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استاندار اصفهان مطرح كرد:
در لبيك به مطالبه هاي فرهنگي 
مقام معظم رهبري، راهكارهاي عملي ارائه شود

شهادت امام محمد تقی )ع( را به عموم شیعیان 
تسلیت عرض  می نماییم.
روابط عمومی روزنامه زاینده رود

در غم ش��هادت امامی به سوگ نشسته ایم که در 
بیس��ت و پنج سالگی به س��وی اجدادش رخت 
بربست. مردی که بیست و پنج سال، خورشید را 
به خجلت واداش��ت، بیست و پنج بهار را رویاند 
و ش��کوفاند و خود فروزان تر از خورشید، تابید 
و درخش��ید و اینک، کودکان پژم��رده و داغ دار و 
گریان، بهانه گیران س��ایه دس��ت هایی اند که بر 
سرشان باران مهر ببارد و بر دامانشان گل عاطفه نثار 
کند. هم اکنون، پاره زخم های دلمان، سرباز کرده 
 اس��ت و قناتی از غم، در قن��وت نگاهمان جاری 
است. اینک، امام جواد )ع( به رحمت خدا پیوسته 
و اه��ل وال را ب��ه هجران خویش مبتال س��اخته 
است. او با ش��هادتش دل های شیعه را سوزاند و 
ما را به س��وگ نش��اند. آری، کدام دیده است که 
 بر مظلومیت آن شهید جوان نگرید؟ سالم به امام 
 محمدتق��ی )ع( ک��ه جواداالئمه و ام��ام جوادان، 

راد مردان و جوان مردان است.
سرود غم

آه... ک��ه زهر، چه جگرها از آل رس��ول دریده و 
سوخته اس��ت. از امام مجتبی علیه السالم گرفته، 
ت��ا حضرت کاظم و ام��ام رضا )ع( و اینک، جگر 
 امام جواد )ع( بر اثر مس��مومیت با زهر، پاره پاره 
می شود. حضرت، در اتاقی در بسته و چشم انتظار 
جرعه ای آب، با رنج دس��ت به گریبان اس��ت و 
جان می بازد و مثل پدرش، خورش��ید خراس��ان، 
غریبانه و با جگری پاره پاره به شهادت می رسد. 
س��الم بر او که نامش با صالبت گره خورده است 
و شهادتش، آموزگار صبر و ایمان است. سالم بر 
نهمین فروغ امامت، حض��رت محمدتقی )ع( بر 
پیشوایی که »جود« قطره ای بود در پیشانی بلندش 
و »علم« غنچه ای بود از گلستان وجودش و »حلم« 
گوهری بود از گنجینه فضایلش و اینک، دل های 
بی قرار در سوگ او سرود غم می خواند و منظومه 

اندوه می سراید. 
چش��م ها در داغ جواد، خون م��ی گرید و هوای 
دیدگان ما، به یاد رنج امام محمدتقی علیه السالم 

بارانی است.

رئی�������س س�������ازم�ان 
شهرس���ازی  و   مس����کن 
 چه���ارمح����ال و بختیاری 
گفت: تا پای��ان آذرماه جاری 
861 واح��د مس��کن مهر در 
شهرهای فرخشهر، بروجن و 

فارسان در این استان افتتاح و به بهره برداری می رسند...
شهرستان/ صفحه4

با ه��دف محرومی��ت زدایی 
و توزی��ع عادالنه و هم س��طح 
امکانات زیرس��اختی و تحقق 
ش��عار دولت عدال��ت محور، 
عملی��ات اجرای��ی ف��از یک 
شبکه جمع آوری فاضالب در 

منطقه های شمال شرق اصفهان با حضور استاندار و ....
سراسری / صفحه2

تا پایان آذرماه جاري صورت مي گیرد؛
 بهره برداري از 861 واحد مسكن مهر 

در چهارمحال و بختياري

 آغاز عمليات اجرایي فاز  اول  شبكه 
 جمع آوري فاضالب در منطقه هاي

 شمال شرق اصفهان
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شهادت امام محمد تقی )ع( 
تسلیت باد 

شهردار كاشان در دیدار از روزنامه زاینده رود:

 استفاده از توانمندی های اصفهان
 کاشان را به اوج می رساند

گفتگوی  در  بابایی  علیرضا 
ما  خبرنگار  با  اختصاصی 
سال های  طی  کرد:  تصریح 
88 و 89 تعداد 4 مورد اختراع 
توسط دانشجویان مرکز به ثبت 
جشنواره های  در  و  رسیده 

مختلف کشوری ارائه گردیده است.
وی گفت: مرکز دانشگاهی علمی – کاربردی هرند  ... 

صفحه آخر/ صفحه8

طی سال های 88 و 89، 4  اختراع 
توسط دانشجویان مرکز هرند به 

ثبت رسيده است

صفحه 6

گی
اهن

 ش
ده

شی
آر

س: 
عک

 

از  االمکان  حتی  مصرف  اوج  ساعات  در 
وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنید.

تاریخ   726 شماره  مصوبه  استناد  به  تا  دارد  نظر  در  بیدگل  و  آران  شهرداری 
قطعه  یک  فروش  به  نسبت  بیدگل،  و  آران  شهر  اسالمی  شورای   1389/08/09
زمین مسکونی واقع در آران و بیدگل، بلوار امام خمینی)ره( به متراژ 144 مترمربع 
با قیمت پایه كارشناسی به ازای هر مترمربع 1/500/000 ریال، با شرایط خاص از 
طریق مزایده اقدام نماید. لذا از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
تا حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از 
شرایط و شركت در مزایده به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند، ضمنًا هزینه 

درج آگهی به عهده برنده مزایده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 89/8/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/8/23

آگهی مزایده )نوبت اول( 

مدیرمحترم روابط عمومی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان كسب 
رتبه اول تبلیغات در بین روابط عمومی های اداره های كل منابع طبیعی و آبخیزداری 
كشور در پانزدهمین گردهمایی تخصصی آبخیزداری كشور را به حضرتعالی و كلیه 

همکاران تبریک عرض می نمایم. از خداوند متعال توفیق شما را خواستارم.

جناب آقای خلیلی 

روزنامه زاینده رود

حسن ستاری 
سرپرست شهرداری آران و بيدگل

شهرداری آران و بیدگل
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ایران

هم زمان با بررسی وضع حقوق بشر در 
امریکا، 300 گروه فعال حقوق بش��ر و 
آزادی های مدنی در گزارش��ی به وضع 
وخیم حقوق بش��ر در امریکا هش��دار 
دادن��د. به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
بر اس��اس گزارش این گروه ها، امریکا 
کمیس��یون مس��تقلی برای نظ��ارت بر 
حقوق بش��ر ندارد. این کشور  هم چنین 
اعالمیه دف��اع از حقوق معلوالن و زنان 
را امضا نکرده اس��ت. امریکا تعهد کرده 
است با خارجی ستیزی مبارزه کند ولی 
قانون ه��ای مهاجرت امریکا خالف این 
تعه��د اس��ت. قانون های مص��وب بعد 
از یازده س��پتامبر به بهان��ه حفظ امنیت 
فعالیت های  ب��رای  های��ی  محدودیت 
اجتماع��ی آزادی اجتماعات ایجاد کرده 
است. هم چنین بررسی موردهای نقض 
حق��وق بش��ر در زندان ه��ای آمریکا، 
نش��ان می دهد زندانی ک��ردن 800 نفر 
در گوانتانام��و و بگرام بدون اعالم جرم 
برخ��الف قانون های حقوق بش��ر بوده 
اس��ت. روش های بازجویی از زندانیان 
متهم به عملیات تروریستی نیز برخالف 
قانون و هم چنین حقوق بش��ر اس��ت. 
در همین رابطه »جان بای بی« دس��تیار 
دادستان کل امریکا در دوران زمامداری 
ب��وش ک��ه در برابر کمیته دادگس��تری 
مجل��س نماین��دگان امری��کا ش��هادت 
می داد، اعت��راف کرد ک��ه روش های 
س��یا برای بازجویی و گرفت��ن اقرار از 
متهمان و اف��راد مظنون به فعالیت های 
تروریستی، خشن و خالف قانون است. 
یکی از این روش ها اس��تفاده از شیوه 
خفگی مصنوعی به کمک آب است که 
به متهم حالتی ش��بیه غرق شدن در آب 
دست می دهد. براس��اس این گزارش، 
امری��کا همچنین از تأمی��ن کمک های 
درمان��ی و بهداش��تی ب��رای زندانی��ان 
گوانتانام��و و بگرام خ��ودداری می کند 
که خالف قانون های بین المللی حقوق 
بش��ر اس��ت. این در حالی اس��ت که با 
وجود رد اتهام برخ��ی از این زندانیان، 
دولت امریکا هنوز آنها را در بازداش��ت 
نگه داش��ته اس��ت و در افغانستان حتی 
شش��صد زندان��ی بالتکلی��ف به س��ر 
از 240 زندان��ی  می برن��د. همچنی��ن 
گوانتانام��و فق��ط 20 نفر آن��ان از زمان 
روی کارآم��دن اوباما از این زندان آزاد 
ش��ده اند. بررس��ی زندان های عمومی 
امری��کا هم نش��ان می دهد که ش��مار 
زندانیان این کش��ور تا مارس 2009 به 
دو میلیون و 400 هزار تن رسیده است 
که به این ترتیب امریکا بیش��ترین تعداد 
زندانیان و بیش��ترین نسبت زندانیان به 
جمعیت را دارا اس��ت. ش��مار اعدام ها 
و زندانیان در امریکا هم در مقایس��ه با 
قبل وض��ع بدتری پیدا ک��رده و امریکا 
بیش��ترین ش��مار زندانیان در جهان را 
دارد ک��ه س��یاهان و رنگی��ن پوس��تان 
بیشترین قربانیان آن هستند. امریکا تنها 
کشور جهان است که احکام »حبس ابد 
برای کودکان« در آن صادر می ش��ود و 
زندانی��ان کودک محکوم ب��ه حبس ابد 

سیاه پوست ده برابر سفید پوستان است. 
این در حالی اس��ت که نسبت زندانیان 
سیاه پوس��ت 6/6 برابر س��فید پوستان 
اس��ت. ده درصد مردان سیاه پوست 25 
– 40 ساله امریکایی هم زندانی هستند. 
ش��مار برخی زندانیان حتی تا سه برابر 
ظرفیت زندان ها اس��ت که بهداشت و 
امنی��ت زندانیان را به خط��ر می اندازد. 
در بس��یاری از کش��ورها زنان باردار را 
زندانی نمی کنند ولی ش��مار این گونه 
زندانی��ان ب��اردار در زندان های امریکا 
رو به افزایش اس��ت. هم چنین بررسی 
موردهای نقض حقوق اقلیت ها نش��ان 
می ده��د که حمله به منازل، محل های 
کس��ب و عبادت��گاه ه��ا، قبرس��تان ها، 
مدرسه ها و مرکز اجتماعات گروه های 
بومی مثل سیاه پوس��تان هم چنان ادامه 
دارد. حقوق بومیان مثل س��رخ پوستان 
و اس��کیموها در امری��کا رعای��ت نمی 
ش��ود و عالوه بر خش��ونت های رایج، 
مس��ائلی مانند دف��ن زباله های اتمی و 
پ��س مانده های خطرن��اک در نزدیکی 
مح��ل س��کونت آن ها گزارش ش��ده 
اس��ت. اقدامات نژاد پرس��تانه، خارجی 
س��تیزی و دین س��تیزی علیه اقلیت ها 
رواج دارد و مس��لمانان بع��د از ی��ازده 
سپتامبر مهم ترین قربانیان نقض حقوق 
دینی هس��تند. بررس��ی موردهای نقض 
عمومی حقوق بشر در امریکا هم نشان 
قانونی  می دهد ک��ه محدودیت ه��ای 
ب��رای کار کودکان از نظر س��اعات کار 
و سن کار کردن براساس قانون مصوب 
سال 1938 در امریکا رعایت نمی شود 
و در برخ��ی مورده��ا ک��ودکان مهاجر 
روزان��ه 12 تا 14 س��اعت در مزرعه ها 
مش��غول به کار هس��تند که خطر گرما 
زدگی، مس��مومیت با س��م های گیاهی، 
جراحت، شکستگی ها و ناراحتی های 
روان��ی را به هم��راه دارد. این در حالی 
است که بس��یاری از کودکان مهاجر به 
ویژه دختران به دلیل کار در مزرعه ها از 

رفتن به مدرسه باز می مانند. 
ش��بکه تلویزیونی الجزیره نیز با اش��اره 
به اینکه بیش��تر اعضای شورای حقوق 
بشر س��ازمان ملل از وضع حقوق بشر 
در امری��کا انتقاد کردند، گ��زارش داد: 
پرون��ده ترورها در عراق و افغانس��تان، 
اس��الم  گوانتانام��و،  زن��دان  ش��کنجه 
هراسی و قانون های مبارزه با تروریسم 
در س��خنرانی های بیش��تر کش��ورهای 
عض��و وجود داش��ت و س��ازمان های 
غیر حکومت��ی نیز در این نشس��ت در 
گزارش های خ��ود درباره بهبود نیافتن 
وضع حقوق بش��ر با وجود وعده های 
دول��ت جدید امری��کا ابراز ن��ا امیدی 
کردند. براساس گزارش الجزیره، تریرا 
هریس از س��ازمان بین المللی مبارزه با 
ش��کنجه گفت: ما خواهان بس��ته شدن 
زندان گوانتانامو و همه بازداشتگاه های 
سری دیگر در عراق و افغانستان هستیم 
و مه��م این اس��ت که نه تنه��ا نظامیان 
امریکای��ی بلکه مقامات این کش��ور نیز 

باید محاکمه شوند.

مدیرکل دفتر امور روس��تایي اس��تانداري 
تهران از تحویل و توزیع 37 دستگاه ماشین 
آالت عمراني به دهیاري هاي استان تهران 
خبر داد و گفت: روند توس��عه روستاهاي 
استان روندي پرشتاب است. افشین سفاهن 
گفت: این 37 دستگاه ماشین آالت سبک و 
سنگین که با اعتباري بالغ بر 15 میلیارد ریال 
تهیه شده کمک شایاني به بهسازي و عمران 
روستاهاي استان خواهد بود. سفاهن از تبدیل 
55 دهیاري استان به دستگاه اجرایي خبر داد 
و با ذکر اینکه از این پس این دهیاري ها مي 

توانند از نظام بودجه اي و اعتباري استفاده 
نمایند، خاطرنشان کرد: تمامي روستاهاي 
باالي 20 خانوار استان ظرف 3 سال آینده 
بهسازي خواهند ش��د. مدیرکل دفتر امور 
روستایي استانداري تهران، مصوبه هاي سفر 
سوم رئیس جمهور و هیأت دولت به استان 
تهران را براي روستاهاي استان بسیار مثبت 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: روند توسعه 
روستاهاي اس��تان با مصوبه هاي دور سوم 
سفر رئیس جمهور به استان شتاب مضاعفي 

گرفته است.

سرپرس��ت اداره تعاون شهرس��تان ری 
با آغاز عملیات اجرای��ی 6 هزار واحد 
مس��کن مهر شهر ری، از آغاز دور دوم 
ثبت نام مس��کن مه��ر خب��ر داد. جعفر 
باق��ری در گفتگو با ف��ارس در جنوب 
اس��تان تهران، اظهار داش��ت: عملیات 
س��اخت 6 هزار واحد مس��کن مهر در 
کهریزک در حالی آغاز شد که متقاضیان 
جدید این واحدهای مسکونی می توانند 
تقاضای خود را به تعاونی ها ارائه دهند. 
سرپرس��ت اداره تعاون شهرس��تان ری 
با بی��ان اینکه 4 ه��زار و 500 متقاضی 
مس��کن مه��ر در 20 تعاون��ی ثبت ن��ام 
کرده اند، گفت: در مرحله نخس��ت پس 
از ثبت نام از متقاضیان، زمین ها شناسایی 

و برای هماهنگی بیشتر، چهار جلسه با 
تمام مدیران و تعاونی های مس��کن مهر 
شهرستان ری برگزار شد. وی در ارتباط 
با اطالع رس��انی ب��ه متقاضی��ان جدید 
مس��کن مهر تأکید ک��رد: در دیدارهای 
مردمی که به اتفاق فرماندار شهرس��تان 
ری در مساجد محله ها با مردم صورت 
می گی��رد، آغ��از دور دوم ثبت نام برای 
مسکن مهر اطالع رسانی می شود. باقری 
در ادامه با بی��ان اینکه تاکنون مردم ری 
اس��تقبال خوب��ی از طرح مس��کن مهر 
داشتند، افزود: 6 هزار واحد مسکن مهر 
بین 20 تعاونی شهرس��تان ری تقس��یم 
شده که دو تعاونی از این تعداد در شهر 

پرند قرار دارند. 

مهدی رفائی
یک��ی از مش��خصه های وی��ژه و 
ارزن��ده مدیریت اس��تان، برگزاری 
نشست های هم اندیشی و مشورت 
مش��کل های  ح��ل  راس��تای  در 
گروه ه��ای مختل��ف اجتماع��ی، 
اقتصادی، صنف��ی و فرهنگی بوده 
است که در این خصوص استاندار 
تاکن��ون ب��ا گروه ه��ای مختل��ف 
اقتصادی- صنعتی، فعاالن اجتماعی، 
دانش��گاهیان، نظامی��ان، نخبگان و 
گروه های هنرمندان و... دیدارهای 
موقتی در راستای حل مشکل های 
ایش��ان و اس��تفاده از پتانسیل های 

نخبگی در گروه های مختلف داش��ته اند. شامگاه 
جمعه نیز به همت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 
استان نشست پرسمان فرهنگی با موضوع مطالبه های 
فعاالن فرهنگی ش��هر از متولیان فرهنگی با حضور 
استاندار، معاون سیاس��ی امنیتی استاندار، مشاوران 
استاندار، مسئوالن فرهنگی و نمایندگان مؤسسه ها و 
مرکزهای فرهنگی استان اصفهان در محل هنرستان 
هنرهای زیبای اصفهان برگزار شد. در این نشست 
نماین��دگان مراکز و کانون های فرهنگی ش��هر در 
فضایی صمیمانه به ایراد مش��کل ها و راهکارهای 
خود پرداختند و خواس��ته های خ��ود را از متولیان 

فرهنگی مطرح نمودند.علیرض��ا ذاکر اصفهانی در 
این نشس��ت گفت: جلس��ه های فرهنگی باید به 
سمت اجرایی ش��دن و مصوبه داشتن حرکت کند 
و اف��راد به ج��ای درد دل کردن، راهکارهای علمی 
و عملی ارائه دهند. استاندار با بیان این مطلب که به 
راحتی در بخش های دیگر برنامه ها اجرا می شود 
ولی در بخش های فرهنگی به دلیل گسترش نظرها 
حرکت ها کند است،  افزود: در بخش های فرهنگی 
و علوم انسانی هنوز چالش های زیادی وجود دارد. 
در حوزه فرهنگ به دالیل مختلفی همچون وجود 
تعریف های مختلف از استان، نظرهای متفاوتی به 
وجود آمده که س��بب تفاوت محس��وس در آرا و 

عقاید است.
استاندار تصریح کرد: در خصوص 
مطالبه ه��ای فرهنگ��ی مقام معظم 
رهبری، بای��د برنامه ریزی علمی و 
عملی ارائه شود و اصفهان ظرفیت 
بالقوه برای ارائه برنامه های فرهنگی 
کالن را داراس��ت، ول��ی در مقوله 
فرهنگ باید از مواضع انفعالی دوری 
کرد تا با درایت وضعیت بی تاریخی 
فعلی در مواجه با دنیای مدرن حل 

شود.
 علیرض��ا ذاک��ر اصفهان��ی اذع��ان 
داش��ت: مدیریت اس��تان ب��ا بهره 
گیری از پتانسیل بخش خصوصی 
و س��رمایه گ��ذاران، از ایده های خ��الق فرهنگی 
حمایت می کند، به ش��رطی که این ایده ها به روز 
 بوده و عالوه بر تأثیرگ��ذاری و جذب مخاطب به 

فرهنگ سازی اصیل انقالبی هم کمک کند. 
وی خاطرنشان س��اخت: باید برنامه های فرهنگی 
مناسب در برابر یورش های فرهنگی بیگانه لحاظ 
شود و فعاالن فرهنگی به جای گله گذاری با انجام 
اقدام های ایجابی مناسب و به دور از فعالیت سلبی 
ب��ا ابزار مناس��ب و بهره گی��ری از تکنولوژی روز 
 در براب��ر یورش ه��ا رفتار فرهنگی صحیح داش��ته 

باشند.

زاینده رود  
به منظور ارائه دس��تاوردهای نوین علمی 
مرکزهای صنعتی و پژوهشی و هم چنین عرضه 
فعالیت آنان در راستای خودکفایی، نمایشگاهی 
با حضور ش��رکت ها و صنایع مرتبط با صنعت 
پاالیش نفت در ش��رکت پاالی��ش نفت اصفهان 

برگزار شد.
این نمایشگاه که با هدف حمایت از تولیدکنندگان 
داخل��ی و ارائه دس��تاوردهای آنها به مس��ئوالن 
و مردم برگزار ش��ده بود؛ به مدت س��ه روز در 
زمینی به مس��احت ح��دود 1500 مترمربع و در 
 قالب 34 غرفه برپا گردیده که بسیار مورد توجه 

بازدید کنندگان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت پاالیش نفت 
اصفه��ان، 34 ش��رکت و کارخانه، محصوالت و 
تولیدات خود را به منظور آش��نایی کارشناس��ان 
و متخصصان ارائه کردند. حضور کارشناس��ان و 

مدی��ران واحدهای عظیم صنعت��ی و نفتی رونق 
خاص��ی به این نمایش��گاه داده ب��ود و می توان 
گفت: بسیاری از کارشناسان صنعتی و دانشگاهی 
اس��تان که به نحوی با نفت ارتباط داشتند از این 

نمایشگاه بازدید کردند.
جای جای این نمایشگاه و شرکت پاالیش نفت 
اصفهان تبدیل به جلس��ه های گفت و ش��نود و 
مذاک��ره در خص��وص بیان مش��کل های پیش 
رو، دس��تیابی به آخری��ن تکنولوژی های روز، 
ب��ه کارگیری نیروی انس��انی ماهر متخصص در 
صنعت، س��اخت پمپ ها و توربین های جدید 
و س��اخت قطعه های جدید بر اس��اس مهندسی 

معکوس شده بود.
عالقه شرکت کنندگان نمایشگاه، عزم راسخ آنها 
را در جه��ت خودکفایی در این صنعت و رقابت 
با صنایع خارجی به خوبی نشان می داد، آن چه 
همگان بر آن مهر تأیید زدند برگزاری نمایشگاه 

جهت ایجاد ارتباط بین مسئوالن و تولیدکنندگان 
بود. ارائه دستاوردهای نوین، آشنایی با امکانات 
س��ایر کش��ورها، ایج��اد رقابت س��الم و محلی 
برای آش��نایی متخصصان و کارشناسان صنعت 
با تولی��دات جدید ب��ود که توانس��ت موفقیت 
 ای��ن نمایش��گاه و ع��زم ادام��ه آن را روش��ن 

کند.
نمایشگاه یکی از عوامل مهم برای ایجاد ارتباط 
و ش��ناخت مس��ئوالن و کارشناس��ان از آخرین 
دس��تاوردها، عملکرده��ا و فرصتی اس��ت برای 
ارائ��ه فن آوری های نوی��ن در زمینه های مورد 
نیاز هر بخش برای کارشناسان و مدیران صنعت 
به ویژه صنعت نفت که به دلیل حجم فعالیت ها 
امکان حضور در مرکزه��ای تولیدی، صنعتی و 
حتی مشاوره و تحقیقاتی میسر نیست؛ نمایشگاه 
می توان��د بهترین زمان برای معرفی و آش��نایی 

دست اندرکاران باشد.

اس��تاندار اصفهان گفت: در بخش علوم و صنعت 
آماده تعامل بیش��تر و تبادل تکنولوژی با کش��ور 
دوست سنگاپور هستیم و تمایل داریم در زمینه های 
گردش��گری و به ویژه توریس��م روابط تنگاتنگی 
 را برق��رار کنی��م. به گ��زارش ف��ارس از اصفهان، 

علیرضا ذاکر اصفهانی در نشستی که با وزیر امور 
خارجه س��نگاپور و هیأت همراهش داش��ت، با 
بیان اینکه اس��تان اصفهان دارای قدمتی تاریخی و 
 دوران درخشانی در حوزه های تمدن است، اظهار 
داش��ت: اصفهان در س��ه دوره تاریخ��ی آل بویه، 

سلجوقیان و صفویه به عنوان پایتخت ایران بوده و 
نقش تأثیر گذاری در فرهنگ و تمدن داشته است. 
وی افزود: دوره صفویه از دوران  بالندگی اصفهان 
در گذشته به شمار می رود که در این دوره ما شاهد 
ظهور فالسفه، ادبا، شاعران و دانشمندان بی نظیری 
هستیم و بیش��تر آثار باس��تانی  نیز متعلق به دوره 
صفوی است. اس��تاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
در گذشته های دور بسیاری از مردم ایران پیرو دین 
زرتشتی بودند و آتشگاه هایی در شهر وجود داشت، 
خاطرنشان کرد: امروزه دیگر اثری از این آتشکده ها 
وجود ندارد و تنها در بعضی از منطقه ها می توانیم 
اثری از آنها به  عنوان آثار باس��تانی پیدا کنیم. وی 
اضافه کرد: در دوران صفوی با ظهور دانشمندان و 
علما، دین اسالم در این شهر قوت بیشتری گرفت 
و در حال حاضر دین بیشتر مردم ایران اسالم است 
و اسالم خود را در عرصه های مختلف نشان داده 
اس��ت. ذاکر اصفهانی تصریح ک��رد: مردم ایران بر 
این باورند که اس��الم آنها را از قید اس��تعمار آزاد 
می کند و جرقه های تشکیل انقالب اسالمی ایران 
 در سال 1357 نیز از همین تفکر زده شد. وی بیان 
داشت: با تشکیل جمهوری اسالمی ایران و گرایش 
تمام مردم این کش��ور به دین اسالم، دشمنی علیه 

کشور ما شدت گرفت و ما شاهد جنگ تحمیلی 
عراق به ایران بودیم که در نهایت با وجود کمک های 
مادی و معنوی جهان به عراق، مردم ایران با اتکا به 
اسالم و یاری خداوند پس از هشت سال مقاومت 

به پیروزی رسیدند. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان قابلیت های 
نخبگی منحصر به فردی دارد، افزود: هم  اکنون 200 
هزار دانش��جو در  100 واحد دانشگاهی در استان 
اصفهان مشغول به تحصیل هستند و استان اصفهان 
در بسیاری از رشته های علمی همچون پزشکی و 
فنی مهندسی از جایگاه مناسبی در کشور برخوردار 

است. 
اس��تاندار اصفه��ان ادامه داد: اصفه��ان جاذبه های 
طبیعی و گردش��گری بی نظیری دارد و بیش از 7 
ه��زار اثر تاریخی را در دل خود جای داده اس��ت،  
ب��ه گونه ای که مردم را از سراس��ر دنیا برای دیدن 
این آثار بی بدیل فرا می خواند. وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر در عرصه های گوناگون توس��عه و 
آبادانی هرچه بیشتر استان اصفهان را دنبال می کنیم، 
تصریح کرد: تمایل داریم در زمینه های گردشگری و 
 به ویژه توریسم روابط تنگاتنگی را با سنگاپوربرقرار 

کنیم .

هشدار به وضع وخیم حقوق بشر 
در آمریکا

مدیركل دفتر امور روستایي استانداري تهران:
تحویل 37 دستگاه ماشین آالت 

عمراني به دهیاري هاي استان تهران

آغاز دور دوم ثبت نام متقاضیان
 مسکن مهر شهر ري

جهان نما نصف النهار

اعتراض به حمل سوخت 
هسته ای از فرانسه به آلمان 

تظاهرکنن��دگان و معترضان به حمل س��وخت هس��ته ای از فرانس��ه به 
آلم��ان، اندکی پس از حرکت قطار حامل س��وخت باز پروری ش��ده از 
نورماندی در فرانسه، آن را متوقف کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
تظاهرکنندگان برای متوقف کردن قطار حامل سوخت هسته ای خود را 

به ریل راه آهن بستند.
 هر بار که قطار حامل سوخت هسته ای از فرانسه به مقصد آلمان حرکت 
می کند، مخالفان مانع حرکت قطار می شوند و پلیس در موردهای زیاد 
مجبور به درگیری با آنهاست تا راه را برای قطار حامل سوخت هسته ای 
باز کند. معترضان می گویند که س��وخت هس��ته ای برای محیط زیست 
خطرناک است، بنابراین باید به سایر منابع انرژی دیگر روی آورد. انتظار 
می رود حمل سوخت هسته ای از فرانسه به آلمان تظاهرات بزرگ تری 
را هنگام ورود قطار به خاک آلمان در پی داشته باشد، زیرا مردم آلمان از 
تصمیم آنگال مرکل )صدراعظم این کشور( برای تمدید عمر 17 نیروگاه 

هسته ای به خشم آمده اند. 
در دو سال گذشته این نخستین بار است که سوخت هسته ای از فرانسه 
ب��ه آلمان حمل می ش��ود. در خاک آلمان تظاهرکنن��دگان خود را برای 
متوقف کردن قطار حامل سوخت هسته ای آماده می کنند و در پالکارتی 
که از هم اکنون در مس��یر حرکت قطار نصب کرده اند نوش��ته شده که 
مقاومت ما مرزی ندارد. قرار اس��ت این س��وخت در محل موقتی آن در 

گورلبن در شمال آلمان انبار شود.

تاجيكستان مراقبت از مرز خود 
با افغانستان را تشدید کرد 

تاجیکس��تان مراقب��ت از مرز 
این کش��ور با افغانستان را در 
منطق��ه پنج، تش��دید کرد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر از 
تاجیکستان(،  دوشنبه)پایتخت 
اف  ال��ه  رحم��ت  خش��نود 
نیروه��ای  اداره  )س��خنگوی 
اعالم  با  تاجیکستان(  مرزبانی 
این خبر افزود: ب��ه تازگی از 
همتای��ان افغان خ��ود درباره 

عملی��ات ویژه علیه ش��به نظامیان در منطقه مرزی با تاجیکس��تان اطالع 
یافتی��م و ب��ه منظور جلوگی��ری از ورود احتمالی جنگجوی��ان افغان به 
تاجیکستان، حفاظت از منطقه پنج در مرز دو کشور تقویت شده است. 
وی گفت: کنترل منطقه مرزی با افغانس��تان تشدید شده و احتمال ورود 
جنگجویان افغان به تاجیکس��تان غیرممکن ش��ده اس��ت. در پی وقوع 
درگیری ها در ش��رق تاجیکس��تان، مقام های این کش��ور احتمال دست 
داش��تن نیروه��ای خارجی از جمل��ه جنگجویان افغ��ان را مطرح کرده 

بودند.

کشف یك گور دسته جمعی دیگر 
در مكزیك

یک گور دس��ته جمعی دیگر در مکزیک کشف ش��د. به گزارش شبکه 
تلویزیون��ی الجزیره انگلیس��ی، نیروه��ای پلیس و دس��تگاه های امنیتی 
مکزیک در بازرس��ی های منطقه آکاپولک��و )Acapulco( به یک گور 
دسته جمعی برخورد کردند که جسد پنج عضو یک خانواده در آن دفن 
ش��ده بود. به گفته اعضای خانواده قربانیان مذکور، این افراد از اعضای 
یک گروه بیست نفری از گردشگران بودند که در ماه سپتامبر در نزدیکی 

این شهر توریستی ربوده شدند. 
پلیس مکزیک یک گور دسته جمعی دیگر را با هجده جسد در نزدیکی 
همین محل کش��ف کرده اس��ت. یک تماس تلفنی ناشناس، پلیس را به 
کش��ف این گورهای دسته جمعی هدایت کرده است. گویا این افراد در 
 ارتب��اط با فعالیت ه��ای گروه های قاچاق مواد مخدر در مکزیک کش��ته 
شده اند. در یک هفته گذشته بیش از سی و یک نفر در منطقه آکاپولکو 
جان خودش��ان را به خاطر خش��ونت های مختلف مرتبط با قاچاق مواد 
مخدر از دست داده اند. در ماه های اخیر بر تعداد گورهای دسته جمعی 
کشف شده در مکزیک افزوده شده است. از سال دو هزار و شش یعنی 
زمان به قدرت رسیدن فیلیپه کالدرون، )رئیس جمهور مکزیک(، مبارزه 

گسترده ای با قاچاقچیان در این کشور آغاز شده است. 
در طول این مدت بیش از بیس��ت و هش��ت هزار نف��ر در درگیری های 

مختلف مرتبط با قاچاقچیان کشته شده اند.

شكایت 222 غيرنظامی عراق 
از دولت انگليس

و  دویس��ت  مداف��ع  وکالی 
بیست و دو غیرنظامی عراقی 
ک��ه می گوین��د موکالنش��ان 
م��ورد آزار و اذی��ت نظامیان 
انگلیس��ی قرار  بازجوی��ان  و 
گرفته ان��د، دولت انگلیس را 
تحت پیگ��رد ق��رار داده اند. 
واحد مرک��زی خبر به نقل از 
داد،  گزارش  آسوش��یتدپرس 
درمان  تنه��ا  می گویند  آنه��ا 
واق��ع گرایانه این مس��أله، تحقیق های گس��ترده در خصوص چگونگی 

برخورد انگلیس با زندانیان در عراق است. 
فیل شاینر رئیس گروه حامی حقوق بشر موسوم به »وکالی منافع عمومی« 
در گفتگ��و با خبرنگاران در مقابل دادگاه عالی انگلیس، موردهای آزار و 
اذیت را از جمله برهنه کردن اجباری، محروم کردن از خواب، تهدید به 
مرگ، اعدام های ساختگی و موردهای دیگر تشریح کرد. مایکل فوردام 
)وکیل مدافع( در دادگاه از قضات پرس��ید که آیا می توان این اتهام ها را 
ک��ه وی آنها را جدی و موث��ق توصیف کرد، برابر با »ابوغریب انگلیس« 

دانست یا خیر؟ 
دول��ت انگلیس تاکنون یک تحقی��ق در خصوص اتهام های آزار و اذیت 
زندانیان در عراق انجام داده و قرار است دومین تحقیق سال آینده انجام 
ش��ود. این در حالی است که ش��اینر می گوید دو تحقیق فقط بخشی از 
ای��ن موردها را در بر می گیرد و بررس��ی موردی ای��ن پرونده ها بدین 
 معناس��ت که بس��یاری از این پرونده ها هیچگاه به س��رانجام نخواهند 

رسید. 
وزارت دفاع انگلیس هنوز دالیل خود را در دادگاه مطرح نکرده اس��ت، 
ولی ارتش این کش��ور در بیانیه ای اعالم کرد که این اتهام ها هنوز ثابت 

نشده اند. انتظار می رود جلسه دادگاه سه روز طول بکشد.

استاندار اصفهان مطرح كرد:

در لبیك به مطالبه هاي فرهنگي 
مقام معظم رهبري، راهكارهاي عملي ارائه شود

در شركت پاالیش نفت اصفهان؛
برگزاري نمایشگاه دستاوردهای نوین علمی مراکز صنعتی و پژوهشی در زمینه نفت

چه خبر از پایتخت

زاینده رود  
با ه��دف محرومیت زدای��ی و توزیع 
عادالنه و هم س��طح امکانات زیرس��اختی و 
تحقق ش��عار دولت عدالت محور، عملیات 
اجرایی فاز یک ش��بکه جمع آوری فاضالب 
در منطقه های شمال شرق اصفهان با حضور 
استاندار و هش��ت همراه، فرماندار اصفهان، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مدیران 

ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان آغاز 
ش��د. این پروژه عظیم آب و فاضالب که در 
سه جبهه کاری و توس��ط سه پیمانکار اجرا 
می ش��ود؛ 256 هکتار از منطقه های حصه، 
دارک،  زینبیه، ارزنان،  ش��هرک سرو،  جلوان 
و ش��هرک امام حس��ین )ع( را با پوشش 90 
هزار نفر جمعیت در ش��مال ش��رق اصفهان 

در ب��ر می گی��رد، این طرح که در راس��تای 
هدف های افق س��ال 1420 انجام می شود با 
هدف افزایش س��طح سالمت در منطقه های 
فوق همراه با حفظ محیط زیس��ت و افزایش 
رف��اه اجتماعی در منطقه به مدت 3 س��ال و 
ب��ا 70 میلیارد ری��ال برآورد هزین��ه به بهره 
 برداری می رسد و فاضالب این بخش را به 
تصفی��ه خانه ش��مال ش��هر اصفه��ان منتقل 

می کند. در فاز اول آن که یک س��ال به طول 
می انجام��د با 15 میلیارد ریال هزیه از محل 
اعتبارهای عمرانی ملی، 3100 متر خط انتقال 
فاض��الب به قط��ر 1000 و 1200 میلیمتر از 
جنس لوله بتنی اجرا می شود و در کل پروژه 
ط��ول خط های جمع آوری اصلی و فرعی و 
خط ه��ای انتقال به 45 هزار متر در قطرهای 

 250 ت��ا 1200 میلیمت��ر از جن��س بت��ن و 
پلی اتیلن می رسد. 

مش��اور ط��رح، مهندس��ان مش��اور جام��ع 
کار س��پاهان می باش��ند و نظ��ارت فاز یک 
 پروژه با ش��رکت مهندس��ان مشاور مهر آب

 است.
این پروژه عظیم از جمله پروژه های زیربنایی 
در ایجاد تحول در ش��بکه فاضالب اصفهان 

ب��وده ک��ه توس��ط ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان اجرا می شود و در این پروژه 
18 ه��زار انش��عاب فاضالب به ش��هروندان 
منطقه ه��ای مذکور واگذار خواهد ش��د که 
ب��ا این مقدار درصد تحت پوش��ش خدمات 
فاضالب منطقه به نحو چش��م گیری افزایش 

می یابد.

آغاز عملیات اجرایي فاز  اول  شبکه جمع آوري فاضالب 
در منطقه هاي شمال شرق اصفهان

استاندار اصفهان خبر داد:

آمادگي اصفهان 
براي برقراري ارتباط 

با سنگاپور
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سحر حبیبی
ما خیل��ی زود صاحب فرزند ش��دیم و 
پس��رمان، زاکری، همه وقت ما را گرفته 
ب��ود؛ به خص��وص وقت همس��رم را....  
زاکری همیش��ه با ما بود و ما هیچ وقت 
تنها نبودیم. این موضوع را س��ال ها بعد 
فهمیدم وقتی که به دوری خودم و او فکر 
می کردم و می دیدم در عین اینکه با هم 
هس��تیم چقدر از احساس ها و عواطف 
همدیگر دور ش��ده ایم. همه اینها هم به 
نظ��رم طبیعی می آمد و به هیچوجه فکر 
نمی کردم موضوع جدی باشد. با خودم 
می گفتم زندگی یعنی همین و همه مثل 
ما زندگی می کنند و اصل بر این اس��ت 
که هم��ه حواس پدر و م��ادر به بچه ها 
باشد. خیلی س��ال ها به سختی گذشت 
ت��ا به خودم آمدم و دیدم من و همس��رم 
قب��ل از اینکه پدر و مادر باش��یم یک زن 
و ش��وهر بوده ایم و قبل ت��ر از آنکه زن 
و شوهر باش��یم با هم دوستانی صمیمی 
بودیم و همین باعث شد تا با شناختی که 
از هم داش��تیم تصمیم به ازدواج بگیریم 
اما زندگی روزمره »دور کلمه روزمره یک 
خط قرمز بکشید« باعث شد ما نه یک زن 
و شوهر عاش��ق بمانیم و نه یک دوست 
صمیمی و نه یک پدر و مادر خوب. این 
اتفاق، طبیعی بود؛ چرا که نمی ش��ود از 
درختی آفت زده انتظار میوه هایی سالم و 
تازه را داشت. بچه های ما مدام در میدان 
جنگ ما بودند و ما از هم متنفر بودیم در 
حالی که نمی دانستیم تمام تنفر ما ریشه 
در بی توجهی به باغچه عش��قمان دارد؛ 
باغچه ای که پر ش��ده بود از خواسته ها 
و بهانه ه��ای ناب��ه جا و تی��غ هایی که 
دس��ت و پای بچه ه��ا را می برید. اقرار 
 می کنم به جای اینکه به دنبال حل کردن 
مشکل هایمان باش��م به فکر فرار بودم، 
به فکر طالق، سفرهای مجردی و رابطه 
گرفتن با دوستان اینترنتی و... اما راه حل 
اینها نبود و نمی توانس��ت باشد چون با 
خ��ودم در تمام لحظه ه��ا فکر می کردم 
»بچه ها چه می ش��وند؟« بر سر زندگی 
آنها چه می آید و بعدها درباره پدرش��ان 
که این میدان جنگ را ساخت و فرار کرد 
چه می گویند. همه اینها ش��د که به فکر 
افتادم تا زندگی عاش��قانه م��ان را دوباره 

بسازم؛ البته اگر همسرم می خواست.

ما چه كردیم؟ 
من ب��ه او نامه ای نوش��تم و از روزهای 
آش��نایی مان گفتم و اینکه با وجود اینکه 
او مدام به م��ن می گوید حالش از همه 
آن روزه��ا ب��ه هم می خ��ورد من هنوز 
 عاشق آن لحظه ها و ساعت ها هستم و 
نمی دانم چه ش��د که با این حرف انگار 
قفل در بس��ته ای باز ش��د. انگار من که 
سال ها پشت در به انتظار او نشسته بودم 
اج��ازه ورود پیدا کردم و ح��اال.... وقت 
الزم بود و نمی ش��د انتظار داش��ت همه 

چی��ز به س��رعت بهبود 
پی��دا کند و بش��ود مثل 
از  م��ا  اول. هن��وز  روز 
همدیگر دلخور بودیم و 
هنوز هر دو طرف مقابل 
را مقصر می دانس��تیم و 
نمی خواستیم قبول کنیم 
که هر دو مقصر بوده ایم 
کم یا زی��اد! اما ما هر دو 
به همدیگر اج��ازه داده 
بودی��م تا ح��رف بزنیم 
و از دلتنگ��ی هایم��ان و 
دلخوری هایمان بگوییم.

نوشتم؛  او نوش��ت؛ من 
او گف��ت و من گفت��م و فقط می گفتیم 
و می گفتیم و س��بک می شدیم. تا اینکه 
باالخره این حرف های تلخ تمام ش��د و 
دیدیم مشکالت ما چه کوچک بوده اند 
و چقدر بیهوده بزرگ می شدند؛ مشکل 
های��ی که دس��ت و پای بچه ه��ا را هم 
می گرفتند. بعد از گذشتن از این مرحله 
کارهایی را با کمک مش��اور خانواده مان 

انجام دادیم که ما را دوباره به همان روزها 
برگرداند و االن از هر کس که بپرسید که 
یک زوج خوشبخت را نام ببرد اگر ما را 
بشناس��د به طور حتم از ما می گوید. راه 
هایی که برای شما هم آنها را می گویم و 
البته باید بگویم ما مش��کل اصلی مان را 
 حل کردیم و بعد با اضافه کردن این راه ها 

زندگی مان را تازه و نو کردیم.
وقتی برای قرار های عاشقانه 

خیلی خن��ده دار بود اما من و همس��رم 
س��ال های سال بود که با هم به رستوران 
نرفته بودیم. شب اول بعد 
از آن دعواه��ا و جدایی 
طوالنی وقتی ب��ا هم به 
رس��توران های  از  یکی 
فک��ر  رفتی��م  قدیم��ی 
می کردیم همه ما را نگاه 
می کنند اما کم کم عادت 
کردیم ک��ه این قرارها را 
زیاد کنی��م؛ رفتن تنهایی 
ب��ه پارک؛ رفتن به کوه و 
س��فرهای گروهی؛ پیاده 
روی و... ب��ه م��ا کمک 
 می ک��رد تا دی��واری که 
بین مان کشیده شده بوده 

را کم کم از بین ببریم. 
عشق را حس می كنی؟ 

روزهای اول آش��نایی مدام دنبال کشف 
همدیگر هس��تیم، می خواهی��م مدام از 
هم خبر داش��ته باش��یم. بدانیم احساس 
مان چیس��ت؟ خوبیم؟ بدی��م؟ از چیزی 
ناراحت نیس��تیم؟ و…اما بعدها یادمان 
م��ی رود که زندگی درس��ت همان بوده 

و گاه در دل ش��ریک زندگی و عشقمان 
چیزهایی مخف��ی بوده که ما حتی س��ر 
س��وزنی از آنها خبر نداش��تیم در حالی 
که هر روز در کنار هم بودیم و ش��ب ها 
س��ر بر یک بالش می گذاش��تیم. مشاور 
ب��ه ما گف��ت که ه��ر روز و حتی روزی 
چن��د ب��ار از همدیگر درباره احس��اس 
مان بپرس��یم و درب��اره آن حرف بزنیم و 
این سئوال ها باعث نزدیکی بیشتر ما به 
همدیگر می ش��د، احساسی که روزهای 
 اول ب��ه هیچوجه وجود نداش��ت و حاال 

سروکله اش همیشه پیدا است.
تغییر حالت صورت 

این تمرین خیلی مؤثر بود و ما را زیر و رو 
کرد اما خیلی هم سخت بود. مشاور به ما 
گفته بود باید در خانه مراقب حالت چهره 
مان باشیم. ما مجبور بودیم لبخند بزنیم و 
به همدیگر یادآوری کنیم که چروک های 
صورت مان را باز کنیم حتی اگر در حال 
دعوا و مرافعه بودیم و این حالت را باید 
در تنهای��ی هم حف��ظ می کردیم. من و 
همسرم برای اینکه این حالت را فراموش 
نکنیم موبایل مان را روی س��اعت های 
مشخصی گذاشته بودیم که زنگ می زد 

و به ما یاد آوری می کرد تا لبخند بزنیم.
فکر كردن به مرگ 

این دیگر از آن کارها بود اما از ما خواسته 
شد تا درباره زندگی بدون همدیگر فکر 
کنیم. باور نمی کنید وقتی من و همسرم با 
هم درباره این موضوع و اینکه بعد از تو 
چه خواهم کرد فکر می کردیم تا چه حد 
اذیت می ش��دیم و من تازه آن موقع بود 
که فهمیدم چقدر همسرم را دوست دارم. 

من برای آن روزها بسیار متأسفم.
فردا چه كار می كنی؟ 

ح��رف زدن درباره فردا؛ درب��اره آرزوها 
 و کارهای��ی ک��ه آرزوی��ش را داری��م یا 
داش��ته ایم توصیه دیگری بود که باعث 
ش��د من س��راغ نقاشی »عش��ق کودکی 
های��م«  بروم و همس��رم ب��رای خودش 
یک پیانو بخرد…. حاال من و همس��رم 
اول یک دوس��ت خوبی��م و بعد یک زن 
و ش��وهر خوب و بعد یک پ��در و مادر 
خ��وب ک��ه ل��ذت زندگی مش��ترک را 
می چشند نه ذلت و رنجش را ! حاال در 
 خانه جنگی نیست و حال همه ما خوب

 است! 

به گزارش فارس، »کامران« نماینده مردم 
اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی در 
بازدید از زن��دان مرکزی اصفهان اظهار 
داش��ت: تراکم زندان بس��یار باالست و 
با این تراک��م، فضا برای کار فرهنگی و 
اصالحی وجود نخواهد داشت و لیکن 
اصفهان جزء شهرهایی است که با کمبود 
بودجه مواجه اس��ت و سهم بودجه این 
ش��هر آنچنان که باید انتظار داش��ت در 
نظر گرفته نمی شود. وی تعامل مستمر 
دس��تگاه ها با زندان ها را خواستار شد و 
افزود: جهت رفع برخی مش��کل های 
زندان ها بایستی بودجه مواد مخدر برای 
اصالح و تربیت زندانیان اختصاص یابد. 
موسوی نماینده مردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی نیز اظهار امیدواری کرد 
در اولین فرصت مش��کل های مشاهده 

شده مطرح خواهد شد. 
رمضان امیری مدیر کل زندان های استان 
اصفه��ان گزارش کامل��ی از عملکرد و 
اقدام ه��ا و همچنی��ن آم��ار زندانیان و 
وضعیت زندان های اس��تان ارائه کرد و 
اظهار داش��ت: مجموعه فضا، امکانات 
و اعتبارهایی که ب��رای نگهداری تراکم 
فعلی در اختی��ار زندان ها قرار می گیرد 
جوابگوی مش��کالت موجود نیس��ت 
و س��رانه اعتبارهاي این اس��تان در بین 
زندان های کش��ور آخرین استان در نظر 

گرفته شده است. 
وی با اش��اره به تراکم باالی زندانیان 
در زن��دان مرکزی اصفه��ان گفت: با 
توج��ه به اینکه این زندان فرس��وده و 
ساختمان آن مستهلک است، ضرورت 

دارد برنامه ری��زی ش��ود تا جهت رفع 
مشکل موجود اعتبارهای ویژه در نظر 
گرفته شود. امیری افزود: اردوگاه کار 
درمانی و حرفه آموزی اس��تان اصفهان 
نی��ز ب��ه دلیل ع��دم اعتباره��ای الزم 
نیمه تمام و فاقد امکانات اولیه مناسب 

برای نگهداری زندانیان است. 
مدیر کل زندان های اس��تان اصفهان با 
اش��اره به انتظارهای جامعه از سازمان 
زندان ها افزود: در همه سطوح جامعه 
ای��ن انتظ��ار وجود دارد ک��ه زندانیان 
تحت برنامه های آموزش��ی، فرهنگی، 
تربیتی و اصالحی مؤث��ر قرار گیرند؛ 
لیک��ن در فضایی که با کمبود ش��دید 
اعتباره��ا، نی��رو و امکان��ات مواج��ه 
هس��تیم چگونه می توان انتظار داشت 
که رسالت اصلی س��ازمان زندان ها و 

توقع جامعه محقق شود. 
حس��ن کامران، نیره اخوان و موسوی 
از اعض��ای مجمع نمایندگان اس��تان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
بازدید شبانه از زندان مرکزی اصفهان 
مسائل و مش��کل های زندان را مورد 

بررسی و پیگیری قرار دادند. 
در این بازدید 2 س��اعته که با حضور 
س��ید اس��داله جوالی��ی مدیرعام��ل 
س��تاد دیه کش��ور ص��ورت گرفت از 
خوابگاه ه��ا، بنده��ا و فضاهای زندان 
 مرک��زی اصفه��ان بازدی��د ب��ه عمل 
آمد. ش��ایان ذکر است بازدیدکنندگان 
در جم��ع زندانیان حض��ور یافته و از 
نزدی��ک در جریان مش��کل آنها قرار 

گرفتند. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

آه، ای یقین یافته، بازت نمی نهم!

به گزارش فارس حجت االسالم شیخ 
حس��ین انصاریان به چگونگی رفتار با 
مهمانان خدای مهربان پرداخته اس��ت. 
در ای��ن مطل��ب آمده اس��ت: یکی از 
وظایف و مس��ئولیت های س��نگین و 
بس��یار مهم مؤمن، این است که دیگر 
مؤمن��ان و مس��لمانان را ارج نهد و به 
آنان احترام نماید، وجودشان را گرامی 
بدارد و از اهانت به ایش��ان و س��بک 
شمردنش��ان جداً بپرهی��زد. زائر حرم 
الهی باید به ط��ور ویژه به رعایت این 
مسأله مهم در حق دیگران اهتمام ورزد 
و همه را، چه کوچک تر از خود و چه 
بزرگ تر و مس��ن تر از خویش، گرامی 
بدارد و در هر موقعیتی از اکرام به آنان 

دریغ نورزد. 
زائ��ر باید ب��ه این معنا توج��ه کند که 
دیگر زائ��ران عالوه بر این که مؤمن و 
مس��لمان اند، مهمان خدا هستند، و در 
ضیافت ا... شرکت دارند و باید از اکرام 
و احترام بیشتری برخوردار باشند. زائر 
باید افراد کم سن تر از خود را کم گناه تر 
بداند و مس��ن تر از خود را در عبادت 
و بندگی مقدم بر خویش قلمداد کند؛  
بدین  ترتیب احترام و اکرام به کوچک تر 

از خود و مسن تر از خویش را واجب 
اخالق��ی بداند و در بزرگداش��ت همه 
آن��ان ذره ای کوتاهی ننمای��د. اکرام به 
مؤم��ن و احترام ب��ه دیگ��ران، گاهی 
ب��ا ی��ک س��خن و کالم نیک��و تحقق 
 می یاب��د؛ چنان که حضرت صادق )ع( 

فرموده اند: »کسی که به برادر مؤمنش 
بگوید: خوش آم��دی، ]خداوند به تو 
رفاه و گش��ایش عنایت کند[، خداوند 
متعال تا قیام��ت برای او خوش آمد و 

گشایش در کارهایش ثبت می کند«. 
»کس��ی که برادر مسلمانش نزدش آید 

و او به برادر مسلمانش احترام بگذارد، 
بی تردید ب��ه خدای عزوج��ل احترام 

گذاشته است«. 
ام��ام صادق )ع( درب��اره نیکوکاری به 

اسحاق بن عمار فرمود: 
»ای اس��حاق!  تا جایی که قدرت داری 

به دوس��تان من نیکی ک��رده، با آنان به 
اکرام و احترام برخورد کن؛ مؤمن اگر 
ب��ه مؤمن نیکی کند و او را در امورش 
کمک نماید، با این عملش به صورت 
ابلیس لطمه می زند و قلب آن دش��من 

مکار را از اندوه دائم پر می کند«. 

نصیحت در لغت به معنای خیرخواهی 
نسبت به دیگران و موعظه حسنه برای 

هدایت آنان است. 
اهل تحقیق و لغت شناس��ان در معنای 

نصیحت می گویند: 
مراد از نصیحت مؤمن به مؤمن، ارشاد 
و هدای��ت او به مصال��ح دین و دنیای 
اوست؛ و نصیحت، تعلیم معالم دین به 
اوست؛ اگر نسبت به معالم جاهل باشد 
و بی��دار کردن اوس��ت، اگر در خواب 
غفلت به س��ر می برد؛  نصیحت، دفاع 
از مسلمان و آبروی اوست؛  نصیحت، 
گرامیداش��ت مؤمن در جوانی و پیری 
اوس��ت؛ نصیحت، ترک حسد و دغلی 
و فتنه نسبت به مؤمن، دفع ضرر از او 

و جلب منفعت به سوی اوست. 
اگر طرف مقابل نصیحت پذیر نباش��د، 
باید با حوصل��ه، بردباری و مدارا با او 
رفتار کند تا نصیحت پذیر شود و اگر به 
امر دین و مسائل الهی تن  در ندهد، به 
صورت مشروع او را امر به معروف و 
نهی از منکر کند تا به دایره دین بازگردد 
و خیر دنیا و آخرتش تأمین شده، همای 
سعادت و خوشبختی برسرش بنشیند و 

به صف مؤمنان بپیوندد. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اعالم خبر دستگیری فردی که 
80 تن برنج را احتکار کرده بود از برخورد قاطع این فرماندهی 

با اخالل گران در طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.
سردار حس��ن کرمی فرمانده انتظامی اس��تان در مراسم تودیع 
 و معارف��ه فرمانده��ان قدی��م و جدی��د شهرس��تان اصفه��ان 
گف��ت: پلیس اصفهان با اقتدار و ت��وان کامل از طرح هدفمند 
کردن یارانه ها پیش��تیبانی کرده و با اخالل گران در این طرح 

برخورد قاطع به عمل خواهد آورد.
وی در ادامه از دستگیری یک فرد محتکر در شهر اصفهان بود 
خبر داد و گفت: در همین راس��تا مأموران پلیس آگاهی استان 

اصفه��ان موفق ش��دند فردی که مقدار 83 ت��ن برنج در منزل 
شخصی خود احتکار کرده بود را دستگیر کنند.

این مقام مس��ئول س��پس ب��ا تأکید ب��ر ضرورت اس��تفاده از 
نظارت های غیر مس��تقیم و تقویت سیس��تم های الکترونیکی 
برای برقراری امنیت استان اظهار داشت: باید به سرعت تا پایان 
س��ال هسته مرکزی ش��هر اصفهان به سیستم های الکترونیکی 
 و فن��ی مجهز ش��ود تا بتوان ب��ا کنترل و نظ��ارت بهتر امنیت 

مطلوب تری را برای شهروندان فراهم کرد.
وی هم چنین به ارتقای توان علمی کارکنان اش��اره کرد و بیان 
داشت: با تعاملی که با مرکزهای علمی دانشگاهی برقرار شده 

زمینه ارتقای سطح دانش علمی کارکنان نیروی انتظامی استان 
فراهم گردیده تا افرادی متعهد، متخصص و با سطح علمی باال 

برای مردم خدمت کنند.
فرمان��ده انتظامی اس��تان در ادامه ب��ه استانداردس��ازی رفتار 
کارکن��ان با مردم پرداخ��ت و افزود: رویکرد ای��ن فرماندهی 
برخورد فرهنگی و مهربانانه با آحاد مردم بوده اما در عین حال 
مش��ت آهنین خود را برای اراذل و اوباش و مزاحمان خیابانی 

نگه داشته است. 
وی با بیان اینکه اراذل و اوباش شناسنامه دار در اصفهان وجود 
ندارد گفت: هم اکنون تعدادی مزاحم خیابانی چهره ش��هر را 

خراب کرده اند که با طرح های ویژه این فرماندهی شهروندان 
از دس��ت این افراد ش��رور نجات خواهند یافت. سردار کرمی 
سپس موضوع مجرمان و محکومان فراری را مورد توجه قرار 
داد و تصری��ح ک��رد: طی هماهنگی با دس��تگاه قضایی، پلیس 
اصفهان با مجرمانی که به مرخصی رفته و دیگر بازنگش��ته اند 
و ه��م چنی��ن محکومانی که متواری هس��تند برخ��ورد قاطع 
صورت خواهد داد. فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان 
کرد: خوش��بختانه موضوعی که امنی��ت اصفهان را تهدید کند 
 وج��ود ندارد و جرم ه��ا به صورت کامل تح��ت کنترل پلیس 

است. 

در راس��تاي اجراي طرح ارتقاء امنی��ت اجتماعي و اخالقي با 
محوریت مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر پلیس اصفهان 11 
نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر را شناسایي و دستگیر کرد. 
مصطفي صادقیان سرپرست مرکز اطالع رساني پلیس اصفهان 
با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: در راس��تاي ارتقاي امنیت 
اجتماعي و اخالقي طرح تش��دید برخ��ورد با توزیع کنندگان 
م��واد مخدر توس��ط کالنت��ري ه��اي 15، 16، 19، 17 و 28 
فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان به اجرا گذاشته شد. وي 
در ادام��ه اف��زود: در جریان این طرح 11 نفر از فروش��ندگان 

م��واد افیوني که اقدام به توزیع م��واد مخدر در بین جوانان و 
نوجوانان مي کردند شناسایي و دستگیر شدند.

ای��ن مق��ام مس��ئول تصریح ک��رد:  دس��تگیر ش��دگان داراي 
اته��ام ه��اي مختلف��ي از قبیل ف��روش، نگه��داري، حمل و 
ایجاد پاتوق اس��تعمال م��واد مخدر در پرونده خود هس��تند.
صادقی��ان در پایان ضمن اش��اره به اس��تقبال و رضایت مردم 
از اجراي این گونه طرح ها خاطرنش��ان کرد: متهمان به همراه 
 پرون��ده جهت س��یر مراح��ل قانوني تحوی��ل مراجع قضایي 

شدند.

پلیس اصفهان در بازرس��ي از 30 واحد صنف��ي توزیع کننده 
کااله��اي دخاني بیش از 18 هزار و 700 نخ س��یگار خارجي 
قاچاق کش��ف و ضبط کرد. سرهنگ »محسن عقیلي« فرمانده 
انتظامي شهرستان اصفهان با اعالم این مطلب اظهار داشت:  در 
راستاي اجراي طرح مبارزه با کاالهاي دخاني قاچاق تعدادي 
از واحدهاي صنفي توزیع کننده کاالهاي دخاني مورد بازرسي 
ق��رار گرفتند.وي افزود:  در این ط��رح 30 واحد صنفي توزیع 
کننده کاالهاي دخاني مورد بازرس��ي قرار گرفت که در نتیجه 
تع��داد 18 هزار و 749 نخ س��یگار خارجي قاچاق کش��ف و 

ضبط ش��د. این مقام مس��ئول قاچ��اق کاال را تجاوز به حقوق 
تمام افراد جامعه برشمرد و گفت: نیروي انتظامي براي احقاق 
حقوق حقه مردم با قاچاق مبارزه مي کند.س��رهنگ عقیلي در 
پایان با اش��اره ب��ه اینکه متهمان به همراه پرونده جهت س��یر 
مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي ش��دند خاطرنشان کرد:  
مصرف دخانیات براي س��المتي بدن مضر اس��ت اما مصرف 
س��یگارهاي خارجي قاچاق به دلیل اینکه بیشتر تقلبي بوده و 
در کش��ورهاي دیگر در ش��رایط بسیار آلوده تولید مي شود به 

مراتب خطرناک تر و زیانبارتر است. 

بازدید نماینده اصفهان از زندان مركزي:

تراکم باالي زندان اجازه کار 
فرهنگي و اصالحي نمي دهد

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی 
س��تاد مب��ارزه با م��واد مخ��در گفت: 
اس��تفاده از روش های مختلف درمانی 
مبتن��ی ب��ر ش��واهد علم��ی، از جمله 
راهبردهای اصلی س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر و به طبع آن وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی ب��ه عنوان 
رئیس کمیته درمان این ستاد است. به 
گزارش ایس��نا، دکتر صابری زفرقندی 
ب��ا بیان این مطلب اظهار کرد: از جمله 
برنامه هایی که برای توس��عه خدمات 
درمانی برای پوش��ش گروه های هدف 
خ��اص در دس��تور کار ق��رار گرفت، 
درمان ب��ا اس��تفاده از اپی��وم تینگچر 
)ش��ربت تریاک( بود. این مقام مسئول 
اف��زود: از ای��ن برنامه برای پوش��ش 
گروه هدف که ش��امل معتادان پرخطر 
و ش��دید هس��تند در س��ال های اخیر 
استفاده شده اس��ت. زفرقندی یادآور 
شد: در س��ال های اخیر، پس از انجام 

مطالعه پایلوت این طرح، دستورالعمل 
نحوه تأسیس مراکز مجاز و صالحیت 
تخصصی برای استفاده از این ترکیب 
در درمان، تدوین و ابالغ ش��ده است. 
همچنی��ن ب��ر اس��اس گزارش��ی که 
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت 
داده اس��ت، ترکیب فوق در دانشگاه ها 
توزیع ش��ده اس��ت. به گفته وی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر برای پیشگیری از 
عوارض و آس��یب های ناشی از اعتیاد 
نسبت به بهره گیری از انواع روش های 
درمانی مشروط بر تأیید مراحل علمی 

آن پشتیبانی خواهد کرد.
مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی 
س��تاد مبارزه ب��ا مواد مخ��در تصریح 
ک��رد: در صورت وج��ود مراکز دارای 
ش��رایط و مهیا بودن امکانات فیزیکی 
و پرس��نلی، از ای��ن روش به صورت 
گسترده برای گروه های هدف استفاده 

خواهد شد.

مدیركل درمان و حمایت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر:

براي مقابله با اعتياد از روش هاي درماني 
مبتني بر شواهد علمي استفاده مي کنيم

جامعه

تماشاي شگفتي هاي آسمان 
در فرهنگسراي عالمه دهخدا 

امضاي توافق نامه اداره كتابخانه ها 
و كانون پرورش فكري  

طراحی و ساخت كنترلر 
هوشمند توربین برق 

»نجات تخم مرغ« پس از »رباتیك« 
جذاب ترین مسابقه دانشجویي

در  نجوم  علم  با  آشنایي  برنامه هاي  برگزاري 
جشني  مراسم  برپائي  دهخدا،  عالمه  فرهنگسراي 
هم زمان با سالروز ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت زهرا 
)س( در خانه ي فرهنگ اندیشه و... از جمله  مهم ترین اخبار 
مربوط به سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان است. 
به گزارش ایمنا، فرهنگسراي عالمه دهخدا وابسته به سازمان 
فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان با هدف آشنایي عموم 
مردم با علم نجوم، اقدام به برگزاري برنامه هاي زیر مي نماید: 
1- کارگاه آموزشي آشنایي با نجوم، 2- نمایشگاه کتاب و 
CD نجوم، 3- رصد ستارگان. گفتني است این برنامه در 
نوزدهم  و  )ویژه ي خواهران(  آبان ماه  تاریخ هاي هجدهم 

آبان ماه )ویژه ي برادران( در ساعت 19 برگزار مي گردد.

کتابخانه هاي  کل  مدیر  معاون  ایمنا،  گزارش  به 
عمومي استان اصفهان ضمن اعالم این خبر، هدف 
سطح  ارتقاي  را  همکاري  توافق نامه ي  این  امضاي  از 
فرهنگ کتاب و کتاب خواني در بین کودکان و نوجوانان 
عنوان کرد. رضا مهندسي معاون مدیر کل کتابخانه هاي 
در  داشت:  اظهار  رابطه  این  در  اصفهان  استان  عمومي 
فکري  پرورش  کانون  نماینده  با  که  مشترک  جلسه اي 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار شد، دو طرف 
چهاردهمین جشنواره  برگزاري  در  همکاري  محورهاي 

بین المللي قصه گویي را مورد بررسي قرار دادند.

کنترلر توربین برق در شهرک علمی و تحقیقاتی 
از  نقل  به  ایمنا  گزارش  به  شد.  ساخته  اصفهان 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  عمومی  روابط 
سبز  راه  افزاری  و سخت  افزاری  نرم  اصفهان،شرکت 
مرکز  در  مستقر  بنیان  دانش  واحدهای  از  چهلستون 
و  علمی  شهرک  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  رشد 
کنترلر  و  وضعیت  دهنده  نشان  اصفهان،  تحقیقاتی 

توربین برق را طراحی و ایجاد نمود.

به گزارش فارس ، دبیر اجرایي مسابقه نجات تخم مرغ 
با بیان اینکه این مسابقه در جهان طرفداران بسیاري 
دارد، اظهار داشت: نام اصلي این مسابقه چالش جاذبه است 
کنار  در  را  مهیج  و  جذاب  شاد،  فضایي  آن  اجراي  و 
مبادله هاي علمي در دانشگاه ایجاد مي کند. وي افزود: این 
مسابقه براي چهارمین بار در کشور و نخستین مرتبه در 
اصفهان برگزار مي شود و 104 نفر در قالب 52 تیم از تمام 

دانشگاه هاي استان اصفهان در آن شرکت کرده اند. 

من و همسرم اول یك 
دوست خوبیم و بعد یك زن 
و شوهر خوب و بعد یك پدر 
و مادر خوب كه لذت زندگی 

مشترک را می چشند نه 
ذلت و رنجش را ! 

حاال در خانه جنگی نیست 
 و حال همه ما خوب

 است!

برخورد قاطع پلیس اصفهان با اخالل گران در طرح هدفمند کردن یارانه ها

کشف 18 هزار و 700 نخ سیگار خارجي قاچاق در اصفهاندستگیري 11 توزیع کننده مواد مخدر در اصفهان

مهرباني، با مهمانان خداي مهربان

سرقت با لباس مبدل
فرمان��ده انتظامي اس��تان ته��ران و البرز از دس��تگیري 
اعض��اي باندي که تحت عنوان مام��ور نیروي انتظامي 

اقدام به سرقت مي کردند، خبرداد.
س��ردارعلیرضا اکب��ر ش��اهي گف��ت : چن��دي پی��ش 
ماموران نیروي انتظامي اس��تان ته��ران از طریق تماس 
ش��هرونداني ب��ا مرک��ز فوریت ه��اي پلیس��ي »110« 
 در جری��ان وقوع س��رقتي تحت عنوان مام��ور با خبر 

شدند.
وي ادامه داد: ش��اکیان با حضور در پلیس آگاهي استان 
تهران اذعان کردن��د که افرادي تحت عنوان مأمور و با 
لباس نیروي انتظامي که درجه افسري داشته اند به آنان 
دستور توقف داده و در بازرسي از اتومبیل اموال و پول 

هاي آنان را به سرقت بردند.
ادام��ه  در  مأم��وران  ک��رد:  خاطرنش��ان  اکبرش��اهي 
بررس��ي ها دریافتن��د ای��ن اف��راد مالباختگان��ي را که 
از بان��ک خارج ش��ده و مبال��غ زیادي پول ب��ه همراه 
 داش��ته اند را شناسایي کرده و آنان را مورد سرقت قرار 

داده اند.
وي یادآور شد: مأموران در تحقیق از مالباختگان، چهره 
فرضي این س��ه متهم را به دس��ت آوردن��د و آن را به 
تمام واحدهاي گش��ت ارسال کردند که پس از گذشت 
چند هفته یکي از واحد گش��ت ه��اي مأموران نیروي 
انتظامي در حین گش��ت زني در حوزه استحفاظي خود 
به سرنشینان یک دس��تگاه سواري زانتیا مظنون شده و 
دستور ایست دادند، اما سرنشینان به جاي توقف اقدام 

به فرار کردند. 
ه��م چنین بع��د از تعقی��ب و گری��ز چند س��اعته اي 
سرنش��ینان خودروي زانتیا، مأموران با استفاده از قانون 
به کارگیري سالح با شلیک گلوله اي خودروي زانتیا را 

متوقف کردند.
ب��ه گفت��ه وي پس از توق��ف این خودرو، سرنش��ینان 
خودرو با پ��اي پیاده اقدام به ف��رار کردند که مأموران 
دوباره با به کارگیري س��الح، سرنش��ینان را از ناحیه پا 

مجروح کرده و آنان را دستگیر کردند.
اکبرش��اهي با تأکید بر اینکه اس��امي دس��تگیر شدگان 
به ش��رح ذیل اس��ت گفت: »جمال« 35 ساله، »ایوب« 
27 س��اله و »عظیم« 55 س��اله در اعترافات خود ضمن 
قبول س��رقت اموال مس��روقه تحت عن��وان مأمور، به 
 چندی��ن فقره س��رقت تحت عنوان مأم��ور نیز اعتراف 

کردند.
وي ب��ا بی��ان اینکه با دس��تور مق��ام قضای��ي تصاویر 
متهمان در س��طح اس��تان تهران و البرز، منتش��ر ش��د، 
خاطرنش��ان کرد: پس از انتش��ار تصاوی��ر این متهمان 
تع��داد مالباخت��گان ب��ه ش��دت افزایش یاف��ت و 25 
نف��ر دیگ��ر نیز با تش��کیل پرون��ده  در پلی��س آگاهي 
 عن��وان کردند که توس��ط این افراد مورد س��رقت واقع 

شده اند.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از برگزاری س��ی و 
سومین دوره مسابقه های حفظ و قرائت قرآن هم زمان با 20 و 21 آبان ماه 

جاری در این استان خبر داد. 
شوزب شیری در گفتگو با فارس در شهرکرد، از برگزاری سی  و سومین 
دور مس��ابقه های حفظ و قرائت قرآن کریم در آبان ماه جاری خبر داد و 
اظهار داشت: ثبت نام این مسابقه که از هفدهم تا بیست و هفتم مهر ماه 
ادامه داشت در رشته های مفاهیم و ترتیل قرآن کریم در دو مقطع سنی 16 
س��ال و باالی 16 سال در رشته های مفاهیم تخصصی، حفظ و قرائت و 
ترتیل برگزار خواهد شد. وی افزود: برهمین اساس آزمون حفظ و قرائت 
خواهران روز پنج شنبه 20 آبان ماه و آزمون برادران روز جمعه 21 آبان ماه 

جاری در شهرستان های شهرکرد، بروجن و لردگان برگزار خواهد شد . 
ش��یری به مکان برگزاری آزمون سی و سومین دور مسابقه های حفظ و 
قرائت قرآن استان اشاره کرد و گفت: این آزمون در شهرکرد، در حسینیه 
امام واقع در  مکتب قرآن  و در شهرستان های بروجن و لردگان در اداره های 

اوقاف و امور خیریه برگزار می شود. 
مدی��رکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری س��طح اس��تقبال 
 جوان��ان از ای��ن دوره از مس��ابقه ها را بس��یار عال��ی توصی��ف کرد و 
گفت: جوانان آمادگی خوبی برای ج��ذب قرآن دارند اما باید برای آنان 
ایجاد انگیزه کرد تا س��ال های آتی شاهد تعداد بیش��تری از قاریان زن و 
مرد جوان باش��یم. وی بر ضرورت آشناس��ازی نسل جوان با آموزه های 
قرآن در زندگی تأکید کرد و گفت: جامعه امروزی مش��کل ها و مس��ائل 
فراوانی دارد که با عمل به قرآن کریم تمام مسائل قابل حل شدن است. 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:
اصفهان باید به شهری سالم 

تبدیل شود
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان، سالمت شهری را از مهم ترین 
مصوبه های مدیریت شهری خواند و تأکید کرد: برای رسیدن به شهری 
سالم، بحث های زیست محیطی، حمل و نقل و سالمت توسط مدیریت 
 ش��هری ب��ه صورت جدی در حال بررس��ی اس��ت. به گ��زارش ایمنا، 
ابوالفضل قربانی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، بحث های 
مربوط به حمل و نقل را معضل کنونی شهروندان دانست و گفت: نظرهای 
مختلف مسئوالن در رابطه با بحث های ترافیکی بیشتر متناقض است و 

موجب ایجاد سردرگمی در شهروندان می شود. 
وی از مسئوالن خواست تا نظرهای ترافیکی خود را یا از طریق معاونت 
حمل نقل و ترافیک و یا کمسیون مربوطه در شورای شهر اعالم نمایند تا 
پس از بحث و بررسی کارشناسانه اجرایی شود. سخنگوی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به این که سالمت شهری مقوله بسیار مهمی است که 
در شهر کمتر به آن پرداخته می شود، خاطرنشان کرد: در شهرهای توسعه 
یافته به سالمت شهری بسیار بها داده می شود، بنابراین در شهر اصفهان نیز 

می بایست بیشتر به این موضوع پرداخته شود. 

معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب اصفهان:
شبکه جمع آوری فاضالب شمال 
شرق اصفهان 70 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد 
معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب استان اصفهان گفت: برای 
اتمام پروژه ش��بکه جمع آوری فاضالب در منطقه های شمال شرقی 
اصفهان، حدود 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز اس��ت و بودجه این طرح 

نیز از محل اعتبارهای ملی تأمین می شود.
 ب��ه گزارش ایمنا، مجتب��ی قبادیان در آیین کلنگ زنی فاز نخس��ت 
ش��بکه جمع آوری فاضالب در منطقه های ش��مال ش��رقی اصفهان، 
ب��ا بی��ان اینکه احداث و س��اخت این پ��روژه یک��ی از اصلی ترین 
 طرح ه��ای ش��هری و خواس��ته های م��ردم منطق��ه اس��ت، بی��ان 
داشت: فاز نخست این طرح با 3 هزار و 100 متر خط لوله در مدت یک 
سال صورت گرفته است. وی افزود: احداث و ساخت پروژه شبکه 
جمع آوری فاضالب در منطقه های ش��مال شرقی اصفهان در فضایی 
به مساحت 256 هکتار و با 45 هزار متر لوله گذاری برای مدت سه 
سال برنامه ریزی شده است. معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب 
استان اصفهان، ارائه خدمات رسانی بهینه و افزایش سطح رضایت مندی 
مردم از خدمات شهری را از هدف های مهم و ضروری پروژه شبکه 
 جم��ع آوری فاضالب در منطقه های ش��مال ش��رقی اصفهان عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: افزایش رفاه اجتماعی ش��هروندان، ارتقا سطح 
س��المت مردم در منطقه، حفظ محیط زیس��ت و اکولو ژی از جمله 

مزایای اصلی این پروژه محسوب می شود.
وي اف��زود: افق پروژه ش��بکه جمع آوری فاضالب ش��مال ش��رق 
اصفهان براي چشم انداز سال 1420 با جمعیتی بالغ بر 90 هزار نفر 

از مردم این منطقه در نظر گرفته شده است.

در دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر؛
برگزاری همایش ایستادگی 

برای حفظ ارزش ها
با حضور مسئوالن شهرستان خمینی ش��هر و به مناسبت روز 13 آبان، 
روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی، همایش��ی با عنوان ایستادگی برای 
 حفظ ارزش ها در س��الن همایش شهید آوینی دانش��گاه آزاد اسالمی 
خمینی شهر برگزار ش��د. عزت ا... شاهی معروف به عزت ا... مطهری 
سخنران همایش در جمع دانشجویان دانشگاه از سابقه های مبارزاتی خود 
به مدت 3 س��ال در زندان های مخوف س��اواک گفت و افزود: تالش 
زیادی برای جذب و پرورش جوانان در دوران س��تم ش��اهی صورت 
می گرفت ولی بحمدا... ش��رایط کنونی به قدری مناس��ب و مهیا است 
که در سراسر ایران اسالمی جوانان غیور، فهیم، مؤمن و انقالبی پرورش 
یافته اند و باید از فرصت به دس��ت آمده نهایت استفاده را برد. در پایان 
مراس��م از طرف جامعه اسالمی دانش��جویان دانشگاه، لوح استقامت و 

صبوری به عزت ا... مطهری اهدا گردید.

مسابقه کتابخوانی 
»چهارباغ معنوی اصفهان«

زاینده رود
اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان هم زمان با هجدهمین 
دوره هفته کتاب و به مناس��بت 25 آبان ماه )روز حماسه ایثار اصفهان( 

مسابقه کتابخوانی با عنوان »چهارباغ معنوی اصفهان« برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، 
این مسابقه در ادامه سلسله مسابقه های بزرگ کتابخوانی مهر با نام مسابقه 

کتابخوانی »مهر2« از کتاب »چهارباغ معنوی اصفهان« برگزار می شود.
این مسابقه به صورت چهار گزینه ای خواهد بود و به برگزیدگان مسابقه 
جوایزی مانند کمک هزینه عمره مفرده، عتبات عالیات، مشهد مقدس و 
ده ها جایزه ارزنده دیگر تعلق خواهد گرفت. در حال حاضر پوس��تر و 
کتاب مسابقه در تمامی کتابخانه های استان توزیع شده و عالقه مندان 
می توانند جهت دریافت کتاب و س��ئوال های مسابقه به کتابخانه های 
عمومی مراجعه نمایند. الزم به ذکر است که مهلت شرکت در مسابقه تا 

پایان آبان ماه سال جاری می باشد.

برگزاری دومين دوره انتخابات 
شورای اساتيد دانشگاه خمينی شهر

 دومین دوره انتخابات ش��ورای مرکزی مجمع اس��المی اس��اتید واحد 
خمینی شهر با حضور مسئوالن و اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار 
ش��د. انتخابات با حضور هیأت نظارت اس��تان اصفه��ان، دبیر اجرایی 
انتخابات و رئیس دانش��گاه آغاز و پس از  اخذ و ش��مارش آرا خلیفه 
سلطانی با 16 رأی نفر اول، محمدحسین تابش با 12رأی و علی سلیمانی 
با 9 رأی به ترتیب دوم و سوم شدند و لوح موسوی و سعید فقیه ایمانی 

نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.

با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری؛
تصویب 45 طرح عمرانی 

در کوهرنگ 
با حضور اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، 45 طرح و پروژه عمرانی 
در شهرس��تان کوهرنگ به منظور توس��عه و پیشرفت این شهرستان 
به تصویب رس��ید. به گزارش فارس از کوهرنگ، نشس��ت شورای 
ادارای شهرستان کوهرنگ به ریاست استاندار چهارمحال و بختیاری 
در محل فرمانداری این شهرس��تان تش��کیل و در این نشس��ت 45 
مصوب��ه در راس��تای توس��عه و پیش��رفت شهرس��تان کوهرنگ به 
 تصویب رسید. استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست اظهار 
داش��ت: تمامی دستگاه ها موظف هستند تمامی امکانات و تجهیزات 
خود را در راس��تای خدمات رس��انی مطلوب به م��ردم آماده و مهیا 
 کنند و این درحالی ا س��ت که هرگونه سهل انگاری در این خصوص 
غیر قابل قبول اس��ت. علی اصغر عنابستانی هم چنین از تصویب 45 
مصوبه برای پیشرفت و توسعه و عمران شهرستان کوهرنگ خبر داد 
و گفت: احداث جایگاه س��وخت در دهس��تان موگویی، اختصاص 
3 ه��زار میلیون ری��ال به  منظور حفظ و حراس��ت از منابع طبیعی و 
جنگلی، اس��تقرار نمایندگی اداره های دامپزشکی، منابع طبیعی، ثبت 
اح��وال و جمعیت هالل احمر در بخش دوآب صمصامی، تس��ریع 
در اجرای عملیات طرح پمپاژ و انتقال آب س��یاوش آباد، از مهم ترین 
این طرح های عمرانی است. وی ادامه داد: تکمیل موزه شهر چلگرد 
و اختص��اص مبل��ع 700 میلیون ریال برای تجهیز ای��ن موزه، انجام 
خط انتقال شهرک بسته بندی آب معدنی کوهرنگ، ارتقای نمایندگی 
تربیت بدنی شهرستان، تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی و کمک 
به هیأت های ورزش��ی شهرس��تان، راه اندازی پست 64 دشتک برای 
جلوگی��ری از افت ولتاژ برق بخش های دوآب صمصامی و بازفت، 

از دیگر این مصوبه ها است. 

گشتی در اخبارروی میز

اس��تاندار اصفهان گفت: طی س��ه س��فر 
اس��تانی هی��أت دولت به اصفه��ان، دامنه 
فعالیت ها بسیار گسترده بوده به طوری که 
استان به یک کارگاه بزرگ عملیاتی تبدیل 
ش��ده است. به گزارش فارس از اصفهان، 
علیرضا ذاکر اصفهانی در آیین کلنگ زنی 
عملی��ات اجرای��ی فاز نخس��ت ش��بکه 
جمع آوری فاضالب در منطقه های شمال 
ش��رقی اصفهان اظهار داش��ت: این پروژه 
به دلیل اینکه در راس��تای خدمت رس��انی 
به مردم محروم ش��هر ص��ورت می گیرد، 
یکی از مهم ترین و اصلی ترین پروژه های 
استان اصفهان است. وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر تمام تالش کارشناسان در 
جهت رشد اس��تان از لحاظ کمی و کیفی 
اس��ت، افزود: رویک��رد دولت های نهم و 
دهم عدالت مح��وری در تمامی عرصه ها 
و محرومیت زدای��ی از بخش های مختلف 

جامعه است. اس��تاندار اصفهان با بیان 
اینک��ه در طول 5 س��ال اخیر با حجم 
فزاین��ده ای از فعالیت ه��ای عمران��ی 
برای محرومان در سراس��ر کش��ور رو 
به  رو بوده ایم، تصریح کرد: در اس��تان 
اصفهان نیز حجم اج��رای پروژه های 
عمرانی نس��بت به س��ال های گذشته 
چندین برابر شده و تحول های سازنده 
 با س��رعت زیادی در حال انجام است. 
ذاک��ر اصفهان��ی بیان داش��ت: صدا و 
س��یمای مرک��ز اصفهان بای��د به طور 
مبس��وط تر روی این خدم��ات مانور 
ده��د و انعکاس مطلوب تری نس��بت 
ب��ه افتتاح و اج��رای پروژه ها داش��ته 
باش��د. وی ادامه داد: با توجه به عمق 
محرومیت ها و گستردگی آن، هر اندازه 
روی این موضوع بیش��تر کار کنیم، باز 

هم احساس ضعف می کنیم.

شهرستان

20 آبان  ماه جاري صورت مي گیرد؛
برگزاري مسابقه هاي حفظ و قرائت 

قرآن در چهارمحال و بختياري

استاندار اصفهان:

اصفهان به کارگاه بزرگ عملیاتي تبدیل شده است

زاینده رود
مدیرکل مدیریت بحران اس��تان در همایش 
معاون��ان بهره برداري اس��تان هاي معین اس��تان 
اصفهان، از نقش شرکت آب و فاضالب روستایي 
اصفهان در مدیریت بحران خشکس��الي چند سال 

اخیر تقدیر نمود. 
شیش��ه فروش با اش��اره به کیفیت اجراي مناسب 
فاض��الب  زی��اد ش��رکت آب و  پ��روژه ه��اي 
روس��تایي، از ایفاي نقش خوب و عالي ش��رکت 
در حادثه هاي خشکس��الي چند س��ال گذشته نام 
 ب��رد و عملکرد آن را شایس��ته تش��کر و قدرداني 

دانست. 
وي که در  جلس��ه همای��ش معاونان بهره برداري 
ش��رکت هاي آب و فاضالب معین استان اصفهان 
 س��خن مي گفت، علت جانش��یني اس��تان تهران 
 در بح��ران ه��ا را ام��ري مه��م تلق��ي نم��وده و 
ه��اي  بح��ران  در  را  نق��ش  مهم تری��ن 
بح��ران  و  حادث��ه  مدیری��ت  ته��ران   اس��تان 

دانست. 
شیش��ه فروش مدیریت بحران استان تهران توسط 
اس��تان اصفهان را مستلزم کس��ب اطالعات کافي 
از اس��تان تهران و تدبیر حادثه ه��ا و بحران ها در 

مواقع اضطراري دانست و به نقش مهم تأمین آب 
شرب در مواقع بحران اشاره داشت و اهمیت آب 
و فاضالب روستایي را در وقوع چنین حادثه هایي 

گوشزد نمود. 
 وي تعیی��ن موض��وع ه��ا و حادث��ه ه��اي مهم و 
آنه��ا،  بن��دي  اولوی��ت  و  نویس��ي   فهرس��ت 
موض��وع انس��اني دخی��ل در مدیری��ت بحران و 
 س��خت افزارهاي الزم و مبادله ای��ن اطالعات از 
س��وي اس��تان هاي معی��ن و نیز اس��تان اصفهان 
 ب��ه عنوان جانش��ین اس��تان ته��ران را خواس��تار 

شد.

زاینده رود
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل حمل و 
نق��ل و پایانه های اس��تان اصفهان، ب��ه منظور ایجاد 
 فرصت برابر برای متقاضیان تأس��یس ش��رکت های 
حمل و نقل بین المللی، چهاردهمین دوره آموزش��ی 
و آزمون حمل و نقل بین المللی در دو مرحله پایه و 

اصلی در سال جاری برگزار خواهد شد.
بنابراین گزارش، متقاضیان جهت ثبت نام با داش��تن 
ش��رایط، تابعی��ت ایران��ی، متدین به یک��ی از ادیان 

رس��می کشور،  داش��تن حداقل 25 س��ال سن، عدم 
سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر، انجام 
خدمت وظیفه س��ربازی یا معافیت دائم می توانند تا 
یکم دی ماه امس��ال با ارائه دو قطعه عکس و تصویر 
 شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی خود به اداره کل 
حم��ل و نق��ل و پایانه های اس��تان اصفه��ان واقع 
در بل��وار میرزا کوچ��ک خان، حد فاص��ل ترمینال 
 زاین��ده رود و پل وحید مراجعه کنند و یا به س��ایت 

WWW.esfahan.rmto.ir مراجعه نمایند. 

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت: متقاضی��ان عالوه بر ش��رایط 
 مذکور می بایست س��ابقه کار مفید اجرایی در امور 
حمل و نقل بین المللی را به شرح دیپلم 8 سال، فوق 
دیپلم 6 س��ال، لیسانس 4 سال، فوق لیسانس 3 سال 

و دکترا 2 سال داشته باشند.
گفتنی اس��ت: متقاضیانی که دارای مدرک دانشگاهی 
در زمینه حمل و نقل بین المللی باش��ند دو س��ال از 
سابقه تعیین شده در دوره مدرک تحصیلی آنها کسر 

می گردد.

 رئی����س س����ازم�ان مس����کن و شهرس���ازی 
چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان آذرماه جاری 
861 واحد مس��کن مهر در ش��هرهای فرخشهر، 
بروج��ن و فارس��ان در این اس��تان افتت��اح و به 

بهره برداری می رسند. 
به گزارش فارس از ش��هرکرد، علی ابراهیمی در 
بازدید از طرح های مسکن مهر شهرستان شهرکرد، 
اظهار داشت: 861 واحد مسکن مهر در شهرهای 
ش��هرکرد، فرخش��هر، بروجن و فارس��ان تا پایان 
آذرماه در قالب مس��کن مهر 99 ساله، اجاره داری 
پنج س��اله و خود مالکین افتتاح و به بهره برداری 

می رسند. 
وی افزود: برهمین اساس 177 واحد در بروجن، 

296 واح��د در ش��هرکرد، 24 واحد در فارس��ان 
و 171 واح��د در فرخش��هر در قالب مس��کن و 
اج��اره داری پنج س��اله و س��ایر واحدها در قالب 

مسکن مهر ملکی افتتاح می شود. 
ابراهیمی در ادامه افزود: تاکنون 587 هکتار زمین 
برای س��اخت بیش از 10 هزار واحد مس��کونی 
در ش��هرهای باالی 25 هزار نفر در س��طح استان 

تخصیص یافته است. 
رئیس مس��کن و شهرس��ازی از اتمام فونداسیون 
 8 ه��زار و 432 واح��د مس��کن مهر خب��ر داد و 
گف��ت: در ش��هرهای باالی 25 ه��زار نفر تاکنون 
7 ه��زار و 745 واح��د ب��رای جذب تس��هیالت 
آماده س��ازی به بانک ها معرفی ش��ده اند و 4 هزار 
و 285 نف��ر از متقاضیان قس��ط اول وام س��اخت 
مس��کن، 3 هزار و 121 نفر قسط دوم و یک هزار 

و 225 نفر قسط سوم خود را دریافت کرده اند.

مدیر عام��ل آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان گفت: 89 
درصد مردم در ش��هر اصفهان از شبکه فاضالب استفاده 
مي کنن��د. به گزارش فارس از اصفهان، هاش��م امیني در 
آیین کلنگ زني عملیات اجرایي فاز اول شبکه جمع آوري 
فاضالب در منطقه هاي شمال شرقي اصفهان اظهار داشت: 
وجود ش��بکه هاي فاضالب بر روي بهداشت عمومي و 
محیط زیس��ت و جلوگیري از آلودگي آب هاي سطحي 
و زیرزمیني بس��یار تأثیرگذار اس��ت و این طرح براي ما 

اهمیت وی��ژه اي دارد. وي افزود: این طرح از مطالبه هاي 
جدي مردم منطقه اس��ت و ش��رکت آب و فاضالب نیز 
در این راس��تا اقدام هاي گس��ترده اي را آغاز کرده است. 
مدیر عامل آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان اضافه کرد: 
در حال حاضر در 26 ش��هر و روس��تاي استان اصفهان، 
وضعیت شبکه فاضالب در حال اجرا ست و در 40 شهر 
دیگر نیز مشغول انجام مطالعه هاي اولیه و توجیهي فازهاي 
ابتدایي براي ایجاد شبکه فاضالب هستیم. وي با اشاره به 

اینکه 89 درصد مردم در شهر اصفهان از شبکه فاضالب 
استفاده مي کنند، تصریح کرد: هم اکنون 310 هزار انشعاب 
در اصفهان وجود دارد و ایجاد شبکه هاي آب و فاضالب 
در کالنشهر اصفهان از اولویت هاي اولیه مسئوالن استاني 
 اس��ت و انتظار مي رود طي دو س��ال آین��ده این رقم به 
صد در صد برسد. امیني بیان داشت: اداره آب و فاضالب 
در سال جاري تالش کرده به مردم منطقه هاي محروم شهر 

خدمات بیشتري ارائه کند. 

برگزاري دوره هاي آموزشي 
تأسیس شرکت هاي حمل و نقل بین المللي کاال در اصفهان

تا پایان آذرماه جاري 
صورت مي گیرد؛
بهره برداري

 از 861 واحد مسکن مهر 
در چهارمحال و بختیاري

مدیر  عامل آب و فاضالب اصفهان:
89 درصد مردم اصفهان از شبکه فاضالب استفاده مي کنند

افتتاح وراه اندازي اتاق مدیریت بحران 
شهرستان شهرضا

برگزاری یادواره شهدای 
دانش آموز و فرهنگی شهرستان اردل

برگزاری یادواره شهدای 
دانش آموز و فرهنگی بخش میانكوه

گردهمایي دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه خوراسگان

باقری )رئیس سازمان مدیریت بحران کشور( در مراسم بهره برداری از اتاق 
مدیریت بحران شهرستان شهرضا گفت: اتاق مدیریت بحران شهرضا یکی 
از کامل ترین مراکز مدیریت بحران در س��طح شهرس��تان های کشور است 
که به صورت الگو س��اخته شده و در اس��تان های دیگر نیز این طرح اجرا 
می ش��ود. مهندس باقری افزود: مدیریت و کنت��رل صحیح در هنگام بروز 
حادثه می تواند کمترین بحران را برای جامعه به وجود آورد که نیاز اس��ت 

تمام مسئوالن دستگاه های اجرایی در این راستا تالش کنند. 
وی در ادامه به مش��کل کم آبی و خشکس��الی و اثرهای آن در منطقه هاي 
مختلف اس��تان اصفهان اش��اره کرد و گفت: 93 درصد از آب کش��ور در 
بخش کش��اورزی مصرف می ش��ود و تنها 7 درصد آن برای آب شرب و 
صنعتی استفاده می شود، از این رو در جلسه استانداران و وزرا که با حضور 
رئیس جمهور برگزار شد مبلغ 1500 میلیارد تومان برای اصالح روش های 
آبیاری فعلی و اس��تفاده از روش های آبیاری نوین اختصاص داده شده که 
از طریق بانک ها تا سه برابر افزایش پیدا می کند و با استفاده از این روش 
تولید محصول ها س��ه برابر افزایش و مصرف آب به یک س��وم کاهش پیدا 

می کند. 
در ادامه جعفر رضا شهرضا )فرماندار شهرستان شهرضا( با اشاره به مشکل 
خشکس��الی در سه سال گذشته در شهرس��تان گفت: 40 درصد از باغ های 
منطقه روس��تایی شهرس��تان در این مدت خشک ش��ده اند که برای جبران 
آن نیاز به مس��اعدت های مالی بیشتر از سوی ستاد مدیریت بحران کشور 

است. 

هم زمان با هفته بس��یج دانش آموزی، یادواره ش��هدای دانش آموز و فرهنگی 
شهرستان اردل در مسجد امام حسین )ع( روستای دوازده امام برگزار گردید.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران بس��یج اس��تان چهارمحال و بختیاری، مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در س��پاه ناحیه شهرکرد، پیام یادواره های شهدا را احیاي 

مقاومت که همان شعار اسالم اصیل است عنوان کرد.
حجت االس��الم علی اکبر دلدار افزود: شایسته است در سایه این برنامه های 
معنوی جنبه های مختلف جنگ نرم شناسایی و جوانان را به اخالق و معنویت 
بیش��تر مجهز کنیم. وی به 13 آبان اش��اره کرد و گفت: در این روز تاریخی، 
دانش��جویان و دانش آموزان النه جاسوس��ی را به تصرف خود درآوردند و با 
این اقدام ارزشمند، هیمنه استکبار جهانی را در هم شکستند. حجت االسالم 
دلدار افزود: همه ساله مردم فهیم و انقالبی ایران اسالمی با حضور در تظاهرات 
حماسی و پرشور خود، یاد و خاطره آن فداکاری ها را گرامی می دارند و انزجار 
خود را از استکبار جهانی ابراز می کنند. در آغاز این یادواره، فرمانده سپاه ناحیه 
اردل ضمن خوش آمد گویی و بیان خاطره هایی از شهدا و رزمندگان 8 سال 

دفاع مقدس، به بیان شخصیت شهیدان عزیزالهی و فهمیده پرداخت.
سرهنگ پاس��دار عبدالمحمد سعیدی، ش��هید فهمیده را یک جوان نمونه و 
استثنایی ارزیابی کرد و گفت: جسم شهید فهمیده رفت اما روحش زنده ماند، 
یادش ابدی شد و خاطره اش به صورت اسطوره در آمد و ما باید ادامه دهنده 

راه شهدا باشیم.
تجلیل از خانواده معظم ش��هدا و اج��رای برنامه های متنوع فرهنگی از دیگر 

برنامه های این روز بود.

هم زمان با هفته بسیج دانش آموزی، چهارمین یادواره شهدای دانش آموز و 
فرهنگی بخش میانکوه به همت حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی این بخش 
در محل هنرستان شبانه روزی دکتر حسابی سرخون برگزار شد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران بسیج استان چهارمحال و بختیاری، معاون تربیت و آموزش 
عقیدتی سیاسی سپاه قمر بنی هاشم استان که در جمع خانواده معظم شهدا، 
مسئوالن محلی، بسیجیان و آحاد مردم سخن می گفت، ضمن تأکید بر لزوم 
گس��ترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خصوص نسل جوان اظهار 
داشت: امروز اگر بخواهیم در برابر دشمنان و استکبار جهانی که با روش جنگ 
نرم به میدان آمده اند، مقابله کنیم باید به خواسته شهدای عزیزمان که همان 
پیروی از والیت فقیه است عمل کرده و پشتیبان والیت فقیه باشیم تا بتوانیم 
در مقابل این گونه جنگ ها ایستادگی کنیم. حجت االسالم سید ولی موسوی 
به جنگ نرم دشمن علیه نظام اسالمی اشاره کرد و گفت: امروزه جنگ سخت  
و نبرد رو در رو جای خود را به جنگ نرم و امواجی داده که تفکر، عقیده و 
اعتقادهای دینی و ملی ما را هدف گرفته و جوانان ما باید بسیار هوشیار باشند 
که در دام توطئه های استکباری نیفتند. در ابتدای این مراسم،  فرمانده سپاه ناحیه 
اردل به حاضران خیر مقدم گفت.سرهنگ پاسدار عبدالمحمد سعیدی با بیان 
خاطره هایی از شهدا یاد و خاطره طالیه داران فتح و پیروزی را گرامی داشت 
و از یادگاران 8 سال دفاع مقدس خواست تا با بیان خاطره و فداکاری های 

رزمندگان اسالم، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کنند.
تالوت قرآن، اجرای سرود، مقاله، قرائت دکلمه، تجلیل از خانواده معظم شهدا 

و مداحی، از دیگر برنامه های این مراسم بود.

نهمین گردهمایی دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان با حضور جمعی از مسئوالن اس��تان در محل تاالر فردوسی این 
واحد دانشگاهی برگزار گردید. در آیین نشست این گرد همایی آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد )امام جمعه شهر اصفهان( ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای 8 سال دفاع مقدس گفت: به تعبیر قرآن شهدا زنده اند اگر چه از بعد 
جس��مانی برای ما قابل دیدن نمی باشند. وی با اشاره به این مطلب که انسان 
ابعاد مختلفی دارد تأکید کرد: عوالم عالم هس��تی از ناسوت گرفته تا ملکوت 
مجموعه ای از نش��انه های ذات اقدس خداوندی اس��ت که باید در آن تفکر 
و تدبر صورت گیرد. امام جمعه ش��هر اصفهان افزود: از مجموع آیه هاي قرآن 
می توان تشخیص داد که انسان دارای دو بعد حیوانی و انسانی است، که با بعد 
حیوانی آن زنده هستیم و با بعد انسانی آن به عوالم معنوی عالم هستی راه پیدا 
می کنیم. این عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به فرزندان شاهد و ایثارگر 
گفت: اگر پدران، برادران، و همسران شما حماسه نیافریده بودند امروز در کمال 
آرامش در این مکان مقدس جمع نمی شدیم تا از آرمان های انقالب اسالمی 
سخن بگوییم. وی وجود 5 شهید گمنام در واحد خوراسگان را نشانه خیر و 
برکت خواند و افزود: اگر چه اعضاء و جوارح فیزیکی و جس��می آنان قابل 
رؤیت نیست اما می توان وجود معنوی آنان را در فضای این دانشگاه استشمام 
کرد. وی در پایان از س��تاد شاهد و ایثارگران واحد خوراسگان تقدیر و تشکر 
کرد و گفت: رئیس واحد خوراسگان با نگرش عمیقی که داشتند این دانشگاه 
جزو اولین دانشگاه هایی بود که از خاکسپاری شهدا استقبال کرد و فضای این 

دانشگاه را از عطر وجود این عزیزان لبریز کرد. 

تقدیر از عملکرد آب و فاضالب روستایي استان در مقابله با خشکسالي 
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مردم نگران کمب��ود کاالها در اجرای هدفمند کردن یارانه ها نباش��ند. 
محمدحس��ن نکویی مهر )معاون وزیر بازرگانی(، در گفتگو با موج، به 
نقش مردم در اجرای هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و خواستار نظارت 

مردم در بحث های قیمتی کاالها شد. 
وی با بیان اینکه مردم باید از وضعیت کاالها مطلع باشند، اظهار داشت: ایران 
کشوری است که در بسیاری از صنایع، بیش از نیاز داخل از تولید و عرضه 
کاالها برخوردارست. وی ادامه داد: پس از افزایش قیمت حامل های انرژی 
نیز کاال به وفور یافت می شود بنابراین در خصوص کمبود کاالها نگرانی 
 وجود ندارد. معاون وزیر بازرگانی گفت: در این میان ممکن اس��ت که 
عده ای با هجوم در خرید برخی از کاالها موجبات افزایش قیمت ها و 

تقاضاها را فراهم آورند. 
وی ادامه داد: در حالی که نیازی به ذخیره سازی نیست و در همه زمینه کاال به 
 وفور وجود دارد و حتی در بسیاری از کاالها باید از استراتژی توسعه برخوردار 

باشیم. 

معاون وزیر بازرگاني خبر داد:

نگراني مردم در خصوص کمبود 
کاال بي مورد است

اقتصاد امروز

تحدید حدود اختصاصی
6/515 ش��ماره: 8189 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین بائره ش��ماره پالک 406 
فرعی از 76 اصلی واقع در ریسه جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام احمد رئیسی 
راد در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد 
اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/1 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب 
ای��ن آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/8/16
م الف/ 449                                           شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصی

6/516 ش��ماره: 8188 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین معروف 14 کیله ش��ماره 
پالک 259 فرعی از 76 اصلی واقع در ریس��ه جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام 
احمد رئیس��ی راد و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/1 در محل ش��روع و به عمل 
خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/8/16
م الف/ 448                                             شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصی

6/534 ش��ماره: 8916 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین معروف بیس��ت قفیزی 
معروف به دشت وزاغون شماره پالک 1221 فرعی از 120 اصلی واقع در خفر جزء بخش 

9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام خانم پروین توکلی خفری و غیره در جریان ثبت میباشد 
و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر 
از م��اده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 89/10/8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/8/16

م الف/ 469                                            شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

مزایده مال غیر منقول
8/235 بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 39/2304/م/88 تمامت 22/131 از200 سهم مشاع 
از کل 2579/14 س��هم شش��دانگ پالک های ثبتی ش��ماره 23/1588،1590،127 واقع در 
س��ودآباد بخش یک ثبتی شهرضا که حدود و مش��خصات پالک های ثبتی به شرح پرونده 
ثبتی می باش��د به نام مصطفی میرزائی در جریان ثبت می باش��د که در قبال طلب شهرداری 
ش��هرضا بس��تانکار پرونده اجرائی کالس��ه مذکور قباًل بنا به درخواست بستانکار بازداشت 
و م��ورد ارزیاب��ی ق��رار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مام��ور اجرا و برگ 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. مورد بازدید که 
تمامت200 سهم مشاع از کل 2579/14 سهم ششدانگ پالک های مذکور در محل بصورت 
یکبابخانه به مساحت عرصه 185/5مترمربع و مساحت اعیانی 444مترمربع در سه طبقه می 
باشد که ساختمان به صورت نیمه اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک و درب و پنجره های 
بیرون فلزی که دو طبقه آن مسکونی و یک طبقه آن فقط مسقف در حد سفتکاری می باشد 
و نمای کوچه آجرزبره می باشد. که به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال )750/000/000( 
ریال ارزیابی گردید. که تمامت 22/131 س��هم مش��اع از 200 س��هم از کل 2579/14 سهم 
شش��دانگ پالک های ثبتی 23/127 باقیمانده 23/1588 و 23/1590 در جلسه مزایده که از 
س��اعت 9 صبح الی 12 روز چهارش��نبه مورخ 89/9/30 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. که مزایده از مبلغ کارشناسی هشتاد و دو 

میلیون و نهصد و نود و دو هزار و شش��صد و دوازده ریال )82/992/612( ریال شروع وبه 
باالترین قیمت به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود و چنانچه روز مزایده با تعطیلی 
پیش بینی نشده ای مواجه گردد مزایده روز بعد از آن تشکیل میگردد، طالبین میتوانند قبل از 
تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا خیابان شهید یزدانی فرعی 30کوچه شهید 
شیروان بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های 
انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق 
انشعاب وآبونمان ،آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد 

این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود درتاریخ 89/8/16 چاپ ومنتشر میشود.
م الف/ 466                            میر محمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

  
ابالغ رأي

8/246 ش��ماره دادنامه: 8909970353000746، ش��ماره پرونده: 8809980365302583، 
شماره بایگاني شعبه: 890316، شاکي: گزارش )جنبه عمومي جرم(، متهم: آقاي محمدرضا 
کاویان پور اصفهاني به نشاني مجهول المکان، اتهام:  ایراد صدمه بدني غیرعمدي، گردشکار:  

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

در خص��وص اتهام محمدرضا کاویان پور اصفهاني فرزند علي اکبر مبني بر بي احتیاطي در 
امر رانندگي منتهي به صدمه بدني غیرعمدي موضوع ش��کایت محسن باقریان فرزند محمد 
از توجه به ش��کایت شاکي، نظریه افسر کارش��ناس فني تصادفات که علت تامه تصادف را 
بي احتیاطي از ناحیه متهم اعالم نموده اس��ت که به این نظریه اعتراضي بعمل نیامده اس��ت 
کیفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي و انقالب و اقاریر متهم بزه انتسابي نسبت به وي 
محرز و مس��لم بوده لذا دادگاه از حیث جنبه عمومي جرم به استناد مواد 714 و 717 قانون 
مج��ازات اس��المي و با رعایت بند 2 از م��اده 3 قانون وصول برخ��ي از درآمدهاي دولت 
و مص��رف آن در م��وارد معین مته��م را به پرداخت مبلغ یک میلی��ون ریال جزاي نقدي به 
نف��ع صندوق دول��ت محکوم مي نماید رأي صادره غیابي ظ��رف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ي و ظرف مدت بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در یکي از ش��عب 

محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد. 

م الف/ 10829                     اسفناني- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
8/248 در خصوص پرونده کالس��ه 89-1210 ش 7 خواهان ش��هرام نابخش دادخواس��تي 
مبني بر تقاضاي رس��یدگي و ص��دور حکم مبني بر الزام خواندگان ب��ه حضور در یکي از 
دفاتر اس��ناد رسمي در جهت انتقال س��ند یکدستگاه خودروي س��واري به طرفیت شهرام 
قنبري- مس��عود هرمزنیا تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ 89/9/27 
س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در 
خیابان محتش��م کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي 

و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 10847                              شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/249 آقاي محمود کالن تبار داراي شناسنامه شماره 2999 به شرح دادخواست به کالسه 
89-3473 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد کالن تبار بشناسنامه 358 در تاریخ 89/6/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: همسر و سه پسر و دو دختر به 
اس��امي زیر:  1- طاهره دهان کیواني ش ش 831 همس��ر مرحوم. 2- محمود کالن تبار ش 
ش 2999 فرزند مرحوم . 3- ابوالقاسم کالن تبار ش ش 780 فرزند مرحوم. 4- نیره کالن 
تبار ش ش 2282 فرزند مرحوم 5- مریم کالن تبار ش ش 10419 فرزند مرحوم. 6- محمد 
کالن تبار ش ش 6477 فرزند مرحوم. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت پي در پي ماهي یکمرتبه آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف/ 10848                          رئیس شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

نماین��ده م��ردم آران و بیدگل و کاش��ان در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: اجرای قانون منطقه ویژه 
اقتصادی کاشان ضمن توجه جدی دولت خدمتگزار 
و عدالت محور دهم، زمینه رشد و توسعه کشور را 
فراهم می کند. علی اصغر گرانمایه در گفتگو با ایرنا، 
اظهار داش��ت: دولت با ابالغ قانون ایجاد یک منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی و بیس��ت و س��ه منطقه ویژه 
اقتصادی مقدمه های توس��عه فعالیت های تجاری، 
بازرگانی و جذب س��رمایه گذاری را در استان های 
کش��ور فراهم کرد. وی اف��زود: طبق اصل یکصد و 
بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
دولت مجاز است در شهرستان کاشان نیز منطقه ویژه 

اقتصادی ایجاد کند. 
وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی کاشان در زمینی به 
مساحت سه هزار هکتار و در حد فاصل استان های 
اصفهان و قم در حاشیه شهر مشکات و منطقه سن 

س��ن، احداث و راه اندازی می ش��ود. وی بیان کرد: 
تأسیس این منطقه به علت داشتن زیرساخت هایی از 
قبیل راه های ارتباطی مناسب راه آهن، جاده ترانزیت 
شمال به جنوب کش��ور )آزاد راه امیرکبیر(، نزدیکی 
ب��ه فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( آب، برق و 
مخابرات نقش چش��م گیری در رش��د، شکوفایی و 
توسعه کاشان و هم چنین استان های همجوار خواهد 

داشت. 
وی گفت: با توجه به موقعیت این شهرستان پیش بینی 
می شود که حجم مناسبی از سرمایه گذاری و گردش 
مالی جذب این منطقه تجاری و اقتصادی شود. این 
نماینده مجلس اظهار داشت: منطقه های ویژه اقتصادی 
به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی، برقراری 
ارتباط تجاری بین المللی، تحرک در اقتصاد منطقه 
ای، تولید و پ��ردازش کاال، انتقال فناوری، صادرات 
غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه 

گذاری داخلی و خارجی، عبور خارجی )ترانزیت( و 
انتقال کاال )ترانشیب( در شهرستان هایی که استعداد 
و ت��وان الزم برای تحقق هدف های مذکور را دارند 

ایجاد می شوند. 
گرانمایه افزود: این اقدام دولت خدمتگزار نشانه تالش 
برای توسعه متوزان در تمام نقاط ایران اسالمی است. 
موضوع منطقه ویژه اقتصادی کاشان در آذر 1378 در 
کمیس��یون اقتصادی و هیأت دولت تصویب و پس 
از آن به صورت الیحه ای برای بررس��ی به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شد.
الیحه دول��ت در خصوص ایج��اد 23 منطقه ویژه 
اقتصادی در کش��ور از جمله کاشان در چهارم مهر 
امسال در مجلس شورای اسالمی تصویب و قانونی 
شد و شورای نگهبان هم در 14 مهر، قانون تشکیل 
این منطقه ها را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی 

ندانست.

نماینده كاشان: 

منطقه ویژه اقتصادي کاشان، زمینه ساز توسعه خواهد بود

مدیركل بنیاد مسکن استان:
مصالح ساختماني

حساب شده گران خواهد شد!  
 مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی اس��تان اصفهان گفت: با اجرای طرح هدفمندسازی 
یارانه ها، در بخش مصالح ساختمانی افزایش قیمت خواهیم  داشت اما این افزایش حساب 

شده خواهد بود.
س��ید اصغر مس��تولی زاده در حاشیه نمایش��گاه معماری و فناوری های نوین ساختمان در 
اصفهان، در گفتگو با واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بیان داشت: دولت 
در ارتباط با موضوع صنعت ساختمان پس از هدفمندسازی یارانه ها نیز برنامه هایی را تنظیم 

کرده است. 
وی ادامه داد: این امر از طریق توزیع امکانات در این بخش صورت می گیرد.

مستولی زاده در ادامه با اشاره به این که ساخت و ساز کشور باید در هر سه بخش سنتی، نیمه 
صنعتی و صنعتی در کنار هم پیش رود، اظهار داشت: در این صورت می توان به سمت استفاده 

بهینه از امکانات با حداقل هزینه پیش رفت. 
وی روند فعلی صنعت س��اختمان را بیشتر در بخش نیمه صنعتی قوی دانست وافزود: باید 
تعاریف این حوزه را به طور دقیق مش��خص کرد تا فرهنگ سازی و برنامه ریزی های الزم 

صورت پذیرد.

نمایشگاه ساختمان در رده های خاص رشد كرده است 
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان اصفهان، هم چنین پیرامون نمایشگاه معماری و 
فناوری های نوین اصفهان گفت: این نمایش��گاه در رده های خاص رش��د کرده و در زمینه 

نوآوری نیز بسیار قابل توجه است. 
مس��تولی زاده تأکید کرد: همین تنوع محصوالت و مش��ارکت کنندگان در نمایشگاه، عامل 

فرهنگ سازی مصرف خواهد بود چرا که تنوع، افراد را به فکر استفاده و تغییر می اندازد. 
وی در خصوص تأثیر این نمایشگاه ها در رونق بخشیدن به بخش ساختمان اضافه کرد: اگر 
منابع محدود باش��د، تأثیرهای کمتری خواهد ش��د اما در صورت وجود منابع فراوان، دست 
تولید کننده نیز باز خواهد بود و ارائه امکانات و خدمات نمایش��گاهی نیز قابل برنامه ریزی 

می شود.  

تنوع در پروژه های غیر مسکن مهر قابل انجام است 
مستولی زاده هم چنین اذعان داشت: منابع مالی و امکانات باید بر اساس هر سه گونه صنعت 
ساختمان  تعریف شوند.  به گفته وی در شرایط فعلی در بخش مسکن مهر باید ویژگی های 
خاصی را انتخاب کرد اما در پروژه های دیگر می توان تنوع بیشتری را لحاظ نمود. وی در 
پاس��خ به وجود یا عدم وجود رکود در صنعت س��اختمان کشور گفت: از آن جا که در حال 
حاضر پروژه های ساختمانی تنها در زمینه مسکن مهر تعریف شده اند، تصور رکود در این 

صنعت وجود دارد و به همین دلیل باید پروژه های مسکن را جامع تر کرد. 
وی در پایان از بهره برداری اولین س��ری واحد های مسکن مهر استان در بهمن ماه 89 خبر 

داد.  

با اجرای هدفمندسازی یارانه ها؛
 تصميم گيری برای سرمایه گذاری 

در بــازار سرمــایه آسان تر می شود
مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و حاکم شدن 
قانون بر بازار، تکلیف بازار سرمایه مشخص شده و سرمایه گذاران به راحتی می توانند برای 
سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند. حسن قالیباف اصل در گفتگو با ایرنا، درباره تأثیر هدفمند 
کردن یارانه ها بر بازار س��رمایه کش��ور،  تصریح کرد: با اجرای این قانون تخصیص سرمایه و 
عملکرد اقتصادی شرکت ها بهتر خواهد شد، ضمن آنکه از سرمایه ای که در اختیار است بهتر 
می توان استفاده کرد. وی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها و سود آوری را از بحث های 
کارشناسی مورد توجه در بازار سرمایه دانست و گفت:  کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری 
و تحلیل گران باید تأثیر هدفمند کردن یارانه ها را روی هر شرکت و صنعت بررسی کنند. وی 
ادامه داد: این امکان وجود دارد که هدفمند کردن یارانه ها در صنایعی تأثیرگذار نباشد و برای 
برخی دیگر پیامدهایی را به همراه داشته باشد. قالیباف اصل تصریح کرد آنچه برای بورس از 
اهمیت زیادی برخوردار بوده این است که اثرهای بلند مدت این طرح به شفافیت در بورس نیز 
کمک خواهد کرد. مدیرعامل شرکت بورس افزود: سرمایه گذاران برخی از صنایع و شرکت ها 
به طور دائم نگران بودند که دولت در خصوص فرآورده و نهاده های تولیدی این ش��رکت ها 

چه تصمیمی را اتخاذ می کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
عدم تعامل ارگان های دولتی، اثر تحریم های 

خارجی را تشدید کرده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: عدم همکاری و تعامل از سوی سازمان ها و ارگان ها 
بر بنگاه های اقتصادی باعث مضاعف ش��دن اثر تحریم های خارجی ش��ده است. به گزارش 
ایمنا، س��ید مصطفی صفوی بیان داشت: برخی از دس��تگاه های دولتی و بانک ها به نوعی با 
تولیدکنندگان داخلی عدم تعامل و همکاری دارند و با بس��تن حساب های بانکی شرکت ها 
و فعالیت های��ی از این قبیل به نحوی عمل می کنند که اثر این گونه ناهماهنگی ها بیش��تر از 
تحریم های خارجی بر بنگاه های اقتصادی اس��ت. وی توجه کمیسیون های اتاق بازرگانی و 
گروهی از کارشناس��ان را به تأثیر تحریم های اقتصادی و مقایس��ه آن با اثرهای عدم تعامل 
سازمان های دولتی را خواستار شد. نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تقابل داشتن 
برخی از قانون های کشور در رابطه با کسب و کار گفت: بعضی از قانون های موجود در حوزه 
اقتصاد برای واحدهای تولیدی تفس��یرهای متضادی ایجاد کرده که باعث سردرگمی مدیران 
این واحدها شده است. وی متفاوت بودن تفسیرهای سازمان های دولتی از قانون های موجود 
را چالش دیگر واحدهای تولیدی برشمرد و بیان داشت: برای مثال سازمان صنایع و معادن با 
بررسی پرونده یک واحد تولیدی امکان فعالیت آن را بدون مانع می داند اما سازمان های دولتی 

دیگر به استناد قانون ویژه خود اجازه فعالیت به آن واحد را نمی دهند.

پویا جبل عاملي
پرسش��ی که در ای��ن مقاله مط��رح می کنیم، موضوعی اس��ت که امروزه 
مورد توجه بس��یاری از اقتصاددانان اس��ت. س��ؤال این اس��ت که چرا در 
برخ��ی از کش��ورهای در حال توس��عه، اصالح های اقتص��ادی در قوانین 
ی��ا نهاده��ا، کارای��ی خ��ود را نش��ان داده ام��ا در برخی وضعی��ت تغییر 
نکرده اس��ت؟ این اصالحات که ش��امل خصوصی س��ازی، کاهش موانع 
تجاری، اص��الح نظام مالیاتی، کاه��ش یارانه ها و... می ش��وند، به طور 
 مث��ال در بس��یاری از اقتصاد ه��ای ق��اره آفریقا و آمری��کای التین موفق 

نبوده اند. 
در واقع نظام تصمیم گیری در این اقتصادها با وجود آن که به سمت اقتصاد 
بازار حرکت کرده و اصالح ها را به صورت قانون در آورده اس��ت اما در 
صحنه عمل، نتیجه نظری مورد انتظار حاصل نش��ده اس��ت. در حالی که 
اصالحات اقتصادی در چین کمونیستی، دستاوردهای بسیاری داشته است 
و این کش��ور به قدرتی نوظهور تبدیل گردیده، اصالحات در کشورهایی 
که وضعیتی به مراتب بهتر از چین داش��ته اند و حتی در بلوک کمونیستی 
ه��م نبوده اند، مانند برخی از کش��ورهای آمریکای التین نتوانس��ته نتیجه 
بخش باشد. البته در تحلیل کارایی اصالحات بی تردید متغیرهای بسیاری 
دخیل هستند که از نحوه انجام اصالحات، تدریجی بودن آن، فراگیری آن 
و... را ش��امل می ش��ود با این وجود تحقیق هایی وجود دارد که در مورد 
یک اصالح خاص نتیجه مورد نظر در برخی از کش��ورها حاصل شده اما 
در برخی دیگر به دس��ت نیامده اس��ت. این موارد نشان می دهد که یک 
بسته اصالحی مشخص آثار متفاوتی در کشورهای مختلف داشته است. 

بدین شکل دیگر نمی توان چرایی عدم کارایی اصالحات را به متغیرهایی 
که وابس��ته به ناهمگنی بس��ته های اصالحی در هر اقتصاد اس��ت مرتبط 
دانس��ت و علت را باید در ساختار اقتصاد- سیاسی کشور میزبان جستجو 
کرد. به عنوان مثال، کارهای بسیاری که در ارتباط با تأثیر افزایش استقالل 
بانک مرکزی بر تورم انجام ش��ده، نش��ان داده اس��ت که اصالح قانون در 
جهت کاهش مداخله دولت در سیاس��ت های پولی هر چند در بس��یاری 
از کش��ورها کاهش تورم را به همراه داش��ته اما تأثیر معناداری در برخی 
از کش��ورها نداشته اس��ت. در این مورد اصالح قانون در کشورهای مورد 
مطالعه با شاخص های کمی اندازه گیری شده و تحقیق شده که تغییر یک 

واحدی در شاخص بر تورم اثر معنی دار آماری داشته است یا خیر. 
آن چنان که مش��خص اس��ت در این مورد تغییر یک واحدی در شاخص 
در تمامی کش��ورهای مورد تحقیق یکسان بوده و مسأله ناهمگنی نامربوط 
اس��ت. در مقام پاس��خ بس��یاری از اقتصاددانان به تحلیل ش��رایط اقتصاد 

سیاسی پرداخته اند که اصالحات در آن رخ داده است. 
موکان��د و ردری��ک مدل��ی را ارائ��ه می دهند ک��ه در آن سیاس��تمداران 
قلم��داد  پ��اک  اف��رادی  م��ردم،  عم��وم  ن��گاه  در  آنک��ه  ب��رای  تنه��ا 
 ش��وند در پ��ی اصالحات��ی می رون��د ک��ه خ��ود می دانن��د ناکارآم��د 

است. 
در واق��ع آنان تعادلی میان منافع ف��ردی و گروهی که به آن تعلق دارند و 
نیاز به آنکه نش��ان دهند افرادی امین و غیرفاس��د هستند ایجاد می کنند و 

این تعادل اصالحات اسمی اقتصادی است.
از س��وی دیگ��ر مطالعه های بس��یاری مانند کار دالر و اسونس��ون نش��ان 
می دهند که با وج��ود یک دولت دموکراتیک احتمال موفقیت اصالحات 
بیش��تر است. وجود نهاد های کارا هم همان طور که برنساید و دالر نشان 
می دهن��د در موفقی��ت اصالحات تأثیر معن��ا داری دارد آن چنان که آنان 
نش��ان می دهند در صورت وجود چنین نهادهایی کمک های بین المللی 
می تواند منجر به رش��د اقتصادی در کش��ور میزبان شود. عاصم اوغلو و 
همکاران اما نش��ان می دهند که نقش محدودیت ها در نظام سیاس��ی بر 

عملی شدن اصالحات تأثیر پررنگی دارد. 
آنه��ا در مدل نظری خود نش��ان می دهند که وقت��ی محدودیتی بر رفتار 
سیاس��تمداران در یک نظام سیاس��ی وجود نداش��ته باش��د، به طور مثال 
سیاس��تمداران با انتخاب ها تعیین نش��وند و یا آن که نظارت و حسابرسی 
از س��وی ش��هروندان بر عملکرد آنان وجود نداش��ته باشد، سیاست های 
انحرافی به نفع گروه های دارای نفوذ، اصالحات اقتصادی را به بن بست 
می کشد. از سوی دیگر در همین مدل وقتی این محدودیت ها بسیار قوی 
باشد و سیاستمداران با اندک انحرافی از ترجیح های عامه مجازات شوند، 

باز هم اصالحات اقتصادی به ظهور نمی رسد. 
آنان به این نتیجه می رسند که تضمین اصالحات اقتصادی در وجود ساختاری 
با محدودیت های بینابینی اس��ت. آنها خود نشان می دهند که چگونه در 
مورد استقالل بانک مرکزی صادق هستند و اصالح وابستگی بانک مرکزی 
 به دولت در کش��ورهایی با محدودیت ه��ای بینابینی موجب کاهش تورم 

می شود. 
تئوری س��اده ام��ا مهم اینان در دل خ��ود بر این نکته اش��اره می کند که 
نظام های سیاس��ی ب��دون حکومت قان��ون )قانون در این ج��ا به معنای 
تضمین کننده آزادی همه ش��هروندان به طور مس��اوی است( محدودیت 
ناچی��ز و ضعیفی را ب��ر تصمیم گیرندگانش تحمی��ل می کند و در نتیجه 
آن اصالح��ات اقتصادی با وجود سیاس��ت های انحرافی کارایی نخواهند 
داشت. به عبارت دیگر گروه های دارای نفوذ با شرایط و قوانین اصالحی 
جدید باز هم می توانند سیاس��ت هایی را در صحنه عمل از سیاستگذاران 

 طل��ب کرده و آنان را تش��ویق به انجام آن کنند ک��ه منافع آنان را تضمین 
کند. 

به عنوان مثال آن چنان که در تحلیل های مرتبط با خصوصی سازی مطرح 
اس��ت احتمال مالکیت خصوصی بنگاه های دولت��ی خارج از چارچوب 
بازار، توس��ط کسانی که پیش از این با مالکیت دولتی از آن نفع می بردند 
زیاد اس��ت و در عمل سیاس��ت اصالحی برای خصوصی سازی ناکارآمد 

می شود. 
وضعیت��ی که به خص��وص در آمریکای التین باعث نتیج��ه ندادن برخی 
از اصالح��ات اقتص��ادی ش��د. در همین فق��دان حکومت قان��ون نهفته 
اس��ت. از س��وی دیگر اصالحات اقتصادی در س��اخت های سیاسی که 
محدودیت های س��ختی را در جهت اصولی مشخص اعمال می کنند نیز 
کارا نیس��تند چرا که نمی توانند چارچوب اقتصاد- سیاسی کنونی را تغییر 
دهند. در این مورد اس��ت که می توان مدعی ب��ود اگر این محدودیت ها 
تلطیف شود و یا آنکه حافظان این محدودیت ها در سطوح فوقانی قدرت 
بدین نتیجه برسند که باید به سمت اصالح واقعی بروند آنگاه نتیجه مورد 
انتظار حاصل می ش��ود. این وضعیت در بس��یاری از کشورهای در حال 

گذار از وضعیت سوسیالیستی خود را نشان داده است. 
در بیشتر کش��ورهای بلوک ش��رقی اصالح های اقتصای نتیجه داده است 
و وضعیت��ی که در آن محدودیت های قوی وجود داش��ت، تلطیف ش��د 
و در نتیج��ه آن، اصالح��ات نیز به نتیجه رس��ید. مورد آش��کار دیگر نیز 
چین اس��ت که  به دلیل حکم رانی قانون، با تغییر رویکرد سطوح فوقانی 
 ق��درت و تلطی��ف محدودیت ها، اصالح��ات اقتصادی نتیجه ش��گرفی 

داشتند. 
از همین منظر اس��ت که به نظ��ر نگارنده اصالح��ات تدریجی که امروز 
رائول کاس��ترو در کوبا به مورد اجرا گذارده است می تواند در دهه های 
آتی حتی در مقایس��ه با کش��ورهایی که در حال حاضر وضعیت اقتصادی 
بهتری دارند، نتیجه بخش تر باش��د. از س��وی دیگر می توان کشورهایی 
را مث��ال زد ک��ه ترکیب��ی از محدودیت ها )ضعیف، بینابین��ی و قوی( در 
حوزه ه��ای مختلف آن وجود دارد و در این نمونه ها، بانیان حرکت های 
اصالح��ی در اقتص��اد ب��ا مجموع��ه ای پیچی��ده از رواب��ط در س��اخت 
 سیاس��ی مواجه اند که راه را برای ثمربخش��ی اصالحات بس��یار دش��وار 

می کند. 
الزم به ذکر است که در این جا بحث بر سر پرسش قدیمی اولویت کدام 
اصالحات نیست، زیرا چه بسا هزینه اصالح ساخت سیاسی مطلوب برای 
ثمربخش��ی اصالحات اقتصادی بسیار بیش��تر از عملی نشدن کامل نتیجه 

اصالحات اقتصادی در ساخت سیاسی فعلی باشد.

چرا

اصالحات 
اقتصادی 

همیشه   
ثمربخش    

نیستند؟
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آقای مدرس زاده در حال حاضر نقش 
مطبوعات استانی چگونه باید باشد؟

شفاف بودن و شفاف سازی از مهم ترین 
عملکردهاس��ت. ما در ش��هرداری سعی 
کرده ای��م ش��بانه روزی درب اتاقمان به 
روی مردم و نمایندگان اصناف و گروه ها 
باز باشد و با مالقات های عمومی شفاف 
اطالع رسانی را کامل کرده ایم. مطبوعات 
هم باید ش��فاف و بی پرده عمل کنند از 
تعاری��ف معمول فاصله بگیرند و به بطن 
م��ردم و جامعه بیایند، برای همه قش��ری 
مطلب داشته باشند و اطالع رسانی را در 
ح��د اس��تانداردهای روز دنیا انجام دهند 
در خدمت جایی نباش��ند و از نگاه ها و 
رویکردهای خطی و جناحی دوری کنند 
و از خادم��ان مردم حمای��ت کرده و پل 
ارتباطی شهرداری و شورا با مردم باشند.

ــاد از مدیران  ــاره انتق ــما درب ــر ش نظ
چیست؟

من ب��ه عن��وان ش��هردار کاش��ان فردی 
انتقادپذی��رم و ب��ه انتقاد پاس��خ ش��فاف 
می دهم و اگر به حق باش��د باید راهکار 
آن ارائه ش��ود و اگ��ر راهکارها مفید بود 
بای��د از آن اس��تفاده ک��رد و رفتاره��ا و 

عملکردها را تصحیح نمود.
از فعالیت های اخیر شهرداری كاشان 

در حوزه های مختلف بگویید؟
و  م��ردم  ب��ا  مش��ارکتی  نشس��ت های 
مش��ارکتی عمل کردن در خدمات و حل 
مش��کل ها و نیز انجام برخی پروژه ها از 
دستاوردهای شهردار کاشان است. ایجاد 
پل ارتباطی با مردم از طریق سامانه تلفنی 
137، هم��کاری ب��ا روزنامه های محلی 
و برگزاری نشس��ت های مش��اوره ای و 

مش��ارکتی در کنار نم��از جمعه و ارتباط 
مس��تمر با م��ردم از افتخاره��ای ما بوده 
است. یکی از طرح های قابل ذکر تالش 
در ارتقای فرهنگ ش��هروندی و سپردن 
کاره��ا به مردم بود که در بحث گل کاری 
خیابان ها و بوس��تان ها و نی��ز بازیافت 
توانس��تیم به این مهم دست یابیم. جشن 
بازیاف��ت را با برنامه های ش��اد و اعطای 
هدیه آغاز کرده ایم و اکنون از 200 کیلو 
به 20 تن و 500 کیلو مشارکت مردمی در 

جمع آوری بازیافت رسیدیم.
10 درصد زباله های شهر کاشان توسط 
مردم جمع آوری می ش��ود که ماهانه 40 
میلیون تومان صرفه جویی به همراه دارد

 ایج��اد تاریخ روزش��مار ب��رای افتتاح 
پروژه ها و انجام آنها در زمان وعده داده 

شده
 اختی��ار دادن به مدیران ش��هرداری در 
سال همت مضاعف برای خودجوشی و 

تکاپوی بیشتر
 از بی��ن ب��ردن محدودی��ت س��اعت 
کاری و تقوی��ت روحی��ه کار خادمانه در 

ساعت های غیر اداری 
 تعیین روزشمار افتتاح پروژه ها در ایام 

مبارک تا دهه فجر سال 89
ــعه مدیریت شهری و  در راستای توس

خدمات چه كرده اید؟
تبعی��ت از اس��تان اصفهان و پی��روی از 
مرکز اس��تان همواره مد نظر بوده اس��ت 
و از آن ل��ذت می بریم. باعث مباهات و 
افتخار است که در استان اصفهان هستیم 
و با 8500 هکتار مس��احت شهرس��تان و 
400 ه��زار نفر جمعیت و آث��ار تاریخی 
و فرهنگی فراوان با نزدیک 40 دانش��گاه 

باعث افتخار اصفهان باشیم. 
اس��تان  در  کاش��ان  وج��ود 
ش��دن  چن��دان  دو  س��بب   اصفه��ان 
ارزش ه��ای تاریخ��ی و توانمندی های 
فرهنگی آن می ش��ود و کاشان با استفاده 
از توانمندی های اصفهان می تواند خود 
را ب��ه اوج برس��اند و در این راس��تا باید 
از پتانس��یل اصفه��ان به عن��وان پایتخت 
فرهنگ��ی ایران اس��المی در ش��کوفائی 

شهرستان کاشان بهره برد.
 ما ب��ا ایج��اد معاونت ه��ای مختلف و 

س��ازمان رفاهی تفریحی باعث فراگیری 
فعالیت های فرهنگی در این شهر شده ایم 
و برنامه ریزی های مختلفی برای نش��اط 
ش��هروندان انج��ام داده ای��م. پارک های 
تخصصی، برنامه های فرهنگی و پیشروی 
به سوی ش��هری مدرن، از برنامه های ما 

بوده است.
ــما در برخورد با مطبوعات  رویکرد ش

چگونه است؟
باید س��نت گرایی و نگاه کلیش��ه ای را 
حذف کنیم. با مدیریت علمی و استفاده از 
همه توان و امکانات باید خوراک خبری 
و تحلیلی مناسب به مطبوعات داد. تأکید 
ما بیش��تر روی مس��ائل بومی کاشان مثل 
جش��ن گالب گیری و مراسم قالی شویی 
و سایر مسائل فرهنگی است. سعی کرده 
ایم با مطبوع��ات محلی، واحد خبر صدا 
و سیما و همه رسانه ها همکاری کنیم تا 
تاریخ و تمدن کاشان را همواره درخشان 
و پایدار حفظ کنیم. مدیران ش��هری باید 
رس��انه ای باشند و با ش��فافیت به مردم 

اطالعات دهند.
ــت  ــا رعای ــازی ب ــازی و بهس   در نوس
الگوهای هویتی و تاریخی چه برنامه ای 

دارید؟
کار عمران، بازس��ازی و احیا در کاش��ان 

به س��رعت پیش می رود و با روش های 
س��نتی و بهتری��ن معماران، مهندس��ان و 
کارشناس��ان میراث فرهنگ��ی و مدیریت 
شهری با مصالح استاندارد و مقاوم سازی 
الزم و ایج��اد تعامل با مردم و س��ازمان 
می��راث و مس��کن شهرس��ازی در حفظ 
هویت شهر و زیباتر کردن یادگاری های 
تاریخ بر چهره زیبای کاشان کوشیده ایم.
ــگری و تسهیالت شما  وضعیت گردش

چگونه بوده است؟
امس��ال در 17 روز اول به��ار بی��ش از 2 
میلیون مس��افر به شهرس��تان کاشان وارد 
ش��ده که یک میلی��ون و 600 هزار نفر از 
کاش��ان بازدی��د کردن��د و 916 هزار نفر 
در کاش��ان حداقل یک شب ماندند. آمار 
مرکزهای اس��کان ما نشان از اسکان بیش 
از 300 هزار نف��ر در چادرهای صلواتی، 
با امکانات پزش��کی، بهداشتی، نان و آب 
و حمام رایگان و اس��کان در حس��نیه ها 

و مدرس��ه ها )140 مرک��ز( دارد که 70 
خانه مسکونی نیز با حمایت شهرداری از 
میهمانان داخلی و خارجی پذیرایی کرده 
و آمار نشان از توقف بیش از 36 ساعت 

این عده در کاشان دارد.
ــی پروژه های در  ــای عمران از طرح ه

دست اقدام كاشان بگویید؟
آتش نش��انی جدید و مدرن کاش��ان در 
تاریخ 89/7/7 افتتاح شد و بلوار ساحلی 
نیز از دستاوردهای جدید عمرانی کاشان 
است سالن اجتماعات دارالسالم در حال 
بهره برداری اس��ت و فاز سوم پارک الله 
نیز در دست ساخت است. محور امیرکبیر 
به طول 12 کیلومتر در حال جاده س��ازی 
و اتم��ام ب��وده و نیز طرح ی��ک بلوار 6 
کیلومت��ر پیاده روی و دوچرخه س��واری 
نی��ز از بلوار امام رضا ب��ه طرف باغ فین 
در راستای فرهنگ زندگی سالم دوچرخه 
س��واری و کاهش ترافی��ک در حال اجرا 

می باشد.
ــان در احیا بافت های  شهرداری كاش

فرسوده چه كرده است؟
از 772 هکتار بافت ش��هری کاشان 480 
هکتار آن بافت فرس��وده مصوب است و 
بقیه جزو بافت های تاریخی محس��وب 
می ش��ود. بخش خصوص��ی در این کار 

وارد ش��ده و ش��هرداری نیز با ش��رکت 
تخصص��ی به نام احیا بافت کاش��ان وارد 
عمل ش��ده اس��ت ک��ه در نهای��ت دقت 
با هم��کاری م��ردم عملیات ه��ای احیا 
بافت های��ی انج��ام می ش��ود و بخ��ش 
خصوصی نیز با مرمت خانه های تاریخی 
اقدام به ایجاد میهمان س��را و س��فره خانه 

نموده است.
با توجه به افزایش ترافیک در خصوص 
آزادسازی ها و تعریض خیابان ها چه 

كرده اید؟
در دو س��اله اخی��ر ب��االی 30 درصد از 
منطقه های کور و حادثه خیز شناس��ایی 
گردیده و ب��رای آنها برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت که البته برخی نق��اط در نزدیکی 
بافت ه��ای تاریخی بوده و ب��ه ناچار با 
اس��تفاده از کمربندهای حمایتی ترافیک 
و ایج��اد رینگ های اضاف��ی در اطراف 
ش��هر و خیابان های ورودی، سعی شده 

از ترافیک کاسته شود. 
امتیازهای خوبی برای آزادسازی به مردم 
داده ش��ده و برنامه ری��زی اصولی برای 
کاهش ترافیک از هس��ته مرکزی شهر و 
اطراف نقاط تاریخی انجام ش��ده اس��ت. 
آماربرداری از خودروهای شهر و ورودی 
و خروجی آنها نیز به صورت کامل برای 

حل ترافیک انجام شده است.
آیا طرح جامع مدیریت شهری كاشان 

در افق 1404 تهیه شده است؟
اجرای برنامه بودجه ای 5 ساله و 20 ساله 
در افق 1404 و توس��عه ش��هری، توسعه 
فضای س��بز، ش��هر الکترونیک، حمل و 
نق��ل ریلی و مت��رو، بحث های رفاهی و 
گروه ه��ای بومی و منطقه ای ش��هری و 
مدیریتی در دس��ت انجام است و یکی از 
مسائل عدم عالقه مردم کاشان به آپارتمان 
نش��ینی با توجه به گرمای باال اس��ت که 
خانه ه��ای ویالیی را ترجیح می دهند و 
مسائل بومی باید در این برنامه ها اعمال 

شود.
در زمینه فرهنگ شهروندی چه كرده اید؟
 هن��وز س��ازمان مدون��ی نداری��م ول��ی

نقط��ه نظره��ای الزم گرفت��ه ش��ده و به 
صورت آرام در حال ش��کل گیری است 
حمل و نقل ش��هری و پایین آوردن تردد 
موتورس��یکلت از هدف های طرح است 
که در این خصوص ایجاد پارک ترافیک 
ک��ودکان برای آموزش پایه ای و آموزش 
در مدرسه ها و فرهنگس��راهای خانواده 

نیز انجام پذیرفته است.
ــوری و ایجاد  ــه مح ــه به محل در توج
فضای فرهنگی – تفریحی محله محور 
ــی، چه فعالیتی  ــت محرومیت زدای  جه

داشته اید؟
ایجاد تس��هیالت محله مح��ور و رایگان 
و تش��ویق دس��تگاه ها در توزیع عادالنه 
خدم��ات بین منطقه ه��ا، از فعالیت های 
ش��هرداری ب��وده اس��ت و ب��ه تازگ��ی 
ش��هرداری کاش��ان را ب��ه دو منطقه 1 و 
2 تقس��یم ک��رده ایم تا خدم��ات فراگیر 
محله محورتر ش��ود و در آین��ده نیز هر 
 منطق��ه را به چند بخش تقس��یم خواهیم 

کرد. 
س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری 
نی��ز از برنامه ه��ای فرهنگ��ی، هنری و 
مذهب��ی منطقه ه��ا حمای��ت می کند و 
جش��ن اعی��اد، مس��ابقه ها و برنامه های 
 مختل��ف در فرهنگس��راهای منطقه ه��ا 

برگزار می شود.
در راستای تأمین زیرساخت های یک 
شهر بزرگ چه نیازهایی برآورده شده 

است؟ 
زیرس��اخت های��ی مث��ل برنام��ه ش��هر 
الکترونیکی در حال اجرا اس��ت و انجام 
اتوماس��یون اداری مالی و حسابداری نیز 
در اداره ه��ای ش��هرداری صورت گرفته 
اس��ت. برای ط��رح فاضالب ش��هری با 
ش��رکتی خارجی قرارداد 4 ساله بسته ایم 

تا فاضالب 400 کیلومتری را کامل کند.
ــینه نشینی و سکونت های  مسائل حاش

غیر مجاز در كاشان چگونه است؟
س��کونت های غیر رس��می، مهاجرت و 
حاشیه نش��ینی در کاشان هم وجود دارد 
که با شناس��ایی 7 نقط��ه بحرانی به افراد 
اخط��ار داده ای��م ت��ا افراد غی��ر بومی به 
مکان های رسمی عزیمت کنند و ضوابط 
شهری در ساخت و سازها با اعمال ماده 
100 رعایت ش��ده و با کمک شهروندان 

اجرا شود.

شهردار كاشان در دیدار از روزنامه زاینده رود

استفاده از توانمندی های اصفهان، کاشان را به اوج می رساند

وجود كاشان در استان 
اصفهان سبب 
 دو چندان شدن 
ارزش های تاریخی 
و توانمندی های 
فرهنگی آن می شود 
و كاشان با استفاده از 
توانمندی های اصفهان 
می تواند خود را 
به اوج برساند و در 
این راستا باید از 
پتانسیل اصفهان 
به عنوان پایتخت 
فرهنگی ایران 
اسالمی در شكوفایی 
شهرستان كاشان 
بهره برد.

زاینده رود 
شــهـــــر  كاشــان 
 1700 با  دارالمؤمنین 
شــهید شــهر عالمان و 
فرزانــگان بــا قدمــت 
7 هــزار ســاله و آثــار 
تاریخی بدیــع و نیز به 
عنــوان قطبــی صنعتی 
– تولیــدی در فرش و 

تولیــدات گل و گالب همواره از مطرح ترین شــهرهای 
اســتان بوده اســت با هدف دســتیابی بــه حلقه های 
گمشــده ارتباطــات در روزنامه های اســتانی و در پی 
 ارتباط با شــهر كاشــان، مهندس ســعید مــدرس زاده 
)شــهردار كاشــان( میهمان ویژه روزنامــه زاینده رود 

بودند.
مهندس مــدرس زاده ضمن بازدید از روزنامه زاینده 
رود كــه نشــان از درایــت بــاالی ایشــان در اهمیــت 
بخشی به مطبوعات و اطالع رسانی داشت؛ در خصوص 
 ارتبــاط رســانه ها در اطالع رســانی عملكــرد مدیران 
گفت: نگاه ویژه مدیران روزنامه زاینده رود به كاشان 
و شهرســتان های اســتان قابل تقدیر است و به قول 
مقــام معظم رهبری هر كاری بــدون توقع انجام پذیرد 

به پاداش هم خواهد رسید. 
شــهرداری كاشــان بر لزوم تعامل دو سویه و انعكاس 
شــفاف اخبار، بدون توجه به نگاه های سیاسی و غرض 
ورزی تأكید كرد و افزود: تاریخ هفت هزار ساله كاشان 
باید مورد توجه قرار گیرد و با واكاوی دقیق مورد تحلیل 
واقع شــود. مشــكل شــهری مردم و حتی مشكل های 
پرسنل شــهرداری باید دقیق گفته شــود و مطبوعات 
باید به كمك مدیران بیایند تا حاشــیه ها شفاف سازی 
شــود نه اینكه مطبوعات دنبال حاشــیه تراشــی برای 
 مدیران باشند، مطبوعات باید در صدد رفع حاشیه ها 

باشند.
مهندس ســعید مدرس زاده در ادامه پاســخگویی به 
ســئوال های ما در خصوص برنامه های مدیریت شهری 

كاشان شدند.
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علیرضا افضل: 

دو نيمه متفاوت 
داشتيم

محمد حسینی: 

می خواهيم با 
قهرمانی به اصفهان 
بازگردیم 

ناظم الشریعه:

 این پيروزی تقدیم 
هوادران

 زاینده رود
سرمربی تیم فوتسال فیروزصفه اصفهان پس از برد مقابل 

کیش ایر قم گفت: در این دیدار دو نیمه متفاوت داشتیم.
نیمه نخست غرور پیروزی مقابل لبنیات ارژن بچه ها را گرفت 
و بازی را در این نیمه با شکست 3 بر یک به پایان رساندیم. اما 
در نیمه دوم با صحبت هایی که در رختکن بین دو نیمه صورت 
گرفت، بازیکنانم با یک بازی حساب شده گل های خورده را 

جبران کردند و در نهایت پیروز مسابقه شدند. 
علیرض��ا افضل افزود: بازیکنان فی��روز صفه به این خودباوری 
نرسیده اند که می توانند یکی از سه تیم برتر ایران باشند و باید 
از نظ��ر روحی و روانی روی بازیکنان کار ش��ود. وی در مورد 
مصدومان و محروم های تیم خود تصریح کرد: محمد زارع و 
حس��ن لوالکی را به علت اخراج در هفته قبل��ی در این دیدار 

همراه نداشتیم. 
محمد نکویی بیمار بود و س��پهر محمدی هم از ناحیه دس��ت 
آس��یب دیده بود، ام��ا در بازی های آینده با اضافه ش��دن این 

بازیکنان سعی می کنیم امتیازها را جمع آوری کنیم. 

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ما روزهای س��ختی را 
پش��ت سر گذاشتیم تا به فینال رسیدیم. این بازی برای ما 

حکم مرگ و زندگی دارد و ما محکوم به برد هستیم. 
محمد حس��ینی درب��اره بازی مقابل پاس گف��ت: این بازی نیز 
مثل س��ایر بازی ه��ا برای ما 3 امتیاز داش��ت اما به علت اینکه 
می خواس��تیم راهی ژاپن ش��ویم به این برد احتیاج داش��تیم و 
خوشحالم که توانس��تیم آخرین بازی خود را با پیروزی پشت 
سر بگذاریم. وی در ادامه افزود: پاس در چند هفته اخیر نتیجه 
نگرفته بود و با بازیکنان جوان و با انگیزه  خود سعی می کرد با 
ارائه یک فوتبال بسته از ما امتیاز بگیرد. خوشحالم که در نهایت 
توانستیم موقعیت خود را در صدر جدول تثبیت کنیم و با خیال 
راحت تری روانه ژاپن شویم. مدافع تیم ذوب آهن درخصوص 
بازی مقابل س��ئونگنام کره جنوبی اظهار داشت: همان طور که 
بازی تیم های عربی شبیه به یکدیگر است بازی تیم های کره ای 
نیز شبیه یکدیگر است. فیلم بازی های اخیر این تیم در اختیار 
کادر فن��ی قرار گرفته تا آن را آنالیز کنند و ما س��عی می کنیم با 

قهرمانی به اصفهان بازگردیم.

 زاینده رود
مدیر فنی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: پیروزی برابر تیم 
خوب پرسپولیس تهران کار آسانی نبود، اما خوشحالم عالوه بر 
نتیجه، بازی خوبی هم انجام دادیم. س��ید محمد ناظم الشریعه 
پس از پیروزی تیمش برابر پرسپولیس تهران اظهار داشت: تیم 
پرسپولیس از تیم های خوب لیگ است، اما به بازیکنانم افتخار 
می کن��م که این چنین برابر حریف ظاهر ش��دند، این پیروزی 
را ب��ه ه��واداران تقدیم می کنم. وی ادام��ه داد: با این پیروزی، 
قهرمانی نیم فصل در دس��تمان اس��ت و با پیروزی برابر علم و 
ادب قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتسال خواهیم شد. امیدوارم 
در ادام��ه فصل ضمن ارائه بازی بهتر بتوانیم نتیجه های بهتری 

را نیز کسب کنیم. 
مدیر فنی تیم فوتس��ال گیتی پس��ند با بیان اینک��ه انتظارش از 
بازیکنان بیش از این می باش��د، افزود: هنوز راه زیادی تا پایان 
فصل داریم و در این مدت باید بازیکنان عملکرد بهتری از خود 
بر جای گذارند، انتظار من از بازیکنان ایرانی تیمم بیش از این 

است و امیدوارم آنان این را درک کنند. 

خبرها

گفتگو

اوشین ساهاكیان: 
همه از ما قهرمانی 

می خواهند 

ملی  تیم  شرایط  ایران  بسکتبال  اصفهانی  پوش  ملی 
را  گوانجو  آسیایی  رقابت های  آغاز  از  پیش  بسکتبال 

مطلوب توصیف کرد.   
اوشین ساهاکیان اظهار داشت: شرایط تمرینی تا امروز 
دو  برگزاری  خصوص  به  است.  رفته  پیش  خوبی  به 
بسیار  محکی  صربستان  و  ترکیه  در  تمرینی  اردوی 
جدی برای ما بود که نقاط ضعفمان را آشکار ساخت 
برای رفع  اختیار داریم  و کمک کرد در زمانی که در 

آنها اقدام کنیم. 
وی افزود: در اردوی ترکیه و صربستان از شش بازی، 
چهار پیروزی کسب کردیم که با توجه به رقابت های 
سختی که داشتیم سطح آمادگی ما را تا حدود زیادی 
مشخص کرد. ملی پوش اصفهانی بسکتبال ایران، هدف 
قهرمانی  را  گوانجو  آسیایی  رقابت های  در  تیم  این 
رقابت ها  این  در  که  مشکلی  تنها  گفت:  و  دانست 
اگر  است.  تیم  کلیدی  مهره  نبود چند  داشت  خواهیم 
به  بود شرایط  ارسالن قطعی  حضور حامد حدادی و 
گونه دیگری رقم می خورد، اما با این حال باز هم نا 

امید نیستیم. 
تیم ملی بسکتبال ایران از بازیکنان خوبی بهره مند است 
که در چند سال اخیر قدرت ایران را در رقابت های 
مختلف به اثبات رسانده اند. وی با بیان اینکه توقع از 
این تیم بسیار باال رفته است اظهار داشت: بازی های 
آبرومندانه ما در جام جهانی ترکیه و عناوین خوبی که 
بسکتبال ایران در رقابت های چند سال اخیر در آسیا 
کسب کرده، نظر همه کارشناسان و بسکتبال دوستان را 
به گونه ای تغییر داده که همه جز قهرمانی چیز دیگری 

از ما نمی خواهند. 
البته شرایط نیز خوب است و ما هم بسیار امیدوار به 
کسب این عنوان هستیم. ساهاکیان اضافه کرد: بی شک 
همه تیم ها همچون ایران، برای ارائه بهترین عملکرد 
و رسیدن به سکوی اول به رقابت ها وارد می شوند، 
پس باید رفت و دید که شرایط به چه شکلی است اما 
تمام هدف ما شاد کردن دل بسکتبال دوستان و کسب 

افتخار برای ایران است.

پرداخت خسارت پنجاه میلیونی زحمتكش 
به فوالد ماهان 

سلطانی نفر بعدی است!

حریف ذوب آهن به صدرنشین باخت
سئونگنام مقابل جئونگ نام 

رقابت اصفهانی ها 
با 37 ووشوكار آسیایی

محمد رضا حیدریان:
 اصفهانی ها سنگ تمام گذاشتند

زاینده رود
 این روزها بحث انعقاد قراردادهای داخلی بین  بازیکنان و باشگاه ها 
در فصل نقل  و انتقاالت و فس��خ یک طرفه آن، پس از چند روز توس��ط 
بازیکنان و یا مربیان کم کم به یک عادت تبدیل شده است، به طوری که 
بازیکن یا مربی با باشگاهی سر میز مذاکره نشسته و قراردادی را به امضا 
می رساند اما پس از چند روز تصمیم می گیرد به باشگاهی دیگر برود و 
در واقع قرارداد اولیه خود را تحت عنوان قرارداد بی اعتبار داخلی فس��خ 
می کند. این روز ها کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال نگاهی قانون مدار به 
انعقاد قراردادهای داخلی میان باش��گاه ها و بازیکنان و مربیان دارد و در 
صورت فس��خ یک طرفه آن طبق قانون و مقررات برخورد خواهد نمود.  
احس��ان زحمتکش بازیکن  فصل گذش��ته تیم فوتسال شهید منصوری 
قرچک که در ابتدای فصل جاری باب مذاکره را با قهرمان فصل گذش��ته 
مسابقه ها یعنی تیم فوتسال فوالد ماهان سپاهان باز کرده بود، پس از انجام 
توافق ه��ای الزم قراردادی داخلی به ارزش صد میلیون تومان با باش��گاه 
فوالد ماهان منعقد کرد. ماهانی ها که به خیال خود زحمتکش را یکی از 
بازیکنان کلیدی خود در لیگ یازدهم می دیدند، به یک باره پس از گذشته 
چند روز متوجه انعقاد قرارداد زحمتکش با گیتی پسند شده و قرارداد این 
بازیکن را به طور یک جانبه فسخ شده دید اند. از همین رو مدیران فوالد 
ماهان پس از طرح شکایت در کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال پیگیر امور 
بودند که سرانجام کمیته انظباطی رأی به پرداخت50 درصد مبلغ قرار داد 
داخلی این بازیکن با فوالد ماهان و به عبارتی وی به پرداخت 50 میلیون 

تومان خسارت به باشگاه فوالد ماهان سپاهان محکوم شد.
گفتنی است: احسان زحمتکش در شرایطی با این جریمه رو به رو شده که 
گفته می شود سلطانی بازیکن ماهان نیز پس از امضای قرارداد داخلی با 

گیتی پسند به ماهان پیوسته است و او هم در آستانه جریمه می باشد.

 تیم فوتبال س��ئونگنام حریف ذوب آه��ن در دیدار فینال لیگ 
قهرمانان آسیا امروز به مصاف جئونگ نام می رود.

 تی�م سئونگنام که روز چ�هارشنبه در دیدار هفته بیس�ت و هفتم لیگ 
ک��ره جنوبی به مصاف تیم صدرنش��ین س��ئول رف��ت و در پایان با 
شکست دو بر یک مقابل این تیم زمین مسابقه را ترک کرد، امروز در 
چارچوب هفته بیس��ت و هشتم لیگ کره در خانه تیم جئونگ نام به 

دیدار این تیم خواهد رفت. 
تیم های س��ئونگنام و جئونگ نام هر یک ب��ا 47 امتیاز به ترتیب در 
رده ه��ای چهارم و شش��م ج��دول رده بندی لیگ کره ق��رار دارند. 
 س��ئونگنام دی��دار مقابل س��ئول را در زمی��ن خودی واگ��ذار کرده

بود.

 تی��م ملی ووش��وی ایران با دو ملی پ��وش اصفهانی فردا عازم 
رقابت ه��ای آس��یایی گوانجو می ش��ود. ب��ه گ��زارش ایرنا، 
رقابت های ووش��وی ش��انزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانجو، 
جمعه هفته جاری با ش��رکت 97 ووش��وکار از قاره کهن در گوانجو 

آغاز می شود.
تیم ملی ایران متش��کل از چهار ووش��وکار مرد و دو ووش��وکار زن 
ف��ردا راهی ای��ن رقابت ها خواهد ش��د.  الهه منصوریان ووش��وکار  
اصفهان��ی وزن 52- کیلوگ��رم ای��ران، قهرمان آس��یا و نایب قهرمان 
جه��ان و خدیج��ه آزادپ��ور نماین��ده اصفهان��ی وزن 60- و قهرمان 
رقابت های جهانی 2009 کانادا، تنه��ا نمایندگان تیم بانوان ایران در 
 این رقابت ها هس��تند. این دو نماینده ایران کار دشواری در گوانجو 

دارند.
 طب��ق اع��الم کمیت��ه برگ��زاری ای��ن رقابت ه��ا در وزن 52-، 19 
ووش��وکار و در وزن 60-، 18 ووش��وکار به میدان خواهند رفت که 
 در ه��ر دو وزن ای��ن پیکارها نمایندگانی از کش��ور چین نیز حضور 

دارند.

 زاینده رود 
 س���رم�رب�ی و کاپیت���ان تی��م ف�وتس��ال پرس��پولی��س تهران 
گف��ت: از اینک��ه در اصفهان م��ورد تجلیل قرار گرفتم ش��گفت زده 
 ش��دم. حیدری��ان پ���س از ب��ازی تیمش براب��ر گیتی پس���ند اظهار 
داش��ت: در جریان برگزاری مراسم تجلیل در سالن پیروزی اصفهان 
نب��ودم، از اینکه این باش��گاه اصفهانی برای من چنین مراس��می برپا 
 داشت بس��یار خوش��حالم و محبت اصفهانی ها را هیچگاه فراموش

نمی کنم. 
وی ادام��ه داد: هم��واره خود را مدیون ه��واداران و مردم می دانم و 
امیدوارم توانس��ته باش��م محبت آنان را پاسخ داده باشم.کاپیتان سابق 
تی��م ملی ای��ران اضافه کرد: از باش��گاه گیتی پس��ند و هوادارانش به 
دلیل این مراس��م تش��کر می کنم، آنان میزبان خوبی ب��رای ما بودند 
 و امی��دوارم ای��ن تی��م در ای��ن فصل از لی��گ فوتس��ال موفق ظاهر 

شود.

ورزش

پژمان سلطانی

هفت��ه دوازدهم لیگ برتر فوتس��ال 
کش��ور با انجام شش دیدار پیگیری 
شد و طی آن ش��رکت ملی حفاری 
ی��ک ب��ر 3 مغل��وب عل��م و ادب 
مش��هد ش��د. ش��هید منصوری در 
 قرچ�ک ب�ا حس��اب 7 بر 2 از س�د 
راه ساری گذشت. لبنیات ارژن فارس 
شگفتی س��از شد و با نتیجه نزدیک 
 3 بر 2 گس��ترش فوالد را شکس��ت 

داد.
در سالن پیروزی شهر اصفهان، تیم 
صنایع گیتی پسند میزبان پرسپولیس 
تهران بود و توانس��ت این تیم را 4 
ب��ر یک از پیش رو ب��ردارد. با آغاز 
بازی  تهرانی  قرمزپوش��ان  مس��ابقه 
را تهاجمی ش��روع کردند و توسط 
مجید مالزم به تک گل خود رسیدند 
و مسعود دانشور در دقیقه 10، بازی 

را به تساوی کشاند. 
ناظ��م  ش��اگردان  دوم  نیم��ه  در 
الش��ریعه توپ و میدان را در اختیار 
 گرفتند و توس��ط سجاد بنی سعدی 
)2 گل( و افشین کاظمی 3 گل دیگر 
وارد دروازه ش��اگردان محمدرض��ا 

حیدریان کردند.
از حاش��یه های این دیدار می توان 
به تجلیل باش��گاه فرهنگی ورزشی 
گیتی پس��ند از محمد رضا حیدریان 
 کاپیتان سابق تیم ملی کشورمان اشاره 

کرد.
در سالن شهید بابایی قزوین، فوالد 
لیگ  )صدرنش��ین  اصفه��ان  ماهان 
برتر فوتس��ال( تیم قعرنش��ین آرش 
 بت��ن را ب��ا حس��اب 6 ب��ر 2 درهم 

کوبید. 
ش��اگردان حس��ین افضلی بازی را 
طوفان��ی آغ��از ک��رده و توانس��تند 
و  وحی���د شم��س��ایی   توس����ط 
محمد طاه��ری به گل برس��ند، اما 
دقیق��ه 10 میزبان یک��ی از گل های 
خورده را جبران ک��رد و یک دقیقه 
به پایان نیمه نخست وحید شمسایی 
 باز هم ش��ادی را در بین ماهانی ها 

آورد. 
در نیمه دوم، بازی مثل نیمه نخست 
دنب��ال ش��د و ماه��ان 3 گل دیگر 
توس��ط وحید شمسایی، علی اصغر 

حس��ن زاده و حس��ین طیبی به ثمر 
رس��اند و آرش بت��ن ه��م تنها یک 
گل دیگ��ر وارد دروازه ماه��ان کرد 
و در نهای��ت بازی ب��ا نتیجه 6 بر 2 
تمام شد. در سالن پیروزی اصفهان 
تیم فوتس��ال فیروز صفه ب��ا نتیجه 
 نزدی��ک 6 بر 5 بر کیش ایر قم غلبه 

کرد. 
فی��روز صفه بازی را خوب ش��روع 
کرد اما نتوانست در 10 دقیقه دروازه 
حریف را باز کند و بر خالف بازی 
طی 2 دقیقه محمد کرمانی و س��عید 
تق��ی زاده، دروازه حس��ین عظیمی 
)گل��ر فیروز صفه( را گش��ودند. در 
ادامه قدرت بهادری یکی از گل های 
خورده را خنثی کرد تا اینکه 40 ثانیه 
ب��ه پایان نیمه اول کیش ایر توس��ط 
 علیرض��ا وفایی ب��ازی را 3 بر یک 

کرد. 
ام��ا نیم��ه دوم، نیمه دیگ��ری برای 
ش��اگردان علیرض��ا افض��ل ب��ود و 
توانس��تند 5 گل دیگر توسط محمد 
فرش��اد  جابری،  مه��رداد  گل��زاده، 
شارقی )2 گل( و حمیدرضا یوسفی 

به ثمر برسانند. 
محمد کرمانی و محمد کوهس��تانی 
گل های چه��ارم و پنجم میهمان را 

زدند. 
ف��والد ماهان ب��ا 25 امتی��از در رده 
نخس��ت ج��دول ق��رار دارد. تی��م 
صنایع گیتی پس��ند 23 امتیازی شد 
اما ب��ه علت تفاضل گل نس��بت به 
ش��هید منصوری قرچ��ک یک رده 
س��قوط و به رتبه سوم رسید و تیم 
فوتس��ال فیروز صف��ه اصفهان هم 
 از رتبه شش��م به رتب��ه پنجم صعود 

کرد. 

زاینده رود
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در غی��اب محمدرض��ا خلعتب��ری 
مح��روم، ب��ا یک ب��رد ش��یرین در 
هفت��ه چهاردهم مس��ابقه های لیگ 
برت��ر کش��ور مقابل پ��اس همدان، 
اصفه��ان را به مقص��د توکیو ترک 
ک��رد، این تیم اصفهان��ی با تک گل 
ایگورکاس��ترو )دقیقه18( به برتری 
رسید. ابراهیم زاده دو هفته است که 
در خط دفاعی خ��ود تغییری ایجاد 
کرده و آن ه��م حضور ثابت محمد 
صلصالی )که مدت ها مصدوم بود( 
به جای علی احمدی جوان اس��ت 
که هم در آس��یا و هم در لیگ ایران 
بازی های درخش��انی را از خود به 

نمایش گذاشت. 
محم��د صلصالی در ای��ن دو هفته 
ضعف ه��ای خفیفی از خود نش��ان 
داده و اگ��ر ابراهی��م زاده بخواه��د 
از او در دی��دار روز 22 آب��ان مقابل 
سئونگنام اس��تفاده کند ممکن است 
ب��ا توج��ه به محت��اط ب��ازی کردن 
کاپیت��ان، ذوب آهن تاوان س��نگینی 
بدهد. در مس��ابقه با پاس بازیکنان 
نه چندان س��رعتی این تیم هم چون 
حمید کاظمی و فرهاد خیرخواه در 
چند صحنه به راحتی با جا گذاشتن 
صلصال��ی تا ف��رو ریخت��ن دروازه 

شهاب گردان پیش رفتند. 
 در جن���اح چ���پ خ���ط دفاع��ی 
ذوب آه��ن، بازی حس��ین ماهینی 
ت��ا حدودی نس��بت به س��ید احمد 
محمدپور چربیده است و در کارهای 
تدافعی عالی عم��ل کرده اما از نظر 
ارس��ال توپ روی دروازه حریفان، 
کارایی محمدپ��ور را ندارد و پیش 
بینی می ش��ود که در مس��ابقه فینال 
 ماهین��ی در ترکیب ثاب��ت ذوبی ها 

باشد. 
در دیدار با ش��اگردان مدیر روستا، 
محم��د قاض��ی بازیکن همیش��گی 
نب��ود و در درگیری ه��ای فیزیکی، 
زدن ضربه ه��ای س��ر اول و پ��اس 
دادن ب��ه هم تیمی های��ش، به طور 
مطل��وب عمل نکرد و ش��اید هم به 
خاطر بازی نهایی جام باشگاه های 
آس��یا مراقب ساق هایش بود تا این 
ب��ازی مه��م دوران زندگ��ی اش را 
از دس��ت ندهد کاس��ترو با نمایش 
خوب��ی که در بازی با پاس داش��ت 

از هم اکنون برای چشم بادامی های 
کره ای خط و نش��ان کش��یده، این 
بازیکن خوش اخالق برزیلی چنان 
با طراوت و شادابی خاصی در زمین 
ظاهر ش��د ک��ه حت��ی می تواند در 
 ژاپن یک�ی از مهره های تأثی�رگذار 
ابراهیم زاده باش��د. کاسترو در این 
بازی نیز با یک ش��وت س��نگین از 
پش��ت محوطه جریم��ه تیرک افقی 
دروازه س��ید مهدی اس��المی را به 
لرزه درآورد. قاس��م حدادی فر نیز 
در ب��ازی با پاس هم��ان حدادی فر 
س��ابق و پرت��الش نش��ان داد و از 
عصبانیتی که در مسابقه با پرسپولیس 
داش��ت خبری نب��ود و با کاس��ترو 
و س��ید ج��الل رافخای��ی کارهای 
 ترکیب��ی زیبای��ی را در زمی��ن اجرا 

کردند.
 اما رافخایی ج��وان هنوز رافخایی 
فص��ل گذش��ته مل��وان نش��ده و با 
اس��ترس خاصی توپ را به گردش 
درمی آورد و بعید به نظر می رس��د 

در توکیو بازی کند. 
تیم پ��اس در این بازی خوب ظاهر 
ش��د و به علت اینکه ذوب آهن 70 
درص��د تفک��ر تیمی خ��ود را روی 
بازی با نماینده کره جنوبی گذاش��ته 
بود، پ��س از گل برتری ذوب آهن 
شاگردان مدیر روستا موقعیت هایی 
برای گلزنی داشتند که شهاب گردان 
و مدافع��ان ذوب آه��ن مان��ع از آن 
ش��دند که پاس امتی��ازی با خود به 

همدان ببرد. 
یک��ی از مش��کل هایی ک��ه در تیم 
ذوب آهن به چش��م می خورد این 
اس��ت که مدافعان این تیم و هافبک 
دفاعی اش توپ های سوم و پشت 
محوطه را به خوبی جمع نمی کنند 
و به راحتی موقعیت ش��وت زنی را 
به حریف می دهند که ابراهیم زاده 
بای��د این نقیصه را برطرف کند تا با 
جام باش��گاه های آسیا به کشورمان 
بازگ��ردد. در دی��دار دو تی��م پاس 
هم��دان و ذوب آه��ن اصفه��ان، 6 
بازیکن از رحیم مهر پیش��ه )قاضی 
می��دان( کارت زرد دریافت کردند. 
ج��الل رافخای��ی و محم��د قاضی 
ساش��اکلونیما،  و  آه��ن  ذوب  از 
آرت��ور یدیگاری��ان، ن��ادر احمدی 
 و امی��ر محب��ی اخطاری های پاس

بودند.

انگار به اشتباه عادت كرده ایم 

این اشتباه، آتش زدن به خرمن کاه است

مسعود سعیدی

1. وقتی سعید آذری، پس از 5 سال مدیریت 
با ثبات در باش��گاه ذوب آهن، یک شبه و در 
برنامه تلویزیونی اس��تعفای خ��ود را از این 
باش��گاه اصفهانی اعالم ک��رد، هیچ کس فکر 
نمی کرد باش��گاه متمول صنعتی بتواند در آن 
دوران حس��اس راه خود را پیدا و با ش��رایط 
وفق پیدا کند؛ باشگاهی که در سال های پیش 

از آن اقدام های مناسبی در بسترسازی انجام 
داده ب��ود، به یک باره رأس خود را خالی دید 
ت��ا وضعیت آینده تیم ه��ای مختلف خود را 
در ابت��دای فصل در هال��ه ای از ابهام ببیند و 
برای آینده خود با اندکی ترس قدم به میدان 
بگذارد؛ ابهام هایی که البته با روی کار آمدن 
سرپرس��ت جدید باش��گاه، هیچ مشکلی در 
روند کار ورزشکاران ذوب آهن ایجاد نکرد. 

2. آذری بعدها گفت که خوش��حال اس��ت 

کادر جدی��د ذوب آهن تغیی��ری در تیم های 
مختلف ورزش��ی آن ایجاد نکرد، ذوب آهن 
پ��س از گذران��دن دوران بحران خ��ود، در 
رش��ته های مختلف ورزشی نام آور شد و تیم 
فوتبالش را برای ب��ار دوم نایب قهرمان لیگ 
کرد. موفقیت های باش��گاه اصفهانی به حدی 
افزایش یاف��ت که تیم فوتب��ال ذوب آهن به 
مرحله فینال مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا 
راه یاف��ت و دهان هم��ه را از تعجب باز نگه 
داش��ت. تعجبی که البته هیچ تأثیری در نگاه 
منفعت طلبانه آنها به وضعیت باش��گاه ایجاد 

نکرد. 
3. اس��تعفای س��عید آذری اگرچه در دورانی 
ضرب��ه ای اساس��ی به باش��گاه وارد کرد، اما 
با هوش��یاری مس��ئوالن کارخانه ذوب آهن، 
ضربه های ناشی از این استعفا در زمان اندکی 
جبران ش��د و نتیجه آن حضور مدیری جوان 
در رأس باشگاه ذوب آهن و سکان داری وی 
شد. مدیری که بدون سابقه آن چنان ورزشی 
در ابت��دا به عنوان سرپرس��ت و پس از آن با 
حک��م مدیرعام��ل کار خود را آغ��از کرد و 
اگرچه در برخی موردها ضعف هایی داش��ت 
اما به نس��بت تجربه مدیریت��ی اش عملکرد 
خوبی از خود نشان داد. آذری راهی مازندران 
ش��د و دلیلی پس از مدت��ی، کار خود را در 
ذوب آهن یاد گرفت و با ایجاد تغییرهایی به 

وضعیت باشگاه سر و سامانی داد. 
4. خ��ودش بعده��ا و در س��الن کنفران��س 

ورزشگاه فوالدشهر حسابی از خجالت همه 
کس��انی که در چند ماه نخست مدیریتش، به 
نوعی او را تحت فش��ار قرار داده بودند، در 
آمد؛ اما پس از آن، بی توجهی های رسانه ای و 
انتقادهای مختلف را آرام آرام از نظر گذراند 
و با مدیریت مناسب، موفقیت باشگاهش را 
تضمی��ن کرد و با ادامه سیاس��ت کادر قبلی، 
اجازه نداد حاش��یه های خانمان سوز ورزش 
در تیم های مختلف این باش��گاه رسوخ کند، 
باش��گاهی که در حال حاضر به عنوان یکی 
از پرافتخارترین باشگاه های ایران در آسیا به 

شمار می رود. 
5. اگرچه در ابتدا به قبول استعفای آذری که 
به حق از مدیران توانمند ورزش��ی و از بدنه 
ورزش بود، در کنار انتخاب مدیری جوان و 
بی تجربه در راس باش��گاه با قدمتی همچون 
ذوب آه��ن خ��رده گرفتی��م و به مس��ئوالن 
وق��ت این کارخانه انتقادهای بس��یاری وارد 
کردی��م، اما اگر موفقیت ه��ا و ثبات تیم های 
مختلف ورزش��ی ذوب آهن از فوتبال گرفته 
تا بس��کتبال و هندبال باشگاه را مد نظر قرار 
دهی��م، عملکرد این مدی��ر بی تجربه را قابل 
قبول ارزیابی می کنیم و به انتخاب مس��ئوالن 

ذوب آهن آفرین می گوییم. 
6. گفته شده این روزها عملکرد مدیر جوان 
به م��ذاق برخی خوش نیامده و دس��ت های 
پش��ت پرده ای که از ق��درت گرفتن و آوازه 
دلیلی وحش��ت کرده اند، در ص��دد برکناری 

هرچه زودتر او هس��تند؛ حاشیه های ایجاد 
ش��ده پیرامون باش��گاه اصفهانی که هنوز از 
س��وی کسی تأیید نشده در دوران موفقیت و 
افتخارآفرینی تیم فوتبال این باشگاه، عجیب 
به نظر می رسد؛ حاشیه ها و اتفاق هایی که در 
اردوهای تیم فوتبال ذوب آهن رسوخ کرده و 
برای مس��ئوالن ذوب آهن تبدیل به آتش زیر 

خاکستر شده است. 
7. هن��وز هم تأکید می کنیم که دلیلی از عیب 
مبرا نیس��ت و هم چنان انتقادهای بس��یاری 
به عملکردش در دوران حضور در باش��گاه 
ذوب آه��ن وارد اس��ت، اما در ح��ال حاضر 
مجال به زبان آوردن این انتقادها نیست چرا 
که باش��گاه اصفهانی در ح��ال حاضر تنها به 
حمایت نی��از دارد. اکنون حتی زمان تحمیل 
برخ��ی چهره ها و اف��راد خاص به باش��گاه 
ذوب آهن نیس��ت چرا که تجربه ثابت کرده، 
س��رمربی تیم فوتبال، هیچ گاه در ترکیب تیم 
برنده دست نمی برد و تیم را با کمترین تغییر 

راهی مسابقه بعدی می کند. 
8. برکناری و یا ایجاد و دامن زدن به ش��ایعه 
برکن��اری مدیری که در زمان��ی کمتر از 18 
ماه، ثبات را به باش��گاه ذوب آهن بازگرداند 
و تیم های مختلف آن را تا آسیا پیش برد، در 
دورانی که باش��گاه اصفهانی بیش از هر چیز 
به حمایت و تمرکز نیاز دارد؛ مانند آتش زدن 
به انبار کاه است؛ انباری که اگر شعله ور شود، 

بسیاری را در خود می سوزاند!

هت تریك شمسایی، صدرنشینی ماهان را تثبیت كرد
پیروزی گیتی پسند و فیروز صفه 

در اصفهان

آسیا به ذوب آهن تعظیم كند 
كاسترو برای سئونگنام خط و نشان كشید
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نشانی : شــهركرد، خیابان فردوسی، 
تقــاطــع مولوی، روبروی آزمایشــگاه 

مركزی، طبقه اول
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امام حسین )ع(:
كسی كه بخواهد از راه گناه 
به مقصدی برسد، دیرتر به 
آرزویش می رسد و زودتر 
به آنچه می ترسد 
گرفتار می گردد.

زاینده رود
نمایشگاه جهاد خدمت رسانی که از چهارم 
مهرماه به منظور آشنایی هر چه بیشتر شهروندان 
نیز  با خدمات هشت ساله شهرداری اصفهان و 
تاریخ  طول  در  شهرداری  فعالیت های  شناخت 
رو  به  رو  مردم  فراگیر  استقبال  با  شده؛  برگزار 
شده است و آوازه جهاد خدمت رسانی، مدیران 
شهری بسیاری از شهرستان ها و شهرهای بزرگ 
را نیز برای دیدن این دستاوردها به اصفهان کشید. 
و  هزینه  کمترین  با  بزرگ  خدمات  دادن  نشان 
تصاویر،  زبان  از  ممکن  ترین شکل  در خالقانه 
اسناد، ماکت ها و توضیح کارشناسان در فضایی 
مهیج برای خانواده ها همراه با برنامه های جانبی، 
آموزش های شهروندی، سخنرانی های علمی و 
برنامه برای کودکان، نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 
را گرم و پر شور کرد. در ادامه گذر از نمایشگاه و 
بازدید از غرفه های جهاد خدمت رسانی به نمایش 
دستاورد 8 ساله معاونت اداری – مالی شهرداری 

اصفهان می رسیم.
پیشینه و دیرپایی معاونت اداری – مالی را باید در 
بلدیه ها  پیدایش  تأسیس شهرداری و  سپیده دم 
جستجو کرد. با توجه به وظایف محوله در قانون 
شهرداری و آیین نامه مالی و اختیارهای مالی، این 
معاونت در سال های متوالی به عنوان قائم مقام 

شهردار در امور مالی شناخته می شده است و از 
نظر تعداد کارمندان، مدیریت ها و قسمت های 
تحت پوشش، وظایف و اختیارها و ارتباط همه 
قسمت های شهرداری با آن، بزرگ ترین مجموعه 

معاونت در حوزه شهرداری است.
به طور خالصه می توان گفت که تحول در تأمین 
و  دانش  سطح  ارتقای  انسانی،  منابع  مدیریت 
تحصیالت کارکنان و به کارگیری نیروی کارآمد 
رفاهی  امکانات  بهبود  و  توسعه  متخصص،  و 
کارکنان، کاهش هزینه ها و بهینه سازی استفاده از 
منابع مالی، نظارت و حسابرسی مستمر بر بودجه 
شهرداری، قانونمند نمودن هر چه بیشتر درآمدهای 
شهرداری، حرکت در جهت تعریف منابع درآمدی 
پایدار، بازنگری و اصالح ساختار سازمانی، بهبود 
مدیریت  و  آزادسازی  توافق های  روش های 
ریزی جهت  برنامه  آن،  کردن  مکانیزه  و  امالک 
با رویکرد  اداری  ترابری  سیستم حمل و نقل و 
مقوله  نمودن  فعال  اختصاصی،  ناوگان   کاهش 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و برون سپاری 
امور اجرایی و مشارکت و برنامه ریزی همه جانبه 
شهرداری  مرتبط  سامانه های  نمودن  مکانیزه  در 
مهم  از  الکترونیک  شهرداری  تحقق  جهت  در 
ترین اقدام ها و عملکردهای معاونت اداری مالی 

شهرداری اصفهان بوده است.

سامانه مكانیزاسیون و تحول در تأمین و 
مدیریت منابع انسانی

اتوماسیون  مالی،  مکانیزه  سامانه های  اندازی  راه 
با  الک��ترونیک  بایگانی  و  ام��الک   اداری، 
الکترونیکی شدن خدمات و حذف  انداز  چشم 
کاهش  امور،  تسهیل  به  منجر  فیزیکی،  فعالیت 
هزینه و صرفه جویی شده است و جذب نیروهای 
کارشناس و باالتر، حساسیت در انتخاب افراد در 
پست های کلیدی و مهم و تخصصی کردن نیروی 
نیروی  تعدیل  حساس،  بخش های  در  انسانی 
انسانی، ایجاد انگیزه و ارتقای سطح تحصیالت 
نیز از اقدام های معاونت اداری مالی شهرداری در 

تحول و مدیریت منابع انسانی بوده است.
برنامه های ده گانه در جهت اصالح الگوی 

مصرف 

معاونت اداری مالی شهرداری در حوزه مدیریت 
عمومی و پشتیبانی در اجرای کاهش هزینه ها نقش 
کلیدی را بر عهده داشته که مهم ترین اقدام های 

این مدیریت به شرح زیر است:
 نصب خازن در پست اصلی ساختمان ها به 
منظور کاهش مصرف برق و تعدیل هزینه های 

برق مصرفی 
 پیگیری اخذ 6 فرکانس بی سیم جهت استفاده 

تلفن  از  استفاده  از شبکه بی سیم به جای  بهینه 
همراه و کاهش هزینه 

مالکیتی  خودرو  دستگاه   140 آوری  جمع   
شهرداری از منطقه های 14 گانه که استفاده از آن 

مقرون به صرفه نبوده است
لیتری  هزار  کاهش 120  ریزی جهت  برنامه   
بنزین هر ماه، مورد استفاده پیمانکاران پروژه ها و 

ادوات شرکت های خدماتی 
 جا به جایی محل انبار مرکزی از خیابان امام 
انتقال  و  طالقانی  پارکینگ  زمین  زیر  به  خمینی 
کاالهای غیر ضروری به تنخواه گردان های اداره ها 

و خرید اقالم مصرفی و ضروری 
و  سلیق��ه ای  خریده���ای  از  جل��وگیری   

غیر کارشناسی 
 استفاده از دوچرخه و خرید هزار دستگاه جهت 

استفاده همشهریان، پیش بینی 4 هزار دستگاه دیگر 
و استقرار 50 ایستگاه 

 برنامه ریزی در جهت تهاتر میلگردهای مورد 
از  استعالم  با  شهرداری  عمرانی  پروژه های  نیاز 

بورس
استفاده  جهت  وایمکس  سیستم های  نصب   
بهینه از شبکه اینترنت با توجه به سرعت باال و 

صرفه جویی وقت

 استفاده از کاغذهای کم هزینه به جای کاغذهای  
و    نویس   پیش  تهیه  در  مرغوب  دار  آرم  سفید 

یادداشت
چگونگی  در  تغییر  و  رجوع  ارباب  تكریم 

توافق ها
معاونت اداری مالی شهرداری اصفهان در راستای 
تکریم ارباب رجوع، وحدت رویه در امور، بهبود 
عملکردها،  موقع  به  رسانی  اطالع  ها،  روش 
برقراری دوره های آموزشی و اعتقادی، هم چنین 
استقرار بازرسان ارباب رجوع در کلیه حوزه های 
شهرداری را در برنامه های خود قرار داده و در 
اجرای ضرورت مؤکد احقاق حق مردم و تعیین 
عمرانی،  پروژه های  مسیر  در  اراضی  تکلیف 
رضایتمندی شهروندان را مبنا قرار داده و اولویت 
اول در اجرای پروژه ها را رضایت آنها می داند به 
نحوی که هم اکنون بیش از 97 درصد آزادسازی ها 
با توافق کامل مالک صورت پذیرفته و تنها 3 درصد 

اعمال قانون شده است.
پشتوانه  عنوان  به  ملی  پروژه های  آغاز 

مبادله های تهاتری
پروژه های شاخصی همچون میدان امام علی تحت 
عنوان پروژه عتیق با جذب سرمایه های خصوصی 
به مرحله اجرا رسید. بزرگراه دو طبقه امام خمینی 

که در مقیاس کشوری در نوع خود بی نظیر است و 
هم چنین طرح عظیم باغ گلدسته نیز از جمله پروژه 
هایی است که به روش مبادله تهاتری قسمت اعظم 

هزینه های آنها پرداخت گردیده است.
دانش روز و نوآوری در بحث های مالی 

مالی  منابع  تأمین  در  قبلی  روش های  اصالح 
پروژه های عمرانی و اتخاذ تدابیر هوشمندانه از 
کارهای بدیع و خالقی است که توسط معاونت 
اداری مالی شهرداری اصفهان به ثمر رسیده است 
در این راستا حذف پرداخت های نقدی و بهره 
به مشابه یک جایگزین  تهاتری  از روش  گیری 
مناسب، راه حل برون رفت از تنگناها و مشکل های 
ناشی از کاهش درآمدهایی بود که به واسطه رکود 

ساخت و ساز گریبانگیر شهر شده بود.
اقدامی  با  شرایطی  چنین  تحت  شهرداری 
عمرانی  فعالیت های  استمرار  منظور  به  بدیع، 
سازندگان  شهری،  پروژه های  ماندن  فعال  و 
نقدینگی  کمبود  با  که  اندرکارانی  دست  و 
دارایی های  و  ملک  عرضه  با  می شدند   مواجه 
دری��افت  ساخت  پروانه  خود  نق��دی  غیر 
می کردند، بدیهی است که این دارایی ها به عنوان 
هزینه عمرانی به پیمانکاران و سازندگان پرداخت 

می شود.

سیری در عملكردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت چهاردهم(

جهاد خدمت رسانی در معاونت اداری 

زاینده رود
با  اختصاصی  گفتگوی  در  بابایی  علیرضا 
خبرنگار ما تصریح کرد: طی سال های 88 و 89 
تعداد 4 مورد اختراع توسط دانشجویان مرکز به 
ثبت رسیده و در جشنواره های مختلف کشوری 

ارائه گردیده است.
کاربردی   – علمی  دانشگاهی  مرکز  گفت:  وی 
هرند از سال 1382 فعالیت خود را به عنوان یکی 
از مراکز دولتی وابسته به دانشگاه جامع علمی – 
کاربردی آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان 
در  کاربردی   – علمی  دانشگاه جامع  مرکز  تنها 
شرق شهرستان اصفهان در دوره های پودمانی و 
ترمی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دو گروه 
صنعت و مدیریت و خدمات اجتماعی دانشجو 

می پذیرد.
هرند کاربردی   – علمی  آموزش  مرکز   رئیس 
علمی  درس های  نسبت  بودن  باال  افزود: 
دانش  سریع  جذب  و  کم  شهریه  تئوری،  به 
آموختگان در بازار کار، از ویژگی های منحصر به 
فرد تحصیل در دانشگاه جامع علمی – کاربردی 
است که باعث استقبال روز افزون قشرهای مردم 
به  جامعه  مختلف  بخش های  شدید  گرایش  و 

آموزش های علمی – کاربردی گردیده است.
تعداد  و  دانشجو  ظرفیت  درباره  بابایی  علیرضا 
کرد:  خاطرنشان  مرکز  این  در  فعال  رشته های 
مرکز هرند طی دو سال اخیر با افزایش 4 برابری 
دانشجو رو به رو بوده و تعداد رشته های فعال 
مرکز از 5 رشته کاردانی در سال 87 به 16 رشته 
تحصیلی  سال  پایان  در  کارشناسی  و  کاردانی 
 89-88 افزایش یافته و در حال حاضر به عنوان
پرجمعیت ترین مرکز دانشگاهی بخش جلگه و 
با بیش از 1400 دانشجو و 500 دانش آموخته، 
را  کاربردی   – علمی  آموزش های  ارائه  افتخار 

دارد.
دو  به  را  دانشگاه  این  در  دانشجو  پذیرش  وی 
شیوه پودمانی و ترمی عنوان و تصریح نمود: در 
هر  دانشجو  پذیرش  که  پودمانی  آموزشی  نظام 
ساله در دو نوبت و برای تحصیل در دوره های 
کاردانی صورت می گیرد؛ داوطلبان ثبت نام اولیه 
را از طریق وب سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور انجام داده و این سازمان اقدام به گزینش 
بر اساس شرط معدل و اولویت بومی می نماید. 
گفتنی است: داشتن دیپلم متوسط )بدون در نظر 

گرفتن نوع دیپلم( برای داوطلبان و داشتن کارت 
داوطلبان  برای  دائم  معافیت  یا  و  پایان خدمت 
پودمانی  دوره های  در  تحصیل  شرایط  از  مرد 

می باشد.
رئیس مرکز آموزش علمی – کاربردی، رشته های 
نرم  را  هرند  مرکز  در  موجود  پودمانی  کاردانی 
حسابداری  اطالعات،  فناوری  کامپیوتر،  افزار 
مالیاتی،  صنعتی،  دولتی،  مالی،  گرایش های 
بازاریابی  و  کار  و  کسب  مدیریت  حسابرسی، 
عنوان کرد و درباره نظام آموزشی ترمی گفت: در 
این نظام آموزشی پذیرش دانشجو در دوره های 
کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صورت 
از  اولیه  نام  ثبت  از  پس  داوطلبان  که  می گیرد 
طریق اینترنت الزم است در آزمونی که از سوی 
سازمان سنجش در نیمه دوم سال برگزار می شود 
نصاب  در صورت کسب حد  و  نموده  شرکت 
به  شروع  بهمن  ترم  از  شدن  پذیرفته  و  علمی 

تحصیل نمایند.
شایان ذکر است: معافیت تحصیلی برای مشموالن 
 از ویژگی ه����ای دوره ه���ای ترمی می باشد. 
علیرضا بابایی هم چنین افزود: رشته های ترمی 
مرکز هرند عبارتند از: حسابداری گرایش دولتی 
و حسابرسی، فناوری اطالعات )IT(، ارتباطات 
و فناوری اطالعات)ICT( و نرم افزار کامپیوتر 
در دوره کاردانی و مهندسی نرم افزار کامپیوتر و 

حسابداری در دوره کارشناسی ناپیوسته.
اینکه  به  توجه  با  ادامه خاطرنشان کرد:  در  وی 
تاکنون در دانشگاه جامع علمی – کاربردی بیشتر 
رشته ها در مقطع کاردانی و کمتر در رشته های 
کارشناسی پذیرش دانشجو صورت گرفته و زمینه 
نشده؛  فراهم  باالتر  مقاطع  تا  دوره ها  این  رشد 
تدوین  و  طراحی  حال  در  مهارتی  جامع  نظام 
است تا در آینده دانشگاه جامع علمی – کاربردی 
به سمت دوره های عالی مهارتی حرکت نموده و 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهارتی در این 
دانشگاه راه اندازی و گزینش دانشجو بر مبنای 

این نظام آموزشی مهارتی صورت گیرد.
رئیس مرکز علمی – کاربردی هرند، ضمن اشاره 
به هم گامی این مرکز با علم روز گفت: از سال 
پهنای  با  وایرلس  اینترنت  اندازی  راه  با  گذشته 
باند یک مگا بایت در ثانیه، امکان دسترسی سریع 
تسهیل  و  تسریع  جهت  وب،  جهانی  شبکه  به 
این  در  گردید.  فراهم  دانشجویان  به  خدمات 

راستا وب سایت و پرتال مرکز راه اندازی گردید 
و در حال حاضر سیستم اعالم نمره تحت وب 
برای دانشجویان فراهم شده است و در آینده ای 
نزدیک کلیه مرحله های انتخاب واحد و پرداخت 

شهریه از این طریق صورت می گیرد.
علیرضا بابایی پروژه های عمرانی دانشگاه را این 
گونه تشریح کرد: در ابتدا با پیگیری های به عمل 
آمده قطعه زمینی به مساحت 50000 مترمربع در 
دانشگاه  به  ساختمان  ایجاد  جهت  شهر  حاشیه 
مقدمه های عملیات ساختمان  و  واگذار گردید 
اداری آموزش با زیربنای 2000 مترمربع از مهرماه 
فونداسیون  حد  تا   85 سال  در  شد.  شروع   84
پیش رفت ولی متأسفانه ادامه عملیات ساختمانی 
تا سال 87 معطل ماند که در اواخر سال 87 با 
و  ملکی  آموزشی  فضای  تأمین  لزوم  به  توجه 
عملیات  آموزشی،  استانداردهای  به  حصول 
یافت و  ادامه  آموزشی  اداری  احداث ساختمان 

در سال 89 به بهره برداری رسید.
ها،  کالس  مجموعه  شامل:  ساختمان  این 
و  خواهران  مطالعه  سالن  کتابخانه،  آزمایشگاه، 
برادران، نمازخانه خواهران و برادران، سالن آمفی 
اداری  مجموعه  و  کامپیوتر  کارگاه های  تئاتر، 
می باشد و در حال حاضر بیش از 3500 مترمربع 
فضای سبز جهت استراحت و مطالعه دانشجویان 

احداث گردیده است.

این  پژوهشی  فعالیت های  درباره  ادامه  در  وی 
این  از  که  اختراعاتی  جمله  از  افزود:  نیز  مرکز 
مرکز به ثبت رسیده، اختراع ماشین مبدل حرارتی 
با استفاده از مایعات که در نمایشگاه ملی هفته 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  پژوهش 
سال 88 به عنوان طرح برتر شناخته شده و در 
انجمن  عنوان  به  ملی حرکت  سومین جشنواره 
مفتخر  نوآوری  در  برگزیده  دانشجویی  علمی 

گردید.
رئیس مرکز آموزش علمی – کاربردی هم چنین 
علمی  تخصصی  کتاب  عنوان   3 تاکنون  گفت: 
در  و  تألیف  مرکز،  مدرسان  توسط  کاربردی   –
انتشارات مرکز چاپ و منتشر شده و 3 عنوان 
کتاب نیز آماده چاپ و انتشار می باشد از سویی 
متعدد  مقاله های  و  پژوهشی  طرح های  ارائه 
و  داخلی  سمینارهای  در  مرکز  مدرسان  توسط 
مرکز  پژوهشی  فعالیت های  دیگر  از  خارجی 

هرند است.
فعالیت های  خصوص  در  بابایی  علیرضا 
کرد:  تصریح  نیز  مرکز  این  دانشجویان  ورزشی 
درکنار فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی 
دانشجویان  فراغت  اوقات  کردن  پر  منظور  به 
بالندگی و سالمت روحی و جسمی  و رشد و 
با  قرارداد  انعقاد  به  اقدام  مرکز  این  دانشجویان، 
اماکن ورزشی نموده تا دانشجویان در زمین چمن 

فعالیت های  و  تمرین  به  ورزشی  سالن های  و 
مرکز  دانشجویان  خوشبختانه  بپردازند.  ورزشی 
در میدان ها و المپیادهای ورزشی به افتخارهای 
قابل توجهی نائل گردیده اند. از جمله در اولین 
در  کشور  سراسر  دانشجویان  ورزشی  المپیاد 
مرداد ماه 88 تبریز، مدال نقره و برنز تکواندو، 
 مقام دومی فوتسال، مقام سومی تیمی والیبال و 
چنین  هم  نمودند.  خود  آن  از  را  میدانی  و  دو 
مقام نایب قهرمانی ووشو کشوری، مقام دوم و 
سوم کاراته کشوری، مقام نایب قهرمانی فوتسال 
مبارزه  مسابقه های  تیمی  اول  مقام  و  کشوری 

تکواندو استانی، از دیگر افتخارها است. 
هرند  کاربردی   - علمی  آموزش  مرکز  رئیس 
انجمن های  و  دانشجویی  تشکل های  درباره 
علمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 5 تشکل 
کانون  دانشجویی،  بسیج  شامل  دانشجویی 
دانشجویی هالل احمر، کانون دانشجویی حجاب 
کانون  و  ورزشی   – فرهنگی  کانون  عفاف،  و 
دانشجویان قرآن و عترت و نیز 5 انجمن علمی 
مدیریت  حسابداری،  کامپیوتر،  رشته های  در 
کسب و کار، فناوری اطالعات )IT(، ارتباطات 
فعالیت   مشغول   )ICT(اطالعات فناوری  و 

هستند.
علیرضا بابایی فعالیت های این تشکل ها را این 
گونه تشریح کرد: حضور در جشنواره های علمی 
و ارائه دستاوردهای پژوهش، بازدید از مرکزهای 
تحقیقاتی و مرکزهای رشد و کارآفرینی، برگزاری 
کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های کتاب 
برپایی  فجر،  دهه  مناسبت  به  فرهنگی  اقالم  و 
با عناوین حکمت مطهر، نماز  نمایشگاه پوستر 
شب، شرکت در نماز جمعه شهر هرند، شرکت 
در نمایشگاه بین المللی کتاب، حضور چشم گیر 
سطح  در  مذهبی  عبادی  مراسم  در  دانشجویان 
برگزاری  ها،  راهپیمایی  در  فعال  شرکت  شهر، 
جمله  از  فرهنگی  دانشجویی  همایش های 
همایش روز جوان به مناسبت تولد حضرت علی 
معصومه)س(  حضرت  میالد  همایش  اکبر)ع(، 
حضور  با  بسیج  روز  همایش  دختر،  روز  و 
فرماندار اصفهان، امام جمعه شهر هرند، بخشدار 
زیارتی  اردوی  برپایی  شهر،  این  مسئوالن  و 
دانشجویی،  اعتکاف  مراسم  جمکران،   – قم 
 اردوی راهیان نور، تهی���ه و توزیع ویژه نام��ه 
مناسبت ها، مسابقه های کتاب خوانی، جلسه ختم 

 قرآن در خوابگاه های دانشجویی در ماه رمضان،
و  خواهران  تفکیک  به  دانشجویی  گشت  کوه   
نشست  و  پاسخ  و  پرسش  برادران، جلسه های 
که  است  هایی  فعالیت  جمله  از  دانشجویان  با 
تشکل های  و  انجمن ها  این  فعال  مشارکت  با 

دانشجویی صورت گرفته است. 
ترین  مهم  از  افزود:  چنین  هم  بابایی  علیرضا 
شورای  تشکیل  مرکز،  فرهنگی  فعالیت های 
این  راستای  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
عفاف  و  حجاب  فرهنگ  اشاعه  و  مهم  فریضه 
می باشد که در قالب سلسه بحث های گفتمان 
دینی، نشست با دانشجویان و تشکیل جلسه های 
تشکل های  نمایندگان  حضور  با  توجیهی 
دانشجویی اقدام های مؤثر صورت گرفته است 
دانشجویان  کلیه  حاضر  حال  در  که  طوری  به 
دانشجویان  بیشتر  و  خواهران  مرکزی  خوابگاه 
خواهر خوابگاه های سطح شهر، پوشش چادر را 
به عنوان حجاب برتر انتخاب و در سطح شهر و 

دانشگاه تردد می نمایند.
هرند  کاربردی   – علمی  آموزش  مرکز  رئیس 
درباره فعالیت دانشجویان این مرکز در جشنواره 
قرآنی گفت: تعداد 5 نفر از دانشجویان مرکز در 
دانشگاه  دانشجویان  قرآنی  جشنواره  ششمین 
در   88-89 سال  در  کاربردی   – علمی  جامع 
رشته های حفظ، ترتیل و قرائت قرآن کریم در 
مرحله استانی برگزیده و به مرحله کشوری راه 
در  کشوری  چهارم  رتبه  کسب  که  کردند  پیدا 

رشته حفظ از جمله این افتخارها است.
علیرضا بابایی در خاتمه تصریح کرد: از آنجا که 
کارآفرینی و ایجاد اشتغال در قالب تعاونی های 
کاربردی  دانشجویی در دانشگاه جامع علمی – 
اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین تفاهم نامه ای بین 
دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان اصفهان و 

اداره کل تعاون منعقد گردیده است.
این مرکز به منظور آشنایی دانشجویان با چگونگی 
تشکیل و فعالیت تعاونی های دانشجویی در سال 
با این  گذشته اقدام به برگزاری کارگاه آموزش 
تعاون  کل  اداره  کارشناس  حضور  با  و  عنوان 
استان نمود و با ترغیب و راهنمایی دانشجویان، 
تشکیل  دانشجویی  تعاونی   10 از  بیش  تاکنون 
اخذ  جهت  و  رسیده  ثبت  به  برخی  که  شده 
 وام به صندوق مه���ر ام����ام رضا)ع( معرفی 

گردیده اند.

رئیس مركز آموزش علمی – كاربردی هرند:

طی سال های 88 و 89، 4  اختراع توسط دانشجویان مرکز هرند به ثبت رسیده است

هزینه هابودجه وصولی بودجه مصوبسال

13821/262/5601/155/738873/491

13831/477/0501/482/0651/107/777

13841/833/0001/743/2901/341/706

13852/198/1001/857/7361/436/724

13862/487/9702/789/5712/073/415

13873/136/8553/052/5182/545/310

13883/900/0003/165/1093/366/709

13894/100/000722/839423/010
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