم را ندارند جزو بافت 

فرسوده محسوب می شوند. 
محمود زاده با اشاره به طرح مسکن مهر عنوان کرد: برنامه ریزی شده تا بیش 
از 5000 واحد مس��کن مهر از درون بافت های فرس��وده ساخته شود و چون 
دولت امکان ورود به همه بخش های فرسوده را ندارد همزمان با طرح مسکن 
مهر، مشوق ها و تسهیالتی برای بازیافت کردن بافت های فرسوده در مسکن 
مهر ایجاد ش��ده اس��ت. وی ابراز امیدواری کرد که ش��رایط آسان دریافت وام 
مسکن مهر برای احیای بافت فرسوده، فرصتی برای ایجاد قابلیت های مرمت و 

بازسازی و استفاده حداکثری از این منطقه ها ایجاد کند.
تنها از 30 درصد اسكان بافت فرسوده استفاده می شود

رئیس س��ازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان ابراز داشت: در حال حاضر 
تنها از 30 درصد ظرفیت اس��کان بافت های فرس��وده اس��تفاده می شود که با 

احیای این بافت ها چند صد هزار نفر از مردم قابلیت خانه دار شدن و اسکان 
پی��دا می کنند و اجرای این طرح در کنار مس��کن مهر، موج��ب تعدیل بازار 
 مسکن و عدم رشد آن در دو ساله اخیر و سال های بعد خواهد شد. وی اذعان 
داش��ت: طرح های مسکن مهر اس��تیجاری در 12 هزار باب ساخته شده است 
و کل طرح مس��کن مهر در سراسر استان بین 20 تا 70 درصد پیشرفت داشته 

است.
محمود زاده در ادامه اظهار داش��ت: در ش��هرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت، 
نزدیک به 18 هزار واحد توس��ط خود مالکان به س��ازمان مس��کن معرفی و با 
دریافت تس��هیالت، مرمت و بازس��ازی شده اس��ت. کل شرکت های تعاونی 
مسکن، انبوه سازان، سرمایه گذاران، بانک ها و شهرداری ها در کنار مردم، آماده 
سرویس دهی جهت احیای بافت های فرسوده و نیز کمک به ادامه طرح مسکن 
مهر و ایجاد فعالیت های فرهنگی نظیر ساخت مساجد و سایر زیربناهای الزم 

در شهرک های اقماری هستند.
معماری اصفهان بايد سمبل شهرسازی جهان شود

محم��ود زاده ب��ا بیان این مطلب که خانه های قدیمی بس��یار ب��زرگ، مطابق 
س��لیقه های مردم��ان آن زمان بوده بر نی��از مرمت خانه ه��ای تاریخی و آثار 
باس��تانی در کن��ار احی��ای بافت های فرس��وده تأکید کرد و گف��ت: معماری 
اصفهان باید سمبل شهرس��ازی جهان شود و سازمان مسکن استان نیز در کار 
گروهی که در س��فرهای رئیس جمهور ایجاد ش��ده در پی الگوسازی جهانی 
برای یک شهر ایرانی اس��المی است. وی تصریح کرد: معماری سمبل هویت 
و فرهنگ یک جامعه و مردمان یک ش��هر اس��ت و ایدئولوژی یک جامعه را 
 نمایانگر می شود و از این رو سعی داریم اصفهان را الگوی شهرسازی اسالمی 

قرار دهیم.

جوانمردی عضو هیأت مديره شركت عمران و بهسازی شهری ايران:
ــوم بافت فرسوده، يك دهم كل بافت فرسوده كشور را  اصفهان با يك س

دارد!  
»جوانمردی« هشدار داد: از 65 هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در شهرهای 
کشور بیش از 6 هزار هکتار )معادل یک دهم( آن در اصفهان است و از مساحت 
17/5 هزار هکتاری شهر اصفهان نیز یک سوم آن بافت فرسوده مصوب است 
ک��ه حل این معضل در اصفهان نیاز به عزمی ملی و بس��یج عمومی مردم دارد 
چرا که تجربه زلزله بم نشان می دهد عمق فاجعه بالهای طبیعی در بافت های 
فرسوده است. وی افزود: در حال حاضر مدیریت اصلی و راهبردی شهرسازی، 
احیای بافت های فرس��وده است که در این زمینه بسته های حمایتی فراوان و 
وام های 20 میلیونی س��نتی و 25 میلیونی صنعتی و 10 میلیونی روس��تایی با 

شرایط آسان توسط بانک مسکن در اختیار مردم قرار می گیرد.
جوانمردی گفت: به ازای هر هکتار احیای بافت فرسوده 10 میلیارد تومان هزینه 
)بدون محاسبه زمین( الزم است که در تعامل وزارت مسکن، مجلس و دولت 

پیش بینی اعتبار برای این طرح ها هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
 وی خاطرنش��ان کرد: ش��رایط ورود همه س��رمایه گذاران داخلی و خارجی، 
انبوه سازان و تعاونی ها به طرح های احیای بافت های فرسوده و مسکن مهر 

مهیا شده است.
ــركت عمران و  مدير كل دفتر تجهیز منابع مالی و كمك های مردمی ش

بهسازی ايران:
ــوند، احیای بافت های فرسوده كشور احتیاج به   مردم بايد وارد صحنه ش

5 سال بودجه كل كشور يا 70 سال بودجه كل شهرداری ها دارد!
مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی شرکت عمران و بهسازی شهری اظهار داشت: با 

شناسایی لکه های جدید بافت های فرسوده کشور که در حدود 70 هزار هکتار 
برآورد می شود، برای بازسازی همه آنها، حدود 700 هزار میلیارد تومان بودجه 
احتیاج اس��ت در حالی که بودجه کل ش��هرداری های کشور 10 هزار میلیارد 
است. این رقم، بودجه 70 سال کل شهرداری های کشور را می طلبد. »وهابی« 
در ادامه با اش��اره به تخصیص 4 هزار میلیارد تومان وام برای بخش خصوصی 
و انبوه س��ازان جهت ورود به این طرح و نیز ورود سنواتی 500 میلیارد تومان 
توسط هر سرمایه گذار خارجی، عموم مردم را جهت احیای بافت های فرسوده 

و شروع کردن از منازل خود جهت نوسازی و مرمت تشویق کرد.
مدير شعب بانك مسكن استان اصفهان:

تاكنون مبلغ 165 میلیارد و 507 میلیون ريال وام برای بازسازی بافت های 
فرسوده پرداخت شده است

»محمد کیانی«، مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان ابراز داشت: تاکنون مبلغ 165 
میلیارد و 507 میلیون ریال به 2407 واحد معرفی شده، برای نوسازی پرداخت شده 
است. وی در تشریح شرایط اخذ وام، داشتن سند ششدانگ و یا گواهی خرده مالکی 
از اداره ثبت و در صورت داشتن قولنامه، وثیقه ملکی مازاد یا ضامن کارمند را برای 
اخذ وام از 80 شعبه عامل در سراسر استان کافی دانست. مدیر عامل بانک مسکن 
خاطرنشان کرد: در بخش »خود مالکین« 2699 پرونده و در بخش های دیگر 28119 
پرونده وام برای نوسازی در سطح استان در جریان است که تاکنون برای 21240 پرونده 
 قرارداد بسته شده و مابقی در حال تکمیل است. وی سقف اعتبارهای پرداختی به سایر 
ش��رکت ها، تعاونی ها و انبوه سازان دخیل در این پروژه ها را بالغ بر 284 میلیارد 
ری��ال تش��کیل پرونده ارزیابی کرد که تاکن��ون افزون بر 178 میلی��ارد ریال آن به 
 1832 واحد تعلق گرفته و پرونده 1586 مجتمع نیز در حال تش��کیل و بررس��ی 

است. 

رئیس سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان:

تمام حمايت هاي دولت براي احياي بافت هاي فرسوده

تیران و كرون
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بازاریاب��ی مس��تقیم یک��ی از اج��زای پنجگانه 
ابزارهای ترویج اس��ت که به هم��راه تبلیغات، 
پیشبرد فروش، روابط عمومی و فروش شخصی، 
در برق��راری ارتباط با مخاطبان هدف اس��تفاده 
می شود. شرکت ها و س��ازمان های بیشماری 
از کوچکترین خرده فروش ها و س��ازمان های 
مدنی و خیریه گرفته، تا بزرگترین کمپانی های 
بین المللی از امکانات بازاریابی مس��تقیم برای 

تبلیغ محصوالت و خدمات ش��رکت 
استفاده می کنند. 

ای��ن مقال��ه ضم��ن ارائ��ه تعریفی از 
بازاریابی مس��تقیم و روند رش��د آن، 
ض��رورت اس��تفاده از ای��ن روش و 
شیوه های آن را بیان داشته، در پایان 
قوت ها و ضعف ه��ای آن را بازگو 
کرده اس��ت. نتایج بررس��ی، توجه به 
امر اص��الح نظام گزین��ش و جذب 
نی��روی انس��انی و آموزش اف��راد به 
منظور اس��تفاده از این سبک، ترویج 
در س��ازمان های امروزی را ضروری 

می نماید.
افزای��ش  ب��ه  توج��ه  ب��ا  ــه:  مقدم
روزافزون رقابت تولیدکنندگان و نیز 

گس��ترش بازار مصرف محص��والت وخدمات 
و پیش��رفت های علمی و فن��ی، فرصتی فراهم 
اس��ت تا کارشناس��ان امور تجارت و بازاریابی 
با اس��تفاده از تس��هیالت مخابرات��ی و امکانات 
ارتباط��ی از این وضعیت بهره جس��ته، با جلب 
رضایت مش��تریان فعلی و بالقوه، وضعیتی ایده 
آل برای سازمان فراهم کنند. از راههای مختلفی 
 می ت��وان رضایت مش��تری را جلب ک��رد،   از
جمل��ه: به وس��یله کاه��ش هزینه ه��ای خرید 
مش��تری، صرفه جویی در وقت مش��تری از راه 
خدمت رس��انی س��ریعتر، عرضه محصول طبق 
خواست مش��تری با قیمت مناسب و... یکی از 

ابزارهای مهمی ک��ه می تواند در این راه کمک 
مؤثری باش��د، اس��تفاده از ابزاره��ای مخابراتی 
و اینترنتی اس��ت. توس��عه فناوری اطالعات و 
ارتباط��ات، تج��ارت الکترونیک، توس��عه وب 
س��ایت ها و... مانند تمامی رش��ته ها، مدیریت 
و بازاریاب��ی را هم تحت تأثیر قرار داده اس��ت 
که یکی از نشانه آن گرایش بیشتر شرکت ها به 

سوی بازاریابی مستقیم است.

ــتقیم: بازاریابی، همانند  ــوم بازاريابی مس مفه
آشپزی، هم علم اس��ت و هم هنر. هر تحلیلگر 
بازاریابی، همانند هر آش��پز، سلیقه ویژه خود را 
دارد. کیفیت نهایی کار، به پس��ند وی بس��تگی 
دارد. ه��دف نهایی ی��ک اس��تراتژی بازاریابی 
نش��ان دادن جهت هایی به س��ازمان در جهت 
ثروت آفرینی بیش��تر است. به منظور تحقق این 
هدف اس��تراتژی، بازاریابی درس��ت باید قابل 
فهم، مرتب�ط و عملی باش��د. بازاریابی مستقیم، 
س��ردرگمی و ابهام و ع��دم اطمینان موجود در 
اس��تراتژی بازاریابی انب��وه، بازایاب��ی تفکیکی 
و بازاریاب��ی متمرک��ز را برط��رف می کند و به 

گونه ای مستقیم مشتری را نشانه گیری می کند. 
ب��ه گمان کاتل��ر )2007( بازاریابی مس��تقیم به 
 عنوان به کارگیری کانال های مس��تقیم ارتباط با 
مصرف کننده به منظور یافتن مشتری و تحویل 
محص��ول و خدمت به مش��تری، ب��دون نیاز به 
اس��تفاده از واس��طه های بازاریابی تعریف شده 

است. 
بازاریابی مس��تقیم به بازاریاب اجازه می  دهد که 
پاسخ های مستقیم بیشتری را از مشتری 
دریاف��ت کرده، بازار ه��دف را به گونه 
بهتری نش��انه  گیری کن��د و محصول را 
بدون قرار گرفتن در فرای�ن�د ع��ریض 
و طویل و پرهزی�ن�ه کانال های سن��تی 
به ف�روش رس��اند. بازاریابی مستقیم با 
برقراری ارتباط مس��تقیم و بی واس��طه 
با مش��تریان، س��عی در ج��ذب و حفظ 
مش��تریان دارد. ای��ن روش برخ��الف 
س��ایر اش��کال ارتباطی، نیازمند پاس��خ 
فوری مش��تری اس��ت و براین اساس، 
بازاریاب��ی  فعالیت ه��ای  اثربخش��ی 
 مس��تقیم به صورت کمی قابل سنجش 
اس��ت. بازاریابی مس��تقیم، به طور حتم 
شامل فعالیت های کوتاه مدت و پاسخ 
مدار نیس��ت. عمده اقدام ه��ای انجام گرفته در 
زمینه بازاریابی مس��تق��یم به صورت کمی قابل 
س��نجش اس��ت. بازاریابی مس��ت��قیم به دنبال 
توس��عه روابط مستقیم مستمر با مشتریان است، 
چراکه اکث��ر بازاریابان برای��ن باورند که هزینه 
جذب مشتریان جدید، پنج برابر حفظ مشتریان 
فعلی است. براین اساس، فعالیت های بازاریابی 
 مس��تقیم، به عن��وان اب��زاری ب��رای رضایتمند 
نگه داشتن مشتریان و تشویق او به هزینه کردن 
خواهد بود. زمانی که مشتری جذب شد، فرصت 
 فروش س��ایر محصوالت بنگاه به او، به وجود 

می آید.

ــتقیم: هم��ان گون��ه که  ــی مس ــیوه های بازارياب ش
پیشتر اشاره ش��د؛ امروزه بازار به گروهی از بازارهای 
کوچک شکس��ته شده اس��ت و در نتیجه رسانه های 
ت��ازه و گوناگون به می��دان آمده، فعالی��ت می کنند. 
رس��انه های پیشرفت�ه ای مانند: تلویزیون های کابلی، 
 ارتباطات ماهواره ای و شبکه های ماهواره ای، نه تنها
بخش بن��دی کوچک مینیات��وری در ب��ازار را فراهم 
کرده ان��د که بازاریاب��ی یک نفره به کمک ش��بکه و 
رایانه های شخصی هم امکان پذیر شده است. بسیاری 
از ش��رکت ها، پایگاه داده پردازی گسترده ای دارند که 
نام و نشان هزاران و حتی میلیون ها مشتری را در خود 

گرد آورده اند.
 از دیدگاه کاتلر، شیوه های مورد استفاده در بازاریابی 

مستقیم عبارتنداز:
بازاریابی با کاتالوگ، بازاریابی پست، بازاریابی تلفنی، 
فروش الکترونیکی، فروش تلویزیونی، فروش با کمک 
نمابر، فروش با پس��ت الکترونیکی و فروش با پست 

آوایی. 
در اینجا به توضیح مختصری پیرامون چهارگونه عمده 
بازاریابی مستقیم، یعنی: بازاریابی با پست یا کاتالوگ، 
بازاریابی از راه دور، بازاریابی از راه رادیو و تلویزیون و 

بازاریابی الکترونیکی می پردازیم:
ــت و با كاتالوگ: بازاریابی  بازاريابی مستقیم با پس
با پس��ت در واقع همان ارس��ال نامه، آگهی تبلیغاتی، 
نمونه کاال، یک بخش��نامه یا یکی دیگ��ر از ابزارهای 
مورد اس��تفاده کارکنان فروش است که بر اساس نام و 
نشانی مشتریان بالقوه، برای آنان ارسال می شود. اسامی 
مشتریان از فهرست بزرگتری از مشتریان استخراج شده، 
 نامه پستی یا آگهی تبلیغاتی برای آنان فرستاد می شود. 
با پس��ت مس��تقیم، می توان پیام��ی اختصاصی برای 
مشتریان فرستاد. عالوه براین، پست مستقیم، از انعطاف 

بیشتری برخوردار است و اندازه گیری نتایج حاصل از 
آن نیز به سهولت انجام می پذیرد.

ــوگ: در این روش، با اس��تفاده از  ــی با كاتال بازارياب
کاتالوگ هایی که به نشانی بعضی از مشتریان فرستاده 
می شود یا در فروشگاه ها، در معرض دید آنان گذاشته 

می شود، بازاریابی صورت می گیرد.
بازاريابی از راه دور: بازاریابی از راه دور، همان استفاده 
از تلفن برای فروش مس��تقیم کاال به مصرف کنندگان 
است. این روش بازاریابی، ابزار اساسی بازاریابی مستقیم 
به حساب می آید. بازاریابی تلفنی، هم در مورد کاالهای 
مصرفی و ه��م در مورد کاالهای صنعتی، کاربرد دارد. 
شرکت جنرال الکتریک برای فروش های کوچک خود 

از بازاریابی تلفنی استفاده می کند.
بازاريابی تلويزيونی: بازاریابی تلویزیونی به دو شکل 
عم��ده صورت می گیرد: ش��کل اول آن، اس��تفاده از 
آگهی های تبلیغاتی واکنش مستقیم است. در این روش 
بازاریاب اقدام به پخش آگهی می کند که اغلب بین 60 
تا 120 ثانیه طول می کشد. در این آگهی ها محصول به 
گونه ای متقاعدکننده توصیف می شود و در پایان یک 
شماره تلف��ن مجانی برای سفارش آن کاال در اختیار 
مشتریان قرار می گیرد. خرید خانگی، شکل دیگری از 
بازاریابی مستقیم با تلویزیون است. کانال خرید خانگی، 
برنامه های تلویزیونی یا کانال های ویژه و کاملی هستند 

که به فروش کاال و خدمات اختصاص یافته اند.
ــتقیم: بازاریابی  قوت ها و ضعف های بازاريابی مس
مستقیم از چندین نقطه قوت برخوردار است. نخستین 
فایده ای که از مزایای بازاریابی مستقیم به ذهن می رسد. 
کس��ب س��ود باالتر به علت حذف واس��طه هاست. 
بازاریابی مس��تقیم، باعث صرفه جویی در هزینه های 
بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل می شود. جریان 
نقد در بازاریابی مستقیم، به گونه ای مستقیم بین شما و 

مشتری جریان دارد و این جریان با سرعت خیلی باالیی 
صورت می گیرد. بازاریابی مس��تقیم، برخی امکانات 
کنترل بازار یابی را به شما می دهد. در بازاریابی مستقیم، 
ش��ما در جایگاهی ق��رار دارید ک��ه می توانید قیمت 
منح�ص�ر به فرد خود را تنظیم کنید. فروشندگانی که به 
صورت مستقیم بازاریابی می کنند، می توانند فهرستی از 
اطالعات مربوط به نام، مشخصات و نشانی خریداران 
بالقوه، با هر ویژگی، را خریداری کنند. سپس پیام های 
خود را به صورت ش��خصی، بنا به س��لیقه هر گروه، 
درآورند و با هر مش��تری، یک رابطه همیشگي برقرار 
سازند. کسانی که محصوالت خود را به صورت مستقیم 
عرضه می دارند، می توانند زمان مناس��ب برای ایجاد 
تماس با هریک از مشتریان را تعیین کنند. کاالهایی که 
به صورت مستقیم توس��ط فروشنده عرضه می شود، 

بیشتر مورد استقبال خریدار قرار می گیرد؛ زیرا این اقالم 
برای مشتریان احتمالی و عالقه مند فرستاده می شود. 
بازاریابی مس��تقیم، این امکان را به وجود می آورد که 
فروش���نده رسانه های گوناگون را مورد آزمون قرار 
دهد و پیام ها را براساس روش مبتنی بر مقایسه هزینه 
و س��ود بفرستد و نیز اجازه نمی دهد که شرکت های 
رقی��ب از اس��تراتژی و محصوالت عرضه ش��ده آگاه 
ش��وند )اس��تراتژی و عمل این دس��ته از فروشندگان 
در معرض دید ش��رکت های رقیب قرار نمی گیرد(. 
سرانجام بازاریابی مستقیم به گونه ای است که می توان 
 واکنش مشتریان بالقوه را اندازه گیری کرد و براساس آن 
مناسب ترین و س��ودآورترین مبارزه های تبلیغاتی را 
ترتیب داد. بازاریابی مستقیم برای مشتری هم فوایدی 
دارد: از دید مش��تری خرید در خان��ه، راحت و بدون 

دردسر است. خریدار می تواند در وقت صرفه جویی 
کرده، فروشنده نیز می تواند کاالهای بیشتری به مشتری 
معرفی کند. خری��دار می تواند با خواندن کاتالوگ ها 
و خدماتی که از راه ش��بکه ارائه می شود، قیمت ها و 
محصوالت را با هم مقایسه کند، سپس برای خود یا برای 
دیگری کاالیی را سفارش دهد. به طور کلی بازاریابی 
مستقیم امکان نشان دادن واکنش ویژه در برابر هر یک از 
گروه های مشتریان، هدف را امکان پذیر می سازد. این 
تکنیک، شیوه مؤثری برای کسب و کارهای کوچک به 

شمار می رود، زیرا امکان می دهد که:
- ب��ر منابع مح��دودی تمرکز ک��رده، در عین حال به 

نتیجه های مطمئنی دست یابید.
 - میزان موفقیت تبلیغ خود را با بررس��ی پاسخ های 

مخاطبان، به دقت بسنجید.
- بازاریابی خود را آزمون کنید. شما می توانید نمونه ای 
را که نماینده مش��تریان هدف شما است، هدف گیری 
کنید و نتایج پاس��خ ها را پیش از توسعه یک هماورد 
تبلیغاتی گسترده، مورد بررسی قرار دهید. همچنین یک 
هماورد بازاریابی مستقیم، به شرکت کمک می کند که 

به این هدف های کلیدی دست یابد.
 - افزایش فروش به مشتریان کنونی

 - کمک به وفادار ماندن مشتریان
 - ترمیم روابط تیره شده

- راه اندازی کسب و کار جدید یک روی سکه است، 
زیرا بازاریابی مستقیم نقاط ضعفی هم دارد.

حجم محصوالتی که با روش بازاریابی مستقیم فروخته 
می ش��وند اغلب به اندازه فروش با سایر روش های 
بازاریابی نیست و به هر حال باید قیمت های باالتری 
ب��رای حجم ف��روش پایین در نظر گرف��ت. بازاریابی 
مس��تقیم، نیازمند تعهدهاي زمانی قوی تری اس��ت. 
شما الزم می دانید محصول خود را در بازار بفروشید. 

همچنین شما به برخی مهارت های انسانی به منظور 
ارتباط مس��تقیم با مش��تریانتان نیازمندید. در حالی که 
افراد همیش��ه از نظر روحی وضعیت ایده آلی ندارند، 
اما از شما انتظار می رود که همیشه یک چهره شاداب 
از خود نش��ان دهید. اگر ش��ما در صدد هستید که در 
فروش محصوالت خود فردی موفق باشید، به برخی 
مهارت های بازاریابی نیاز خواهید داشت. چالش عمده 
ش��ما متقاعد کردن افراد برای خرید محصول و حفظ 
آنان به عنوان مشتریان شرکت است. واقعیت این است 
که هر کسی شایستگی ندارد از عهده بازاریابی مستقیم 

برآید.
ــه گیری: ب��ا توجه به پیش��رفت های علمی و  نتیج
تکنولوژیکی و تحوالت چشمگیر در تمامی جنبه های 
زندگی بش��ری، بی تردی��د رفتار خرید مش��تریان و 
چگونگی تصمیم گیری آن��ان نیز از این دگوگونی ها 

بی بهره نخواهند بود. 
بنابراین سازمان ها و شرکت هایی موفق خواهند بود که 
بتوانند به بهترین حالت و در سریع ترین زمان ممکن، به 
نیازهای در حال تغییر بشری، پاسخگو باشند و از ارضای 
نیاز مشتری فراتر رفته، بتوانند مشتری را مسرور کنند. 
بازاریابی مستقیم، یکی از ابزارهایی است که با توجه به 
این تحوالت به وجود آمده و می تواند در دستیابی به 
این هدف ها کمک مؤثری باشد و شرکت ها خواسته 
یا ناخواسته، دیر یا زود، بایستی به این سمت حرکت 
کنند. البته این س��بک تبلیغ و ترویج محصول در کنار 
قوت ها و مزایای بیشمار، ضعف هایی هم دارد و خالی 

از عیب نیست. 
نقاط قوت بازاریابی مستقیم، بر ضعف های آن، چه   به 
لحاظ  کمی  و چه   به  لحاظ ک�یفی، می چربد. بنابراین 
به نظرمی رسد حرکت به س��وی استفاده از بازاریابی 

مستقیم امری گریزناپذیر است.

جلسه بررس��ی اولویت های بخش خصوصی اقتصاد 
استان اصفهان با حضور هیأت نمایندگان و اعضای اتاق 
بازرگانی و جمعی از مس��ئوالن استان در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد.
»حمید فوالدگر« نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اس��المی در این جلسه گفت: در طول انقالب اسالمی 
همواره علیه مردم ایران از سوی کشورهای غربی تحریم 
وضع ش��ده و در دوره جنگ، مردم با نثار خون عزیزان 
خود مقابل جنگ نظامی آنان ایستادند و این بار هم در 

جنگ اقتصادی مقابله خواهند کرد. 
 وی گفت: در شرایط تحریم باید هزینه ها را به حداقل 
برسانیم و دولت با کمک بخش خصوصی می بایست 

این مهم را به سرانجام برساند.
 وی افزود: تحریم نظامی علیه ایران باعث شده که صنایع 
نظام��ی و دفاعی در کش��ور از توانمندی قابل توجهی 
برخوردار ش��ود به نحوی که در دنی��ای امروز حرفی 
برای گفتن دارد. وی در بخش دیگری از س��خنان خود 
صندوق توسعه ملی را یک بخش فرا دولتی دانست و 
گفت: ترکیب فعلی این صندوق، دولتی است و بخش 
خصوصی باید نقش فعال تری در این حوزه داشته باشد. 
وی افزود: طی برنامه پنجم توسعه بایستی 20 درصد از 
ف��روش نفت به این صندوق واری��ز و خارج از بودجه 
س��االنه دولت تنظیم می ش��د اما دولت به دلیل کسری 

بودجه از این صندوق برداشت کرده است. 
وی گفت: موض��وع افزایش ضریب مالیاتی در بخش 
ارزش افزوده از 3 به 8 درصد با مخالفت مجلس روبرو 
ش��د زیرا دول��ت باید گزارش بدهد ک��ه این 3 درصد 

موجود چه  وضعیتی دارد. 
وی تأکید کرد: مجلس با افزایش مالیات در این شرایط 
اقتصادی مخالف است. وی یکی از بهترین راهکارهای 
مقابله با تحریم ه��ای اقتصای را اجرای واقعی اصل 44 
قانون اساس��ی دانس��ت و گفت: واحدهای خصوصی 

می توانند با این ادعا که زیر نظر دولت نیستند در عرصه 
اقتصاد جهانی فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: زمینه س��رمایه گ��ذاری خارجی را باید 
فراهم کرده تا در ش��رایط خاص بتوانی��م از این امتیاز 

استفاده کنیم.
»محمود اسالمیان« رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این 
جلسه گفت: در شرایط تحریم اقتصادی ارائه تسهیالت 

بانکی با نرخ 25 درصد جای سئوال دارد. 
 وی ب��ه بررس��ی اتاق بازرگانی در م��ورد نرخ بهره در 
کش��ورهای توسعه یافته یا در حال توسعه اشاره کرد و 
گفت: اقتصاد بیشتر کشورها دارای نرخ بهره تک رقمی 
است. به عنوان مثال در چین نرخ بهره بانکی 5/6 بوده و 
به ندرت، اقتصادی در جهان دارای نرخ بهره دو رقمی 
است. وی به سود دهی بانک ها در بورس طی سه سال 
گذش��ته اش��اره کرد و گفت: در شرایطی که بنگاههای 
اقتصادی 10 الی 15درصد سود نمی کنند بانک ها بین 30 

تا 70 درصد سود دهی دارند و این جای سئوال دارد. 
 وی بان��ک را ی��ک ابزار ب��رای اقتصاد معرف��ی کرد و 
گفت: بانک در اقتصاد خط مقدم نیس��ت. در طول یک 
س��ال گذشته شاهد فش��ار های متعدد برتولید بودیم و 

بانک ها با سودهای سرشار روبرو بودند. 
وی اقتصاد یک کشور را به چهار پایه یک میز تشبیه کرد 
و گفت: باید هر چهار پایه میز ش��امل: بنگاه اقتصادی، 
بانک، مردم و دولت محکم باشد و اگر یک پایه لنگ بزند 

آن میز معنای خود را از دست داده است. 
وی از تشکیل کمیته کاهش اثرات تحریم در اتاق بازرگانی 
اصفهان خبر داد و گفت: انتظار داریم که در این چالش 
پی��ش روی اقتصاد کش��ور، دولت و بخش خصوصی 
عملیاتی تر وارد شوند، زیرا ابعاد آن گسترده تر است. وی 
فضای کشور را نیازمند انسجام، وحدت و همدلی دانست 
و گفت: تشکل های اقتصادی استان جهت همکاری با 
بخش دولتی در راستای کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد 

کشور آمادگی کامل دارند.
»مصطفی صف��وی« نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه گفت: دشمنان با تحریم اقتصادی به طور 
مشخص اقتصاد و تولید کشور را هدف قرار داده تا از این 

مسیر به اهداف نامقدس خود دست پیدا کنند. 
وی افزود: فرصتی که از تهدید ها می توان به دست آورد، 
تغییر رویکرد کشور از تجارت محوری و واردات محوری 

به رویکردی صنعت محور و تولید محور است. 
صفوی با اشاره به شرایط اقتصادی دوران دفاع مقدس 
گفت: در آن زمان به دلیل تحریم، تولید و صنعت، محور 
اصلی اقتصاد کش��ور قرار گرفت و ای��ن روزها یادآور 
صحنه های دهه 60 اس��ت. وی تولید و اقتصاد را خط 
اول جبهه کشور در مقابل تحریم های اقتصادی دانست و 
گفت: با بی توجهی و پاک کردن صورت مسأله، مشکل 

حل نخواهد شد. 
 صفوی افزود: در زمان جنگ اگر موش��ک های عراقی 
منزل یا کارگاهی را منهدم می ساخت کمیته بحران تشکیل 
می ش��د و فرد آس��یب دیده همه جانبه تحت حمایت 
دولت ق��رار می گرفت و در این مقطع صادرکنندگان و 

تولیدکنندگان نخستین قربانیان در این جنگ اقتصادی 
هستند که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند. 

وی گفت: دولت برای حمایت از آسیب دیدگان این نبرد 
نابرابر چه تمهیداتی در نظر گرفته است؟ آیا بخش تولید 
از یک طرف باید با تحریم ها مقابله کند و از طرف دیگر 
با سختگیری دولت در بخش مالیات، معوقات تسهیالت 
بانکی و ممن��وع الخروج کردن مدیران ش��رکت های 

تولیدی روبرو باشد؟ 
وی ه��دف تحریم های اقتصادی را ایج��اد نا آرامی در 
 کش��ور و افزایش بیکاری در بخش تولید برش��مرد و 
گفت: بخش عمده درآمد نفتی کش��ور باید در اختیار 
صندوق توس��عه ملی و حمای��ت از تولید قرار گیرد تا 

اشتغال حفظ شود و این یک استراتژی آنی است. 
صفوی پیشنهاد داد: برای یک بار و همیشه، نرخ ارز تابع 
فرمول »عرضه و تقاضا« در جامعه شود و همانطور که 
دولت در بخش بنزین و یارانه ها از خود شجاعت نشان 
داد، در این بخش نیز ش��جاعت به خرج دهد تا ش��اید 

بخشی از اقتصاد مریض کشور درمان شود.
»مقدم« مدیر عامل ش��رکت صنایع ش��یمیایی ایران در 

این جلس��ه گفت: چالش اصلی تولید کشور در بخش 
صادرات است زیرا به خاطر تحریم اقتصادی، بانک های 
خارجی از انتقال وجه و گش��ایش اعتبارهای اس��نادی 

شرکت های ایرانی خودداری می کنند.
وی تصریح کرد: در خارج از کش��ور برای محصوالت 
مشتری وجود دارد ولی امکان ارسال کاال و دریافت مبلغ 
فروش با چالش روبروس��ت. وی استفاه از واحد پولی 
چین »یوان« و »روپپه« هند را به عنوان راهکار جدید نقل 
و انتقال وجه پیشنهاد کرد و گفت: دایره تحریم ایران در 
بخش ارز از دالر به یورو و درهم امارت نیز رسیده است. 
مقدم  از اتاق بازرگانی اصفهان خواست که طی مذاکره با 
اتاق های بازرگانی سایر کشورها راهکارهایی برای عبور 

از سد تحریم ها پیدا کند.
وی تأکید کرد: انبار ش��رکت های تولیدی مملو از کاال 
شده و هر چه سریعتر باید راه صادرات آن هموار شود 

زیرا عدم صادرات منجر به توقف تولید می شود. 
»صیرفیان« رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف 
اس��تان اصفهان در این جلسه تأکید کرد: صنعت فرش 
در طول 400 س��ال گذشته در ایران همواره کار خود را 
انجام می داد و زمانی که متولی پیدا کرد، صادرات آن با 

مشکل مواجه شد. 
وی افزود: در حال حاضر بافت فرش به عنوان مهمترین 
درآمد زنان سرپرست خانوار در ایران، با چالش در بخش 

فروش و صادرات روبروست. 
وی توجه به بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان، تشکیل ستاد 
بح��ران برای فرش و ارتقای مرکز ملی فرش به وزارت 
فرش  را  پیش��نهاد ک��رد و گفت: بیمه تأمین اجتماعی 
قالیبافان فرش تصویب ش��ده ولی هنوز به مرحله اجرا 
در نیامده اس��ت. »محمد رضا کیان��ی« رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کش��اورزی 
استان اصفهان در این جلسه گفت: کمبود آب به عنوان 
 مهمترین چالش بخش کش��اورزی بای��د مورد توجه 

بیش از پیش دولت و بخش تولید کشاورزی قرار گیرد.
کیانی رش��د جمعیت و افزای��ش مصرف محصوالت 
کش��اورزی را از دیگر چالش های بخش کش��اورزی 
برشمرد  و گفت: با وجود افزایش تقاضا برای محصوالت 
کشاورزی، بسیاری از دشت ها و زمین های کشاورزی با 
رشد منفی همراه بوده و با سرعت به سمت کاهش منابع 

آب و خاک حرکت می کنیم. 
وی مصرف آب در تولید محصوالت کشاوری را به دلیل 
افزایش دما باال دانس��ت و گفت: با افزایش بهره وری و 
کاهش ضایعات بخش کشاورزی، می توان فعالیت هایی 

در این بخش انجام داد. 
وی افزود: ضایعات بخش کش��اورزی بی��ن 20 تا 30 
درصد تولید اس��ت به طوری که س��االنه این میزان به 
8 میلیارد دالر می رس��د و سرانه 55 کیلوگرم ضایعات 

کشاورزی باید اصالح شود.
وی تأکید کرد: در بخش بازس��ازی زیر س��اخت های 
کش��اورزی باید اقداماتی صورت گی��رد به عنوان مثال 
در بخش باغبانی یک مزیت نسبی در کشور داریم ولی 

متأسفانه بهره وری تولید محصوالت باغی پایین است. 
کیانی بهره وری پایین بخش کشاورزی را باعث تحمیل 
هزینه های سنگینی به کشور ذکر کرد و گفت: در بخش 
کشاورزی از مدیریت علمی استفاده نمی شود و در گام 

اول باید بهبود مدیریت در این بخش آغاز شود. 
وی افزایش نرخ س��رمایه گذاری در حوزه کشاورزی، 
نگاه ویژه در بخش ارائه تسهیالت بانکی، خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزان، س��ازمان دهی تشکل ملی و 
افزای��ش صادرات محصوالت کش��اورزی را به عنوان 

راهکار مقابله با شرایط دشوار اقتصادی پیشنهاد کرد. 
وی افزود: در بخش کشاورزی تشکل های پراکنده ای 
وجود دارد که بایستی به صورت سازمان یافته در تولید 
و صادرات محصوالت کشاورزی نقش اثرگذاری داشته 

باشند . 

ــتقیم: فروش هایی که از راه  ــد بازاريابی مس رش
سنتی بازاریابی مستقیم انجام می شود، رشد بسیار 
سریعی داش��ته اند. عوامل زیادي باعث این رشد 
بوده اند. در تعداد زیادی از بازارهای خاص که به 
اولویت های ویژه توجه می شود، پدیده ای به نام 
»توده زایی بازار« به وجود آمده است. هزینه باالی 
رانندگی، راه بندان ها و دردس��رهای ناشی از پیدا 
کردن توقفگاه برای خودرو، کمبود زمان و کمبود 

تعداد خرده فروش��ی ها و صف های 
طوالنی در برابر در خروجی فروش��گاه 
ها، همه اینها، باعث ش��ده اند که افراد 
از راه پایگاه ه��ای ش��بکه، خط ه��ای 
تلف��ن رایگان و 24 س��اعته، س��فارش 
خری��د بدهند )این خریده��ا در حالی 
انجام می ش��وند که خری��دار نیازی به 
مراجعه به فروشگاه ندارد(. اقدام هایی 
که ش��رکت ه��ای: فدرال اکس��پرس، 
ایربورن و یونایتد پارس��ل سرویس به 
 کار می برند و می کوشند محموله ها را 
به سرعت تحویل دهند، باعث شده است 
 که مردم و خریداران با اس��تفاده از این 
سیس��تم ها، س��فارش کاالی مورد نظر 
را بدهند. گذش��ته از این، بس��یاری از 

فروشگاه های زنجیره ای بخش های متعلق به اقالم 
کاالهایی را که فروش کند دارند، حذف کرده اند و 
در نتیجه این امکان به وجود آمده است که برخی 
دیگ��ر از راه بازاریابی مس��تقیم، بتوانند این اقالم 
محص��ول را به خریداران ویژه خود تحویل دهند. 
همچنین بازاریاب های فعال در بازاریابی مستقیم، 
با اس��تفاده از قدرت رایانه و داده های بسیار زیاد، 
می توانند برای خود بهترین مش��تریان احتمالی را 
شناسایی کرده، در این راه از روش مقایسه هزینه و 
منفعت، استفاده می کنند. بازاریاب های تجاری به 
صورتی فزاینده، به پست مستقیم و بازاریابی از راه 
دور روی آورده اند و می کوش��ند به جای استفاده 

از نیروی فروش و تحمل هزینه های روزافزون این 
نیرو، فروش ها را بدان گونه انجام دهند.

ــتقیم:  مس ــی  بازارياب از  ــتفاده  اس ــرورت   ض
در س��ال های 1970 بازاریابی محصوالت صنعتی 
به نسبت کم هزینه بود، در حالی که هزینه پردازش 
داده ها برای همه و حتی برای بزرگترین شرکت ها 
هم خیلی گران بود. در اواخر س��ال 1980، اوضاع 
برعکس ش��د. هزینه ه��ای ف��روش و بازاریابی 

سنگین تر شد. عالوه بر این، محصوالتی که وارد 
بازارها می شدند و به صورت خیلی جزئی تغییر 
می کردند، روند آرامی را در پیش داش��تند. امروزه 
چالش عمده بازارایابی، کاهش هزینه های فروش 
اس��ت. بدین منظور از عملی ترین راه ها، افزایش 
بهره وری کارکنان فروش، یا توجه بیشتر به سمت 
یک مجرای فروش اقتصادی تر اس��ت. بازاریابی 
مس��تقیم می تواند ب��ه هر دو ه��دف کمک کند. 
همچنین بازاریابی مستقیم می تواند مشتریان بالقوه 
را شناسایی و تعدیل کرده، مساعی فروش کارکنان 
فروش را تقویت کند. بازاریابی مستقیم می تواند 
 به فروش��ندگان کمک کند ب��ا تصمیم گیرندگانی 

دیدار کنند که پیش��تر درهای اتاق خود را بر روی 
دیگران بس��ته بودند. بازاریابی مس��تقیم می تواند 
آگاهی مش��تریان بالقوه و مش��تریان کنونی را در 
مورد یک شرکت و محصوالت و خدمات شرکت 
افزایش دهد و به عنوان ابزاری برای یادآوری این 
نکت��ه به کار رود که ش��رکت می خواهد با طرف 
مقابل رابطه تجاری داشته باشد. یکی از بزرگترین 
فواید بازاریابی مس��تقیم برای بازاریابان خرده این 
است که هزینه های بازاریابی مستقیم برای 
هر مش��تری آن چنان باالتر از هزینه های 
بازاریابی مس��تقیم بازاریابان عمده نیست.
بازاریاب خرده ممکن اس��ت در کس��ب 
درآمدهایی که صرف تبلیغات در نشریات 
تج��اری یا بازرگانی برای افزایش و حفظ 
تصوی��ر در یک ب��ازار مح��دود می  کند، 
توانایی نداشته باشد اما به وسیله بازاریابی 
مس��تقیم، بازاریابان صرفنظر از بزرگی و 
کوچکی خود، با تبلیغات کافی برای ایجاد 
تأثیرعظیم دست کم می توانند به مهمترین 
بخش های بازار هدف خود دس��ت یابند. 
در حال��ی که بازاریابی مس��تقیم به عنوان 
یک بخ��ش مکمل آمیخت��ه بازاریابی، در 
بیشتر ش��رکت های بزرگ ش��ناخته شده 
اس��ت، در راه اندازی سیس��تم اطالعات بازاریابی 
ک��ه حجم عظیمی از اطالعات را با س��رعت و با 
هزینه های ناچیز جم��ع آوری می کند، عنصری 
راه گشاست. سیستم های اطالعات بازاریابی فقط 
عملیات بازاریابی مس��تقیم را پشتیبانی نمی کنند، 
بلک��ه عالوه ب��ر آن، تمامی گروه ه��ای فروش و 
بازاریابی در شرکت سود می برند. همچنین کاربرد 
بازاریابی مستقیم، به عنوان بخش مهمی از آمیخته 
ویژه بازاریابان س��ازمانی افزایش یافته است، چون 
خوش��بختانه نیاز رو به رشد نسبت به اطالعات با 
توانای��ی کامپیوتر در تهی��ه و تأمین این اطالعات، 

مطابق شده است.

به ســوی بــازاريــابــی مستقيــم

نماينده مجلس اصفهان در جلسه شوراي اسالمي:

مخـالفـت مجلــس بـا افــزايـش مـاليــات در شـرايـط فعــلي اقتصــاد 

اقتصاد امروز
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 29 August 2010 Sunday 29 August 2010 

تأسیس
5/424 ش��ماره: 1665/ ث 103/ 89 آگه��ي تأس��یس ش��رکت بانی��ان تج��ارت اس��پادانا با 
مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/04/30 تحت شماره 41159 و شناسه ملي 
10260588690 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/04/30 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت هاي بازرگاني مجاز از قبیل 
صادرات و واردات و خرید و فروش کاال و انجام امور خدماتي از قبیل تأمین نیروي انساني 
موق��ت متخصص و غیرمتخصص.. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثب��ت به مدت نامحدود. 3- 
مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جابر انصاري- مقابل خیابان 
طاهرزاده- پالک 90. 4- س��رمایه شرکت:  مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- خانم مهدخت فروزنده ش��هرکي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم 
زه��ره طبیبي به س��مت عض��و هیئت مدی��ره. 3-5- خانم زهره طبیبي به س��مت مدیرعامل 
ب��ه مدت نامحدود انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و 
تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  

طبق اساسنامه.
م الف: 7090/41         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

 
تأسیس

5/425 شماره: 1669/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت آزما هنر یکتا سهامي خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 1389/04/30 تحت شماره 41170 و شناسه ملي 10260588730 در این اداره 
به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/04/30 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: 1( انجام کلیه امور خدماتي از قبیل طراحي- نظارت و 
اجرا در کلیه زمینه هاي معدني و صنعتي- اتوماسیون صنعتي- ماشین سازي- اندازه گیري و 
شناسایي خواص مواد و کلیه امور تأسیسات و تجهیزات مکانیکي و برقي 2( انعقاد قرارداد با 
کلیه ارگانها و ادارات و اشخاص حقیقي و حقوقي 3( انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل 
ص��ادرات و واردات- خری��د و فروش- تولید و تهیه و توزی��ع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني 
4( انج��ام کلی��ه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور 5( ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصي و دولتي و مش��ارکت و س��رمایه گذاري در شرکتهاي خصوصي و دولتي 
و اخذ و اعطاي نمایندگي از ش��رکتهاي دولتي و خصوصي 6( س��رمایه گذاري با اش��خاص 
حقیق��ي و حقوق��ي 7( اخذ وام و اعتبار از بانکه��اي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف 
ش��رکت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  3-1- 
استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان استانداري- خیابان فرشادي- نبش کوچه انوري- پالک 

24- طبقه اول.
4- س��رمایه شرکت:  مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد 
یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 
1302/89/353 مورخ 1389/4/20 نزد بانک پاس��ارگاد شعبه اصفهان پرداخت گردیده است 
و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي 
محمدصادق قدس��ي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم زینب الس��ادات جلوه گران 
اصفهاني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي مجتبي قدسي به سمت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقاي مجتبي قدس��ي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي رئیس هیات مدیره 
یا مدیرعامل منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل مجري 
مصوبات هیات مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم آفرین جاماسب 

به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم لیال اعظم پور به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/42             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
  

تغییرات
5/426 ش��ماره: 6385/ ث-89/4/29 آگهي تغییر مؤسسه مشاوره حقوقي امیر بختیاري ثبت 
ش��ده بشماره 2103 و شناسه ملي 10260210960 برابر درخواست مورخ 89/4/25 و پروانه 
وکالت 187/8595/ک/پ مورخ 89/2/11 مرکز مش��اوران حقوقي و وکال و کارشناس��ان قوه 
قضائیه مدت موسس��ه به نامحدود و پایه وکال��ت از دو به یک تغییر یافت ؛ امضاي ذیل ثبت 

در تاریخ 89/4/29 تکمیل گردید.
م الف: 7090/43             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان  
  

تغییرات
5/427 ش��ماره: 559/ ت 89/103 آگهي تغییرات ش��رکت مجتمع بس��ته بندي و عمل آوري 
مهدیس مهر اصفهان سهامي خاص به شماره ثبت 37551 و شناسه ملي 10260551200. به 
اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/100/000 ریال به مبلغ 701/100/000 ریال منقس��م به هفتاد 
هزار و یکصد و ده س��هم با نام، به ارزش هر س��هم 10/000 ریال که تمامًا از طریق صدور 
سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در تاریخ 1389/04/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات 

غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
م الف: 7090/44             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

ابالغ رأي
5/440 ش��ماره دادنامه:  8909970353600402، ش��ماره پرون��ده: 8709980358701119، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 880360. ش��اکي:  آقاي مهدي رضواني به نش��اني اصفهان نیک آباد 
جرقویه خیابان 15 خرداد خ اش��رفي اصفهاني، متهمین: 1. آقاي احمد فضلي 2. آقاي حسین 
حاتمي همگي به نش��اني اصفهان نیک آباد پاس��گاه نیک آباد 3. آقاي شهرام حبیبي به نشاني 
مجهول المکان، اتهام ها: 1. فحاش��ي 2. مش��ارکت در ایراد جرح عمدي، گردش��کار: دادگاه 
 با بررس��ي محتویات پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأي

 مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام 1- آقاي احمد فضلي فرزند حس��ین 32 ساله فاقد سابقه کیفري به آدرس 
اعالمي آزاد به قید کفالت 2- آقاي ش��هرام حبیبي فرزند کرم 26 س��اله فاقد سابقه کیفري به 
آدرس اعالمي مجهول المکان 3- آقاي حس��ین حاتمي فرزند غالمرضا 28 س��اله فاقد سابقه 
کیف��ري ب��ه آدرس اعالمي آزاد به قید کفالت مبني بر فحاش��ي از س��وي متهم ردیف اول و 
فحاش��ي و مشارکت در سه ایراد ضرب از سوي متهم ردیف دوم و مشارکت در ایراد ضرب 
از س��وي متهم دریف س��وم نس��بت به آقاي مهدي رضواني با توجه به محتویات پرونده و 
گواهي پزش��کي ص 28 و ش��هادت شهود ص 4 و 29 که فحاشي توسط متهم ردیف دوم را 
تأیی��د نموده اند و اظهارات مته��م ردیف اول و دوم ص 22 و 23 و 55 و 73 با این بیان که 
ش��اکي موجب فراري دادن پدرش بنام حسن رضواني ش��د که حکم دستگیري او را داشتیم 
به همین جهت متوس��ل به نیروي کمکي ش��دیم و شاکي را به پاسگاه بردیم دادگاه مجرمیت 
متهمین ردیف اول و دوم را محرز دانس��ته باس��تناد مواد 608 و 480 قانون مجازات اسالمي 
هر یک از متهمین را به پرداخت دویس��ت هزار ریال بابت فحاش��ي در حق صندوق دولت 
محکوم و متهم ردیف دوم را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت حارصه پیش��اني ظرف 
یک س��ال پس از واقعه در حق ش��اکي محکوم مي نماید و متهم ردیف سوم بلحاظ اینکه در 
ش��کایت اولیه نامي از او برده نشده و متهم مدعي اس��ت در آن روز شیفت استراحتش بوده 
دادگاه جرم انتس��ابي را به وي محرز ندانسته بلحاظ فقد ادله کافي باستناد بند الف ماده 177 
قانون آئین دادرس��ي کیفري حکم بر برائت متهم صادر مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف 
10 روز پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهي و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 

تجدیدنظر اصفهان مي باشد.
م الف/ 7139                          مؤمني- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

  
ابالغ رأي

5/441 شماره دادنامه:  8909970353600515، شماره پرونده: 8609980353601107، شماره 
بایگاني شعبه: 861108. شاکي:  آقاي محمد صادقي به نشاني خ امام خمیني فردون سه راه سپاس 
ک خاقاني خرازي صادقي، متهم:  آقاي رسول احمدي به نشاني مجهول المکان، اتهام: 1- تخریب 
 2- ایراد ضرب عمدي، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي 

مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام رس��ول احمدي متواري مبني بر شکس��تگي شیشه هاي مغازه آقاي محمد 
صادقي )تخریب( و ایراد ضرب عمدي نسبت به وي با توجه به محتویات پرونده و شکایت 
ش��اکي و گواهي پزش��کي قانوني و شهادت ش��هود و عدم دفاع مؤثر از س��وي متهم دادگاه 
مجرمیت وي را محرز دانس��ته باس��تناد مواد 677 و 480 و 484 قانون مجازات اسالمي متهم 
را به یک س��ال حبس بابت تخریب و پرداخت 2 درصد دیه کامل بابت حارصه زیر چش��م 
و گردن و 4 دینار بابت کبودي گردن و س��ینه و دامیه در انگش��ت سوم ظرف یک سال پس 
از ای��راد ض��رب محک��وم مي نماید. رأي ص��ادره غیابي و ظرف 10 روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواهي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 7142                         مؤمني- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
5/442 ش��ماره دادنامه:  8909970353600483، ش��ماره پرون��ده: 8809980365700632، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 881136. خواهان:  خانم طاهره وثوقیان با وکالت آقاي سیامک نیک 
خواه و آقاي مهرداد علوي همگي به نش��اني خ شیخ صدوق شمالي جنب چاپ ندا پ 384 
ط دوم، خوانده:  آقاي بهزاد مهدي پور به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه ضرر و زیان 
ناشي از جرم، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص خواس��ته آقاي مهرداد علوي به وکالت از خانم طاهره وثوقیان مبني بر تقاضاي 
صدور حکم به اس��تراد مبلغ دویس��ت و نود و دو میلیون و پانصد ه��زار ریال بابت ضرر و 
زیان ناشي از جرم با احتساب کلیه خسارات قانوني وارده اعم از هزینه دادرسي، حق الوکاله، 
خس��ارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خواسته ضرر و زیان ناشي از جرم است و در پرونده 
کیفري جرمي به اثبات نرسیده این دعوي قابلیت استماع نداشته باستناد ماده 2 ق.آ.م قرار رد 
دعوي از سوي دادگاه صادر مي گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مي باشد.
م الف/ 7138            مؤمني- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومي )کیفري( شهرستان اصفهان

  
ابالغ رأي

5/443 ش��ماره دادنامه:  8909970353600473، ش��ماره پرون��ده: 8809980358700885، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 881147. ش��اکي:  آق��اي محمدرض��ا صفروند به نش��اني اصفهان- 
خ حکی��م- ب��ازار رنگ��رزان غرب��ي- کارگاه س��اختماني مه��دي حقیق��ت ن��ژاد، مته��م: 
آق��اي محم��د زمان��ي مجه��ول الم��کان، اتهام:  ای��راد ض��رب عم��دي، دادگاه با بررس��ي 
 محتوی��ات پرون��ده خت��م دادرس��ي را اع��الم و ب��ه ش��رح ذیل مب��ادرت به ص��دور رأي

 مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي محمد زماني فرزند نصراهلل فاقد مشخصات در کیفرخواست مبني بر 
ایراد ضرب و جرح عمدي نس��بت به آقاي محمدرضا صفروند با توجه به محتویات پرونده 
و اظهارات ش��اکي در مورخه فوق با این بیان که پزش��ک معالج اعالم نمود آثاري از ضرب 
و ج��رح وج��ود ندارد و من ه��م آن گواهي را به منزل بردم دادگاه جرم انتس��ابي را به متهم 
محرز ندانسته باستناد بند الف ماده 177 ق آ د ک بلحاظ فقد عنصر مادي حکم به تبرئه متهم 
ص��ادر مي نماید. رأي صادره ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 

تجدیدنظر اصفهان مي باشد.
م الف/ 7137                          مؤمني- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

  
فقدان سند مالكیت

5/450 خانم صغري محمد علیزاده فریز هندي فرزند محمد باس��تناد دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي است که س��ند مالکیت ششدانگ قطعه 
زمین پالک شماره 1/440 واقع در فریز هند بخش 10 که در صفحه 125 دفتر 4 امالک ذیل 
ثبت 674 بنام صغري محمدعلیزاده فریزهندي فرزند محمد ثبت و صادر و تس��لیم گردیده. 
و نحوه گم ش��دن یا از بین رفتن: بعلت حمل اس��باب کشي منزل مفقود گردیده است. چون 
درخواس��ت صدور المثني س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثني سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 390                                                           کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

  
ابالغ 

5/454 محک��وم له آقاي س��عید فتحي با وکالت آقاي افش��ین کمالي اصی��ل تقاضاي صدور 
اجرائیه نس��بت به دادنامه ش��ماره 91-89/2/8 در پرونده کالسه 879/88 ح/ 4 شعبه چهارم 
دادگاه عموم��ي حقوق��ي اصفهان را نموده که به موجب آن محک��وم علیهم 1- وحید فتحي 
2- ناهید فتحي 3- زهرا فتحي 4- حمید فتحي 5- پریدخت امیر نیرومند محکوم گردیده اند 
به قائم مقامي مورث خود در قبال سهمي که رسمًا ارث مي برند به انتقال پالکهاي ثبتي 178 
و 179 و 180 و 181 و 182 واقع در بخش یک ثبت اصفهان و پرداخت خس��ارات دادرسي 
در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عش��ر اجرایي لذا با توجه به مجهول المکان بودن 
محکوم علیهم مراتب یک نوبت در اجراي ماده 9 قانون اجراي احکام مدني در یکي از جراید 
کثیراالنتش��ار اصفهان درج و آگهي تا محکوم علیهم ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهي نسبت 
به اجراي مفاد اجرائیه اقدام و اال از طریق اجراي احکام این شعبه اقدام خواهد گردید که در 
ای��ن صورت ابالغ دیگ��ري به محکوم علیهم صورت نخواهد گرفت مگر کتبًا آدرس خود را 

به اجراي این شعبه اعالم فرمایند.
م الف/ 7466                            مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
 

ابالغ رأي
5/455 ش��ماره دادنامه:  8909970353700670، ش��ماره پرون��ده: 8809980358301527، 
شماره بایگاني شعبه: 890200. شاکي:  خانم خیرالنساء تقیان به نشاني اصفهان خ جي شهرک 
بانک ملي دست چپ منزل فضلي )اصفهان خ جي شهرک بانک ملي نیلوفر 1 پ 90(، متهم:  
آقاي منصور فیوجي به نشاني فعال مجهول المکان، اتهام:  ترک انفاق،  گردشکار:  دادگاه ختم 

رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي منصور فیوجي فرزند روح ا... مبني بر ترک انفاق با توجه به شکایت 
ش��اکي تحقیقات نیروي انتظامي و اظهارات گواهان و س��ایر شواهد و قرائن بزه وي را ثابت 
تش��خیص و مس��تنداً به ماده 642 قانون مجازات اس��المي نامبرده را به 4 ماه حبس محکوم 
م��ي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین ش��عبه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 7469                        نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومي جزائي اصفهان 
 

ابالغ رأي
5/456 ش��ماره دادنامه:  8909970354200690، ش��ماره پرون��ده: 8809980365800285، 
ش��ماره بایگان��ي ش��عبه: 890271. ش��اکي: آقاي مهدي علینقی��ان به نش��اني خ امام خمیني 
مقاب��ل پارک قلمس��تان نمایندگي ای��ران خودرو، مته��م:   آقاي علي ناز و محمد طهماس��بي 
به نش��اني مت��واري، اتهام ه��ا: 1. ضرب و ج��رح عمدي 2. توهی��ن، گردش��کار: دادگاه با 
 بررس��ي محتوی��ات پرونده خت��م رس��یدگي را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رأي

 مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهمین آقایان 1- علي ناز طهماس��بي 2- محمد طهماسبي، هر دو دائر بر 
فحاش��ي و ضرب عمدي نسبت به آقاي مهدي علینقیان با این توضیح که متهمین در حضور 
مأمورین انتظامي اقدام به ضرب عمدي و فحاش��ي نس��بت به آقاي مهدي علینقیان نموده و 
ایش��ان را مص��دوم کرده ان��د، دادگاه از توجه به محتویات پرونده، گ��زارش مرجع انتظامي، 
ش��کایت شاکي خصوصي، شهادت ش��هود تعرفه ش��ده مبني بر اینکه همگي بیان نموده اند 
ش��اهد فحاشي و ضرب متهمین نسبت به شاکي بوده اند. مجرمیت انتسابي را محرز و مسلم 
دانس��ته و مس��تنداً به مواد 608، 484 قانون مجازات اس��المي هر یک از متهمین موصوف را 
به پرداخت یک میلیون ریال جزاي نقدي بابت جنبه عمومي بزه انتس��ابي توهین و همچنین 
هردو را مجموعاً  به پرداخت 75 درصد دینار بابت س��رخ ش��دگي قوزک داخل پاي راست و 
75 درصد دینار بابت سرخ شدگي سمت راست گردن بابت جنبه خصوصي بزه ایراد ضرب 
عم��دي محکوم مي گردند. رأي صادره غیابي و از تاریخ ابالغ ظرف 10 روز قابل واخواهي 
در همین ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7470     وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/457 ش��ماره دادنامه:  8909970351800444، ش��ماره پرون��ده: 8809980351800953، 
شماره بایگاني شعبه: 881013. خواهان:  خانم بتول عنایتي سواردزي به نشاني خ جي کردآباد 
چهارراه عنایتي کوچه ش��هید عباسي پ 23، خوانده:  آقاي محمودرضا اناد به نشاني مجهول 
المکان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار:  دادگاه ختم رسیدگي را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمي خواهان خانم بتول عنایتي سواردزي فرزند محمد بطرفیت 
خوانده آقاي محمدرضا اناد فرزند جواد و بخواس��ت صدور حکم طالق بدلیل ترک زندگي 
از ناحیه خوانده و عسر و حرج، بدین توضیح که خواهان اظهار داشته بموجب سند نکاحیه 
شماره ترتیب 1992 مورخ 1347/11/27 دفتر ازدواج شماراه 132 اصفهان با خوانده ازدواج 

کرده ام و ثمره ازدواج ما ش��ش فرزند مي باش��د که همگي بزرگ ش��ده اند و خوانده حدود 
بیس��ت و دو س��ال اس��ت که زندگي را ترک کرده بلحاظ عس��ر و حرج درخواست صدور 
حک��م طالق دارم و مهریه ام را نیز ب��ذل مي کنم علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
اظهارات خواهان،  تصویر مصدق س��ند نکاحیه فوق الذکر که داللت بر زوجیت طرفین دارد 
و با عنایت به ش��هادت ش��هود مبني بر ترک زندگي از ناحیه خوانده بمدت حدود بیس��ت و 
یک س��ال، بذل مهریه از ناحیه خواهان و اینکه خوانده از طریق نش��ر آگهي دعوت شده ولي 
حضور پیدا نکرده و هیچگونه دفاعي بعمل نیاورده عسر و حرج مورد ادعاي خواهان محرز 
و با مالحظه اینکه مساعي دادگاه و داوران طرفین در جهت سازش و اصالح ذات البین مؤثر 
واقع نگردیده مستنداً به مواد 1130 بند 1 و 1146 قانون مدني و جواب سؤال 947 مجموعه 
اس��تفتائات جدید جلد اول آیه اهلل العظمي مکارم ش��یرازي و جواب س��ئوال 1078 جلد 2 
جامع المس��ائل مرحوم آیت اله العظمي فاضل خوانده را به حضور در یکي از دفاتر طالق و 
قب��ول مابذل و مطلقه نمودن خواهان به نوع طالق خلع محکوم مي نماید و در صورت عدم 
حضور خوانده طالق بصورت یکطرفه وفق مقررات انجام خواهد ش��د و احتیاطًا عده زوجه 
عده وفات و بمیزان چهارماه و ده روز مي باش��د. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ از طریق نش��ر آگهي قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل 

تجدیدنظرخواهي مي باشد.
م الف/ 7471                          توکلي- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 

 
ابالغ رأي

5/459 ش��ماره دادنامه:  8909970354100603، ش��ماره پرون��ده: 8809980358501236، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 881316 شکات: 1- آقاي محمد حس��ني به نشاني تهران رباط کریم 
ش��هر گلس��تان شهرک امام حس��ن 10 متري نوبهار پ 86، 2- آقاي مصطفي لطفي به نشاني 
اراک- ش��هرک کورد- یاس��من 2، 3- آقاي روح ا... عظیمي به نش��اني اصفهان- خیابان امام 
خمین��ي- خیابان بس��یج- دس��تگرد قداده، 4- آقاي حمید فالحتي به نش��اني ی��زد- خیابان 
کاشاني- کوچه شهید شمس- پالک 110- زیرزمین، 5- آقاي مرتضي فتحعلي پور به نشاني 
مراغه- کمربند شمالي- کوي گلبهار- بن بست دم- واحد 3، 6- خانم مریم منتظري به نشاني 
خیابان مدرس جدید- چهارراه سرچش��مه- کوي شهید رضازاده- کوچه اردیبهشت- پالک 
29، 7- آقاي غالمعلي صفري به نش��اني اراک- بلوار قدس- کوي گلس��تان- گلس��تان 20- 
پالک 784، 8- آقاي محمد عسگري پور به نشاني بندر ماهشهر- فلکه سعدي- کوچه اول- 
پالک 16 ش��هید موحد، 9- آقاي محمدحس��ین جوان مجیدي به نشاني قم 45 متري صدوق 
20 متري امام حس��ین انتهاي 3 متري مفتح جنوب مجتمع نخل 1، 10- خانم ملیحه س��وخته 
سرایي به نشاني علي آباد گرگان- خیابان منوچهري- صباي 12- پالک 37، 11- آقاي جواد 
محمدي به نشاني سرپل ذهاب، ک ترویج پ 3583، 12- آقاي سیدحسام الدین کاظمین به 
نش��اني شیراز- بلوار پاس��داران- خیابان صبحاني- بلوک 104- طبقه 5- واحد 2، 13- آقاي 
حس��ن پاکروان به نشاني دروازه دولت- کوچه کلینیک قایدي- بن بست ش اسماعیلي پور، 
14- آقاي احمد بامران به نش��اني مش��هد بلوار معلم بلوار س��ید رضي 50 چهارراه دوم پ 
353، 15- آقاي کورش عقیق به نشاني خیابان باغ دریاچه- کوي شهید جوادي- نبش کوچه 
ش��ریفي- پالک 2- واحد 2، 16- آقاي س��ید عبدالرضا س��ادات حس��یني به نشاني اراک خ 
مس��کن ک ارشاد، 17- آقاي مسعود مرادي به نشاني خیابان امام خمیني- جنب روغن نباتي 
ویالي شمالي- جنب دکل ایران سل، 18- آقاي امین کرباسیون به نشاني خیابان شیخ صدوق 
ش��مالي- کوچه تقوي- بن بست بهمن- پالک 75، 19- آقاي منوچهر زحمتکش، 20- آقاي 
س��عید ایران منش به نش��اني میرجان- خیابان هجرت 5- پالک 36، 21- آقاي محسن شیخ 
سقایي به نشاني بوشهر- خیابان تنگستان- معاع شیخ سقا، 22- آقاي محمد حکمي به نشاني 
ته��ران- خیابان پرویزي- خیابان شش��م نیروي هوایي- فرع��ي 6/24- پالک 28، 23- آقاي 
رمضان عباس��یان به نشاني تهران- فلکه صادقیه- انتهاي بلوار اشرفي اصفهاني- سه راه فرخ 
زاد- خیابان ش��هید اقبال پور- ک 38 شرقي- پالک 3، 24- آقاي سیاوش پارسایي به نشاني 
ش��یراز- خیابان بني هاش��مي- کوچه 47- طبقه فوقاني آژانس مسکن آزین، 25- آقاي مراد 
صاحبدل به نش��اني اس��الم آباد غرب، مجتمع مسکوني گلس��تان- بلوک 2، 26- آقاي اصغر 
فالح به نش��اني رفس��نجان- خیابان جانب��ازان- کوچه ش 17- پ��الک 15، 27- آقاي ایوب 
درویش��ي به نشاني داراب زرین دشت روس��تاي میان ده ک قرباني، 28- آقاي احمد کریمي 
به نش��اني خیابان رباط- خیابان رستم ش��یرازي- خیابان گلستان- بن بست الله- پالک 20، 
29- آق��اي فرش��ید کاظمي مقدم به نش��اني تهران- خیابان نظرالدش��ت- کوچه بهمن- پایه 
گلزار- پالک 7- طبقه س��وم، متهمین: 1. آقاي احمدرضا یادگاري به نش��اني زندان مرکزي 
اصفهان، 2. آقاي اکبر تیموري به نش��اني مجهول المکان، اتهام: س��رقت مس��توجب تعزیر، 
گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقایان 1- احمدرض��ا یادگاري فرزند تقي 2- اکب��ر تیموري )متهم فاقد 
مش��خصات دیگري در کیفرخواس��ت و پرونده میباشد( دائر بر مشارکت در 29 فقره سرقت 
ل��وازم و اموال موضوع ش��کایت ش��کات دادگاه با بررس��ي اوراق و محتوی��ات پرونده و با 
توجه به کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان، شکایت شکات 
خصوصي، گزارش مرجع انتظامي، تحقیقات انجام شده،  اقاریر صریح منطبق با واقع و مقرون 
به صحت متهم ردیف اول در مرحله دادسرا و اظهارات و مدافعات بالوجه ایشان در جلسه 
دادگاه،  عدم حضور متهم ردیف دوم در مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه و با توجه به سایر 
قرائن و ش��واهد موجود در پرونده بزهکاري متهمین را محرز و مس��لم تش��خیص مستنداً به 
ماده 656 قانون مجازات اس��المي و با رعایت ماده 667 آن قانون رأي بر محکومیت هر یک 
از متهمین به تحمل 3 س��ال حبس تعزیري و تحمل 74 ضربه ش��الق تعزیري و در اجراي 
ماده 19 قانون مجازات اس��المي به عنوان تتمیم حکم تعزیري و س��وابق متهمین هر یک از 
ایش��ان را به پنج س��ال اقامت اجباري در شهرستان هاي ردیف اول زابل ردیف دوم سرخس 
محک��وم مي نماید که به محض پای��ان دوران محکومیت حبس محکومی��ت اقامت اجباري 
آغاز خواهد ش��د و همچنین رأي بر محکومیت متهمین مش��ترکًا ب��ه در مثل یا قیمت اموال 
مس��روقه به شکات ش��امل: 1( مدارک خودرو- یک دستگاه MP4- چهار میلیون ریال وجه 
نق��د به خانم مریم منتظري 2( ی��ک عدد زاپاس خودروي 206 به آقاي کورش عتیق 3( یک 
عدد زاپاس خودروي پژوپارس به آقاي حس��ن پاکروان 4( دو دس��تگاه گوشي موبایل نوکیا 
و مبلغ دویس��ت هزار ریال وجه نقد به آقاي احمدکریمي 5( یک دس��تگاه لب تاب، مدارک 
ش��خصي از جمله پاس��پورت و دس��ته چک بانک تجارت به آقاي امین کرباسیون 6( کارت 
سوخت اتومبیل، مدارک شناسایي شخصي- یک دستگاه گوشي موبایل- یک دستگاه دوربین 
عکاسي- یک فقره چک به آقاي اصغر فالح 7( یک دستگاه دوربین فیلمبرداري- یک دستگاه 
دوربین عکاس��ي- س��ه میلیون ریال وجه نقد- مدارک شناس��ایي ش��خصي به آقاي سیاوش 
پارس��ایي 8( پانصد هزار ریال وجه نقد- مدارک شخصي و شغلي به آقاي محمد حکمي 9( 
مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد- کارت عابر بانک و چند دستگاه وسیله برقي خانگي به آقاي 
سعید ایرانمنش 10( مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد به آقاي غالمعلي جعفري 11( یک عدد 
زاپاس اتومبیل، یک دس��تگاه پخش خودرو با پانل و باند ضبط به آقاي رمضان عباسیان 12( 
یک دس��تگا اتو، یک دستگاه دوربین فیلمبرداري، یک دس��تگاه LCD کوچک به آقاي سید 
حس��ام الدین کاظمین 13( البس��ه شخصي- مدارک شخصي- ش��ارژ موبایل به آقاي فرشید 
کاظمي مقدم 14( البس��ه شخصي- مدارک خانوادگي و شخصي- دسته چک- شارژ موبایل، 
هفتصدهزار ریال وجه نقد- یک دس��تگاه گوشي موبایل، یک عدد کارت سوخت اتومبیل به 
آق��اي مصطفي لطفي 15( مدارک خانوادگي به آقاي حمید فالحتي 16( یک دس��تگاه پخش 
خودرو- البس��ه شخصي- چادر مسافرتي- یک دستگاه گوشي موبایل به آقاي مراد صاحبدل 
17( یک دستگاه دوربین عکاسي، ابزارآالت خودرو به آقاي محمد عسگري پور 18( مدارک 
ش��خصي- مبلغ شش��صد و پنجاه هزار ریال وجه نقد- تعدادي کارته��اي عابربانک به خانم 
ملیحه س��وخته س��رایي 19( مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد- کارت عابربانک س��په به آقاي 
محسن شیخ سقا 20( یک میلیون ریال وجه نقد- مدارک خانوادگي به آقاي مرتضي فتحعلي 
پور 21( یک دس��تگاه لب تاپ متعلق به آقاي س��یدعبدالرضا س��ادات حس��یني 22( مدارک 
خودرو، مدارک تحصیلي، مدارک خانوادگي و ش��خصي به آقاي جواد محمدي 23( مدارک 
ش��خصي، البس��ه، چند بس��ته گز به آقاي احمد بامران 24( مبلغ س��ه میلیون ریال وجه نقد، 
مقداري طال به آقاي محمدحس��ین جوان مجیدي 25( ی��ک چمدان لباس مقداري طال مبلغ 
دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد، مدارک ش��خصي به آقاي ایوب درویش��ي 26( چادر 
مس��افرتي، البسه ش��خصي به آقاي منوچهر زحمتکش 27( اسناد و مدارک شخصي و شغلي، 
مهر ش��رکت فن آور آس��یا به آقاي محمد حس��ني 28( مدارک خودرو، یک دستگاه دوربین 
عکاس��ي به آقاي روح اله عظیمي 29( پانزده میلیون ریال وجه نقد و مدارک خودرو به آقاي 
مس��عود مرادي صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره نس��بت به متهم ردیف اول حضوري و 
ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل تجدیدنظرخواه��ي در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مي باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابي و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ 

قابل واخواهي در همین شعبه است.
م الف/ 7472                       نوروزي- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

5/469 کالس��ه پرون��ده: 88-789 ح/ 6، وق��ت رس��یدگي: 89/7/8-  س��اعت8/30 صبح، 
خواه��ان: خانم منیژه کفایت فرزند جعفر، خواندگان: حس��ین بی��ات فرزند عباس و منصور 
عل��وي نژاد فرزند علي هر دو مجهول المکان، خواس��ته: ابطال س��ند 1071/ 2248 بخش 6 
ثبت اصفهان. خواهان دادخواس��تي تس��لیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رس��یدگي به 
ش��عبه 6 حقوقي ارجاع گردیده و وقت رس��یدگي تعیین ش��ده بعلت مجه��ول المکان بودن 

خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ 
نش��ر آگهي ظ��رف یک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگي حضور 

بهمرساند.
م الف/ 7457                          فاني- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

5/474 چ��ون آق��اي جان آقا علیزهي فرزند محمد ایوب ش��کایتي علیه آقاي ظریف علیزاده 
اه��ل افغانس��تان مبني بر ایراد ضرب و ج��رح عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890582 ک 109 ای��ن دادگاه ثب��ت، وقت رس��یدگي براي روز 89/7/11 س��اعت 8/5 صبح 
تعیین ش��ده نظر ب��ه اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئین 
دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر 
م��ي ش��ود و از متهم مذکور دع��وت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وق��ت مقرر حاضر 
 ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 7462                               مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/475 ش��ماره دادنامه: 8909970351900631، ش��ماره پرون��ده:  8809980351900368، 
ش��ماره بایگان��ي ش��عبه: 880377. خواهان:  خانم زهرا مج��اور منگودهي به نش��اني اتوبان 
چمران- کوي ش��کیب- کوچه س��احل- س��مت چپ- پالک پنجم- منزل زارعي، خوانده: 
آقاي ش��عبانعلي نصرا... افجه به نشاني مجهول المکان، خواسته: نصب قیم، گردشکار: دادگاه 
 با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأي 

مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي خانم زهرا مجاوري منگودهي فرزند ش��عبانعلي بطرفیت آقاي شعبانعلي 
نصراله افجه فرزند اس��ماعیل به خواس��ته ص��دور حکم مبني بر ضم امین ب��ه ولي قهري با 
این توضیح که خواهان اظهار داش��ته اس��ت: اینجانب حضانت و سرپرس��تي علیرضا نصراله 
افجه را عهده دار مي باش��م و ش��وهرم بیژن نصراله مدت پنج س��ال مي باشد که فوت نموده 
اس��ت و خوانده ولي قهري فرزندم مي باش��د و از خوانده آدرسي نداریم. دادگاه با عنایت به 
درخواس��ت خواهان و عدم دفاع و ایرادي از طرف خوانده دعوي خواهان را ثابت دانس��ته 
ً به مواد 130 و 131 قانون امور حسبي خواهان را به سمت امین صغیر )علیرضا نصراله  مستندا
افجه( تعیین و منصوب مي نماید. رأي صادره غیابي اس��ت و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهي است.
م الف/ 7463                          شیراني- رئیس شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/477 ش��ماره دادنامه: 8909970354700534، ش��ماره پرون��ده:  8909980358200127، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 890222. شاکي:  نماینده حقوقي بانک ملي ایران به نشاني خ چهارباغ 
پایین نرسیده به دروازه دولت اداره امور بانک ملي، متهم: آقاي فرزاد تربتي به نشاني مجهول 
المکان، اتهام:  اختالس، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور 

رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آق��اي فرهاد تربتي فرزند مس��عود دائر بر اختالس ب��ه مبلغ یک میلیارد 
و صد و بیس��ت و دو میلیون و نهصد و نود هزار ریال از بانک ملي ش��عبه ش��اهین ش��هر 
موضوع کیفرخواس��ت دادس��راي عمومي و انق��الب اصفه��ان و دادگاه از توجه به گزارش 
بانک ملي ش��اهین ش��هر و تحقیقات مأمورین انتظامي و قاضي محترم تحقیق و نظر به عدم 
حض��ور و ف��راري ب��ودن متهم و در نتیج��ه عدم دفاع اتهام انتس��ابي را محرز و مس��لم مي 
دارد مس��تنداً به ماده 5 از قانون تش��دید مرتکبین ارتش��اء اختالس و کالهبرداري عالوه بر 
رد مبل��غ م��ورد اخت��الس در حق بانک ملي به تحمل 10 س��ال حبس تعزی��ري و پرداخت 
مبل��غ 2/245/980/000 ریال ج��زاي نقدي در حق صندوق دولت محک��وم مي گردد. رأي 
ص��ادره غیاب��ي و ظرف مهل��ت 10 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهي در این دادگاه اس��ت 
 و پ��س از آن ظ��رف مهل��ت 20 روز قابل تجدیدنظرخواه��ي در محاکم تجدیدنظر اس��تان 

مي باشد.
م الف/ 7476                         مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

حصر وراثت
5/483 خانم مهناز مینائي داراي شناس��نامه ش��ماره 1833 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
243/89 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حبی��ب اله باقري بشناس��نامه 1078 در تاریخ 74/11/23 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمد باقري ش ش 223 نس��بت با 
متوفي فرزند، 2- علي باقري ش ش 4423 نس��بت با متوفي فرزند، 3- کبري باقري ش ش 
60 نس��بت با متوفي فرزند، 4- صغري باقري ش ش 50 نس��بت با متوفي فرزند، 5- فاطمه 
باق��ري ش ش 21 نس��بت با متوفي فرزن��د، 6- فاطمه باقري ش ش 103 نس��بت با متوفي 
فرزن��د، 7- معصوم��ه باقري ش ش 2 نس��بت با متوف��ي فرزند، 8- زه��را باقري ش ش 75 
نس��بت با متوفي فرزند 9- سکینه باقري ش ش 205 نسبت با متوفي فرزند، 10- ربابه خانم 
کیویان ش ش 3200 نس��بت با متوفي همس��ر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یکمرتبه آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
 او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهي ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/  397                          مرادي- رئیس شعبه 2 حقوقي شوراي حل اختالف نطنز 
 

احضار
6/102 چون خانم ندا ظفري روگري فرزند علي جمعه ش��کایتي علیه آقاي محمد رس��ولي 
مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي و فحاشي مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890737 
د/ 28 این دادگاه ثبت، و در این مرجع تحت رس��یدگي مي باش��د نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آیین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید 
جهت رس��یدگي در این شعبه به آدرس خیابان کهندژ، دادسراي شماره 2، شعبه 28 دادیاري 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7476                             مدیر دفتر شعبه 28 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان

 مزايده 
6/103 واح��د اجراي احکام مدني ش��عبه 23 دادگاه حقوقي )خان��واده( اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده اجرائي کالس��ه 16/89 ج 23 ح موضوع مطالبه به طرفیت محکوم علیها 
1- مهس��ا جزایري با قیومیت خانم عصمت کوتاه زاده 2- خانم مینا جزایري 3- آقاي س��ید 
مهدي جزایري و محکوم له خانم رویا کوتاه زاده به خواس��ته 87/130/000 )هش��تاد و هفت 
میلیون و یکصد و س��ي ه��زار ریال( میزان س��هم االرث خود از اموال متوفي س��ید ابراهیم 
جزای��ري( ومبل��غ 3/906/500 ریال بابت ح��ق االجراء و مبل��غ 1/100/000 )یک میلیون و 
یکص��د هزار ریال( بابت هزینه هاي امر کارشناس��ي و مبلغ 80000 ریال هزینه نش��ر آگهي 
جلس��ه مزایده اي به تاریخ س��ه ش��نبه 89/6/23 از س��اعت 9 الي 10 صبح در محل اصفهان 
دادگس��تري کل طبقه همکف اتاق 054 به منظور فروش اموال ذیل 1- امتیاز یک خط تلفن 
هم��راه به ش��ماره 09131152542 کارکرده بدون گوش��ي )با توجه به ن��رخ عادالنه روز( به 
مبلغ 2/950/000 ریال 2- تعداد )س��ي و سه هزار و پانصد و شصت و پنج سهم 33565 که 
جمع س��هام مرحوم سید ابراهیم جزایري دهکردي )مبلغ 63/639/240( شصت و سه میلیون 
و شش��صد و س��ي نه هزار و دویس��ت و چهل میلیون ریال که جمعا به مبلغ )66/589/240 
ریال( ارزیابي گردیده اس��ت برگزار نماید. مزایده در ساعت مقرر از قیمت ارزیابي شروع و 
پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود که با تودیع 10 درصد قیمت پایه در 

جلسه مزایده شرکت نماید.
م الف/ 7473                                      مدیر اجراي احکام شعبه 23 حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
6/109 در خص��وص پرونده کالس��ه 89-413 خواهان خداداد قنبري دادخواس��تي مبني بر 
الزام به ایفاي تعهد به طرفیت ایرج کیاني فرد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز 
چهارشنبه مورخ 89/7/28 ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 

شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 7604                   مدیر دفتر 18 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
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در پی مسابقه های المپیك نوجوانان

ایران در رده بندی جهانی والیبال 
یك پله سقوط کرد

ای��ران با ی��ک پله س��قوط در 
رده بندی والیبال جهان، به مکان 
س��وم رسید. به گزارش فارس، 
تیم ه��ای والیب��ال نوجوانان و 
جوان��ان بلژیک با 4 پله صعود 
در رنکینگ جهان��ی، در مکان 
دوم ایستادند. کوبا با کسب طال 
در المپیک نوجوانان سنگاپور، 
از مقام هفتم به رده پنجم صعود 
ک��رد. جمه��وری دومینیک��ن، 
آلم��ان، ترکیه و صربس��تان هر 
ک��دام یک پله س��قوط کردند. 

ژاپن با کسب مقام چهارم، به عنوان ششم رسید و امریکا که مدال نقره المپیک را 
به دست آورد، توانست از عنوان چهاردهم به رده نهم برسد. در همین حال مصر 
که در مقام هجدهم قرار داش��ت، یک پله باال رفت. کنگو نیز با 21 پله صعود از 

رده 63 به مکان چهل و دوم رسید. 
بزرگترین جهش در این رده بندی متعلق به سنگاپور است که با میزبانی المپیک، 
5 امتیاز کس��ب کرد و با 44 پله صعود از مکان هش��تاد و نهم به رده 45 رس��ید. 
ایران و برزیل هر کدام یک پله س��قوط کردند تا به ترتیب به مکان های س��وم و 
چهارم برسند. روسیه با کسب مدال برنز در رقابت های مردان، به رده دوم رسید. 
آرژانتین با وجود کسب مکان چهاردهم در این بازی ها همچنان صدرنشین جدول 

رده بندی والیبال جهان است.

المپیك هنرهای رزمی - چین
نادریان با قهرمان المپیك همگروه شد 

 مل��ی پوش اصفهانی تی��م ملی تکواندو ایران در وزن س��وم اولین دوره المپیک 
هنرهای رزمی، باید برای کسب مدال با هفت تکواندوکار دیگر از جمله قهرمان 
المپیک 2008 پکن مبارزه کند. به گزارش ایمنا، بر اس��اس برنامه اعالم ش��ده از 
س��وی کمیته برگزاری اولین دوره المپیک هنره��ای رزمی، رقابت های تکواندو 
پنجش��نبه 11 شهریورماه در دانش��گاه پکن برگزار خواهد ش��د. »رضا نادریان« 
اولین نماینده ایران اس��ت که در وزن دوم المپیکی )68- کیلوگرم( باید به دیدار 
 هفت تکواندوکار دیگر برود. در میان این هفت تکواندوکار، »تای جین سون« از 

کره جنوبی سرسخت ترین رقیب اوست. 
»نویل اوبو« از ساحل عاج  با رنکینگ هشتم، »ادیلوایسالس« از مکزیک با رنکینگ 
هفتم و دارنده مدال نقره جهان در سال 2009، »دیگو سیلوا« از برزیل با رنکینگ 
سیزده و دارنده طالی یونیورس��یاد 2009 جهان، »پیترلوپز« پسرعموی لوپزهای 
مع��روف، از پرو که رنکینگ 9 جهان و طالی آمریکای جنوبی را در اختیار دارد 
و »جینا هوانگ« از چین با رنکینگ 46 جهان از دیگر رقیب های نادریان در این 
وزن هس��تند. رضا نادریان دارای رنکینگ اول جهان در وزن س��وم با مدال برنز 
آس��یا در سال 2010، نقره جهان در س��ال 2009، نقره دانشجویان جهان در سال 
 2010 به این رقابت ها دعوت ش��ده است. اولین دوره المپیک هنرهای رزمی در 
رش��ته های: جودو، بوکس، کش��تی، آی کیدو، جوجیتس��و، کاراته، کندو، کیک 
بوکس��ینگ، موی تای، سامبو، س��ومو، ووش��و و تکواندو طی روزهای 6 تا 14 

شهریورماه به میزبانی چین در پکن برگزار می شود. 

 ورزش  ايراني

ورزش

 پژمان سلطانی
رضا عنایتی که در هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور 
از سوی تماشاگر اصفهانی مورد اعتراض قرار گرفته 
بود؛ در بازی  با اس��تقالل گل برت��ری تهرانی ها را 
وارد دروازه خودش��ان کرد تا س��پاهان بدون امتیاز 

تهران را به مقصد اصفهان ترک کند.
دیدار دو تیم اس��تقالل تهران و س��پاهان در حضور 
بی��ش از 70 هزار تماش��اگر انجام ش��د ک��ه در این 
ب��ازی ج��ذاب و پ��ر گل، تیم تهرانی با حس��اب 4 
بر 3 از س��د ش��اگردان امیر قلعه نوعی گذشت. این 
 مس��ابقه دو نیمه متفاوت داشت؛ نیمه نخست از آن 
آبی پوش��ان پایتخت ب��ود اما نیمه دوم ک��ه به نیمه 
مربی��ان معروف اس��ت را بای��د از آن قعل��ه نوعی 
دانست. با ش��روع مس��ابقه امیر قلعه نوعی در خط 
حمله خود دست به یک تغییر زد و یانوش جایگزین 
کاظمیانی شد که نتوانست شایستگی های خود را به 
نمایش گذارد. استقالل از همان ابتدای بازی توپ و 
میدان را در اختیار گرفت و دقیقه 18 توس��ط میالد 
میداودی به گل اول رس��ید. هنوز 7 دقیقه از شادی 
هواداران استقالل نگذشته بود که فرهاد مجیدی یک 
تنه به خط دفاعی میلیاردی س��پاهان زد و پس از جا 
گذاش��تن 3 مدافع ملی پوش سپاهان، توپ را از زیر 
دستان س��ید مهدی رحمتی به تور دروازه دوخت و 
دومین گل را برای شاگردان مظلومی به ارمغان آورد 
پس از این گل س��پاهان تک موقعیت��ی در این نیمه 
داش��ت که ابراهیم توره نتوانست دروازه استقالل را 
باز کند. تماشاگران منتظر بودند که استقالل با همین 
نتیج��ه به رختکن برود که یک پرتاب اوت از جناح 
چپ س��پاهان نصیب استقالل شد، آندره لوییز توپ 
را بلند پرتاب کرد. این پرتاب با ضربه س��ر اش��تباه 
هاشم بیگ زاده همراه شد و میالد میداودی با ضربه اي 
آکروباتیک دروازه رحمتی را برای سومین بار گشود 
 تا اس��تقالل با برت��ری 3 بر صفر ب��ه رختکن برود. 
با ش��روع نیم��ه دوم، طوفان زرد آس��یا راه افتاد و تا 
دقیقه 80 س��پاهان دو بار توپ را ب��ه تیرک دروازه 
کوباند و هر 3 گل خورده توس��ط هاش��م بیگ زاده 
و میل��وراد یان��وش )2 گل( را جب��ران کرد تا اندک 
ه��واداران اصفهانی که در ورزش��گاه آزادی حاضر 

بودند، به خوشحالی و پایکوبی بپردازند.
ام��ا ای��ن پای��ان کار نب��ود، دقیق��ه 82 ی��ک ضربه 
ایس��تگاهی نصیب میزبان ش��د و میالد میداودی از 
 جناح راس��ت این توپ را ارس��ال کرد که با اشتباه 
سید مهدی رحمتی همراه شده و در شلوغی جلوی 
دروازه، رضا عنایتی شادی را برای هواداران استقالل 
ب��ه ارمغان آورد و دروازه خودش��ان را باز کرد حاال 
باید منتظ��ر ماند و دید که هواداران طالیی پوش��ان 
اصفهانی مهاجم س��ابق استقالل را خواهند بخشید؟ 
ناگفته نماند ابراهیم توره مهاجم س��نگالی س��پاهان 
بی��ش از عنایتی در ای��ن هفت هفته ب��ازی کرده و 
فرصت های زیادی را از دست داده است. امیر قلعه 
نوع��ی نیمه دوم با تعویض هایی ک��ه انجام داد تیم 
خود را 3 مهاجمه کرد اما با بدشانس��ی 3 امتیاز را به 
استقاللی ها داد و در دیگر مسابقه که جمعه برگزار 

ش��د تیم مس کرمان با نتیجه یک بر یک تیم نفت را 
در تهران متوقف کرد.

ــتقالل تهران و سپاهان  ــاس ديدار اس دقايق حس
اصفهان

ــتقالل(: ارس��ال  ــرح گل اول اس ــه 18 )ش  دقیق
 آن��دره لویی��ز بازیکن برزیل��ی تیم اس��تقالل برای 
میالد میداودی و ضربه سر او دروازه سپاهان را برای 

اولین بار باز کرد.
دقیقه23: ضربه محکم میالد میداودی مهاجم گلزن 
اس��تقالل پس از برخ��ورد با پای ه��ادی عقیلی در 

آغوش سید مهدی رحمتی جای گرفت.
ــتقالل(: حرکت های  دقیقه25)شرح گل دوم اس
انفرادی و تکنیکی فرهاد مجیدی با عبور از مدافعان 
ملی پوش همراه ش��د و وي توپ را از زیر دس��تان 

رحمتی به تور دروازه دوخت.
زیب��ای  ش��وت  محم��دی  محم��د   :29 ــه   دقیق
خس��رو حی��دری »هافب��ک راس��ت س��پاهان« را با 

شیرجه ای بلند دفع کرد.
ــه32: ضربه محک��م مهدی امیرآب��ادی مدافع  دقیق
راست تیم استقالل با فاصله ای اندک از کنار دروازه 

زردپوشان اصفهانی به اوت رفت.
دقیقه 33: پاس زیبای محرم نویدکیا را ابراهیم توره 
با بی دقتی تمام به باالی دروازه آبی پوشان پایتخت 

کوبید.
ــوم استقالل(: پرتاب بلند  دقیقه 43 )شرح گل س
اوت توسط آندره لوییز با ضربه سر اشتباه بیگ زاده 
باعث شد تا میالد میداودی با ضربه ای آکروباتیک، 
دومی��ن گل خود و س��ومین گل اس��تقالل را به ثمر 

برساند.
دقیقه 52: ضربه ایس��تگاهی احسان حاج صفی به 

تیرک عمودی دورازه استقالل برخورد کرد.
ــپاهــان(: ارس��ال  ــرح گل اول س ــه 61)ش  دقیق
خس��رو حیدری از جناح چپ خط دفاعی استقالل 
با مشت محمد محمدی همراه شد که پشت محوطه 
فرود آمد و هاش��م بیگ زاده با ضربه ای س��همگین 

گل اول سپاهان را به ارمغان آورد.
دقیقه 64: ضربه ایس��تگاهی محرم نویدکیا از جناح 
چ��پ حریف با ضربه س��ر بیگ زاده همراه ش��د و 

محمد محمدی توپ را در آغوش گرفت. 
دقیقه 67: ابراهیم توره در ش��لوغی محوطه جریمه 
آبی پوشان از پشت محوطه شش قدم به توپ ضربه 
زد ک��ه آندره لویی��ز از روی خ��ط دروازه، توپ را 

بیرون کشید.
ــپاهان(: در ای��ن  ــرح گل دوم س ــه 72)ش دقیق
دقیق��ه ضربه ایس��تگاهی در فاصله 35 متری نصیب 
سپاهان ش��د که احس��ان حاج صفی با پاس کوتاه، 
میلورادیان��وش را صاحب توپ کرد و او با ش��وتی 

محکم، دومین گل سپاهان را به ثمر رساند.
ــپاهان(: پرتاب بلند  ــرح گل سوم س دقیقه 75 )ش
اوت توسط احسان حاج صفی روی دروازه استقالل 
با اش��تباه محم��دی روبه رو ش��د. پژم��ان منتظری 
قصد داش��ت ت��وپ را دور کند که ت��وپ را جلوی 
 دروازه ب��ه یانوش پاس داد و او بازی را به تس��اوی 

کشاند.
دقیقه 79: ارس��ال ضربه ایس��تگاهی توسط محرم 
نویدکیا از جناح چپ دروازه اس��تقالل برای یانوش 
که ضربه س��ر این مهاجم صربستانی از کنار دروازه 

به اوت رفت.
دقیقه 82: ارس��ال میالد میداودی از جناح راست با 
اشتباه س��ید مهدی رحمتی همراه شد و در شلوغی 
جل��وی دروازه رضا عنایتی تازه نف��س، دروازه تیم 
خود را گش��ود و اس��تقالل را صاح��ب گل برتری 

کرد.
دقیقه 86: آرش برهانی »مهاجم تازه وارد استقالل« 
در مصافی تک به تک نتوانس��ت دروازه س��پاهان را 
ب��رای پنجمین بار باز کند و ب��ا بی دقتی توپ را به 

بیرون زد.
دقیقه 89: بیژن کوش��کی ضربه سر محسن بنگر را 

از روی خط دروازه استقالل بیرون کشید.
ــه )6+90(: رحمت��ی ضرب��ه رو پ��ا و محکم  دقیق

میالد میداودی را در آغوش گرفت.
حواشی مسابقه سپاهان و استقالل

قبل از آغاز مسابقه و حتی بین دو نیمه از سوی کانون 
هواداران اس��تقالل اعالم کردند: علیه استقاللی های 
تیم س��پاهان ش��عار ندهند اما آنها گوشش��ان به این 
حرف ها بدهکار نبود و زمانی که خس��رو حیدری 
صاحب توپ می شد، طرفداران قدرنشناس استقالل 

او را هو می کردند.
قطبی يادت باشه/ فرهاد بايد باشه

افش��ین قطبی سرمربی تیم ملی کش��ورمان به همراه 
دس��تیارش علیرض��ا منصوری��ان در جای��گاه ویژه 
ورزشگاه آزادی حضور داش��تند و از نزدیک شاهد 
ب��ازی این دو تیم بودند. زمانی که مجیدی به زیبایی 
هر چ��ه تمام تر دروازه س��پاهان را برای دومین بار 
باز کرد هواداران اس��تقالل یک صدا فریاد می زدند: 

قطبی یادت باشه  فرهاد باید باشه
سپاهان تنها نبود

در ورزشگاه یک صد هزار نفری آزادی، سپاهانی ها 
تنها نبودند و نزدیک به 2 هزار نفر اصفهانی خود را 
برای تشویق این تیم به ورزشگاه رساندند و در طول 
بازی این تیم را با تش��ویق های خود مورد حمایت 

قرار دادند.
استقالل به بیستمین برد خود رسید

تیم های سپاهان و استقالل در مجموع تا قبل از این 
مس��ابقه 50 بار به مصاف هم رفتند که زردپوش��ان 
اصفهانی 21 بار، اس��تقالل 19 بار و 10 مس��ابقه دو 
تیم هم به تس��اوی کش��یده ش��ده بود که با این برد، 
آبی پوش��ان پیروزی خود را به عدد 20 رساندند. اما 
در لی��گ این دو تیم تا قبل از ای��ن دیدار 40 بار به 
رویارویی با هم پرداختند که اس��تقالل و سپاهان به 
ترتیب 18 و 6 برد در کارنامه دارند و و در 6 مسابقه 

هم به تساوی رضایت دادند.
ايمان مبعلی در لیست 18 نفره نبود

از نام��ی  مظلوم��ی  پروی��ز  نف��ره   18 لیس��ت   در 
 ایمان مبعلی دیده نشد و او از روی سکوها بازی هم 

تیمی هایش را نگاه می کرد. 

با حضور پرس و وكیل بازيكن
قرارداد راموس تا 2016 تمدید شد

مدافع تیم فوتب��ال رئال مادرید 
اسپانیا قرارداد خود را ضمن تغییر، 
تا پایان سال 2016 تمدید کرد. به 
گ��زارش فارس و به نقل از آس 
اسپانیا، س��رخیو راموس، مدافع 
راس��ت رئال مادرید که پیش از 
این برای هر سال 4 میلیون یورو 
دریافت می کرد، روز گذشته در 
 مراسمی با حضور وکیل خود و 
فلورنتینو پرس، ق��راردادی را تا 
پایان سال 2016 به امضا رساند و 

طی آن برای هر سال مبلغ 5 میلیون یورو دریافت خواهد کرد. یکی از عوامل اصلی 
تغییر مبلغ قرارداد راموس، پیش��نهاد 40 میلیون یورویی چلسی بود که توسط این 
بازیکن رد شد؛ اما توقع وی را برای تمدید قرارداد افزایش یافته، باال برد. راموس در 
سیستم تاکتیکی مورینیو بیش از آن که یک مدافع باشد، یک هافبک بازیساز است. 

مورينیو:
 »درنته، فان درفارت و دیارا« 

را نمی خواهم  
حس��اس  دی��دار  آس��تانه  در 
تیم های فوتب��ال رئال مادرید و 
 مایورکا، خوزه مورینیو سرمربی 
رئال مادری��د آب پاکی را روی 
دست رویستون درنته، رافائل فان 
در فارت و ممدو دیارا ریخت و 
گفت: این سه بازیکن در بازی 
ام��روز مقابل مای��ورکا حضور 
نخواهند داش��ت. باشگاه رئال 
در تالش است تا پیش از پایان 
فصل نقل و انتقاالت تابس��تانی 
این بازیکنان را بفروشد. مورینیو 
در س��خنانی صریح گفت: نمی دانم چرا بازیکنی که هیچ شانسی برای ادامه بازی 
در تیم رئال ندارد و فقط به این خاطر که ش��هر مادرید را با آب و هوای مطبوع و 
غذاهایش دوس��ت دارد، باید در این شهر بماند. وی تصریح کرد: اگر کسی قدری 
باهوش باش��د اوض��اع را درک کرده و کاری برای خود می کند. گفتنی اس��ت در 
ب��ازی امروز تیم رئال مقابل مایورکا، رائول آلبیول، پپه و فرناندو گاگو نیز به علت 
 مصدومیت حضور نخواهند داش��ت. منابع خبری پیشتر از تصمیم باشگاه فوتبال 
رئال مادرید ایتالیا برای فروش رویس��تون درنته به باش��گاه فوتبال بنفیکای پرتغال 
خبر داده بودند. درنته بیست و دو ساله یکی از بازیکنانی است که تیم رئال پس از 
صرف هشتاد میلیون یورو معادل یکصد و یک میلیون و نهصد هزار دالر برای خرید 
شش بازیکن جدید، سعی دارد او را بفروشد. باشگاه رئال مادرید در سال دو هزار 
و هفت میالدی برای خرید درنته از باش��گاه فاینورد، سیزده میلیون یورو پرداخت 
ولی درنته نتوانس��ت مربی و طرفداران این تیم را راضی و متقاعد کند. بنابر اعالم 
رسانه ای پرتغال، بنفیکا تنها آماده است حدود چهار میلیون یورو برای خرید درنته 
بپردازد. بنفیکا روز پنج شنبه ادواردو سالویو بازیکن آرژانتینی تیم اتلتیکو مادرید را 

نیز قرض گرفت.

مسابقه هاي بولینگ 
آقایان و بانوان

ب��ه  بولین��گ  آزاد  مس��ابقه  دوره  ی��ک   
مناس��بت ماه مبارک رمض��ان در روزهای: چهارم 
و پنج��م ش��هریورماه در دو بخش: مج��زا برای 
آقای��ان و بانوان در س��الن بولینگ پردیس برگزار 
ش��د که در بخ��ش آقای��ان 45 نف��ر و در بخش 
 بانوان 9 نفر ش��رکت کردند ک��ه در بخش آقایان 
به ترتیب: عل��ی ابناوی، محمد حامد نوری، رضا 
قارون��ی و امید بهفر مقام ه��ای اول تا چهارم را 
کس��ب کردند و در بخش بانوان: رزا جاللی فر به 
مقام اول رس��ید، الله شبیه گردان دوم شد و آسیه 
 مهرابی و گالن یگانه به مقام سوم و چهارم دست 

یافتند.

مربی جدید 
در تیم فوالد ماهان سپاهان

تیم فوتسال فوالد ماهان سپاهان اصفهان، مدافع عنوان 
قهرمانی لیگ برتر فوتسال، با نظر سید مهدی ابطحی 
سرمربی خود، »حمد نیکو بین« از بازیکنان قدیمی 
فوتسال ایران را به اعضای کادر فنی این تیم  اضافه 
کرد. گفتنی است: نیکو بین، دستیار سابق ابطحی در 
تیم ملی فوتسال کشورمان بوده و از مربیان با سابقه 
فوتسال کش��ور محسوب می شود. ابطحی امید وار 
است با تکمیل کادر فنی تیمش در هفته های آینده 
صدر جدول رده بندی لیگ سیزده تیمی فوتسال را 
از ان خ��ود کند. فوالد ماهان تا پایان هفته س��وم با 
پنج امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد و در هفته 

چهارم میهمان پرسپولیس تهران خواهد بود.

زمان شهرآورد فوتسال 
اصفهان تغییر یافت

کمیته فوتس��ال فدراس��یون فوتبال زمان »شهرآورد« 
فوتس��ال اصفهان را تغییر داد. ب��ه گزارش واحد خبر 
باشگاه صنایع گیتی پسند اصفهان، فدراسیون فوتبال با 
توجه به احتمال مصادف شدن عید سعید فطر در روز 
19 ش��هریور ماه با بازی دو تیم صنایع گیتی پسند و 
فوالد ماهان، س��اعت برگزاری این دیدار را از 22:30 
دقیقه به 17:30 دقیقه همان روز تغییر داد. هفته پنجم 
لیگ برتر فوتسال روز 19 شهریور برگزار مي شود که 
احتمال مصادف بودنش با عید فطر وجود دارد. در همین 
راستا سازمان لیگ فوتسال نیز، وقت 3 بازي این هفته 
را به 17:30 تغییر داد. براین  اساس شهرآورد حساس 
 2 تی��م اصفهاني: صنایع گیتي پس��ند -  فوالدماهان، 
شرکت ملي حفاري ایران - پرسپولیس تهران و آرش 

بتن قزوین - راه ساري، شامل این تغییر خواهد شد.

دوران طالیی ژنرال آبی
به سر رسیده است

 نجمه كرمی
شکس��ت تیم س��پاهان مقاب��ل دیگر مدع��ی قهرمان��ی در لیگ 
دهم حک��م یک تیر خالص برای امیرقلع��ه نوعی و بازیکنانش 
را داش��ت.این تیم با آنچ��ه که پیش از آغاز فص��ل از آن انتظار  
می رفت، تفاوت زیادی داش��ت. س��پاهان برعکس سال گذشته 
ک��ه چنین مهره های ارزش��مند و کلیدی را در اختیار نداش��ت، 
نتای��ج در خور توجهی را کس��ب کرد و قهرمان فصل گذش��ته 
لیگ ش��د اما با وجودی که این تیم در لیگ دهم از وضعیت به 
مرات��ب بهتری »به لحاظ مهره های خود« نس��بت به س��ال قبل، 
قرار دارد ولی از امید و انگیزه های کس��ب قهرمانی در بازیکنان 
این تیم خبری نیس��ت. بازیکنانی که ت��ا دیروز در آرامش، فقط 
به قهرمانی می اندیش��یدند و در رسیدن به آن مصمم و هماهنگ 
ش��ده بودند امسال با اضافه ش��دن چند مهره به لیست این تیم، 
رخوت و انگیزه از س��اق پایش��ان گرفته ش��ده  است. بازیکنان 
جدی��د این تیم هم ک��ه بوی پول به مشامش��ان رس��یده بود تا 
ای��ن ج��ای کار، هنری از خود نش��ان نداده اند، ی��ا  به نیمکت 
 نش��ینی خود اعتراض داشتند یا علیه مربی جوسازی می کردند. 
امیرقلع��ه نوعی ک��ه اگر نگران »هووش��دن« تیم س��پاهان برای 
س��ایر تیم هاست غافل اس��ت که با دست خود برای بازیکنانش 
ه��وو آورده اس��ت. بازیکنان وقتی عالقه و توج��ه مربی تهرانی 
 را به س��وی بازیکنان جدید می بینند با هر روش��ی می خواهند 
کم نظری و غفلت مربی از آنان را به او گوش��زد کنند. تا دیروز 
بازیکنی که از زمین خارج می ش��د با آغوش باز به سمت مربی 
می رفت و با هم خوش و بش می کردند ولی امروز در کمترین 
حالت ممکن ش��اهد دعوا و درگیری لفظی میان آنان هس��تیم به 
گون��ه ای که مربی خیل��ی راحت بازیکن اصل��ی و کلیدی تیم 
 را به خاطر این حواش��ی، هفته ها از زمی��ن بیرون می گذارد تا 

به اصطالح ادب شود!
امیرخان ش��اید متوجه نیس��ت که با دس��ت خود تیشه به ریشه 
بازیکنان خ��ود می زند....این مربی اگر با س��پاهان قهرمان لیگ 
برتر ش��ده اس��ت این تیم با لوکا بوناچیچ به فینال مسابقه های 
جام باش��گاه های آس��یار راه یاف��ت.... مجوز حض��ور در لیگ 
باش��گاه های برتر جهان را کس��ب کرد... ام��ا همین مربی وقتی 
س��از ناسازگاری با بازیکنان مطرح این تیم را زد دیري نپایید که 
اعتراض و نارضایتی ها از س��وی ه��واداران و بازیکنان، وی را 
مجبور به ترک این تیم کرد. در شرایطی که امیر خان فقط موفق 
به کس��ب یک عنوان قهرمانی در لیگ، با این تیم ش��ده است، از 
لحاظ برخورد بازیکنان و هواداران با خود در وضع مشابهی قرار 

گرفته است...
امیرخان در سپاهان تا این جای کار چه از لحاظ حرفه ای و چه 
از لحاظ فنی عملکرد خوبی از خود نش��ان نداده اس��ت و برای 
فرار از حاش��یه، حاشیه هاي جدیدی را برای تیمش سازماندهی 

می کند....
از روز اول لی��گ، قلع��ه نوعی گویا خود را برای یک نبرد عظیم 
آماده کرده است و گمان می برد همه تیم ها نشسته اند و آرزوی 
زمین خوردن وی ب��ا تیمش را دارند در حالی که دیگران منتظر 
بودن��د تا ببیند ای��ن انتقاد به ژنرال  وارد اس��ت که وی توانایی 
تکرار موفقیت با یک تیم در دو فصل پیاپی را ندارد یا خیر!؟ که 
با گذشت هفت هفته از لیگ و مقایسه آن با نتایج فصل پیش این 

تیم، می توان به درستی  بر این موضوع صحه گذاشت.
قلعه نوعی خود معتقد است که »باید به تیم ما فرصت داد ما در 
فصل گذشته هم در ابتدای فصل نتایج خوبی کسب نکردیم« اما 
گویا فراموش کرده که شرایط تیم سپاهان شرایط پارسال نیست 
و انتظار نتایج بهتری از این تیم با این پتانسیل می رود. وضعیت 
بحران��ی این تیم و از دس��ت رفتن موقعیت ه��ا و امتیازها یکی 
پ��س از دیگری ش��رایط را برای ماندن قلعه نوعی  در س��پاهان 
س��خت کرده است از یک سو: بس��یاری از انتقادها که تا دیروز 
وی در مقابل آنها جبهه می گرفت به او ثابت خواهد ش��د و از 
طرف دیگر با رفتنش یک تیم با هزینه میلیاردی را روي دس��ت 
باش��گاه  می گذارد که نمی تواند کاری از پیش ببرد و در ادامه 
مدیرعامل باش��گاه را به عنوان مقص��ر بعدی همه این ناکامی ها 

معرفی می نماید. 
محمدرضا س��اکت با همه این ناکامی ها  هنوز از امیر قلعه نویی 
دفاع می کند، چون خود نیز، به طور کامل واقف اس��ت اگر قرار 
به برکناری وی در این برهه از زمان باشد، بدون تردید هواداران 
س��پاهان گن��اه وی را نیز کمتر از قلعه نوع��ی نمی دانند و براین 
باورن��د که اگر قرار به محاکمه فردی باش��د مدیرعامل باش��گاه 
 س��پاهان نیز باید پاسخگوی سئواالت بس��یار زیاد افکار عمومی 
به ویژه هواداران تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان  باشد. هوادارن 
س��پاهان حتی تا پیش از بازی با اس��تقالل »ک��ج دار و مریز« از 
ای��ن تیم، حمایت می کردند چون هنوز به قرار گرفتن تیمش��ان 
بر روی ن��وار موفقیت با پیروزی برابر رقی��ب دیرینه خود امید 
داشتند و حتی مس��ئوالن باشگاه به جهت در پیش رو بودن این 
ب��ازی حس��اس از برخورد جدی و قاطع با س��رمربی این تیم و 
دادن اولتیمات��وم ب��ه این مربی خودداری می کردن��د اما گویا با 
باخت تأس��ف بار این تیم مقابل حری��ف تهرانی خود همه چیز 
به روزهای آخر خود رس��یده و هواداران خواستار برخورد قاطع 
مسئوالن باشگاه و اعضای هیأت مدیره با این مربی شدند. تجربه 
نش��ان داده است که نظر هواداران این تیم مبنی بر ماندن یا رفتن 
مربیان از این تیم تأثیر و نقش به سزایی داشته است به گونه ای 
که مربیان صاحب نام با نارضایتی همین هواداران از عملکردشان 
مجبور ش��دند ف��رار را بر قرار ترجیح دهن��د. عملکرد بازیکنان 
س��پاهان در نیمه دوم برابر استقالل نباید مالک سنجش عملکرد 
مرب��ی قرار گیرد که اگر این چنین باش��د ارزیابی غلطی اس��ت 
و نتیج��ه مطلوبی در پی نخواهد داش��ت. س��پاهانی هایی که از 
دیرب��از با همتای اصفهانی خود در رقاب��ت بوده اند نمی توانند 
این موضوع را هضم کنند که تیمشان با وجود هزینه های گزاف 
از همتای اصفهانی خود که در مقایس��ه با طالیی پوش��ان خرید 
چندانی نداشت عقب مانده اند!! زیر بار این موضوع رفتن برای 
هر هوادار متعصب سپاهانی خیلی سنگین است و طاقت سکوت 

در برابر آن را ندارند... 

اصفهاني ها عنايتي را خواهند بخشيد؟

 ورزش در جهان تحلیل

باشگاه شهر
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معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: با وجود 
اهمیت قرآن کری��م، در جهان 
کنون��ی قرآن کریم غریب واقع 
شده اس��ت. به گزارش فارس 
از اصفه��ان، محمدعلی رامین 
جمعه ش��ب در حاشیه بازدید 
از نمایش��گاه قرآن اصفهان در 
جم��ع خبرنگاران با اش��اره به 
تأثیرگذاری نمایش��گاه قرآن و 
عل��وم قرآن��ی در جامعه اظهار 
قرآن  نمایش��گاه های  داش��ت: 
در س��ال های گذشته در سطح 
کشور افزایش بس��یاری داشته 
و در سراسر کشور و شهرهای 
برگزار می ش��ود. وی  مختلف 
ب��ا بی��ان اینکه مس��ئوالن باید 

فرهن��گ قرآن��ی را به عنوان فرهن��گ عمومی در 
جامعه احیا کنند، تصریح کرد:  در نمایش��گاه قرآن 
و عل��وم قرآنی اصفه��ان، آثار فرهنگ��ی و هنری 
هنرمندان اصفهان به طور کامل به چشم می خورد 
و در بازدید از غرفه های نمایش��گاه، فعالیت های 
فرهنگی نمایش��گاه جلب توج��ه می کند. معاون 
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره 
به فعالیت های هن��ری نوجوانان و جوانان در این 
نمایش��گاه ادامه داد: فعالیت های فرهنگی و هنری 
بسیاری در این نمایشگاه توسط: کودکان، نوجوانان 

و جوانان انجام شده که برخی آثار هنری هنرمندان 
نمایش��گاه می تواند در س��طح جهان مطرح شود. 
وی به راز و رمز گس��ترده قرآن کریم اش��اره کرد 
و گفت:  قرآن کریم رازها و رمزهای بسیاری دارد 
که از چشم بس��یاری از مردم پنهان است بنابراین 
هنرمندان صاحب ذوق، باید این رازها را شناسایی 
کنند و به مخاطبان جامعه برس��انند. رامین با بیان 
اینکه فعالیت های تجسمی و هنری مردم اصفهان 
در کشور سرآمد است، تأکید کرد:  اصفهان دارای 
هنرمندان بس��یاری است که در زمینه های مختلف 
هنری س��رآمد هنرمندان کش��ور هس��تند. وی با 

اش��اره به نیاز م��ردم جهان به 
قرآن کریم در سطوح مختلف 
بیان داش��ت:  قرآن کریم دارای 
س��وره های راهنمای بس��یاری 
اس��ت که در حال حاضر همه 
مردم جهان ب��ه آن نیازمندند و 
در هم��ه آیات آن ارش��ادهای 
بسیاری برای مردم وجود دارد 
که مردم باید از این رهنمودها 

استفاده کنند. 
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی با اشاره به 
غرب��ت قرآن کری��م در جامعه 
ادامه داد:  در حال حاضر قرآن 
کریم در جامعه غریب است و 
غربت آن به این معناس��ت که 
زندگ��ی روزمره م��ردم ما در 
سطح های مختلف اجتماعی، خانوادگی و سیاسی 
بر اس��اس قرآن کریم تنظیم نمی شود. وی با بیان 
اینکه: در جمهوری اس��المی مس��ئوالن باید برای 
توجه بیش��تر به قرآن تالش کنن��د، تصریح کرد: 
مس��ئوالن باید از قرآن کریم درس بگیرند و قرآن 
را راهنمای همه امور خود قرار دهند تا در مسائل 
مختل��ف سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگ��ی به اوج 
برس��ند. رامین اضافه کرد:  مردم و مس��ئوالن باید 
با توجه به قرآن بش��ریت را از فس��ادهای موجود 

در جهان برهانند. 

در حاش��یه هفتمین نمایشگاه قرآن کریم اصفهان، 
سوره مبارکه حمد از سوی خوشنویسان اصفهانی 

به روش »تحریر خط ریز« کتابت شد. 
ب��ه گزارش ف��ارس از اصفهان، جمعه ش��ب، 60 
جوان خوشنویس اصفهانی، در هفتمین نمایشگاه 
قرآن و علوم قرآنی اصفهان سوره مبارکه حمد را 

یک هزار مرتبه کتابت کردند. 
این جوانان سال گذشته قرآن کریم را در یک روز 
با خودکار کتابت کرده بودند و در سال جاری طی 
طرحی مشابه پارسال، 1000 سوره حمد را کتابت 
کرده و قرار اس��ت این سوره ها در روزهای آینده 
به مساجد استان اصفهان اهدا شود. این گروه 60 
نفره به سرپرس��تی هنرمند خوش��نویس اصفهانی 

استاد عباس علی زارع زاده به انجام این اقدام هنری 
پرداختند تا از هنر خود در زمینه کتابت قرآن کریم 
اس��تفاده کنند. این حرکت جمعه شب در آخرین 
روز از برپایی این نمایش��گاه از 8 تا 22 در سالن 
همایش های نمایش��گاه های بین المللی استان واقع 
در پل شهرستان انجام شد. شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اس��تان اصفه��ان تصمی��م دارد: نتیجه 
تالش ارزشمند این هنرمندان را در قالب قاب های 
نفیس به هزار مسجد استان اصفهان اهدا کند. این 
گروه س��ال گذش��ته و در همین نمایشگاه، کتابت 
ی��ک روزه قرآن مجید را بر عه��ده گرفتند و این 
برنامه مورد اس��تقبال قابل توج��ه بازدید کنندگان 

قرار گرفت. 

توسط 60 خوشنويس اصفهاني؛
سوره حمد؛ 1000 مرتبه در اصفهان كتابت شد

معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در اصفهان:

قرآن كريم در جهان كنوني غريب واقع شده است 
كالم نور

امام حسن مجتبی )ع(:
علم و دانش را از هر طريقي فرا گیريد، و چنانچه نتوانستید آن را در حافظه خود نگه داريد، ثبت 

كنید و بنويسید و در منازل خود در جاي مطمئن قرار دهید.

شهید یاربخت هلل گانی 
پاسدار و بسیجی شهید یاربخت هلل گانی فرزند شیرزاد، در سال 1343 در روستای دزک در خانواده ای 
مذهبی به دنیا آمد. وی ضمن درس خواندن و فعالیت در مدرس��ه با بس��یج، امام )ره( و اهداف امام 
)ره( آش��نا گردید. عاش��ق بسیج، جبهه و شهادت شد تا اینکه بعد از چند مرتبه اعزام به جبهه در تاریخ 
1362/8/13 در عملیات والفجر 4 به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت بود رسید. این شهید عزیز 
به حمایت از امام )ره(، خط امام )ره(، کمک به رزمندگان و جبهه ها س��فارش می کردند، او رس��یدن 
به ش��هادت را آرزو و قبل از ش��هادتش، خبر شهید شدنش را به دوس��تان اطالع داده بودند، تالش و 
کوش��ش، بی توجهی به خواس��ته های دنیایی، دل بریدن از خواهش ها و هوس ها و خدایی شدن از 

جمله سفارشات این شهید بزرگوار به بستگان و دوستانش بود.

»نمایشگاه عکس گالری شماره دو 
کتابخانه مرکزی اصفهان«

 حمید حقیقت 
 42عکس در سایزهای مختلف آثار مشترک سید جعفر امیریان و علی زارع  است که در گالری شماره 
دو کتابخانه مرکزی اصفهان به نمایش گذاشته شده است. آثار ارائه شده در این نمایشگاه دارای ایده ها 
و موضوع های مختلفی اس��ت، گوش��ه هایی از بنا هایی تاریخی و کهن اصفه��ان، نمادهایی از طبیعت 
جاری و س��اکن و نقش  ونگارهای س��نتی عصرهای دور ایران زمین در ش��کل گیری آثار آزاد این دو 
عکاس جوان به چش��م می خورد. چیزی که در کم تجربگی این دو هنرمند به وضوح دیده می ش��ود، 
باری به هر جهت بودن عکس ها و  نداش��تن موضوع مش��ترک است. اما اگر بخواهیم از نقطه قوت آن 

هم بگوییم، تسلط آنان در تکنیک عمومی عکاسی است.

»به بهانه هفتاد و چهارمین سال 
درگذشت فدریکو گارسیا لورکا«

 حامد حقی
 فدریکو گارس��یا لورکا درخشان ترین چهره  شعر اس��پانیا و در همان حال یکی از نامدارترین شاعران 
جهان اس��ت. ش��هرتی که نه فقط از ش��عر پرمایه  او، که از زند گی پرشور و مرگ جنایت بارش نیز به 

همان اندازه حکایت دارد.
وی به س��ال 1899 در فونته واکه روس �� دشت حاصلخیز غرناطه �� در چندکیلومتری شمال شرقی 
ش��هر گرانادا به جهان آمد. در خانواده یی که پدر، روس��تایی مرفهی بود و مادر، زنی متشخص و درس 
خوانده. تا چهارس��الگی رنجور و بیمار بود، نمی توانست راه برود و به بازی های کودکانه رغبتی نشان 
نمی داد اما به شنیدن افسانه ها و قصه هایی که خدمتکاران وروستاییان می گفتند و ترانه هایی که کولیان 
می خواندند ش��وقی عجیب داش��ت. این افس��انه ها و ترانه ها را به طور عمیق به خاطر می سپرد، آن ها 
را با تخیل نیرومند خویش بازس��ازی می کرد و بعدها به وس��یله آن ها نمایش واره هایی می س��اخت و 
در دس��تگاه خیمه ش��ب بازی خود که از ش��هر گرانادا خریده بود برای اهل خانه اجرا می کرد. عشق 
آتش��ین لورکا به هنر نمایش هرگز در او کاس��تی نپذیرفت و همین عشق سرشار بود که او را علیرغم 
عمر بس��یار کوتاهش به خلق نمایشنامه های جاویدانی چون: »عروسی خون«، یرما، »خانه  برناردا آلبا« 
و »زن  پینه دوز« رهنمون ش��د که باری شگفت انگیز از سنت های اسپانیا و شعر پُر توان لورکا را یکجا 

بر دوش می برد.

روزی بود...

ــای عمومی  ــاد كتابخانه ه ــود آمدن نه ــه به وج  تاريخچ
كشور

 در سال 1378 طبق مطالعات به عمل آمده توسط محققان در کشور، 
س��رانه مطالعه هر ایران��ی 10 دقیقه در روز بوده اس��ت که همزمان 
با اع��الم این آمار، رهبر معظم انقالب، حض��رت آیت ا... خامنه ای 
فرمودن��د: اگ��ر کتابخوان��ی را ترویج دهیم بخش مهم��ی از اهداف 

جمهوری اسالمی تحقق می پذیرد. 
پیرو تأکید رهبر معظم انقالب، در سال 1381 دستور تنظیم الیحه ای 
مبنی بر تشکیل »نهاد کتابخانه های عمومی کشور« به عنوان یک نهاد 
مس��تقل به مجلس داده شد. مجلس و شورای نگهبان در سال 1383 
به این مهم، تحقق بخش��یدند و نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور با 
رویکرد تخصصی تش��کیل شد که در ماده اول قانون آن آمده است: 
تأس��یس، ساخت، تجهیز، مدیریت و سیاستگذاری کل کتابخانه های 
عمومی کشور بر عهده نهاد کتابخانه های عمومی کشور است و این 
نهاد متولی اصلی امر کتاب و کتابخوانی مصوب می ش��ود. همچنین 
در خصوص ترکیب اجرایی آن آمده است: این نهاد به صورت هیأت 
امنایی در سطح کشور و استان ها و شهرستان ها فعالیت می کند که 
در رأس نهاد، دبیر کل مصوب رئیس جمهور، وزیر ارش��اد و معاون 
راهبردی ریاس��ت جمهوری، یک نفر از کمیسیون فرهنگی مجلس و 
5 نفر از ش��خصیت های حقیقی و حقوقی مورد تأیید رئیس جمهور 
حضور خواهند داش��ت. در اس��تان اصفهان نیز استاندار، رئیس اداره 
ارشاد شهرس��تان، رئیس نهاد کتابخانه های اس��تان و 5 نفر دیگر به 

تصویب استاندار جزو هیأت امنای این نهاد هستند. 
ايجاد نهاد كتابخانه های عمومی در استان اصفهان

»غالمرضا یاوری«، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در 
نشست خبری هفته دولت اعالم داشت: با وجود تصویب طرح نهاد 
کتابخانه در س��ال 83، این امر در استان اصفهان به درستی اجرا نشد 
و این نهاد با چارت اجرایی اداره ارشاد و مدیریت اداره ارشاد استان 
اداره می شد و هیچ اس��تقاللی نداشت تا اینکه سرانجام در شهریور 
ماه س��ال 86 در پی اجرای برنامه توسعه چهارم و برنامه های توسعه 
نهاد در اس��تان ها، این نهاد به شکل مستقل در استان به طور رسمی 

تأسیس  شد و فعالیت آن از اداره ارشاد جدا شد.
فعالیت نهاد در استان اصفهان

ی��اوری، مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفه��ان گفت: نهاد 
کتابخانه های عمومی کش��ور در اس��تان اصفهان در ابتدای  تأسیس، 
دارای 59 ه��زار عضو بود که پس از چند ماه فعالیت، این رقم به 65 
هزار نفر و هم اکنون با رش��د شاخص 25 درصد به تعداد 119 هزار 
نفر عضو رسیده اس��ت. همچنین رشد چشمگیری در شاخص های 
امان��ت کتاب، مراجعه مردم��ی و تجهیز کتابخان��ه ها،به وجود آمده 

اس��ت. یاوری افزود: از جمله فعالیت های مهم اداره کل کتابخانه ها 
»ص��دور همراه کارت عضویت« برای اولین بار در اصفهان و س��طح 
کش��ور با قابلیت اس��تفاده در 200 باب کتابخانه بوده است که همراه 

کارت های عضویت عادی، به فعالیت اعضاء نظم می دهد.
ی��اوری در خصوص همکاری با س��ایر نهادها یادآور ش��د: امضاي 
تفاهمنامه با نهادها و اداره های استان جهت عضویت اعضاء و خانواده 
ه��ا، همچنین افتتاح نمایندگی های 23 گانه نهاد در شهرس��تان های 
اس��تان از مهمتری��ن فعالیت های این نهاد بوده اس��ت. یاوری اذعان 
داشت: در سال 88 در حدود 100 کتابخانه استان دارای انجمن های 
کتابخانه )به عنوان یک رکن اساسی( شدند که در اجرای قانون، این 
انجمن ه��ا یک رکن تصمیم گیرنده هس��تند. ه��ر انجمن دارای 10 
عضو بوده و غیر از اعضای اصلی روحانیون، استادان دانشگاه و افراد 
فرهیخته نیز در این انجمن ها عضو هس��تند. مدیر کل کتابخانه های 
استان اظهار داشت: در حال حاضر 400 نفر پرسنل در کتابخانه های 
استان در حال خدمت هستند و رشد اعضاء از 65 هزار نفر در لحظه 
ش��روع به 130 هزار نفر در زمان حال )به رش��د 50 درصد( رسیده 
است و تعداد مراجعان نیز با 70 درصد رشد از شاخص 140 در مهر 

88 به شاخص 260 در مرداد ماه 89 ارتقاء یافته است.
غالمرضا یاوری تصریح کرد: در برخی از شهرستان ها رشد عضویت 
10 تا 12 درصد س��اکنان است اما میانگین استان 2/4 جمعیت را در 
عضویت کتابخانه ها در بر می گیرد که این ش��اخص تا پایان س��ال 

بای��د به 4 برابر افزایش یابد. وی خاطرنش��ان کرد: این ش��اخص در 
کش��ورهای پیشرفته بین 40 تا 60 درصد از جمعیت کل کشور را در 
بر می گیرد. وی افزود: در س��ال 73 سرانه مطالعه ایران 10 دقیقه در 
ش��بانه روز بوده اس��ت که طی یک جهش در س��ال 87 به 71 دقیقه 
در ش��بانه روز رسیده است که این آمار به جز مطالعه روزنامه، مجله 
و قرائت قرآن و ادعیه اس��ت. رئیس اداره کل کتابخانه های اس��تان 
اصفهان، ایجاد کتابخانه های روستایی در روستاهای باالی 1000 نفر 
جمعیت )150 روس��تا( را باعث رسیدن تعداد کتابخانه های عمومی 

استان اصفهان به آمار 350 باب دانست.  
وی در پایان نشس��ت خبری ضمن اعالم افتت��اح 28 طرح اداره کل 
کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان، طرح های ش��اخص این نهاد 
را ک��ه در هفت��ه دولت به بهره برداری می رس��د، ش��امل موارد زیر 

دانست:
 افتت��اح کتابخانه ها در روس��تاهای ب��االی هزار نف��ر جمعیت با 

محوریت توجه به مناطق محروم
 افزای��ش بودجه تجهیز و تعمیر از 250 میلی��ون به 450 میلیون و 

طرح های تجهیز کتابخانه ها و پروژه های تعمیراتی
 اختص��اص بودجه احداث پروژه ها به می��زان 650 میلیون که در 
س��ال گذشته 500 میلیون بوده است و تحقق پروژه های نیمه تکمیل 

استان در ساخت کتابخانه ها
 کلنگ زنی کتابخانه ش��هید جزینی ش��هر درچه در 250 متر زمین 

زیربنا با یاری پدر شهید جزینی در تأمین زمین این کتابخانه و احداث 
و تجهیز آن توسط نهاد

 تکمی��ل فازهای��ی از 25 کتابخان��ه در ح��ال اح��داث اداره کل 
کتابخانه های استان که تا سال 91 به بهره برداری کامل می رسند

 کلنگ زنی کتابخانه و مجموعه »لتهر« در شهرستان کاشان با اعتبار 
اولیه 50 میلیون تومان

 مسابقه کتابخوانی اینترنتی برای اولین بار در استان با معرفی هر ماه 
یک کتاب و جوایز ارزنده 

 ط��رح خان��واده »مهر« در خصوص حضور دس��ته جمعی اعضاء، 
خانواده ها و عضویت نیم بها در کتابخانه ها 

 اجرای طرح »کتابدار مرجع مهر« که اکنون روی پرتابل قرار گرفته 
و پاس��خگوی س��ئوال های اعضاء کتابخانه ها می باش��د. )از طریق 

پست الکترونیک(
 طرح کتابدار پاسخگو که به صورت پست الکترونیک به سئوال های 

فنی و تخصصی اعضاء ظرف 48 ساعت جواب داده  می شود.
 مس��ابقه های کتابخوانی مهر شماره یک، همراه مراسم قرعه کشی 
در هفته دفاع مقدس و اهدای جایزه به 313 نفر از قبیل: س��فر عمره 

مفرده، سوریه و... به همراه اهداء کتاب با 50 درصد تخفیف.
 انعق��اد قرارداد کتابخانه های عمومی در طرح »مهر« با مش��ارکت 
خیران اس��تان و تشکیل نهاد خیران. در این طرح خیران با اختصاص 
120 مت��ر زمین می توانند فض��ای کتابخانه ایجاد کنن��د و اداره کل 

کتابخانه ها نیز تجهیز آن را انجام می دهد.
 اج��رای طرح »زی��ارت مهر« و اعزام هر ماه 3 نف��ر از کارمندان و 

پرسنل اداره کل به مشهد مقدس
 ط��رح »یاوران مهر« ک��ه در آن تعداد کتاب ه��ای موجود از یک 
میلی��ون و هفتص��د جلد ت��ا برنامه 5 به تعداد 2 کت��اب برای هر نفر 
در اس��تان رس��یده و کمبود 8 میلیون نس��خه ای آن جبران می شود 
و در ای��ن ط��رح با اهدای کتاب به افراد، مردم و مؤسس��ات و تأیید 
کارگروه کارشناسی 17گانه )هر کمیسیون دارای 5 عضو( کتاب های 
تأیید شده خریداری و کتاب های اهدء شده وارد چرخه کتابخانه ها 

می شود.
 اج��رای تفاهمنام��ه مهر که با دس��تگاه های دولت��ی و خصوصی 
در ح��ال اجرا اس��ت و خانواده های پرس��نل اداره ه��ا به عضویت 

کتابخانه ها درمی آیند.
 افزایش کارت های عضویت همراه کارت و ایجاد طرح کارت های 
مخص��وص نخبگان کتابخوانی با تس��هیالت ویژه و شناس��ایی افراد 

برجسته فرهنگ
 برگ��زاری ش��ب ش��عر و عصر خاط��ره و تقوی��ت انجمن ها در 

کتابخانه های عمومی  

  همزمان با افتتاح 28 طرح اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان

ايجاد تحول عظيم در شاخص هاي كتاب و كتابخواني استان اصفهان 


