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مدافعان آسمان والیت 3 برگزار می شود 

امام جمعه اصفهان:
اقدام هاي ورزشي فعاليت فرهنگي نيست
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 مدي�����ر ك�����ل كتابخ���انه ه��اي عموم���ي 
چهارمح��ال و بختياري گف��ت: كتابخانه مركزي 
ش��هركرد در زميني به مساحت 8 هزار و 259 متر 

به زودي در اين شهر احداث مي شود. 
به��رام داوودي در گفتگ��و ب��ا فارس با اش��اره به 
نامگ��ذاري ايام هفته كت��اب و كتاب خواني اظهار 
داش��ت: باتوجه ب��ه آغاز هجدهمي��ن دوره هفته 
كتاب و كتاب خواني از تاريخ 23 آبان ماه نخستين 
روز اين هفته روز ق��رآن، عترت و پديدآورندگان 
و خادمان نش��ر با شعار وحدت حول محول قرآن 
و عترت نامگذاري شده است. وي افزود: برهمين 
اساس روز 24 آبان ماه روز كتاب، خانواده، كودك و 
دانش آموز و مدرسه با شعار دوستي با كتاب، اهداي 
كتاب اس��ت، 25 آبان ماه روز كتاب ايران در جهان 
و توسعه نشر بين الملل با شعار روز مؤلف ايراني، 
انتشار جهاني است؛ 26 آبان ماه روز كتاب، حوزه، 
دانش��گاه، توليد علم و جنبش نرم افزاري با شعار 
بصيرت و مقابله با جنگ نرم نامگذاري شده است. 
داوودي ادام��ه داد: 27 آبان ماه روز كتاب، كتابدار، 
كتابخانه، ادبيات و ش��عر با شعار كتاب براي همه 
و همه براي كتاب؛ 28 آبان ماه روز كتاب، مسجد، 
بسيج و فرهنگ پايداري با شعار ظهور، برگ آخر 
كتاب انتظار؛ 29 آبان ماه روز كتاب، ش��هر، توسعه، 
صنعت و كشاورزي با شعار كتاب در سبد خانوار 

ناميده مي شود.  
وی اف��زود: 30 آبان ماه به عنوان آخرين روز از اين 
هفته با نام كتاب، رس��انه، ورزش، تربيت و عفاف 
با ش��عار رسانه، پيام آور شادابي و آگاهي نام گرفته 
است. وي در ادامه بر ضرورت گسترش و تقويت 
كتابخانه هاي استان تاكيد كرد و از احداث كتابخانه 
مركزي شهركرد در س��ال جاري خبر داد و گفت: 
اين طرح به مساحت 8 هزار و 259 متر با زيربناي 
10 هزار مت��ر مربع از جمله مصوبه های دور دوم 
سفر هيأت دولت به اين استان محسوب مي شود كه 

احداث آن در دستور كار قرار گرفته است. 

طب����ق بررس���ی ها س���رانه 
كاه��ش  نش��ريات  مطالع��ه 
 يافته اس��ت به ط��وری كه از 
11 دقيقه به 6 دقيقه و 9 صدم 
ثانيه رسيده است. سرانه مطالعه 
يک نفر ايرانی در سال 78، 18 

دقيق��ه بوده كه در س��ال 87 به 71 دقيقه و در س��ال 88 به 76 دقيقه 
افزايش يافته است....

جامعه/ صفحه3

 خط توليد پوش��ش خوراكی 
محاف��ظ ميوه )واك��س( برای 
نخس��تين بار در كشور توسط 
شركت دانش بنيان نانو واحد 
صنع��ت پرش��يا از واحدهای 
فناور مستقر در شهرك علمی 

و تحقيقاتی اصفهان راه اندازی شد. مديرعامل شركت نانو واحد...
 سراسری / صفحه2

 مطالعه نشریات و روزنامه 
در ایران  کاهش یافته است 

برای نخستین بار در کشور؛ 
خط توليد پوشش خوراکی محافظ 

ميوه در اصفهان راه اندازی شد 

در زمیني به مساحت 8 هكتار؛ 
كتابخانه مركزي شهركرد 

احداث مي شود 

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

اجازه نمی دهیم فرصت طلبان شیرینی 
هدفمندی یارانه ها را تلخ کنند 

صفحه2

صفحه 2

ذوب آهن اصفهان برای کاهش آلودگی  از 
210 فيلتر وسيستم تصفيه استفاده می کند 

نشس��ت ه��م انديش��ي ائمه 
جماع��ات و جش��ن س��تاد 
ب��ا حضور  نم���از   اقام����ه 
آي��ت ا... طباطبايي ن��ژاد امام 
جمع��ه اصفه��ان و مهندس 
فوالدگر نماينده مردم اصفهان 

در مجلس شوراي اسالمي در نمايشگاه بزرگ جهاد خدمت رساني 
برگزار ش��د. ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي روابط عمومي 

شهرداري اصفهان... 
شهرستان / صفحه4

  اقامه نماز در اداره ها 
عمـــل به قـــرآن است

در  اصفهان  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  قهرمانی  نایب  پیامی  در  اصفهان  شهردار 
رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا را تبریک گفت. 

شایسته  تالش  است:  آورده  خود  پیام  در  نژاد  سقاییان  مرتضی  سید  دکتر 
بازیكنان با غیرت و کادر فنی با دانش ذوب آهن اصفهان به عنوان نماینده 
فوتبال ایران و اصفهان زمینه ساز کسب عنوانی شایسته شد. همت و جنگندگی 
خستگی ناپذیر دلیر مردان ذوب آهن به عنوان نماینده فوتبال ایران در لیگ 
نسل  به خصوص  بزرگ  ملت  توان  از  نمونه ای  آسیا،  باشگاه های  قهرمانان 
جوان و آینده ساز ایران اسالمی است که فتح قله های بلند را نوید می دهد.

ایران عزیز را در  نام  بار دیگر  نایب قهرمانی آسیا  قابل توجه  کسب عنوان 
آسیا پرآوازه و این امید را در دل همه ورزش دوستان زنده کرد که این مقام 
درخور و قابل احترام، زمینه ساز نتایج درخشان ورزشكاران با غیرت ایران در 

مسابقات آسیایی گوانگجو گردد. 
سرآغاز  افتخار،  این  است:  کرده  تأکید  خود  پیام  در  اصفهان  شهردار 
تثبیت  ساز  زمینه  و  المللی  بین  و  ملی  عرصه  در  درخشان  پیروزی های 
و  ایران  فوتبال  قطب  عنوان  به  اصفهان  فوتبال  شایستگی  بیشتر  چه  هر 
عرصه ها  دیگر  در  ایرانی  جوانان  بیشتر  چه  هر  امید  و  خودباوری   مایه 

است. 
ورزش  مردم  با  همراه  اصفهان  شهرداری  است:  آمده  پیام  این  پایان  در 
آهن  ذوب  تالشگر  و  بی ادعا  جوانان  همت  بر  ایران  و  اصفهان  دوست 
باشگاه  این  مدیریت  و  فنی  کادر  بازیكنان،  همه  به  و  می فرستد   درود 

خسته نباشید می گوید.

 پيـام شـهردار اصفهـان بـه مناسـبت کسـب عنـوان  بـا ارزش  
نایب قهرمانی آسيا توسط تيم فوتبال ذوب آهن:

 این افتخار، سرآغاز پیروزی های درخشان 
در  عرصه های ملی و بین المللی است

شهرداري اصفهان

اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان

 44/338730 شماره  مجوز  طبق  مبارکه  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
مورخ 89/8/15 کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمي در نظر دارد 
حدود شش تن ضایعات آهني خود را از طریق مزایده حضوري به فروش 
نشر  تاریخ  از  مي توانند  تمایل  صورت  در  محترم  متقاضیان  لذا  برساند 
و  بیشتر  بازدید و کسب اطالعات  به مدت 10 روز کاري جهت  آگهي 
دریافت اسناد مزایده به امور حقوقي دانشگاه مراجعه و در صورت نیاز با 
شماره: 03355238585 تماس حاصل نمایند. در ضمن هزینه انتشار با 

برنده مي باشد.

ویژه برنامه ها:
 تجدید میثاق مردم ایثارگر اصفهان با روح ملكوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره(

عید قربان - مرقد مطهر
 تجدید بیعت و دیدار جمعی از مردم والیت مدار استان اصفهان با مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای )مدظله العالی(

- روز عید قربان
در بیت معظم له
 مراسم تجدید میثاق با شهیدان واالمقام همراه با دعای روحبخش عرفه- سخنران حضرت حجت االسالم والمسلمین 

علی اکبری سه شنبه 1389/8/25- ساعت 13:30 – خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان
کمیته فرهنگی )ستاد 25 آبان روز حماسه ایثار اصفهان( 

حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه(:
»شما در کجای دنیا می توانید جایی را مانند استان اصفهان پیدا کنید همین چند روز پیش فقط در شهر اصفهان حدود 370 نفر را تشییع کردند، 

مع ذلک همین شهید داده ها و داغ دیده ها همچنان به خدمت خود به اسالم ادامه  می دهند.«
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

»اصفهان شما در خیلی از میدان ها جلوتر از دیگران حرکت کرد؛ از جمله در میدان جنگ از جمله در میدان شهادت حقیقتاً چهره های برجسته 
شهدای اصفهان مثل ستاره می درخشند و راه را نشان می دهند. )و بالنجم هم یهتدون( با این ستاره ها راه را می شود پیدا کرد.«

آگهي مزایده حضوري

عید قربان بر مسلمانان جهان مبارک باد

دبيرخانه کميسيون معامالت واحد مبارکه

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه

25 آبان روز حماسه ایثار اصفهان گرامی باد

شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان
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 خط توليد پوشش خوراكی محافظ ميوه )واكس( 
برای نخس��تين بار در كشور توسط شركت دانش 
بنيان نانو واحد صنعت پرش��يا از واحدهای فناور 
مس��تقر در ش��هرك علمی و تحقيقات��ی اصفهان 
راه ان��دازی ش��د. مديرعامل ش��ركت نانو واحد 
صنع��ت پرش��يا به ايرن��ا گفت: اين خ��ط توليد 
ب��ا همکاری س��رمايه گذار بخ��ش خصوصی و 
پژوهش��کده بيوتکنولوژی جهاد كشاورزی كرج 
و با س��رمايه 12 ميليارد ريال در ش��هرك صنعتی 
مباركه راه اندازی شد. فرشيد سهيلی ميزان توليد 
اي��ن محصول را 10 تن در هر م��اه اعالم كرد و 

افزود:اين  پوش��ش خوراكی محافظ مي��وه با نام 
تجاری ›كتين س��يل‹ باعث ايجاد يک اليه بسيار 
 ن��ازك خوراكی، براق و ش��فاف بر روی ميوه ها 
می ش��ود. وی اضافه كرد:اي��ن محافظ می تواند 
تنفس و كاهش وزن ميوه ها را به گونه ای كنترل 
كند كه باعث تبادل گازهای مناسب در ميوه شود. 
سهيلی خاطرنشان كرد: اين محصول با كنترل نرخ 
تنفس ميوه و جلوگيری از كاهش آب آن، كيفيت 
ظاه��ری و داخلی ميوه، ش��ادابی، طع��م و بوی 
طبيعی ميوه را حفظ می كند. وی ادامه داد:پوشش 
خوراكی محافظ ميوه منجر به افزايش طول عمر 

ميوه تا چندين برابر پس از برداشت می شود و از 
فاسد شدن داخل ميوه برای انبارداری و صادرات 
جلوگي��ری می كند. وی، مواد اولي��ه موجود در 
پوش��ش خوراكی محاف��ظ ميوه اين ش��ركت را 
ش��امل امولس��يون، ليپيد )چربی(، پاي��دار كننده، 
برنج و عس��ل عنوان كرد و گفت:در نمونه های 
خارجی ع��الوه بر قيمت ب��االی آن از گوگرد و 
پليمر كه سمی هس��تند استفاده می شود. به گفته 
اين كارشناس، وجود اين مواد شيميايی عالوه بر 
ضررهای زيس��ت محيطی و سرطانزا بودن باعث 

تغيير طعم ميوه نيز می شود.

برای نخستین بار در کشور؛ 
خط تولید پوشش خوراكی محافظ میوه در اصفهان راه اندازی شد 

امام جمعه اصفهان:
اقدام هاي ورزشي فعالیت فرهنگي نیست

سراسری
ایران

اق��دام داهيانه رهبران سياس��ی كش��ور 
دوس��ت و ب��رادر ع��راق در تش��کيل 
مجلس ملی عراق، رياس��ت جمهوری و 
نخست وزيری به بس��ياری از اقدام های 
مش��کوك در به چالش كش��يدن صحنه 

سياسی عراق دست رد زد.  
به گزارش ايلن��ا، علی الريجانی در آغاز 
جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی ضمن 
تسليت ش��هادت امام محمد باقر )ع( با 
اشاره به سخنانی از امام محمد باقر گفت: 
ام��ام باق��ر )ع( می فرماين��د؛ ارزش كار 
دانش��مندی كه از پرتو دانش او ديگران 
بهره مند شوند، نزد خدا از 70 هزار عابد 

باالتر است. 
وی ادام��ه داد: كمتر مکتب��ی را می توان 
س��راغ گرفت كه معرف��ت علمی در آن 
از چنين جايگاهی برخوردار باش��د؛ اين 
مس��لک فکری باعث گردي��د كه تمدن 
اسالمی هميش��ه بر ركن علم و معرفت 
استوار گردد و به همين جهت عالمان و 
دانش��مندان بزرگ اسالمی در طی قرون 
متمادی حركتی عظيم برای بشريت ايجاد 

نمودند. 
رئيس مجل��س اف��زود: نمون��ه ای از اين 
ش��خصيت ها مرحوم عالم��ه طباطبايی 
قدس سره الشريف است كه بزرگداشت 
ايشان در روز آينده می باشد. وی تصريح 
كرد: گس��تره فک��ری عالم��ه طباطبايی 
در فق��ه، اص��ول، فلس��فه و حکم��ت از 
ايش��ان شخصيتی جامع در منظومه تفکر 
اس��المی ايجاد نمود كه به قول ش��هيد 
مطه��ری، ش��خصيت اين م��رد الهی آن 
گونه اس��ت كه يکصد س��ال آينده او را 
مردم درك می كنن��د. الريجانی با اظهار 
 اين كه بس��ياری از فيلس��وفان و عارفان 
در جامعه اس��المی تالميذ آن مرد بزرگ 
هستند، خاطرنشان كرد: عالمه طباطبايی 
بود كه جريان فلس��فه و عرفان اسالمی 
را در ح��وزه علمي��ه قم س��امان داد. از 
طرفی كتاب تفسير عظيم الميزان، نگرش 
جديد تفسيری در معارف قرآنی را ايجاد 
كرد كه به روان پ��اك آن مرد الهی درود 

می فرستيم. 
رئيس مجلس با اش��اره به اظهارات اخير 
وزير خارج��ه آمريکا تصري��ح كرد: نکته 
مهم درباره س��خنان وزير خارجه آمريکا 
اين اس��ت كه اعتراف نمود؛ جريان های 
تروريس��تی منطق��ه با كم��ک آمريکا به 

وجود آمده است. 
الريجانی تصريح كرد: كلينتون اعالم كرد 
آمريکا با كمک برخی كشورهای منطقه در 
مقابل شوروی اين گروه های تروريستی 
را ايجاد و كمک نم��ود. وی افزود: البته 
محتوای اين مطالب از قبل توسط نخست 
وزير سابق پاكستان هم مطرح شد و بارها 

جمهوری اس��المی براساس اطالع های 
بيان نمود كه آمريکا رفت��ار مزدورانه ای 
نس��بت به بحث تروريسم دنبال می كند 
و اين امر را بهانه ای برای سلطه بر منطقه 
دارد الريجانی تصري��ح كرد: حال جای 
اين سؤال باقی اس��ت كه پس برای چه 
اين همه خس��ارت به منطقه وارد كرديد 
كه پيش از يک ميلي��ون نفر را در عراق 
كش��تيد و زخمی كرديد و افغانس��تان را 
ويران نموديد؛ چرا ملت های منطقه بايد 
تاوان اميال كثيف اياالت متحده را بدهند. 
رئيس قوه  مقننه ادامه داد: اين همه جنگ 
و ويران��ی ايجاد نموديد ح��اال اعتراض 
می كنيد كه تروريس��ت ها دست ساز ما 
بوده اند. الريجانی تصريح كرد: اين اقدام 
وزير خارجه آمريکا شبيه بحثی است كه 
آلبرايت )وزير خارجه سابق آمريکا( بعد 
از 50 سال نس��بت به كودتای 28 مرداد 

اعالم كرد كه اشتباه كرديم. 
رئيس مجلس ش��ورای اسالمی خطاب 
ب��ه مقام ه��ای آمريکايی گف��ت: چقدر 
اش��تباه می كنيد؛ آيا همي��ن حرف ها هم 
ماجراجوي��ی جديد  برای  مستمس��کی 
نيس��ت؛ همين مطلب صحت استراتژی 
جمهوری اسالمی و سخنان رهبر معظم 
انقالب حض��رت آيت ا... خامنه ای را به 
ثبوت می رس��اند كه تغييرات در آمريکا 
صحنه س��ازی های ظاهری است و بايد 
به هوش ب��ود. وی در بخش ديگری از 
س��خنان خود با اش��اره به شرايط جديد 
عراق گفت: اقدام داهيانه رهبران سياسی 
كشور دوس��ت و برادر عراق در تشکيل 
مجلس ملی عراق، رياس��ت جمهوری و 
نخست وزيری به بس��ياری از اقدام های 
مش��کوك در به چالش كش��يدن صحنه 
سياسی عراق دست رد زد و نشان داد كه 
سياستمداران عراق با درك عميق شرايط 

صحنه را مديريت نمودند. 
الريجانی افزود: مجلس شورای اسالمی 
اي��ن حركت س��امان بخش��ی در صحنه 
سياس��ی عراق را پر اهمي��ت تلقی كرده 
و اميدوار اس��ت اي��ن تصميم نقطه آغاز 
حركت نوين در ايجاد توس��عه و امنيت 
پايدار دركشور همسايه و برادر ما باشد. 

مرتضی تمدن استاندار گفت: اين اعتبار 
طی دوس��ال از مح��ل اعتب��ارات ملی 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور و 
استان تهران به نسبت مساوی پرداخت 

می شود. 

 وی اف�����زود: م��رك�����ز تحقيق��ات 
زيس��ت محيط��ی اس��تان ني��ز از محل 
اعتباره��اي اس��تانی اح��داث ش��ده و 
تجهي��ز آن نيز از محل اعتب��ارات ملی 
 س��ازمان حفاظت  محيط زيست انجام 

می گيرد. 
اس��تاندار تهران با ذكر اينکه 30 رديف 
پس��تی جدي��د ب��رای ادارات حفاظت 
محيط زيس��ت در شهرس��تانهای قدس 
و پاكدش��ت اختصاص می يابد، خاطر 
نش��ان كرد: 4ميليارد ري��ال برای تجهيز 
آزمايش��گاه های محيط زيست استان و 
تأمين هزينه های نگهداری در راهبری 
ايس��تگاه های ثابت و س��يار سنجش و 
پاي��ش آلودگی ه��ای آب، هوا، صوت 

اختصاص می يابد. 

به گزارش فارس، محمدرضا محمودی 
عمران��ی  پروژه ه��ای  از  بازدي��د  در 
پاكدش��ت با بي��ان اينکه دول��ت دهم، 
دولت كار اس��ت، اظهار داشت: از نگاه 
دول��ت دهم اي��ران ي��ک كارگاه بزرگ 

سازندگی است. 
معاون عمرانی اس��تاندار تهران گفت: با 
اجرايی ش��دن مصوبه هاي سفر هيأت 
دولت و بهره ب��رداری از اين پروژه ها و 
به خصوص مصوبه دور دوم س��فر افق 
روشنی از توسعه  شهرستان ترسيم و تا 
حد زيادی مش��کل شهرس��تان نيز رفع 

می شود. 
وی در ج���ري��ان بازدي��د از رون����د 

طرح ه��ای عمرانی پاكدش��ت، با تأكيد 
بر توانمندس��ازی پيمانکاران، س��رعت 
بخش��يدن و ب��اال ب��ردن س��طح كيفی 
پروژه ه��ای احداث��ی افزود: ن��گاه ويژه 
دولت و ش��خص رئيس جمه��ور اين 
اس��ت ك��ه پروژه ه��ا با س��رعت باال و 
 كيفي��ت مطلوب به بهره برداری برس��د
زيرا بس��ياری از پ��روژه  دهه های اخير 
ب��ه عل��ت نداش��تن س��رعت مطلوب 
در به اتم��ام رساندنش��ان، موضوعيت 
دادن��د  دس��ت  از  را  كارب��ری الزم  و 
و ب��ه همين دلي��ل بايد رون��د اجرايی 
 پروژه ه��ا ش��تاب روزافزون��ی داش��ته 

باشد. 

الریجانی در آغاز جلسه علنی:
چرا ملت های منطقه باید تاوان اميال 

ایاالت متحده را بدهند 

استاندار تهران: 
اختصاص 2 ميليارد ریال 

جهت آموزش و تنویر افکار عمومی 
با هدف ارتقا فرهنگ زیست محيطی  

معاون استاندار تهران:
روند اجرایی پروژه ها شتاب روزافزون 

داشته باشد

جهان نما نصف النهار

نخست وزیر فرانسه استعفا داد 
استعفای نخس��ت وزير اين امکان را برای رئيس جمهوری فراهم می كند 
تا س��اختار هي��أت دولت را تغيير ده��د، تغييرهايی كه ناظران سياس��ی 
آن را گام بلن��د س��اركوزی برای پيروزی در انتخاب��ات 2012 می دانند. 
دفتر رياس��ت جمهوری فرانس��ه با انتش��ار بيانيه ای اعالم كرد كه »نيکاًل 
س��اركوزی« با استعفای »فرانسوا فيون«، نخست وزير اين كشور موافقت 
كرده اس��ت. به گزارش ايلنا، كاخ اليزه با انتش��ار بياني��ه ای كوتاه اعالم 
ك��رد كه نيکاًل س��اركوزی، رئيس جمهوری فرانس��ه با اس��تعفای دولت 

 

فرانسوا فيون، نخست وزير اين كشور موافقت كرده است. همچنين گفته 
شد كه نخس��ت وزير جديد معرفی می ش��ود. طبق اين گزارش، برخی 
مناب��ع نزديک به كاخ اليزه اعالم كردند كه فرانس��وا فيون دوباره به اين 

سمت برگزيده می شود. 

برگزاری رفراندوم در ترکيه درباره 
استقرار سپر دفاع موشکی

رئيس حزب اس��المگرا و تازه تأس��يس »صدای مردم« تركيه پيش��نهاد 
داد موضوع اس��تقرار سيس��تم دفاع موش��کی در خاك تركيه كه موجب 
بحث های داغ و جنجالی ميان مردم اين كشور شده به رفراندوم گذاشته 
شود. به گزارش فارس »اينترنت خبر«، نعمان كورتولموش رئيس حزب 
اس��المگرای »صدای مردم » )حزب خاص( تركيه كه اخيراً تأسيس شد، 
پيش��نهاد داد تا بحث پركشمکش استقرار سيستم دفاع موشکی در خاك 

تركيه در ميان مردم اين كشور به رفراندوم گذاشته شود. 
كورتولموش كه در افتتاحيه اولين جلسه هيأت مؤسسين »حزب خاص« 
سخن می گفت، در ارزيابی فعاليت های انجام شده از سازماندهی حزب 
خاص در 50 استان تركيه و برگزاری اولين مجمع بزرگ حزب در تاريخ 
28 نوامبر آينده خبر داد و افزود: به زودی حق ش��ركت در انتخابات را 

هم بدست خواهيم آورد. 
رئيس حزب خاص تركيه در بخش ديگری از س��خنران خود به ارزيابی 
مسائل روز پرداخته و ادبيات رايج ميان سياستمداران اين كشور را مورد 

انتقاد قرار داد و گفت: تركيه به ادبيات سياسی جديدی نيازمند است. 

سفير ربوده شده افغانستان 
در پاکستان آزاد شد 

»عبدالخالق فراهی«، سفير سابق افغانستان در سپتامبر 2008 توسط مردان 
مس��لح در منطقه »حيات آباد« پيشاور ربوده شده بود. يک مقام امنيتی در 
جنوب ش��رق افغانس��تان تائيد كرد كه »عبدالخالق فراهی«، سفير ربوده 

شده اين كشور در اسالم آباد آزاد شده است. 
رس��انه های پاكس��تانی به نقل از مقام های اين كشور گزارش داده  اند كه 
عبدالخالق فراهی ديپلمات ربوده ش��ده افغان، آزاد ش��ده است. سفارت 
افغانس��تان در اسالم آباد خبر آزادی فراهی را رد نکرده  اما اعالم كرد كه 
می خواهند اين خبر به طور رسمی در كابل اعالم شود. تاكنون جزييات 
رهائی فراهی افش��اء نشده اس��ت. پيش از اين گروهی كه مدعی ربودن 
فراهی شده است، گفته بود كه در مورد آزادی فراهی با دولت افغانستان 
مذاكره كرده و درخواس��ت هايی را در اين مورد مطرح كرده اس��ت. در 
ماه می گذشته ويدئويی از فراهی از سوی اين گروه منتشر شد و فراهی 
در اي��ن ويدئ��و گفت كه رباين��دگان او را متهم به هم��کاری با »دولت 
دست نشانده آمريکا در افغانس��تان« كرده اند. يک فرد نقاب داری كه در 
كنار فراهی در اين ويدئو ظاهر می ش��ود، می گويد كه دولت افغانس��تان 
 به درخواس��ت های گ��روه او در بدل آزادی س��فير افغانس��تان توجهی 
نک��رده اند. اما ديپلمات های افغانس��تان در پاكس��تان هر ن��وع گفتگو با 
ربايندگان فراهی را در گذشته رد كردند. گزارش ها حاكی از آن است كه 
فراهی در منطقه ای در واليت خوس��ت در جنوب افغانستان به مقام های 
دولت افغانس��تان تحويل داده شده اس��ت. همچنين يک مقام امنيتی در 
واليت »خوست« آزادی عبدالخالق فراهی را تائيد كرده و گفته كه فراهی 

به كابل فرستاده شده است.

جرج گالوی:
آمریکا در باتالق عراق گرفتار 

شده است
نماينده س��ابق انگليس عالم كرد 
كه آمريکا در باتالق عراق گرفتار 
ش��ده اس��ت و اگر ب��ه زودی از 
اين كش��ور خارج نشود به پايان 
امپراط��وری خ��ود در خاورميانه 
خواهد رس��يد. به گ��زارش مهر، 
جرج گالوی اظهار داشت: آمريکا 
در بات��الق عراق گرفتار ش��ده و 
خ��روج از آن ب��رای اين كش��ور 
دشوار است. وی گفت: آمريکا به 

دليل سياس��ت های وحش��يانه اش در خاورميانه تا حدودی هيبت خود 
را از دس��ت داده اس��ت و اگر به زودی از عراق خارج نش��ود به پايان 
امپراطوری خ��ود در خاورميانه به ويژه عراق خواهد رس��يد.گالوی در 
ادامه اس��ناد محرمانه منتش��ر ش��ده در پايگاه اينترنت��ی و يکی ليکس را 
ننگی برای دولت آمريکا و هم پيمان ذليل آن يعنی انگليس دانست. وی 
خاطرنشان كرد كه اين اسناد حمام خونی را كه توسط مقامات آمريکا و 

انگيس عليه مردم بی گناه عراقی به راه افتاده بود را آشکار كرد.
س��ايت ويکی ليکس در تازه ترين اسناد خود در مورد جنگ عراق طبق 
اس��ناد ارتش آمريکا اعالم كرد كه از زمان حمله اين كش��ور به عراق و 
در فاصل��ه س��ال های 2003 تا اواخر 2009 مي��الدی 285 هزار عراقی 
 كش��ته و زخمی شده اند كه شمار افراد كش��ته شده بالغ بر109هزار نفر 

است. 
همچنين 63 درصد كش��ته ها را غير نظاميان تش��کيل می دهند. گفتنی 
است پرونده های محرمانه ای كه ويکی ليکس به آنها دست يافته بيانگر 
اين است كه نظاميان آمريکايی آمار مربوط به كشته و زخمی های عراقی 
را انکار می كردند و ارتش اس��ناد مربوط ب��ه قربانيان را حفظ می كرده 

است.

زوج انگليسی ربوده شده 
در سومالی پس از یک سال آزاد شدند 
دزدان دريايی س��ومالی پس از يک س��ال ربودن »پل« و »راشل شاندر« 
زوج بازنشسته انگليس��ی، آنان را آزاد كردند. به گزارش ايرنا، اين زوج 
يک س��ال پس از آن كه قايق بادبانی آنها در دام دزدان دريايی س��ومالی 
گرفتار شد، در ش��هر ›آدادو‹ در مركز سومالی و در نزديکی مرز اتيوپی 
آزاد شدند. اين منبع با اشاره به اين كه آزادی اين افراد تحت فشار دولت 
نيمه خودمختار محلی، صورت گرفته اس��ت، اف��زود: اين زوج به رغم 

خستگی شديد در سالمت كامل هستند.

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

اجازه نمی دهیم فرصت طلبان شیرینی 
هدفمندی یارانه ها را تلخ کنند 

اس��تاندار چهارمح��ال و بختياری 
گفت: اج��ازه نخواهي��م داد عده 
ای فرص��ت طل��ب و س��ودجو 
 ش��يرينی اجرای قانون هدفمندی 
يارانه ها را به كام مردم تلخ كنند. به 
گزارش ايرنا علی اصغر عنابستانی 
در نشست كارگروه حمل و نقل و 
چهارمحال  يارانه های  هدفمندی 
و بختي��اری، اظه��ار داش��ت: ب��ا 
هدفمن��دی يارانه ه��ا و منطق��ی 
شدن قيمت حامل های انرژی در 
كشور،نبايد در قيمت حمل و نقل 
تغيير قابل مالحظه ای ايجاد شود. 
وی افزود: ارائه بسته های حمايتی 

دولت از بخش های مختلف مخصوصاً حمل و نقل 
و واريزمبالغ��ی در كارت س��وخت رانندگان در 
اين راس��تا انجام می گيرد. وی با تأكيد بر لزوم 
نظارت همه جانبه دستگاه های نظارتی بر روند 

اجرای اين قانون، اف��زود: با نظارت و همکاری 
با برهم زنندگان آرامش روانی و اقتصادی مردم 
برخ��ورد می كنيم. عنابس��تانی انعقاد تفاهم نامه 
همکاری ب��ا اتحاديه های حمل و نقل ش��هری 
و بين ش��هری، ذخيره سوخت زمس��تانی مورد 

ني��از مردم، اعطای خ��ط اعتباری 
توس��عه  و  رانندگان،بهب��ود  ب��ه 
ن��اوگان حمل و نقل عمومی و به 
كار گي��ری روش هايی به منظور 
كاهش آس��يب  پذيری اقش��ار كم 
درآم��د را از وظاي��ف خطير اين 
كميته عن��وان كرد. معاون عمرانی 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختياری 
در اين نشس��ت گفت: اين استان 
با توج��ه به وس��عت و جمعيت، 
جزو استان های پيشرو در احداث 
جايگاه ه��ای گاز طبيعی اس��ت. 
احمد ايرج پور گفت: يک برنامه 
جامع كوتاه مدت برای 117 هزار 
خودرو موجود در اين استان تهيه شده است كه 
گاز س��وز كردن 900 تاكسی در شهركرد و ارائه 
وام كم بهره به دارندگان وسائط نقليه سنگين از 

مهم ترين برنامه ها است. 

ذوب آهن اصفهان برای كاهش آلودگی
 از 210 فیلتر وسیستم تصفیه استفاده می كند 

میرسلیم:
باید از دولت در اجرای هدفمند 

کردن یارانه ها حمایت کنيم 
رئيس شورای مركزی حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص هدفمند كردن 
يارانه ها خاطرنش��ان كرد: هدفمند كردن يارانه ها كاری واجب است كه 
تحقق آن تا به امروز نيز دير شده و ما وظيفه خود را حمايت كامل از اين 
قانون و اقدامات دولت می دانيم. به گزارش ايرنا، مصطفی ميرسليم كه در 
اجالس دبيران استان ها و شهرستان های اين حزب سخن می گفت، اظهار 
داش��ت: فتنه سال 88 زمينه اختالفات و انشقاق ملی را به وجود آورد و 
خطرهای آن هنوز رفع نشده و امروز برای بهره برداری از قانون هدفمند 
كردن يارانه ها برنامه ريزی دارند. وی ادامه داد: در حال حاضر نظر مقام 
معظم رهبری بر بازيابی وحدت در مقابل فتنه گران است كه اين وحدت 
زمينه های مختلف دارد، وحدت ملی كه ميان مردم، گروه های مختلف و 
افراد مؤمن است، وحدت اصولگرايان و وحدت سياسی و اعتقادی ميان 

سه قوه كشور كه بايد به آن توجه كرد. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام تأكيد كرد: مرجعيت و روحانيت 
ركن نظام مقدس جمهوری اس��المی هس��تند و به همي��ن دليل جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم اعتبار ذاتی دارد و وحدت اصولگرايان كه يک 

حقيقت است بايد با محوريت روحانيت صورت گيرد.

یكم آذرماه؛
سامانه جمع آوری اطالعات 

اقتصادی خانوار فعال می شود 
رئيس مركز آمار ايران با اشاره به مرحله جديد اجرای طرح جمع آوری 
اطالعات اقتصادی خانوارها، گفت: سامانه جمع آوری اطالعات اقتصادی 
خان��وار از يکم آذرماه برای اص��الح و يا ورود اطالعات جديد به مدت 
45 روز فعال می ش��ود. عادل آذر، افزود: ثبت نام ش��دگان س��ال 87 با 
درج ش��ماره ملی و كد رهگيری می توانند وارد سامانه شوند و اطالعات 

اقتصادی خانوار خود را اصالح و يا تکميل كنند. 
وی ادامه داد: ثبت نام ش��دگان ارديبهش��ت 89 نيز با درج شماره ملی و 
رمز عبور می توانند به اين س��امانه وارد شده و اطالعات خود را اصالح 
و يا تکميل كنند.  وی تأكيد كرد: در صورتی كه سرپرس��ت خانوار، كد 
رهگيری يا رمز عبور خود را فراموش كرده باشد بايد از پانزدهم آذرماه 
امسال به بعد به سامانه مراجعه كند. نحوه ورود اين افراد در فرصتی ديگر 
اعالم خواهد ش��د. آذر با اش��اره به خانوارهايی كه تاكنون به هيچ عنوان 
ثبت نام نکرده اند، گفت: خانوارهايی كه تاكنون ثبت نام نکرده اند با ورود 
به س��امانه می توانند كليدی كه برای اين امر طراحی شده را فعال كنند و 
رمز عبور برای خود تعريف و س��پس اطالعات اقتصادی خانوار خود را 

وارد كنند. 

مهدی رفائی

آيت ا... يوس��ف طباطبايی نژاد امام جمعه اصفهان 
در مراس��م تجليل از نخب��گان عرصه كتابخوانی و 
كتابخانه های اس��تان اصفهان در سالن اجتماعات 
مؤسس��ه اه��ل البي��ت )ع( گف��ت: گروه��ی از 
فعاليت های ورزش��ی و برخی مسائل ديگر را نيز 
جزء فعاليت فرهنگی محس��وب می كنند كه اين 
امر درس��ت نيس��ت چرا كه كارهای فرهنگی بايد 
 موجب تعالی روح ش��ود و بالندگی جسم از روح 

جداست. 
ايش��ان افزود:  كارهای فرهنگی بايد رش��د دهنده 
مغز باش��د و نبايد انجام هرگونه كار تفريحی و يا 

ورزش��ی را كار فرهنگی دانس��ت چرا كه فعاليت 
فرهنگی تعريف های مخصوص به خود را دارد و 
در حقيقت در حال حاضر فعاليت های كتابخانه ها، 
وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه و دانشگاه، وزارت 
علوم و آموزش و پرورش كه متوليان اصلی فرهنگ 
هستند سمت و س��و دهنده تعريف های مربوط به 
فرهنگ هستند و فعاليت ايشان بايد مصداق تعالی 
روح و جنبه ملکوتی انسان باشد. امام جمعه اصفهان 
تصريح كرد: رايانه نمی تواند جای مطالعه كتاب را 
بگيرد و اگر چه خدمات زيادی به بشر كرده است 
تنها می تواند در اختي��ار علم و تحقيقات مکتوب 
باش��د، همچنين اگر رايانه در اختيار دانش��مندانی 
چون عالمه مجلس��ی بود، رش��د و بالندگی ايشان 

بسيار باالتر از اكنون می نمود چرا كه آنها بدون هيچ 
امکاناتی چنان خارق العاده درخشيدند.

آيت ا... طباطبايی نژاد خاطرنشان ساخت: متأسفانه 
برخ��ی از معلمان و كارمندان ب��ا گرفتن مدرك و 
تمام شدن دانشگاه دست از مطالعه و علم اندوزی 
می كشند و استخدام و حقوق گيری مانع تالش آنها 
در مطالعه می ش��ود كه بايد در عملکرد خود تغيير 
ايجاد كنند چرا كه مطالعه در ايران در حداقل خود 
قرار دارد و معلمان در اين قبال مس��ئول هستند كه 
بايد با درايت موجبات رشد مطالعه در بين جوانان 
را فراهم س��ازند، هم چنين زنان خانه دار نيز دارای 
سطح مطالعه كمی هستند كه برای تربيت فرزندان 

شايسته بايد مطالعه و علم خود را افزايش دهند.

مدي��ر عامل ذوب آه��ن اصفه��ان گفت: اين 
شركت از بدو تأس��يس برای كنترل و پااليش 
آالينده های ناش��ی از گ��رد و غبار و گازهای 
حاص��ل از احتراق، از 210 سيس��تم تصفيه و 
فيلتر اس��تفاده می كند. بر اساس اعالم روابط 
عموم��ی ذوب آه��ن، صفرعلی برات��ی افزود: 
اين ش��ركت به عنوان قطب مه��م اقتصادی و 
صنعتی كش��ور عالوه بر توليد با كيفيت مقاطع 
مختلف فوالدی،همواره كاهش آالينده زيست 
محيطی را مد نظر قرار داده اس��ت. وی اظهار 
داشت: در دو سال گذش��ته بيش از 18 پروژه 

 مهم زيس��ت محيط��ی در ذوب آهن اجرا و به 
بهره برداری رس��يده و 9 پ��روژه نيز در قالب 
عملي��ات بازس��ازی، نوس��ازی و توس��عه با 
هزينه ای بالغ بر 146 ميليارد ريال و 12 ميليون 
دالر به اجرا در آمده است. براتی افزود: در زمان 
حاض��ر نيز 11 پروژه مهم زيس��ت محيطی در 
حوزه های بهره برداری و توس��عه با هزينه ای 
بالغ ب��ر 528 ميليارد ريال در مرحله اجرا قرار 
دارد و بر اساس پيش بينی های صورت گرفته 
برای دوسال آينده سه پروژه مهم با هزينه بالغ 
به 121 ميليارد و 15 ميليون دالر اجرا می شود. 

وی خاطرنش��ان ك��رد: ذوب آه��ن اصفهان با 
توجه به استقرار نظام مديريت زيست محيطی 
ISO 14001 )از س��ال 81 تاكنون( بر اس��اس 
خط مش��ی زيس��ت محيطی، خود را متعهد به 
 رعايت اس��تانداردها و الزامات زيست محيطی 
می داند. مدير عامل ذوب آهن اصفهان در باره 
توسعه فضای سبز در اين شركت نيز گفت: از 
ابتدای دهه هفتاد تاكنون فضای سبز ذوب آهن 
از 220 هکتار به 16 هزار و 508 هکتار رسيده 
است و هم اينک ذوب آهن اصفهان بزرگترين 

جنگل مصنوعی كشور را دارد. 

رزمایش سراسری مدافعان آسمان والیت 3 برگزار می شود 
اب��ن رزماي��ش ب��ه مدت 5 روز از 25 آبان ماه آغاز و تا 29 آبان ماه ادامه دارد. محل اين برنامه اس��تان تهران اعالم ش��ده اس��ت. به گزارش ايلنا، 
 امير س��رتيپ خلبان احمد ميقانی در نشس��تی مطبوعاتی با خبرنگاران رس��انه های مختلف از برگزاری رزمايش بزرگ و سراسری مدافعان آسمان 

واليت 3 از سوی قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبيا)ص(ارتش خبر داد. 
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دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

برخورد يک دس��تگاه اتوبوس با تريلر 
در آزاد راه كاش��ان – اصفه��ان 40 نفر 

زخمی برجای گذاشت. 
رئي��س مرك��ز مديري��ت ح��وادث و 
فوريته��ای پزش��کی دانش��گاه عل��وم 
پزشکی كاشان گفت: اين حادثه ساعت 
هف��ت و 45 دقيقه صبح روز يکش��نبه 
 در كيلومت��ر 45 اي��ن آزاد راه اتف��اق 

افتاد. 
ابوالفض��ل ش��ج���اعی در گفتگ����و 
ب��ا ايرن����ا اف��زود: در اي��ن حادث��ه 
اتوب��وس زخمی   تمام��ی سرنش��ينان 

شدند. 
از  نف��ر  هف��ت  داش��ت:  اظه��ار  وی 
سرنش��ينيان اتوبوس به علت ش��دت 
جراحات وارده با همکاری پايگاه های 
اورژان��س جاده ای نطنز و كاش��ان، به 
بيمارستان شهيد بهش��تی كاشان انتقال 

داده شدند. 
به گفته وی بقيه مس��افران نيز به طور 
س��رپايی در مح��ل تص��ادف درمان و 
مداوا ش��دند. علت اين تصادف توسط 
كارشناس��ان راهنماي��ی و رانندگی در 

حال بررسی است. 

چهار دختر نوجوان پس از فرار از خانه 
تحت تعقيب پليس قرار گرفتند و يکی 
از آنها در ش��مال كش��ور و ديگری در 

فرودگاه مهرآباد تهران دستگير شد.
اين دختران نوج��وان وقتی با مخالفت 
خانواده هايشان برای رفتن به مسافرت 
مواجه شدند، با س��رقت مبالغی پول از 
منزلش��ان از شهر محل س��کونت خود 

فرار كردند. 
چند روز پي��ش مأموران اداره اطالعات 
مس��تقر در ف��رودگاه مهرآب��اد تهران به 
دختری نوجوان مش��کوك شده و از او 
مدارك هويتی اش را خواستند، اما وی 
از ارائه هرگونه مدارك خودداری كرد و 

مدعی ش��د برای بدرقه يکی از اقوامش 
به فرودگاه آمده و از مأموران خواس��ت 
رهايش كنن��د. ماموران در پی اظهارات 
متناق��ض دختر نوجوان، ب��ا هماهنگی 
قضايی او را به مركز پليس منتقل كردند 
ك��ه وی در تحقيقات به ف��رار از خانه 

اعتراف كرد. 
اعتراف به یک هفته فرار از خانه 
دختر فراری ب��ه پليس گفت: يک هفته 
پيش با 3 نفر از دوستانم تصميم گرفتيم 
به تهران و شهرهای شمالی سفر كنيم. 

وقتی ماج��را را با خان��واده هايمان در 
ميان گذاش��تيم، آنها با سفر ما مخالفت 
كردن��د. ما نيز نقش��ه ف��رار از خانه را 

طراح��ی و عملی كرديم. دختر نوجوان 
يادآور ش��د: هركدام با برداشتن مبلغی 
پول از منازلمان در مش��هد خارج شده 
و با يکديگر به چالوس و سپس نوشهر 
سفر كرديم. در جريان اين سفرها يکی 
از دوس��تانم به اتهام بدحجابی از سوی 
پليس دس��تگير شد. وی افزود: من و 2 
دختر ديگ��ر به خانه ای كه در ش��مال 
اجاره كرده بوديم، بازگشتيم كه خواهرم 
با م��ن تماس گرفت و خواس��ت برای 
مالقات مادرم كه در بيمارستان بستری 
است، به مشهد بازگردم كه در فرودگاه 

تهران از سوی پليس دستگير شدم. 
بناب��ر اين گ��زارش، با دس��تور قضايی 

داديار ش��عبه اول دادس��رای ف��رودگاه 
مهرآب��اد تهران، دخت��ر نوجوان تحويل 
خانواده اش ش��د.  تحقيق��ات مأموران 
برای يافتن دوس��تان ف��راری و تحويل 

آنها به خانواده های شان ادامه دارد.

مرتضی رئيس��ی معاون عمرانی وزير 
آم��وزش و پرورش در گفتگو با ايرنا، 
در خص��وص محرم س��ازی مدارس 
دخترانه در جهت ش��اداب سازی اين 
مدارس، افزود: شاداب سازی مدارس 
دخترانه بايد ب��ا معماری مدرن همراه 
با حف��ظ اصولی كه س��بب آرامش و 
 امنيت دانش آموزان دختر شود، انجام 

گيرد. 
وی اف��زود: اين كه م��دارس ويژه ای 
 ب��رای دخت��ران س��اخته ش��ود بدون 
اين كه تأمين نيازهای درونی آنان را در 
 نظر بگيريم، مشکل را برطرف نخواهد 

كرد. 
رئي��س س��ازمان نوس��ازی، تجيه��ز 
و مق��اوم س��ازی م��دارس كش��ور، 
گف��ت: بايد ش��اداب س��ازی مدارس 
 دختران��ه ب��ه ش��کل علم��ی انج��ام 

شود. 
رئيسی يادآورشد: در برخی از مدارس 
دخترانه كه مشکل زمين وجود ندارد، 
می توان ب��ه صورت حي��اط مركزی 

بحث ش��اداب سازی مدارس دخترانه 
را اجرا كرد و حياط مدرسه را مركزی 
برای تأمين نيازهای جسمی و تربيتی 

دانش آموزان قرار داد. 
ب��ه گفت��ه مع��اون وزير آم��وزش و 
پ��رورش، در ش��رايطی ك��ه مدارس 
دخترانه فاقد زمين مناسبی هستند و يا 
مدارس با تراك��م بااليی برخوردارند، 
 می توان��د س��الن ورزش��ی اح��داث 

كرد. 
رئيسی افزود: در شرايطی كه در شهرها 
برج س��ازی و احداث ساختمان های 
مرتف��ع رو به گس��ترش اس��ت، نبايد 
انتظار داش��ت كه افزايش ارتفاع ديوار 
را  از مش��کل ها  بس��ياری  م��دارس 

برطرف كند. 
مع��اون وزي��ر آم��وزش و پ��رورش 
ادامه داد: ممکن اس��ت اي��ن راهکار 
در ش��هرهای كوچ��ک و ب��ا تراك��م 
پايين جوابگوی مش��کل باش��د اما در 
 ش��هرهای ب��زرگ پاس��خگو نخواهد 

بود.

دبير كميته ملی ش��ير و ن��ان مدارس 
كشور از اختصاص 205 ميليارد تومان 
به يارانه ش��ير و نان خبر داد و گفت: 
 اين در حالی اس��ت ك��ه از اين مبلغ،
5 ميلي��ارد تومان ب��ه منظور تأمين نان 
غنی ش��ده مدارس در سال جاری در 

نظر گرفته شده است. 
عليرض��ا كريميان در گفتگو با ايس��نا 
گف��ت: ب��رای تأمي��ن نان غنی ش��ده 
مدارس مبلغ 5 ميليارد تومان تخصيص 
يافت��ه اس��ت كه پ��س از برگ��زاری 
مناقصه خري��د نان، جزئيات آن اعالم 
 خواهد ش��د. وی در اين باره تصريح 
ك��رد: كميته ملی ش��ير و نان مدارس 
كشور در حال سياستگذاری در زمينه 
زم��ان و نحوه توزيع نان در بين دانش 

آموزان جامعه هدف اين طرح اس��ت 
كه پس از نهايی ش��دن اعالم می شود. 
كميته ملی ش��ير و نان مدارس كشور 
در پايان درباره توزيع شير در مدارس 
نيز خاطرنش��ان كرد: شير يارانه ای در 
28 اس��تان كشور در حال توزيع است 
و توزيع آن در چهار استان باقی مانده 

نيز به زودی آغاز می شود. 
اين در حالی است كه در سال گذشته 
28 ميليارد تومان برای تأمين نان غنی 
ش��ده م��دارس تخصيص يافت��ه بود. 
حميدرض��ا يعقوب��ی فر، دبير س��ابق 
كميته ملی تغذيه مکمل مدارس، اعالم 
كرده بود كه اعتبارهای مورد نياز برای 
تأمين شير و نان مدارس 400 ميليارد 

تومان است. 

الدن سلطانی 

طبق بررسی ها سرانه مطالعه نشريات 
 كاه��ش يافته اس��ت به ط��وری كه از 
11 دقيق��ه به 6 دقيق��ه و 9 صدم ثانيه 

رسيده است. 
س��رانه مطالعه يک نفر ايرانی در سال 
78، 18 دقيقه بوده كه در س��ال 87 به 
71 دقيقه و در س��ال 88 به 76 دقيقه 

افزايش يافته است. 
مديركل كتابخانه های عمومی اس��تان 
در اي��ن باره گفت: س��رانه مطالعه در 
كش��ورهای در حال توسعه و پيشرفته 
بين 3 الی 8 س��اعت در روز است كه 
البته در افق چشم انداز بيست ساله اين 

هدف پيش بينی شده است.
غالمرض��ا ي��اوری خاطرنش��ان كرد: 
 در س��ال 88 س��رانه مطالع��ه كت��اب

30 دقيقه بود اين در حالی اس��ت كه 
س��رانه مطالعه روزنام��ه كاهش يافته 
اس��ت و رقم آن 39 دقيقه و 28 ثانيه 

بوده است. 
وی ضمن بيان اينکه مردم به خواندن 
قرآن و مفاتيح رويکرد بيشتری دارند 
افزود:  بررس��ی ها نش��ان داده اس��ت 
ك��ه عالوه ب��ر اين م��ردم در خواندن 
بحث هايی چون ادبيات، دين،  فلسفه،  
كتاب ه��ای تخصصی و رم��ان عالقه 

بيشتری نشان می دهند.

كتابخانه ه��ای  مدي��ركل  گفت��ه  ب��ه 
عمومی اس��تان اصفهان، قم رتبه اول 
 س��رانه مطالع��ه كت��اب در كش��ور را 

دارا است.
اين در حالی اس��ت كه سرانه مطالعه 
كتاب در استان اصفهان نيز از متوسط 

كشوری بيشتر است.
رابط��ه  ب��ه  اش��اره  ي��اوری ضم��ن 
س��واد اف��راد و مي��زان مطالع��ه آنان 
 درباره آمار جمعيت باس��واد كش��ور 
گفت: 87/7 درصد جمعيت ش��هری 
س��واد خواندن دارن��د و اين در حالی 
اس��ت كه اين رقم در روستاها به 76 

درصد می  رسد.
وی تصريح كرد:  به تفکيک جمعيت،  
86 درص��د م��ردان و 81 درصد زنان 
ايران��ی س��واد خوان��دن دارن��د و در 
مجم��وع 98 درصد كمتر از 25 س��ال 
س��واد خواندن دارند. بررسی  ها نشان 
داده كه جمعيت جوان كشور بيشتر از 

مابقی افراد سواد دارند.
مديركل كتابخانه های عمومی استان با 
بيان اينکه 8 درصد افراد باس��واد برای 
مطالع��ه از فضاهای مجازی اس��تفاده 
افراد  می نمايند خاطرنش��ان كرد: اين 
از كتاب های ديجيتال و اينترنت برای 
مطالعه اس��تفاده می كنند و در مجموع 
بايد گفت: كه سرانه مطالعه كتاب های 

مجازی رو به افزايش است.

معاون وزیر آموزش و پرورش: 

شاداب سازی مدارس دخترانه با افزایش 
ارتفاع دیوار مدارس ممکن نیست 

اختصاص
 5 میلیارد تومان به نان غنی شده مدارس

مطالعه نشریات و روزنامه در ایران 
كاهش یافته است

جامعه

اجرای طرح بیمه درمانی 
بافندگان فرش در کاشان

احداث 38 فضای آموزشی 
در مجتمع های مسکن مهر 

بازدید نمایندگان کشاورزان 
شرق اصفهان از سد زاینده رود 

رئيس اداره بازرگانی كاش��ان از اج��رای طرح بيمه 
درمانی برای بافندگان فرش در اين شهرس��تان خبر 
داد.عل��ی نطاقی در گفتگ��و با فارس با اش��اره به صدور 
دفترچه ه��ای بيمه تأمين اجتماعی و خدمات درمانی ويژه 
بافندگان گفت: قب��ل از اين بيمه گزار بافندگان تعهدی در 
قبال پرداخت مخارج درمان نداش��ت كه در طرح جديد با 
حمايت دولت هزين��ه درمان اين بيمه ش��دگان پرداخت 

می شود. 
وی با اشاره به پيشينه تاريخی قاليبافی و بافندگی در كاشان 
تصريح كرد: در طرح جديد بيمه بافندگان اين افراد با 10 
سال سابقه بيمه و دارا بودن 55 سال بازنشسته شده و 100 

درصد حقوق بازنشستگی دريافت می كنند.

م��دارس، تجهي����ز  و  نوس��ازی  م���دي����ركل 
چهارمحال و بختياری گفت: 38 باب فضای آموزشی 
در مجتمع های مسکن مهر واقع در شهرستان های شهركرد، 

بروجن، لردگان و فارسان احداث می شود.
به گ��زارش فارس، ابوالقاس��م علياری در جلس��ه تأمين 
خدمات روبنايی طرح مسکن مهر اين استان اظهار داشت: 
ب��ا توجه به واحدهای تخصيص يافت��ه به منظور احداث 
مسکن مهر در شهرستان های ش��هركرد، بروجن، فارسان 
و لردگان در مجموع 10 هزار واحد مس��کونی ويژه طرح 
مسکن مهر احداث می شود كه بر همين اساس نيازسنجی 
واحدهای آموزش��ی در ش��هرك های مسکن مهر 38 باب 

فضای آموزشی است. 
وی اف��زود: از مجم��وع 38 ب��اب فض��ای م��ورد نياز در 
مجتمع های طرح مس��کن مه��ر 18 مدرس��ه ابتدايی، 11 
 مدرس��ه راهنمايی و 9 مدرسه متوسطه در نظر گرفته شده 

است. 

جمع��ی از نماين��دگان كش��اورزان منطقه ش��رق 
اصفهان در آس��تانه كشت پائيزه طی دو مرحله از 

سّد زاينده رود بازديد كردند.  
در ه��ر بازدي��د كه ب��ا همراهی كارشناس��ان ش��ركت 
 آب منطق��ه ای اصفه��ان، مديرعام��ل ش��ركت ميراب 
زاين��ده رود و نمايندگان منتخب كش��اورزان صورت 
گرف��ت، بازديد كنن��دگان از نزديک با مش��خصه های 
فنی س��د زاين��ده رود، مي��زان ورودی وخروجی و نيز 
حجم س��د زاينده رود در دوران خشکسالی اخير آشنا 
ش��دند. اين بازديدها با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ 
با حضور مديرعامل ش��ركت ميراب زاينده رود و طرح 
پيش��نهادها و انتقاده��ا از طرف نمايندگان كش��اورزان 

منطقه شرق اصفهان پايان يافت.

تصادف اتوبوس با تریلر
در كاشان40 نفر زخمي برجاي گذاشت 

فرار چهار دختر نوجوان از خانه به قصد تفریح

معاون مبارزه با جرائم رايانه ای پليس آگاهی با اش��اره 
ب��ه برخ��ی ترفندهای س��ارقان بانکی گف��ت: زاغ زنان 
دوربين هاي��ی كوچک��ی در قاب ه��ای تبليغات��ی كنار 
عابربانک ها جاس��ازی می كنند. سرهنگ مهرداد اميدی 
در گفتگ��و با ف��ارس گف��ت: 56 درصد ش��کايت در 
بحث جرائم رايانه ای مربوط به برداش��ت غير مجاز از 

حساب های بانکی است. 
وی اظهار داش��ت: بررسی های پليس نشان می دهد طی 
7 ماه گذشته هيچ گونه نفوذی در سيستم بانکی كشور 
نداش��ته ايم و عمده ش��کايت ها به دلي��ل عدم رعايت 
نکته ه��ای ايمنی در اس��تفاده از خدم��ات الکترونيک 

بانکی است. 
س��رهنگ اميدی اف��زود: ه��ر ايرانی به طور متوس��ط 
بي��ش از يک كارت بانک��ی دارد و خدمات الکترونيک 
بانک ها گس��ترش يافته اس��ت، لذا رعايت هش��دار و 
نکته های ايمنی و امنيتی توس��ط مردم می تواند جلوی 

سوءاستفاده ها را بگيرد. 
اين مقام پليس آگاهی اعالم كرد: اين روزها با اس��تفاده 
از دوربين ه��ای كوچکی كه در كنار خودپردازها نصب 
می ش��ود، زاغ زنی الکترونيکی ش��ده و رمز كارت های 
اعتب��اری را به س��رقت می برن��د. وی اظهار داش��ت: 
شهروندان هنگام استفاده از عابربانک ها مراقب زاغ زنانی 
كه در كنار ايس��تاده اند، باشند تا رمز ورودشان لو نرود. 
 ه��ر چند اين موض��ع در خارج از كش��ور اتفاق افتاده

است. 
س��رهنگ اميدی در ادامه افزود: اين گونه مسائل هنوز 
به صورت حرفه ای در كش��ورمان اتفاق نيفتاده اس��ت 
ام��ا احتمال انج��ام آن بعيد نيس��ت. معاون مب��ارزه با 
جراي��م رايانه ای پليس آگاهی توصيه كرد: ش��هروندان 
قبل از اس��تفاده از عابر بانک ها مراقب باشند و اطراف 
را بررس��ی كنند كه هيچ گونه وس��يله اضافی روی عابر 
بان��ک و اط��راف آن نص��ب نش��ده باش��د. وی اظهار 
داش��ت: برای جلوگيری از هرگونه سوءاستفاده هنگام 
اس��تفاده از عابربانک ها، دس��ت خ��ود را روی صفحه 
 كلي��د رمز قرار دهيد ت��ا به هيچ عنوان قابل مش��اهده 

نباشد. 
رعایت نکته ها و توصیه های ایمنی و امنیتی 

س��رهنگ اميدی اظهار داش��ت: از نوشتن رمز عبور در 
كنار كارت خ��ودداری كرده و كارت و رمز عبور خود 
را جه��ت دريافت وجه در اختيار افراد ناش��ناس قرار 

ندهيد. 
هنگام برداشت وجه از عابر بانک ها مراقب باشيد افراد 
س��ود جو رمز عبور كارت عابر بانک ش��ما را مشاهده 
نکنن��د و موجودی حس��اب های بانک��ی به خصوص 
حس��اب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب 

چک كنيد. 

شهروندان مراقب زاغ زن های 
س��لیمانی الکترونیکی باشند عیس��ی  گردآورن��ده: 

کیاسری روز 
بيست و چهارم آبان ماه، آغاز هفته كتاب و 
كتاب خوانی است. در اين هفته، با اجرای 
برنامه هايی كه به وزش نس��يم معرفت از 
سوی دريای كتاب و معانی ناب به سمت 
انديش��ه همگان می انجامد، می كوشيم 
تا به تقويت فرهنگ مطالعه و گس��ترش 
س��طح آگاهی های عمومی مدد رسانيم. 
كتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده 
دانش و معرفت اس��ت و ارائه كتاب های 
خوب، يک��ی از بهترين ابزاره��ا برای به 
كمال رس��اندن انسان ها است و كسی كه 
در اين دنيای زيبا به زندگانی می پردازد، 
نمی تواند با دنيای كتاب بی ارتباط باشد. 
پ��س بياييم ب��ا گرامی داش��ت اين هفته 
 و ن��ام مبارك آن، ب��ا هديه كتاب هايی به 
هم نوعان خ��ود، در پروران��دن دانش و 

كمال سهيم باشيم.
واالترین جایگاه 

كتاب، همچون خورشيد، فضای زندگی 
را روش��ن می كند و به همگان نور، شور 
و گرما می بخش��د. كتاب، مث��ل باران بر 
س��رزمين دل ه��ا می بارد و انديش��ه ها 
و كرداره��ا را رون��ق، زيباي��ی و طراوت 
می دهد. كتاب، نقش��ی مانند پرندگان به 
آدمی دارد كه او را برای اوج و بال كشيدن 
و پ��رواز آماده می س��ازد. در پرتو كتاب 
اس��ت كه شکوفايی، سرسبزی و بالندگی 
فرهنگ دينی ما به اوج می رس��د. كتاب، 
واالترين جايگاه را در گستره های فردی 
و اجتماعی دارا اس��ت كه بر انديشه ها و 
دل ها می درخش��د و پيوسته بر زندگانی 

نورافشانی خواهد كرد.
کتاب و تحوّل

در روزگار پيشرفت های چشم گير بشر 
در عرصه های دانش و نوآوری و فرهنگ 
كتاب ن��ه تنها اهميت خود را از دس��ت 
نداده، كه گس��ترده تر و تازه تر ش��ده و 
جلوه هايی پايدارتر يافته است. بی گمان 
آنان كه گام های بلندی در پيشرفت های 
گوناگون برداش��ته اند، هرگ��ز با كتاب و 
كتاب خوانی بيگانه نبوده اند. آنها مطالعه 
را به عنوان عنصری اصلی و ضروری در 
زندگی خود دانس��ته و آن را برای بازتاب 
نور، جلوه و جم��ال فرهنگ بر دل های 
 همه جهانيان برای تحولی اساسی مناسب 

دانسته اند.

فرهنگ اسالمی و کتاب
اسالم، دين انديشه و معرفت، دين دانش، 
كتاب و معنويت اس��ت و می توان گفت 
آيين آسمانی ما، پرچمدار كتاب و كتاب 
خوانی در زمين اس��ت و اين حقيقت، با 
ان��دك كاوش��ی در الب��ه الی ورق زرين 
تاريخ اس��الم ب��ه خوبی نماي��ان خواهد 
ش��د. تأثير كت��اب در صدور انديش��ه و 
فکر، انکارناپذير اس��ت. در واقع، تنها راه 
انتقال علوم گذشتگان به اين عصر، كتاب 
بوده كه در روايات نيز بر آن تأكيد ش��ده 
اس��ت. با اين توصيف، ما وارثان فرهنگ 
پويا و تمدن واالی اس��المی، برای تحقق 
آن فرهنگ، بايد به كتاب و كتاب خوانی 
اهميت داده و كتاب را به عنوان يک كاالی 

تأثيرگذار فرهنگی و معنوی، ارج نهيم.
قرآن، برترین کتاب

 گراي��ش همگان��ی م��ردم و ب��ه وي��ژه 
نس��ل ج��وان ب��ه ايده ه��ا و آرمان های 
انقالب اس��المی كه در سايه سار درخت 
پربرگ و بار اس��الم و نسيم حيات بخش 
معنوی آن شکل گرفت، اين توقع را ايجاد 
می كند كه كتاب هايی به دور از افراط و 
تفريط در مسير راه آنان قرار گيرد و روح 
 همه تش��نگان حقيقت را، از آب گوارای 
دين باوری و خداخواهی سيراب سازد. بر 
اين اس��اس، قرآن كريم اين كالم آسمانی 
آخرين فرس��تاده خدا، با دارابودن پاس��خ 
تمام مس��ائل و نيازهای م��ادی و معنوی 
تمامی انس��ان ها در طول تاريخ، بهترين 
كتاب برای عامه م��ردم، به ويژه محققان 
می باش��د و می توان با گسترش فرهنگ 
قرآنی در جامعه، بهره های معنوی فراوانی 
از اين كتاب عزيز و س��ترگ گرفت و آن 

را به كار بست.
نهج البالغه، کتابی ارزشمند

نه��ج البالغ��ه امام عل��ی عليه الس��الم، 
خورشيدی اس��ت كه در ميان كتاب ها و 
نوشته های بشری می درخشد. اين كتاب 
ارجمند، سرشار از شکوه، زيبايی و معنويت 
است. نهج البالغه، پرتوی از انديشه های 
 تابن��اك امام ح��ق و عدال��ت، حضرت 
علی ابن ابی طالب )ع( می باشد كه تا به 
حال، ترجمه ها و شرح های ارزنده ای بر 
آن نوشته اند. چه خوب است وقتی سخن 
از كتاب و كتاب خوانی است، كالم را به 
نام اين كتاب واال و ارزشمند و پديدآورنده 
آن زينت بخش��يم و همگان را به مطالعه 
اين دري��ای عميِق دانش و معرفت و هنر 

فراخوانيم.
کتاب و کودکان

كودكان و نوجوانان، س��رمايه های عظيم 

ميهن اس��المی، و آينده سازان و پاسداران 
ارزش ه��ای دينی و انقالبی اند. به همين 
س��بب، ارائه كار و كتاب ب��رای كودك و 
نوجوان، اهميت وي��ژه ای دارد. پرداختن 
به كميت ه��ا و كيفيت های مطلوب كار 
برای ك��ودكان در زمينه انتش��ار كتاب و 
همچنين كتاب رسانی و خدمات فرهنگی 
به ك��ودكان و نوجوانان مناطق محروم، از 
مسايلی است كه هرگز نبايد مورد غفلت 

و كم توجهی قرار گيرد.
کتاب و فرهنگ

تأثي��ر عميق كتاب در گس��ترش فرهنگ 
جامعه و س��رعت بخش��يدن به پيشرفت 
و  اس��ت  انکارناپذي��ر  آن،   روزاف��زون 
نمی توان توسعه و رشد همه جانبه جامعه 
را، بدون در نظ��ر گرفتن مطالعه و كتاب 
مورد بحث و نظر قرار داد. از اين جهت، 
كتاب و كتاب خوانی، از مقوله های قابل 
توجه فرهنگی اس��ت كه تروي��ج آن در 

جامعه ضروری به نظر می رسد. 
انس با کتاب

ب�����ی ش��ک 
ش  گست�����ر
كت��اب خوانی 
ب��ه عن����وان 

ضرورتی اجتناب 
ناپذي��ر، تنه���ا 

ب��ه  زمان��ی 
فرهنگی 

می  عم�و
تب��دي��ل 
می ش��ود 

كه جامع�ه آن 
را نيازی پايان ناپذير و 
وسيله ای برای رشد و 
پويايی شخصيت خود 

بداند و مطالعه، در كنار ساير 
كاره��ای روزانه، در زندگی م��ردم وارد 
شود و اين گونه نباشد كه كتاب، به افراد 
خاصی از جامعه اختصاص داش��ته باشد؛ 

بلکه همگان تکامل و پيشرفت را در انس 
با كتاب بدانند. 

کتاب و پیشرفت
صعود ب��ه قله ه��ای بلن��دآوازه كمال و 
ارزش های واالی انسانی، تنها در صورتی 
ممکن است كه علم و دانش، جايگاه واقعی 
خود را در ميان ما بيابد و تأثيرگذاری عظيم 
آن در رسيدن به اين اهداف برايمان روشن 
شود. در اين صورت، كتاب و مطالعه نيز 
به عنوان ابزار انتقال علم، جايگاه خويش 
را به دست خواهد آورد و گرايش جامعه 

به آن رشد می نمايد. 
خانواده و کتاب

خانواده، نخستين دنيايی است كه كودك 
با آن آشنا می شود. گفتار و مهم تر از آن 
رفت��ار اعضای خانواده، در ش��کل گيری 
ش��خصيت كودك تأثير به س��زايی دارد. 
از اي��ن رو، هم��ه اعضای نه��اد خانواده 
می توانن��د با گفتار و رفتار خود، بر ديگر 

اعضا تأثير مثبت يا منفی بگذارند. 
کتاب خانه عمومی

كتاب خانه های عمومی، در گسترش دانش 
و ارتقای ميزان آگاهی های عمومی جامعه 
نقش به سزايی دارند. به تعبيری، عزم اين 
نه��اد، كمک ب��ه بالندگی و ش��کوفايی 
اس��تعدادهای فردی، در راس��تای 
توليد انديشه، علم و غنای فرهنگ 
جامعه می باش��د. كت��اب خانه، 
نهادی اس��ت كه با در اختيار داشتن 
 بخ��ش قابل توجه��ی از دانش، زمينه 
بهره گيری مناسب از اندوخته های بشری 
را فراهم می آورد و با تأمين فرصت های 
الزم، ام��کان آموختن هميش��گی را برای 
اعضای جامعه مهيا ساخته و بر پيشرفت 
حيات اجتماعی می افزايد. با اين توصيف، 
وظيفه همگان است كه با استقبال از اين 
مکان ارزشمند، بر شکوفايی 
ه����ای  د س��تعدا ا
 نهفت���ه ميه���ن 
اسالمی م��ان 

بيفزايند.

یار مهربان

زندگی نامه 
زندگی عالم��ه طباطبايی را می توان به 

چهار دوره تقسيم كرد:
1- دوره كودك��ی و نوجوان��ی ك��ه در 
تبريز سپری ش��د 2- دوره تحصيل در 
حوزه علميه نجف 3- دوره بازگش��ت 
 ب��ه تبري��ز و اش��تغال ب��ه كش��اورزی 
4- دوره هج��رت به ق��م و تدريس و 

تأليف و نشر معرف دينی
دوره کودکی و نوجوانی

طباطباي��ی  س��ادات  دودم��ان  از  وی 
آذربايجان است. در سال 1281 در تبريز 
متولد ش��د. در پنج سالگی مادر و در نه 

سالگی پدر خود را از دست داد.
تحصي��الت ابتداي��ی ش��امل ق��رآن و 
كتاب های ادبيات فارس��ی را از 1290 
ت��ا 1296 فراگرفت و س��پس از س��ال 
1297 ت��ا 1304 به تحصيل علوم دينی 
پرداخت و ب��ه تعبير خود »دروس متن 
 در غي��ر فلس��فه و عرفان« را ب��ه پايان 

رساند. 
خ��ود درباره دوران تحصيلش نوش��ته 
اس��ت: »در اوايل تحصيل كه به صرف 
و نحو اش��تغال داش��تم، عالق��ه زيادی 
 ب��ه ادامه تحصيل نداش��تم و از اين رو 
هر چه می خواندم نمی فهميدم و چهار 
س��ال به همين نحو گذراندم. پس از آن 

يک باره عنايت خدايی دامن گيرم شده 
عوضم كرد و در خود يک نوع شيفتگی 
و بيتابی نسبت به تحصيل كمال، حس 
نمودم. به طوری كه از همان روز تا پايان 
ايام تحصيل كه هفده سال طول كشيد، 
هرگز نس��بت به تعلي��م و تفکر درك 
خستگی و دلس��ردی نکردم و زشت و 
زيبای جهان را فرام��وش نموده و تلخ 
و شيرين حوادث در برابر می پنداشتم. 
بساط معاشرت غير اهل علم را به كلی 

برچيدم. 
دوره بازگشت به تبريز و كشاورزی

به هر حال عالمه طباطبايی بعد از مدتی 

اقامت در تبريز تصميم می گيرد تا به قم 
عزيمت نمايد و باالخره اين تصميم خود 
را در سال 1325ه�.ش عملی می كند. 

همچنين عالم��ه طباطباي��ی در ابتدای 
ورودشان به قم به قاضی معروف بودند، 
چون از س��ادات طباطباي��ی هم بودند، 
خود ايشان ترجيح دادند، كه به طباطبايی 
معروف ش��وند. ايشان عمامه ای بسيار 
كوچک از كرباس آبی رنگ و دكمه های 
باز قبا و بدون جوراب با لباس كمتر از 
معمول، در كوچه های قم تردد داشت و 
در ضمن خانه بس��يار محقر و ساده ای 

داشت.« 

استادان
• عرفان: عالمه قاضی، ايشان مهم ترين 
اس��تاد عالمه و مؤثرترين ش��خص در 

تربيت روحی عالمه بوده اند.
•  فلسفه: سيد حسين بادكوبی

• رياضيات: سيد ابوالقاسم خوانساری
• خارج فقه و اصول: آيت ا... شيخ محمد 

حسين اصفهانی و آيت ا... نائينی
• رجال: آيت ا... حجت كوه كمری

آثار شاخص
عالمه طباطبايی دو اثر شاخص دارد، كه 
بيشتر از ساير آثار مورد توجه قرار گرفته 
 است. نخست تفسير الميزان است، كه 
در 20 جلد و طی 20 سال به زبان عربی 
تأليف شده  است. در اين تفسير از روش 
»تفسير قرآن به قرآن« استفاده شده  است 
و عالوه بر تفس��ير آي��ات و بحث های 
لغوی در بخش هايی جداگانه با توجه به 
موضوع آيات مباحث روايی، تاريخی، 
كالمی، فلسفی و اجتماعی نيز دارد. اين 
اثر دو مرتبه ترجمه شده اس��ت. اثر مهم 
ديگر اصول فلس��فه و روش رئاليس��م 
است. اين كتاب شامل 14 مقاله فلسفی 
است، كه طی دهه های 20 و 30 شمسی 
تأليف شده و توسط مرتضی مطهری و 
با رويکرد فلسفه تطبيقی شرح داده شده 

 است.

س��ید محمد حسین طباطبایی مش��هور به عالمه ۱۲8۱ - ۱3۶۰. ایشان یکی از مطرح ترین مفسران، فیلسوفان و متألهان جهان اسالم 
در سه قرن اخیر بوده اند. اهمیت ایشان به لحاظ علمی در احیای حکمت، فلسفه و تفسیر است. به ویژه اینکه وی به بازگویی و شرح 
حکمت صدرایی اکتفا نکرده، به تأس��یس معرفت شناس��ی در این مکتب می پردازد. همچنین با انتش��ار کت��اب های فراوان و تربیت 
شاگردان برجسته نظیر مرتضی مطهری در دوران مواجهه با اندیشه های غربی نظیر مارکسیسم به اندیشه دینی حیاتی بخشیده، حتی 

در نشر آن در مغرب زمین نیز می کوشد.

عالمه طباطبایي؛

فیلسوف بزرگ جهان اسالم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

به منظور ايجاد تس��هيالت فروش مستقيم، پروژه ساخت دو بازوی 
بارگيری VB )ته مانده واحد برج تقطير در خالء و ماده اوليه قير( 

در شركت پااليش نفت اصفهان انجام شد.
مجي��د شهس��واری رئي��س اداره بازاريابی و ف��روش فرآورده های 
نفت��ی ش��ركت پاالي��ش نفت اصفه��ان با اع��الم اين خب��ر گفت: 
 ب��ا اتم��ام اين پروژه ك��ه با همت و هم��کاری تع��دادی از اداره ها 
)خدمات فنی- مهندس��ی، تعمي��رات برنامه ريزی پااليش و مخازن 
نفت��ی، HSE و...( ص��ورت گرف��ت و در كن��ار تأمي��ن خ��وراك 
ش��ركت پاالي��ش نفت جی، اين ش��ركت قادر اس��ت روزانه مازاد 
وكي��وم بات��وم )VB( توليدی خود را از طري��ق بازوهای بارگيری 
 مذك��ور تحوي��ل ش��ركت های توليد كننده قير و س��اير مش��تريان 

دهد.
وی ادام��ه داد: با توجه به اينکه ش��ركت پاالي��ش نفت اصفهان به 
بخش خصوصی واگذار ش��ده، به منظور تنوع بخشيدن به مشتريان 
خود و با هدف امکان فروش مستقيم محصول VB توسط شركت، 
اين پروژه آغاز و پس از انجام طراحی مهندسی و نقشه های مربوطه 
و بررس��ی دقيق حجم كار و همچنين پيش بينی اجرای كار به مدت 
120 روز كاری، اجناس،  تجهيزات و نيروی انسانی، موردنياز فراهم 

گرديد.
شهس��واری با بي��ان اينکه در تمام ط��ول اجرای پ��روژه،  عمليات 
اجرائ��ی در كليه مراحل، تحت كنترل و نظ��ارت بوده و هماهنگی 
الزم ب��ه منظور رف��ع موانع و تس��ريع در انجام كار ب��ه عمل آمد،  
اظه��ار داش��ت: اين پ��روژه در س��ال جاری ب��ه اتمام رس��يده و 
ط��ی 2 مرحل��ه بارگي��ری آزماي��ش نواق��ص جزيی شناس��ايی و 
 رف��ع گرديده اس��ت كه هم اكنون اي��ن بازوها آم��اده بهره برداری 

می باشند.
طبق گفت��ه رئيس بازارياب��ی و فروش فرآورده های نفتی ش��ركت 
پاالي��ش نفت اصفه��ان، اين پروژه با هزينه ای بال��غ بر 250 ميليون 

تومان به اتمام رسيده است.
وی همچنين با اش��اره به نياز بازار و امکانات موجود در پااليشگاه 

بازوهای  س��اخت  به 
محص��ول  بارگي��ری 
حالل ه��ای  واح��د 
نزديک  آينده  در  ويژه 
اش��اره نمود و گفت: 
در اي��ن زمينه، بازوها 
خري��داری، كاره��ای 
انجام  پروژه  مهندسی 
زودی  ب��ه  و  ش��ده 
كار س��اخت آن آغاز 

می گردد.
وی اضاف��ه كرد: فرآورده های نفتی تولي��دی واحد حالل های ويژه 
ش��ركت پااليش نف��ت اصفهان، به عنوان مواد اولي��ه در تعدادی از 
صنايع از جمله ش��ركت های رنگ س��ازی، رزي��ن و كارخانه های 

مرتبط می باشد.

نیاز استان چهار محال و بختیاري 
به22 كلینیک گیاه پزشکي

مدير حفظ نباتات چهارمحال و بختياری گفت: بر اساس نيازسنجی 
انج��ام ش��ده و پراكنش عامليت های فروش س��م، محل اس��تقرار 
دهس��تان ها، نوع و تراكم كش��ت در اين اس��تان، ب��ه 22 كلينيک 

گياه پزشکی نياز خواهيم داشت.
ش��هناز ايزدی نژاد مدير حف��ظ نباتات چهارمح��ال و بختياری در 
گفتگو با موج با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در حال حاضر 16 
كلينيک گياه پزشکی در اين استان مشغول فعاليت هستند. وی تعداد 
افراد ش��اغل در اين كلينيک ها را 70 نفر اعالم كرد و گفت: در هر 
كلينيک 2 نفر به صورت ثابت و س��اير نيروها در قالب طرح خريد 

خدمات كارشناسی فعاليت می كنند. 

 بهره برداري 
 از خیابان شهید شهبازی 

ش��هردار منطقه هش��ت اصفهان اعالم كرد: خيابان ش��هيد شهبازی 
ح��د فاصل خيابان ابونعيم تا خيابان بهارس��تان ب��ه طول يک هزار 
و 680 مت��ر به زودی مورد بهره برداری ق��رار می گيرد. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، مهندس 
رضا امينی با تأكيد بر تأثير به س��زای احداث اين خيابان در كاهش 
ترافي��ک خيابان كاوه افزود: خيابان ش��هيد ش��هبازی دارای عرض 
متوس��ط هجده متر می باش��د كه تاكنون 70 درصد آن به متراژ يک 

هزار و 190 متر آسفالت شده است. 
وی تصريح ك��رد: اعتبار موردنياز برای اح��داث اين خيابان هفت 

ميليارد ريال می باشد.

 برگزاری دومين همایش ملی توسعه  
صادرات خدمات فنی و مهندسی 

  دومين همايش ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور  
فعاالن اين بخش و استادان دانشگاه سی آبان ماه در اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار می شود. »مهرزاد خليليان« دبير كل اتاق بازرگانی اصفهان با اعالم اين 
خبر گفت: هدف از برگزاری اين همايش يکپارچه سازی ايده ها و توصيه های 
نخبگان علمی، مسئوالن و فعاالن اقتصادی اين حوزه است. وی افزود: از 
بين مقاله های ارسالی به دبيرخانه اين همايش تعداد 12 مقاله برگزيده شده 
كه از اين بين تعداد 4 مقاله در همايش ارائه خواهد شد. وی تصريح كرد: 
در اين همايش مسئوالنی از وزارت صنايع و معادن و  بازرگانی در راستای 
ارائه عملکرد دولت در  بخش  خدمات فنی و مهندسی به ايراد سخنرانی 
می پردازند. وی گفت:  محورهای اين همايش را  توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و رشد اقتصادی كشور- توسعه صادرات خدمات فنی و 
مهندسی بررسی موانع - توسعه  صادرات خدمات فنی و مهندسی چالش ها  
راهکار -  توسعه  صادرات خدمات فنی و مهندسی كارآفرينی اشتغال زايی  
و نقش sme )بنگاه های كوچک و متوسط توسعه صادرات خدمات فنی 
و مهندسی، بازاريابی و رقابت پذيری بين المللی،  توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی - سهم فضای مجازی در 
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ساير موارد و موضوع های نوين 

در چارچوب صادرات خدمات فنی و مهندسی تشکيل می دهد. 

بازدید دبير مجمع عالی نخبگان 
استان اصفهان از شرکت گلتاش

رسول رضوانی دبير مجمع عالی نخبگان از شركت گلتاش بازديد كرد. 
در اين بازديد كه مديرعامل شركت گلتاش همدانی رجاء و مديران ارشد 
گلتاش همراهی می كردند از آخرين دستاوردها و توليدهای اين شركت 
بازيد كردند. رضوانی با تأكيد بر بهره گيری از پتانس��يل ها و ظرفيت های 
مديران باتجربه و كاركنان فعال و پويا در اجرايی نمودن طرح های نخبگان 
اظهار رضايت و خرسندی نمود كه شركت گلتاش با پشتکار و نيروهای 
متعهد و فعال می تواند در پرورش نيروهای نخبه گام های مؤثری بردارد. 
همدانی رجا هم در اين ديدار اظهار اميدواری كرد: كه اين تعامل در همه 
بخش های صنعتی و توليدی و شناسايی استعدادهای درخشان و محرك و 

پويا می تواند به پيشرفت و ارتقای اين حوزه كمک مؤثری كند.

 برگزاری کارگاه آموزشی 
 وبالگ نویسی و شبکه سازی 

در فضای مجازی در لردگان
كارگاه آموزشی وبالگ نويسی و شبکه سازی در فضای مجازی جهت 
بسيجيان شهرستان لردگان در محل سايت افق سپاه ناحيه اين شهرستان 
برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، مسئول فرهنگی 
پرورشی ناحيه لردگان هدف از برگزاری اين كارگاه را جلوگيری و مبارزه 
با جنگ نرم دشمن و توسعه و توانمند سازی بسيجيان در فضای مجازی 

عنوان كرد. 

در چهارمحال و بختیاری؛
 احداث 38 فضای آموزشی 
در مجتمع های مسکن مهر 

مديركل نوسازی و تجهيز مدارس چهارمحال و بختياری گفت: 38 
باب فضای آموزشی در مجتمع های مسکن مهر واقع در شهرستان های 

شهركرد، بروجن، لردگان و فارسان احداث می شود. 
به گزارش فارس، ابوالقاسم علياری در جلسه تأمين خدمات روبنايی 
طرح مس��کن مهر اين استان اظهار داش��ت: با توجه به واحدهای 
تخصيص يافته به منظور احداث مس��کن مهر در شهرس��تان های 
ش��هركرد، بروجن، فارس��ان و لردگان در مجم��وع 10 هزار واحد 
مسکونی ويژه طرح مسکن مهر احداث می شود كه بر همين اساس 
نيازس��نجی واحدهای آموزشی در شهرك های مسکن مهر 38 باب 

فضای آموزشی است. 
وی اف��زود: از مجموع 
38 ب��اب فضای مورد 
ني��از در مجتمع ه��ای 
طرح مس��کن مهر 18 
مدرس��ه ابتداي��ی، 11 
مدرس��ه راهنماي��ی و 
متوسطه در  9 مدرسه 
نظر گرفته شده است. 
مدي��ركل نوس��ازی و 

تجهي��ز مدارس چهارمحال و بختياری از صرف اعتبار 160 ميليارد 
ريالی به منظور احداث 348 باب كالس آموزشی خبر داد و افزود: 
اين ميزان اعتبار به مجموعه مديريت مسکن مهر كشور پيشنهاد شده 

است كه تاكنون تأييديه نهايی دريافت نکرده ايم.

گشتی در اخبارروی میز

زاینده رود
رئيس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در 
 برنام��ه اصفهان 95 به حفظ آثار تاريخی توجه ويژه 

شده است. 
به گزارش فارس، عباس حاج رس��وليها در جلس��ه 
علنی ش��ورای اس��المی ش��هر با بيان اينکه اصفهان 
در دوره های س��لجوقی، آل بوي��ه و صفوی پايتخت 
ايران بوده است و در اين عصر نيز به عنوان بايتخت 
جهان اسالم تلقی می شود، اظهار داشت: با توجه به 
قابليت های اين ش��هر، اصفه��ان پايتخت فرهنگی و 
همانطور كه انتظار می رفت در برنامه 95 نيز اصفهان 
 شهر گردشگری، زيبا، تاريخی و فرهنگی ناميده شده 

است. 
وی افزود: اعتقاد ش��ورای ش��هر بر اين اس��ت كه 
صنعت گردش��گری مانند صنعت نفت برای كشور 
اهمي��ت دارد و توجه به مباح��ث فرهنگی و صنايع 

 دستی و جذب توريسم از دغدغه های اعضای شورا 
است. 

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان تصريح كرد: در 
برنام��ه اصفهان 95 نيز توجه ب��ه حفظ آثار تاريخی 
گنجانده ش��ده كه از جمله آن به بهس��ازی چهارباغ 
عباسی، تهيه طرح دولتخانه صفوی، تهيه طرح جامع 

جهت بازار اصفهان، تهيه طرح بهسازی جنوب ميدان 
امام)ره( و بررسی طرح های با قابليت سرمايه گذاری 

داخلی و خارجی می توان اشاره كرد. 
وی بيان داش��ت: از ديگر ملزوم هاي برنامه اصفهان 
 95 توج��ه ويژه به آثار هنری و موزه هنری اصفهان 

است. 
همچنين در اين جلس��ه نايب رئيس كميسيون حمل 
و نقل و محيط زيس��ت شورای ش��هر اصفهان اظهار 
داش��ت: در كنار توجه به صنايع دس��تی بايستی به 
هنر آفرينان اين عرصه نيز توجه ش��ود و اقدام هاي 

حمايتی از هنرمندان صنايع دستی انجام گيرد. 
عليرض��ا نصراصفهان��ی تصري��ح ك��رد: جراي��د و 
روزنامه ها نيز بايد همانند حمايت از آثار تاريخی به 
صنايع دس��تی بها دهند و با پيگيری های مکرر خود 
توجه همه مديران را بيش از گذش��ته به اين سمت 

معطوف كنند.

شهرستان

فروش مستقيم محصوالت
شرکت پاالیش نفت اصفهان 

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان

توجه ویژه به حفظ آثار تاریخي در برنامه اصفهان 95 

نشست هم انديش��ي ائمه جماعات و 
جشن س��تاد اقامه نماز با حضور آيت 
ا... طباطباي��ي نژاد امام جمعه اصفهان و 
مهندس فوالدگر نماينده مردم اصفهان 
در مجلس شوراي اسالمي در نمايشگاه 

بزرگ جهاد خدمت رساني برگزار شد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي 
 رواب��ط عموم��ي ش��هرداري اصفهان، 
آيت ا... طباطبايي نژاد امام جمعه اصفهان 
در بي��ن 400 نف��ر از ائم��ه جماع��ات 
ش��هرداري هاي منطقه ه��اي چه��ارده 
گانه اصفهان،  س��ازمان هاي وابس��ته و 
خانواده هاي آنها ضمن بيان فضايل اقامه 
نم��از به صورت جماعت خاطرنش��ان 
كرد: اقامه نماز جماعت در اداره ها عمل 
كردن به قرآن است. وي ضمن تشکر از 
شهردار و مديريت شهري اصفهان براي 
اقامه نماز جماعت در ش��هرداري هاي 
منطقه ها تصريح كرد: بنا به گفته خداوند، 
مؤمنان كس��اني هستند كه وقتي توان و 
مکنتي به آنها داده مي ش��ود نماز را به پا 
مي دارند، زكات مي دهند و امر به معروف 

و نهي از منکر مي كنند.
آي��ت ا... طباطبايي ن��ژاد برپايي نماز را 
متفاوت از خواندن آن دانست و افزود: 

اقام��ه نماز موجب رونق و زنده ش��دن 
آن در جامعه مي ش��ود. وي با اش��اره به 
سخن گهربار حضرت علي )ع( مبني بر 
تبعيت مردم از روحانيت،  اذعان داشت؛ 
روحانيون ابتدا بايد خود را هدايت كنند 

و سپس اقدام به هدايت مردم نمايند.
امام جمعه اصفهان ب��ا تأكيد بر وظيفه 
طالب براي تحصيل، مطالعه و پژوهش 
در مسائل ديني گفت: كار طالب نبايد 
به درس آن ها لطمه وارد نمايد و ما بايد 
هميشه به دنبال كسب علم و دانش باشيم 

تا به مراحل باالتري دست يابيم.
وي ب��ا تأكيد ب��ر حفظ وق��ار طلبگي 
در ط��الب افزود: ط��الب بايد در عين 
مراع��ات وق��ار، ادب و نزاكت با عمل 
 و زبان در راس��تاي هدايت مردم تالش 
كنند. آيت ا... طباطباي��ي نژاد طالب را 
اطباي انسان ساز در لباس پيغمبر خواند 
و گف��ت:  اين هدف مق��دس را بايد در 
مس��ير هدايت م��ردم در نظر گرفت تا 

اعمال ما رنگ خدايي به خود بگيرد.
وي در پايان خاطرنش��ان كرد:  هدايت 
صحيح در جامعه بسيار مهم است حتي 
اگر فقط يک ف��رد از آن جامعه هدايت 

شود.

تاكنون دو هزار و 100 جايگاه كش��ور 
به س��امانه پرداخ��ت الکترونيک پول 
س��وخت مجهز ش��ده و قرار است تا 
پايان هفته جاری در همه جايگاه های 

كشور راه اندازی شود. 
به گ��زارش ايمنا، مديرعامل ش��ركت 
مل��ی پااليش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی ايران با اع��الم اين خبر تصريح 
ك��رد: با همکاری بانک ه��ای داخلی 
روزانه 112 تا 113 جايگاه س��وخت 
كشور به س��امانه آفالين )غير برخط( 
پرداخ��ت الکترونيک وجه س��وخت 
مجهز می ش��ود و تاكنون اين سامانه 
در 90 درص��د جايگاه های س��وخت 
فع��ال ش��ده اس��ت.عليرضا ضيغمی 
افزود: تجهيز جايگاه های سوخت به 
سامانه پرداخت الکترونيک با همکاری 
بانک ملت در حال اجرا و قرار اس��ت 

بانک های ديگر نيز همکاری كنند.
وی ب��ا بيان اين كه از دو روش برخط 
)آنالي��ن( و غير برخط )آفالين( برای 
پرداخت الکترونيک بهای سوخت در 
جايگاه های كش��ور استفاده می شود، 
اف��زود: در سيس��تم آنالي��ن، كارت 
هوش��مند س��وخت باي��د ب��ه كارت 

عضو شتاب متصل باش��د تا در زمان 
س��وخت گيری، مبل��غ م��ورد نظر از 
كارت عضو شتاب كسر و به حساب 
جايگاه دار واريز  ش��ود، اما در سيستم 
آفالين بدون اتصال كارت ش��تاب و 
تنها با كارت هوشمند سوخت، بهای 

سوخت پرداخت می شود. 
وی با تأكيد بر استفاده مردم از سامانه 
پرداخ��ت الکترونيک ب��رای پرداخت 
وجه س��وخت گفت: ب��ا توجه به باال 
بودن ميزان انتقال پول و حجم نقدينگی 
در جايگاه ها، نصب اين سامانه سبب 
امنيت جايگاه های س��وخت   ارتقای 
می ش��ود. معاون وزير نف��ت در امور 
پااليش و پخش همچنين از راه اندازی 
در  الکتروني��ک  پرداخ��ت  س��امانه 
جايگاه های عرضه گازوييل و سی.ان.
ج��ی خبر داد و اف��زود: هم اكنون نرم 
افزار سامانه پرداخت الکترونيک آماده 
ش��ده اس��ت و در مرحله نصب روی 
تلمبه ها و جايگاه های عرضه گازوييل 
ق��رار دارد.به گفته وی تا 40 روز آينده 
س��امانه پرداخ��ت الکتروني��ک روی 
جايگاه های عرضه گازوييل نيز آماده 

و نصب می شود.

استاندار چهارمحال و بختياری خواستار تشکيل كميته 
بررسی راهکارهای جذب سرمايه گذار در اين استان شد. 
به گزارش فارس، علی اصغر عنابستانی در نشست ستاد 
س��رمايه گذاری در اين استان بر ضرورت تشکيل كميته 
س��رمايه گذاری در استان تأكيد و اظهار داشت: برهمين 
اساس به منظور بررسی راهکارهای جذب سرمايه گذاری 
و رف��ع موانع فراروی آن تش��کيل يک كميته با حضور 

مديركل هماهنگی امور اقتصادی، مشاور حقوقی استاندار، 
اداره كل بازرس��ی، دستگاه های اجرايی مربوطه تشکيل 
شود. وی افزود: برگزاری جلسه ها به صورت دو مرتبه 
در ماه به منظور رسيدگی به مشکل ها و موانع فرا روی 
جذب س��رمايه گذار از يک سوی و راهکارهای جذب 
و ماندگاری س��رمايه گذار بخش خصوصی در استان از 
سوی مشی اين كميته قرار داده شود. عنابستانی با اشاره 

به قابليت ها و پتانسيل های استان در بخش صنايع دستی 
گفت: باتوجه به توانمندی های استان در اين بخش و ارائه 
آثار بسيار فاخر از جمله گليم و نمد و گبه و عرضه آن 
به بازارهای جهانی بستر مناسبی به منظور ايجاد اشتغال و 
جذب سرمايه گذار به واسطه سودآوری آن نياز است تا 
صنايع دستی اهتمام ويژه ای نسبت به پرورش هنرمندان 

در اين بخش داشته باشد.

زاینده رود
به گزارش خبرنامه فوالد ش��ركت فوالد مباركه 
اصفه��ان در بخ��ش محصول ه��ای فل��زی ب��ا ارائه 
محصول های گالوانيزه به روش غوطه وری داغ  موفق 
گرديد با كس��ب 446 امتياز باالترين امتياز اين دوره از 

جايزه را دريافت نمايد. 
گفتنی است در اين مراسم  به تعداد 25 شركت صنعتی، 
توليدی و خدماتی لوح اهتمام كيفيت اهداء گرديد و يک 
شركت لوح تقدير اشتهار كيفيت دو ستاره و 9 شركت 
نيز در بخش های مختلف كشاورزی، محصول های 
معدنی، مواد غذايی و منسوجات، محصول های غير 
فلزی، ساختمان، خدمات حمل و نقل، خدمات مالی، 
خدمات مشاوره و تحقيق ها، خدمات عمومی، آموزش، 
درمان و اش��تغال لوح اشتهار كيفيت تک ستاره اهداء 

گرديد. 
وی افزود: امروز متوسط رشد كيفيت در ايران بيشتر از 

ساير كشورهاست به طوری كه ارتقاء كيفيت توليدهاي 
ايرانی و حض��ور توليد ايرانی در عرصه بين المللی و 
در رقابت با محصول های توليدی و فلزی بخش های 
اقتصاد شکسته شده و موجب پيشرفت صنايع كشور 

شده است.
مهندس محرابيان با اش��اره به هدفمند سازی يارانه ها 
گفت: ش��ركت هايی كه بتوانند كيفيت محصول های 
خود را ارتقاء دهند در طرح هدفمندس��ازی يارانه ها 

تسهيالت و كمک های بيشتری دريافت خواهند كرد.
ايشان افزود: اصل و اساس قانون هدفمندسازی يارانه ها 
اين است كه مؤلفه های حمايتی را از بخش صنعت و 
توليد كش��ور كه موجب از دست رفتن فرصت ها در 
بازار می ش��ود برداريم و مؤلفه ها به گونه ای تنظيم و 
تقويت شوند كه اقدام های ما موجب افزايش رقابت، 
افزايش كيفيت و افزايش توليد و افزايش حضور دايمی 

در بازار باشد.

شايان ذكراست ش��ركت فوالد مباركه در حال حاضر 
با توليد بيش از 5 ميليون تن انواع ورقهای فوالدی در 
سال، برنامه های توسعه خود را در دو فاز 7/5 ميليون 
ت��ن و 10 ميليون تن تدوين نموده و با تکيه بر نيروی 
انسانی با انگيزه و توانمند و استفاده از سيستم ها و دانش 
فنی موجود در شركت فاز 7/5 ميليون تن در زير سقف 
توليد تا سه سال آينده به بهره برداری می رسد كه در اين 
راستا توجه به بومی سازی و تأمين داخلی تجهيزها و 
نرم افزارها و انجام مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی 
طرح های توسعه با استفاده از توان شركت های داخلی 

از اهميت ويژه ای برخوردار است.
همچنين در پايان توجه ويژه به نيروی انس��انی ارتقاء 
انگيزه و توانمندی كاركنان در راس��تای بهره وری در 
شركت از اولويتهای سازمان عنوان شد كه با برنامه های 
تحقيقاتی و آموزشی و اجرای پروژه های مربوطه در 

حال پيگيری است.

تشکیل كمیته بررسي راهکارهاي جذب سرمایه گذار در چهارمحال و بختیاري

كسب مقام اول جایزه ملی كیفیت ایران توسط شركت فوالد مباركه اصفهان

شهردار منطقه پنج اصفهان:
اجراي طرح هاي محله محور 

در منطقه  پنج با 3۰ میلیارد ریال اعتبار

برگزاری یادواره 
سرداران و۲4۰ شهید  شهرکرد

 تشکیل دومین جلسه 
کارگروه  میراث فرهنگي نطنز 

سرپرست فرمانداري لردگان:
خبازان متخلف لردگان

3۰ میلیون ریال جریمه شدند
 ش��هردار منطق��ه پنج اصفه��ان اعالم كرد:  ب��ا توجه به رويک��رد مديريت 
ش��هری در س��ال 89 كه توس��عه محله محوری و ارتقای سطح توانمندی 
در محله ه��ا اس��ت، ش��هرداری منطقه 5 با اعتب��اری بي��ش از 30 ميليارد 
 ري��ال اق��دام ب��ه اج��رای طرح های محل��ه مح��ور در اين منطق��ه نموده 

است.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
مهندس ب��رزو اصفهانی، اولويت فعاليت های ش��هرداری اين منطقه را در 
راس��تای خدمت رس��انی بيش��تر در اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و 
فرهنگ��ی در محله ه��ا عنوان كرد و گف��ت: از پروژه ه��ای محله محوری 
انجام ش��ده در اين منطقه می توان به تکميل پارك بزرگ س��پاهان شهر به 
صورت مشاركتی، احداث فرهنگ س��رای سپاهان شهر، احداث مجموعه 
ورزش��ی روباز در كوی امام جعفر صادق، توس��عه فضاهای محلی س��بز 
 س��پاهان ش��هر و تکميل روشنايی پارك های محلی در س��پاهان شهر بوده 

است.
وی با تأكيد بر اهميت محله محوری در اداره ش��هر ادامه داد: زيرس��ازی 
و روكش معابر س��طح منطقه، احداث سالن مطالعه سلمان واقع در خيابان 
مس��جد اعظم و س��الن مطالعه حض��رت مريم واقع در خياب��ان خاقانی و 
اح��داث آبنمای تصادف��ی در مجاور پل مارنان از ديگ��ر پروژه های محله 

محور منطقه بوده است.

يادواره س��رداران و 240 شهيد شهركرد با حضور خانواده معظم شهدا،  
اس��تاندار، مس��ئوالن اداره ها، فرماندهان نظامی و انتظامی و قشرهای 
مختل��ف مردم قدر ش��ناس در محل مصالی بزرگ ام��ام خمينی )ره( 
برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در اين مراسم 
با شکوه يکی از استادان حوزه و دانشگاه، برگزاری يادواره شهدا را در 
حقيقت تجليل از ارزش های اس��المی دانس��ت و گفت: يادواره شهدا 
يادآور رشادت، ايثارگری، گذشت و فداكاری های شهيدان هشت سال 
دفاع مقدس اس��ت كه همه ما مديون اين دالورمردی ها و قهرمانی ها 
هس��تيم. حجت االسالم دكتر مهدی شاهرودی گفت: برپايی اين گونه 
آيين ه��ا عالوه بر زنده نگهداش��تن ياد و خاطره ش��هدا، باعث ترويج 

آرمان های اين عزيزان در بين نسل جوان خواهد شد. 
وی يکی از نعمت های بزرگ دين اس��الم را نعمت شهادت دانست و 
خاطرنشان ساخت: امروز فرهنگ شهادت و يادواره شهدا بايد ارتباطی 
بين نس��ل گذشته و نسل حاضر باش��د. ناطق افزود: انقالب اسالمی با 
ش��هادت پيروز شده، با شهادت به پيش رفته و با شهادت دستاوردهای 
آن در سطح جهان گسترش يافته و تنها راه ادامه آن، ترويج اين فرهنگ 

است. 
حجت االس��الم ش��اهرودی، برگزاری آيين ه��ای مختلف را فرصت 
مغتنمی برای معرفی گوش��ه ای از سلحش��وری ها و ش��هادت طلبی 

بهترين جوانان اين مرز و بوم برای نسل حاضر خواند.

دومين جلس��ه كارگروه ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری 
شهرس��تان نطن��ز با موضوع بررس��ی چش��م انداز گردش��گری و رفع 
چالش ه��ای موجود برگزار ش��د. به گزارش موج، س��ليمانی فرماندار 
و رئي��س كارگ��روه ب��ه معرف��ی جاذبه های ف��راوان گردش��گری در 
شهرس��تان نطنز پرداخ��ت و گف��ت: نزديکی اين شهرس��تان به مركز 
اس��تان اصفه��ان، ق��م و ته��ران يک��ی از قابليت های اين شهرس��تان 
 اس��ت كه می توان��د در جذب گردش��گر به اين منطقه كمک ش��ايانی 

كند. 
وی در ادام��ه خواس��تار توج��ه بيش��تر ب��رای فراه��م ش��دن زي��ر 
 س��اخت های الزم به منظور توس��عه اين صنعت در شهرس��تان ش��د. 
در ادامه، قاسمی دبير جلسه و رئيس اداره ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردش��گری شهرس��تان با قرائ��ت پيام مقام معظم رهب��ری در مورد 
صنعت گردش��گری به مشکل فراروی اين صنعت در منطقه اشاره كرد 
و بيان داش��ت: در شهرستان با دو چالش بزرگ مواجه هستيم كه يکی 
چالش س��خت افزاری ش��امل كمبود مراكز اقامتی و استاندارد، كمبود 
مراكز موزه ای با توجه به قابليت منطقه برای ايجاد اينگونه مراكز، نبود 
تبليغات مناس��ب و معرفی جاذبه های تاريخی، نامشخص بودن محور 
و مس��ير گردش��گری و همچنين توجه نکردن ب��ه اقليم خاص نطنز و 
ديگری چالش نرم افزاری شامل كمبود اعتبار و كمبود نيروی متخصص 

و ماهر مواجه است. 

سرپرس��ت فرمانداری لردگان گفت: نانوايان متخلف در اين شهرستان 
محکوم به پرداخت 30 ميليون و 508 هزار ريال جريمه نقدی ش��دند. 
به گزارش فارس، يداله خالدی در نشس��ت كميس��يون تعزيرات آرد، 
نان و گندم در اين شهرس��تان اظهار داش��ت: با توجه به نزديک شدن 
به زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه ها اين شهرستان آمادگی اجرای 
قانون هدفمندی يارانه ها را دارد، اين در حالی  اس��ت كه با اجرای اين 
قانون دغدغه های كش��ور در بخش آرد و نان برطرف خواهد شد. وی 
افزود: توليد نان باكيفيت توسط نانوايان ضرورتی اجتناب ناپذير است 
و بايد با نانوايانی كه از اين مسأله كوتاهی می كنند نيز برخورد قانونی 
انجام ش��ود. وی از جريمه 30 ميلي��ون و 508 هزار ريالی نانوايی های 
اين شهرس��تان خبر داد و گفت: مهم تري��ن تخلفات صورت گرفته در 
اي��ن پرونده ها مواردی همچون عدم رعايت مس��ائل بهداش��تی، عدم 
مرغوبيت و كيفيت مناس��ب نان، عدم رعايت ساعت كاری در نانوايی، 
ع��دم حضور متصدی نانوايی در س��اعات عرضه ن��ان و عدم رعايت 
نوبت مش��تريان بوده است. سرپرس��ت فرمانداری لردگان تأكيد كرد: 
برهمين اس��اس نظارت دقيق و موشکافانه بر روند آرد توزيعی، شيوه 
تهي��ه خمير و پخ��ت نان با توجه به اجرای هدفمندی يارانه ها بس��يار 
حائز اهميت است كه برهمين اساس نظارت دقيق مسئوالن مرتبط در 

بخش بهداشت و تعزيرات را بيش از پيش می طلبد.

  اقامه نماز در اداره ها 
عمـــل به قـــرآن است

 پرداخت الکترونیک در همه 
جایگاه های سوخت تا پایان هفته
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تحدید حدود اختصاصي
6/363 شماره: 7877 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه باغ معروف كهجوه تقريباً سه رجل 
شماره پالك 3414 فرعي از 193 اصلي واقع در طرق جزء بخش يازده حوزه ثبتي شهرستان 
نطنز بنام آقاي غالمحسين نظري در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي 
قبلي بايستي تجديد گردد اينکه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، 
تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/9/29 در محل شروع و به عمل خواهد 
آم��د. لذا بموجب اين آگهي به كليه مالکي��ن و مجاورين و صاحبان امالك اخطار ميگردد كه 
در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين 
و صاحب��ان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار:  1389/08/24

م الف/ 440                                          شادمان- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

احضار
8/300 چ��ون آقاي غضنفر مرادي فرزند چراغعلي دادخواس��تي بطرفيت خواندگان 1- رضا 
شرمال- سيد مرتضي محمديان- قديرعلي هاديان- حسن دهاقاني- نعمت اله نجفي سوالري- 
محمد س��نجري- منصور اميني- س��يد احمد جمدي- صمد مرادزاده- حميد رسولي )مجيد 
رسولي(- محمدرضا شمس سوالري- علي محسن پور- احمد ياوري- مهدي هدائيان- سيد 
حس��ين حسيني- سعيد اسماعيلي پور- جالل عيوض پور- حسن يا حسين خليفه سلطاني- 
عليرضا عنبري- محمد حسين انصاري- مجيد پور كوچک- علي معيني كيا- كمال مهنام- سيد 
اكبر حسيني- محسن زماني- محمد عقيلي- عبدالعلي همتي- طيبه رمضاني- مرتضي اكبري- 
عليرضا س��يامکي- سيد جالل حس��يني- اصغر طاهري- ابراهيم عليخاني- محمد كشاورز- 
حبيب رحماني- اش��کان خس��رو داراني- رضا مقضي- فرشته كشاني- مصطفي نعل شکن- 
اصغر ملک پور- حسن احمديان- رسول طالبي- بهروز شيراني- اكبر تحويليان- محمد حميد 
صدريان مبني بر اعسار از پرداخت محکوم به مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890468 ك 
114 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 89/10/1 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر 
به اينکه خواندگان مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب 
يک نوبت در يکي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از خواندگان 
مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��وند و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11105                                مدير دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
8/317 چ��ون آقاي مرتضي رمضاني فرزند يدا... ش��کايتي عليه آق��اي حميدعلي بيگي مبني 
ب��ر مزاحم��ت تلفني مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890882 ك 116 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 89/10/11 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول 
المکان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يکي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11242                                مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

8/318 نظر به اينکه آقاي محس��ن كريمي فرزند نوراله شکايتي عليه علي نجفي مبني بر اتهام 
خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890939 ب 2 ثبت اين ش��عبه و وقت 
حضور ظرف يک ماه پس از انتشار آگهي مي باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب 
ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع 
و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 11240     مدير دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان

 
ابالغ رأي

8/320 شماره دادنامه: 8909970352801012، شماره پرونده: 8809980362101143، شماره 
بايگاني شعبه: 890371، شاكي: آقاي احمد اعاليي به نشاني دشتي ردان كارگاه توليدي اعالئي 
روبه روي مخابرات، متهمين: 1- آقاي غالمرضا ميرزائي 2- آقاي احمدرضا ميرزائي 3- آقاي 
محمدرضا درخشان 4- آقاي احمد نعمتي همگي به نشاني مجهول المکان، اتهام ها: 1. فحاشي 
2. تهديد، گردشکار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعالم 

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

رأي دادگاه
در خصوص شکايت  آقاي احمد اعاليي فرزند محمد حسين عليه آقايان 1- احمدرضا ميرزايي 
فرزن��د امامقلي 2- غالمرضا ميرزايي فرزند اكب��ر 3- احمد نعمتي فرزند علي 4- محمدرضا 
درخش��ان فرزند علي دائر بر 1- فحاشي 2- تهديد موضوع كيفرخواست صادره از دادسراي 
عمومي و انقالب اصفهان، با توجه به محتويات و مندرجات پرونده، تحقيقات به عمل آمده،  
ش��هادت شهود و س��اير قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتساب بزه هاي 
معنونه به متهمين مذكور محرز و مسلم مي باشد فلذا به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات 
اس��المي و با رعايت ماده 47 همان قانون هر ي��ک از آنها را در خصوص اتهام رديف اول به 
پرداخت مبلغ يک ميليون ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و در خصوص اتهام رديف 
دوم به تحمل بيست ضربه شالق تعزيري در غير مأل عام و بدون اصابت به نقاط حساس بدن 
محکوم و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين 
دادگاه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم 

محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. 
م الف/ 11245                       خدابنده- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
8/321 شماره دادنامه: 8909970354001005، شماره پرونده: 8809980358001082، شماره 
بايگاني ش��عبه: 890730، 1. متهمين:  آقاي كامران قريش��ي 2. آقاي محمد قريش��ي همگي به 
نش��اني مجهول المکان اتهام ها: 1. مش��اركت در جعل 2. جعل 3. اس��تفاده از سند مجعول، 
دادگاه پس از بررس��ي محتويات پرونده ختم دادرس��ي را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام محمد قريشي دائر بر جعل كارت شناسايي نظامي و گواهي خدمتي نظامي و 
استفاده از اسناد مجعول فوق الذكر در جهت اخذ گواهينامه دادگاه با توجه به محتويات پرونده، 
كيفرخواست صادره از دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان،  گزارش مرجع نظامي مربوط به 
محل كار كامران قريش��ي )مرآتو( يعني دايره قوانين و امور حقوقي- اراضي، اظهارات كامران 
قريش��ي در تحقيقات اوليه مبني بر خالفکار بودن برادرش بنام محمد قريشي، كشف مدارك 
مجعول مزبور، عدم حضور متهم با وصف ابالغ از طريق نش��ر آگهي، عدم ارس��ال اليحه از 
سوي وي و با عنايت به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه هاي انتسابي را به نامبرده 
محرز دانس��ته مس��تنداً به مواد 523 و 533 و 535 و 47 )از باب تعدد مالي مختلف(  از قانون 
مجازات اس��المي مشاراليه را به تحمل يکس��ال حبس تعزيري بابت جعل و يک سال حبس 
تعزيري ديگر بابت اس��تفاده از س��ند مجعول با احتساب ايام بازداشت احتمالي قبل از اجراي 
حکم محکوم مي نمايد و حکم به معدوم نمودن اسناد مجعول مذكور صادر و اعالم مي گردد 
و اما در خصوص اتهام كامران قريشي دائر بر مشاركت در جعل اسناد مذكور دادگاه با توجه 
ب��ه محتوي��ات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتي و عدم حصول قناعت وجداني بزه انتس��ابي را 
به نامبرده محرز ندانس��ته مس��تنداً به اصاله البرائه مش��اراليه را تبرئه مي نمايد رأي صادره در 
خصوص محکوميت غيابي محسوب ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه 
و پس از انقضاء مهلت مزبور ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 
اس��تان اصفهان مي باش��د و در خصوص برائت به هر حال حضوري محسوب و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 11244           سعيدي ابواسحاقي- رئيس شعبه 114 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ رأي

8/322 شماره دادنامه: 8909970353801094، شماره پرونده: 8809980358000102، شماره 
بايگاني شعبه: 880163، شاكي: دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با نمايندگي آقاي شهرام نخعي 
به نش��اني دفتر حقوقي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، متهمين: 1. خانم معصومه جعفري به 
نشاني خ بلوار كشاورز جنب مهمانسراي احسان واحد 4 )فعال مجهول المکان( 2. خانم بتول 
الس��ادات مغيث با وكالت آقاي حسن شعيبي به نشاني خ شيخ صدوق شمالي ساختمان وكال 
طبقه دوم واحد 6، اتهام: جعل، گردشکار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام خانمها 1- معصومه جعفري فعاًل مجهول المکان 2- بتول السادات مغيث 
فرزند سيد مرتضي 34 ساله اهل اصفهان ساكن شاهين شهر بدون سابقه كيفري با وكالت آقاي 
حسن شعيبي دائر بر شركت در جعل با اين توضيح كه متهمين با جعل امضاء مسئول درمان و 
آموزش پزشکي دانشکده علوم پزشکي و مهر بيمارستان گلديس شاهين شهر و معرفي متهم 
رديف دوم به عنوان دكتر قصد اخذ وام از صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين را داشته اند 
كه بعد از استعالم از سوي مؤسسه مذكور مشخص شده مدارك ارائه شده جعلي و شخصي كه 
قصد گرفتن وام داش��ته دكتر نمي باشد عليهذا نظر به شکايت مطروحه و كيفرخواست صادره 

و اس��ناد و مدارك موجود در پرونده و دفاعيات غير مؤثر متهم رديف دوم و با توجه به س��ائر 
قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابي را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 533 
قانون مجازات اسالمي حکم بر محکوميت هر يک از متهمين به تحمل شش ماه حبس تعزيري 
صادر و اعالم مي نمايد و در خصوص اتهام ديگر خانم بتول السادات مغيث دائر بر استفاده از 
سند مجعول با توجه به مراتب فوق اتهام انتسابي را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 535 
قانون مجازات اس��المي حکم بر محکوميت متهمه به تحمل شش ماه حبس تعزيري صادر و 
اعالم مي نمايد رأي صادره در خصوص متهمه رديف اول غيابي و ظرف 10 روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواهي در همين دادگاه و در خصوص متهمه رديف دوم ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 11243                          توانگر- رئيس شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
مزایده مال غیر منقول

8/324 بر اساس پرونده اجرائی كالسه 39/2304/م/88 تمامت 22/131 از 200 سهم مشاع از 
كل 2579/14 سهم شش��دانگ پالك های ثبتی شماره 23/1588،1590،127 واقع در سودآّباد 
بخش يک ثبتی شهرضا كه حدود و مشخصات پالك های ثبتی به شرح پرونده ثبتی می باشد 
به نام مصطفی ميرزائی در جريان ثبت می باشد كه در قبال طلب شهرداری شهرضا بستانکار 
پرونده اجرائی كالس��ه مذكور قباًل بنا به درخواست بس��تانکار بازداشت و مورد ارزيابی قرار 
گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزيابی كارش��ناس رس��می 
دادگس��تری بدين ش��رح توصيف و ارزيابی گرديد. مورد بازديد كه تمامت 200 س��هم مشاع 
از كل 2579/14 س��هم شش��دانگ پالك های مذكور در محل بصورت يکبابخانه به مساحت 
عرصه 185/5 مترمربع و مس��احت اعيانی 444 مترمربع در سه طبقه می باشد كه ساختمان به 
صورت نيمه اس��کلت بتنی و س��قف تيرچه و بلوك و درب و پنجره های بيرون فلزی كه دو 
طبقه آن مس��کونی ويک طبقه آن فقط مسقف در حد سفتکاری می باشد و نمای كوچه آجر 
زبره می باشد. كه به مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون ريال )750/000/000( ريال ارزيابی گرديد. 
كه تمامت 22/131 سهم مشاع از 200 سهم از كل 2579/14 سهم ششدانگ پالك های ثبتی 
23/127 باقيمانده 23/1588 و23/1590 در جلس��ه مزايده كه از س��اعت 9 صبح الی 12 روز 
دوش��نبه مورخ 89/9/22 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکيل می گردد. از طريق مزايده 
به فروش می رسد. كه مزايده از مبلغ كارشناسی هشتاد و دوميليون و نهصد و نود و دو هزار و 
ششصد و دوازده ريال )82/992/612( ريال شروع و به باالترين قيمت به هر كس كه خريدار 
باشد فروخته می شود و چنانچه روز مزايده با تعطيلی پيش بينی نشده ای مواجه گردد مزايده 
روز بعد از آن تشکيل می گردد، طالبين می توانند قبل از تشکيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: 
شهرضا خيابان شهيد يزدانی فرعی 30 كوچه شهيد شيروان بازديد به عمل آورند الزم به ذكر 
است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و ماليات 
و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ساير 
هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده می باشد اين آگهی يکنوبت در روزنامه زاينده رود در 

تاريخ 89/8/24 چاپ و منتشر می شود.
م الف/ 466                                مير محمدی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
 

ابالغ رأي
8/325 كالسه پرونده: 883/89، شماره دادنامه: 1203-89/7/28، مرجع رسيدگي: شعبه هفتم 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: س��لمان باباش��اهي با وكالت هادي احمدي، آدرس: 
اصفهان- خ آتشگاه حد فاصل مظاهري و وحدت جنب دفتر 46 ازدواج داخل ساختمان طبقه 
اول واحد بهش��ت آرا، خوانده: حجت نصر فرزند صفر، آدرس:  مجهول المکان، با عنايت به 
محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا 

دعوي س��لمان باباش��اهي با وكالت هادي احمدي بطرفيت حجت نصر بخواسته مطالبه مبلغ 
چهل و هفت ميليون و پانصد و هفتاد هزار ريال وجه 5 فقره حواله شماره 86/3/12-629338 
و 914508-86/3/27 و 914507-86/3/27 و 629344-86/3/27 و 914515-86/4/15 عهده 
مؤسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامين به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي 
اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي مؤسسه كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده در جلسه 
به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت ميليون و پانصد و هفتاد هزار ريال بابت اصل خواسته و 
حق الوكاله وكيل و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و هم چنين خسارت تأخير و تأديه از 
تاريخ 89/6/14 تاريخ ارائه دادخواست تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از 
سوي بانک مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي 

صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع خواهد بود.
م الف/ 11235                           قاضي شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

8/326 تجديدنظرخواه: حجت ا... حيدري نش��اني: خانه اصفهان- خيابان نوبهار- كوچه صبا 
منزل حيدري، تجديدنظرخواندگان: 1- اميرحس��ين 2- اكبر هر دو مزروعي، نام پدر: هر دو 
رضا، نش��اني مح��ل اقامت: هر دو مجهول الم��کان، وكيل يا نماينده قانون��ي: هادي احمدي 
اس��کندري نام پدر:  مختار، شغل: وكالت دادگس��تري، نشاني: وفق ماده 78 ق. آ.د.م- اصفهان 
خيابان آتشگاه حدفاصل مظاهري و وحدت جنب دفتر 46 ازدواج داخل ساختمان طبقه اول 
واحد بهشت آرا، تعيين خواسته و بهاي آن: تجديدنظر نسبت به قرار اصداري به شماره 1024 
مورخ 88/11/28 در پرونده كالسه 795/88 شعبه بيست و سوم. دالئل و منضمات دادخواست: 
فتوكپي مصدق دادنامه- محتويات و مندرجات پرونده كالس��ه 795/88- شعبه بيست و سوم 

شوراي حل اختالف- )اعم از ابالغ هاي انجام گرفته به وكيل خواهان(. 
م الف/ 11234                                      شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

8/327 آقاي مسعود نخعي داراي شناسنامه شماره 372 به شرح دادخواست به كالسه 3583-89 
ح 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
تقي نخعي بشناس��نامه 15445 در تاري��خ 1356/3/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به اسامي زير مي باشد: 1- اصغر نخعي ش ش 416 
ب��رادر ابوبني مرحوم. 2- فرخنده نخع��ي ش ش 15447 خواهر ابوبني مرحوم. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه ازمتوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 11312                              رئيس شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایي

8/328 ش��ماره: 88-1023 بموجب رأي ش��ماره 508 تاريخ 89/6/9 حوزه 25 ش��وراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه خانم اشرف موري نشاني محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 7/888/637 هفت ميليون و هشتصد و 
هش��تاد و هشت هزار و ششصد و سي و هفت ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 509318 ريال 
بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق محکوم له آقاي علي اشرف آزادي، نام پدر: علي 
اكبر، نشاني محل اقامت: دروازه شيراز هزار جريب كوي بهار بلوك 33 پالك 19. به استناد ماده 
19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم 
عليه مکلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و 
يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت پرونده 

جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 11322                                      شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
8/331 شماره دادنامه: 8909970353101091، شماره پرونده: 8809983634601178، شماره 
بايگاني شعبه: 890655، شاكي: آقاي نجف علي اسدي به نشاني پل رباط خ سپاه پ 15، متهم: 
آقاي احمد غالمي به نش��اني مجهول المکان، اتهام ها: 1. مزاحمت تلفني 2. تهديد 3. توهين، 
گردش��کار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به 

صدور رأي مينمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام احمد غالمي اس��فيدواجاني فرزن��د رضا مبني بر مزاحم��ت تلفني پيرو 
كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و شکايت نجف علي اسدي 
فرزند حسينعلي دادگاه با بررسي محتويات پرونده و با عنايت به تحقيقات انجام شده و ليست 
مکالمات تلفني متهم با شاكي و نظر به اينکه متهم علي رغم احضار از طريق انتشار آگهي در 
دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعي در قبال اتهام انتس��ابي بعمل نياورده و با در نظر گرفتن 
س��اير ش��واهد و قرائن اتهام متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 641 قانون مجازات 
اس��المي متهم را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزيري محکوم مي نمايد و در خصوص اتهامات 
ديگر متهم مبني بر توهين و تهديد نظر به اينکه هيچگونه دليل و مدركي در اين خصوص ارائه 
نگرديده لذا به لحاظ فقدان دليل و با توجه به اصل كلي برائت به استناد اصل 37 قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران رأي بر برائت متهم صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 

ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 11315                          عالمي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ویژگي افرادي که هوش هيجاني باال دارند
هوش��بهر و هوش هيجانی قابليت های متضاد نيس��تند بلکه بيش��تر می توان چنين گفت 
ك��ه متمايزند. همه م��ا تركيبی از هوش و عواطف برخورداريم، افراد دارای هوش باال و 
هوش هيجانی پايين و يا هوشبهر پايين و هوش هيجانی باال، با وجود اينکه نمونه هايی 

نوعی، به نسبت نادرند. 
ميان هوشبهر و برخی جوانب هوش هيجانی همبستگی مختصری وجود دارد، هر چند 
اين ارتباط آن قدر اس��ت كه روش��ن كند اين دو قلمرو مستقل اند. گونه خالص دارای 
هوشبهر باال، يعنی فاقد هوش هيجانی، تصوير اغراق آميزی از روشنفکرانی است كه در 
قلمرو ذهن استادند اما در دنيای فردی ناكار آمدند. نيم رخ های آماری مردان و زنان در 
اين خصوص تا حدودی متفاوت اس��ت. مرد دارای هوشبهر باال با طيف گسترده ای از 

عاليق و توانايی های ذهنی مشخص می شود كه البته جای تعجبی ندارد. 
اي��ن مرد بلند پرواز و مولد، قابل پيش بينی و سرس��خت اس��ت و در بند عاليق فردی 

خود نيست. 
او همچنين عيب جو و فخر فروش مش��کل پس��ند و بازدارنده، در تجارب احساس��ی 
ناراحت، غير بيانگر و مس��تقل و از نظر عاطفی سرد و بی روح است. مردانی كه از نظر 
»هوش هيجانی« باال هستند، از نظر اجتماعی متوازن، خوش برخورد و بشاش هستند و 

در مقابل افکار نگران كننده يا ترس آور مقاومند. 
زنان دارای »هوش هيجانی« سرش��ار با جرأت هس��تند و احس��اس های خود را به طور 
مستقيم ابراز می دارند و درباره خودشان احساس مثبتی دارند و زندگی برای آنان سرشار 
از معنا اس��ت. آنان نيز همانند مردان، خوش برخورد و اجتماعی هستند و احساس های 
خ��ود را به طور مقتضی ابراز می دارند، نه اينکه آن را به صورت انفجارهايی ابراز دارند 

كه بعدها از آن تأسف بخورند. 
همچنين به خوبی با فش��ارهای عصبی منطبق می ش��وند، جاي��گاه اجتماعی آنان به آنها 
ام��کان می دهد تا به آس��انی ب��ا افراد جديد روبه رو ش��وند، با خودش��ان به قدر كافی 
 راحت هستند تا آنکه بتوانند شوخ طبع، خود انگيخته و در مقابل تجارب عاطفی پذيرا 

باشند. 

افزایش هوش هيجاني
يکي از اقدام هاي عملي براي غنا بخش��يدن به خودآگاهي اين اس��ت كه هنگام هيجاني 
ش��دن از خود بپرس��يم: »اآلن چه احساس��ي دارم؟ آيا رنجيده ام؟ آيا حسودي مي كنم؟ 
االن چه فکري به ذهنم خطور كرد؟«. پس از مدتي تمرين در مي يابيم كه هميشه براي 

واكنش نشان دادن نسبت به احساس ها، روش های مختلفي وجود دارد.
 هر قدر ش��خص براي پاس��خگويي به يک هيجان، راه هاي بيش��تري را بداند زندگي 
پربارتري خواهد داش��ت. راه ديگر براي بس��ط خودآگاهي، نوش��تن حالت هاي دروني 

است. 
بع��د از چندين ماه نوش��تن حالت ه��اي روحي مختلف خود - از آنج��ا كه كلمه ها در 
 ذهن گم مي ش��وند نه روي كاغذ - مي توانيم خود را در يک نمودار تاريخي بررس��ي 
كنيم. به عنوان مثال مي فهميم كه سال قبل در برابر يک مسأله چگونه عصباني مي شديم 

و امسال چگونه واكنش نشان مي دهيم. 
همدل��ي، تواناي��ي اجتماع��ي و هيجان��ي مهم��ي در اي��ن زمين��ه اس��ت، يعن��ي درك 
احس��اس هاي ديگ��ران و خ��ود را در ج��اي آن��ان ف��رض ك��ردن و احترام گذاش��تن 
ب��ه چيزه��اي مختل��ف  اف��راد نس��بت   ب��ه تف��اوت هاي��ي ك��ه در احس��اس هاي 

وجود دارد. 
 تواناي��ي برق��راري ارتباط با اف��راد ديگر ني��ز از مؤلفه هاي هوش هيجاني اس��ت: فرد 
مي بايس��ت تمرين كند تا ش��نونده و پرسش��گر خوبي باش��د، بتواند ميان آنچه ديگري 
انجام مي دهد و آنچه مي گويد تمايز قايل ش��ود و س��عي كند به جاي رفتارهاي نپخته 
اي مثل عصباني شدن يا منفعل بودن راه هاي بالغانه تري مثل جسارت و جرأت ورزي 

را ياد بگيرد.

در واقعيت ما دو ذه��ن داريم، يکی كه فکر می كند و 
ديگری احس��اس می كند. اين دو راه متفاوت شناخت، 
در كنش��ی متقابل، حيات روانی ما را می س��ازند. ذهن 
خردگ��را همان مقام درك و فهم اس��ت كه به مدد آن 

قادر به تفکر و تعمق هستيم. 
ولی در كنار آن نظام ديگری نيز برای دانس��تن وجود 
دارد، نظامی تکانش��ی و قدرتمند و گهگاه غيرمنطقی، 
يعنی ذهن هيجانی. تقس��يم ذهن به دو بخش هيجانی 
و خردگرا مانند تمايزی كه عوام ميان »قلب« و »س��ر« 
قائلند. احس��اس يقي��ن حاصل از »گواه��ی قلبی« بر 
درس��ت بودن چي��زی، متفاوت با گواه��ی عقلی و تا 

حدودی عميق تر از آن است. 
نس��بت كنت��رل عقالنی ذهن ب��ر بخ��ش هيجانی آن 
رون��د يکنواخت��ی دارد؛ هر چه احس��اس ش��ديد تر 
 باش��د، ذهن هيجانی مسلط تر و ذهن خردگرا بی اثرتر 

می گردد. 
به نظر می رس��د كه اين ترتيب، از امتيازی سرچش��مه 
می گي��رد كه تکامل طی اعصار متمادی به احس��اس ها 
و ادراك ه��ای ش��هودی م��ا داده اس��ت ت��ا راهنمای 
پاس��خ های آن��ی م��ا در موقعيت ه��ای مخاط��ره آميز 
باش��ند، زيرا لحظ��ه ای تأمل برای فکر ك��ردن درباره 
كاری ك��ه بايد انجام ش��ود، ممکن اس��ت به قيمت از 
دس��ت دادن زندگی ما تمام ش��ود. اي��ن دو ذهن در 
بيش��تر موارد بس��يار هماهنگ عمل می كنند اما با اين 
وجود، دو ذهن خردگرا و هيجانی نيروهايی مس��تقل 
از هم هس��تند. عملکرد ذهن هيجانی بس��يار سريع تر 
از ذهن خردگراس��ت. ذهن هيجان��ی بدون آنکه حتی 
لحظه ای درنگ كند كه چ��ه اتفاقی می افتد، مانند فنر 
از ج��ا می جهد و دس��ت به عمل می زن��د. نقطه تمايز 
ذهن هيجانی از واكنش س��نجيده و تحليل گرايانه ای 
كه مش��خصه ذهن انديشمند اس��ت، سرعت عمل آن 

است. 
اعمالی كه از ذهن هيجانی سرچشمه می گيرند با قطعيت 
ش��ديد و مشخص همراهند كه حاصل روش جاری و 
آسان گير ذهن هيجانی در نگريستن به اطراف است كه 
 می تواند برای ذهن خردگرا به طور كامل مبهوت كننده 

باشد. 
از متداول تري��ن پاس��خ های هيجانی س��ريع و نپخته، 
ازدواج های غلط است، چرا كه در حالت های هيجانی 
ذهن انس��ان از تفکر منطقی خالی می ش��ود و پس از 
فروكش كردن هيجان ها تازه می فهميم كه چه باليی سر 
خود آورده ايم. ذهن هيجانی همانند يک شمشير دولبه 
اس��ت، امتياز بزرگ ذهن هيجانی در اين نکته اس��ت 
ك��ه می تواند واقعيت هيجان��ی رادر يک لحظه دريابد 
)او از دس��ت من عصبانی است، او دروغ می گويد، او 
فک��ر خطرناكی در كله دارد(، و در يک آن به قضاوتی 
شهودی دست بزند كه به ما می گويد در مقابل چه كسی 

بايد احتياط كنيم، به چه كس��ی بايد اعتماد كنيم و چه 
كسی درمانده است. اما همين ذهن هيجانی ممکن است 
دردسرساز شود، مشکل اينجاست كه اين برداشت ها و 
قضاوت های شهودی از آنجا كه در يک لحظه صورت 
می گيرند ممکن اس��ت اش��تباه يا گمراه كننده باش��ند. 
 ح��ال در زير به بهتر ش��دن مفهوم »ه��وش هيجانی« 

می پردازيم:
تعریف هوش هیجانی

تعريف هوش هيجانی چنين اس��ت: »توانايی زير نظر 
گرفتن احس��اس ها و هيجانات خود و ديگران، تمايز 
گذاشتن بين آنها و استفاده از اطالع های حاصل از آنها 
در تفکر و اعمال خود«. بنابراين هوش هيجانی مجموعه 
مهمی از يک سری توانايی ها است: توانايی هايی مانند 
اينکه فرد بتواند انگيزه خود را حفظ نمايد و در مقابل 
ناماليمات پايداری كند، تکانش های خود را به تعويق 
بيندازد و آنها را كنترل كند، حالت های روحی خود را 
تنظيم كند و نگذارد پريش��انی خاطر، قدرت تفکرش 
را خدشه دار س��ازد، با ديگران همدلی كند و اميدوار 
باشد. هوش منطقی و هوش هيجانی تضادی با يکديگر 
ندارند بلکه فقط با هم متفاوتند. دانستن اينکه شخصی 
فارغ التحصيل ممتازی اس��ت تنها به اين معنی اس��ت 
كه او در جنبه هايی كه با نمره سنجيده می شوند بسيار 
موفق بوده است و فردی با هوشبهر باالست، اما درباره 
اينکه او به فراز و نشيب های زندگی چه واكنشی نشان 
می دهد، چي��زی به ما نمی گويد و مش��کل در همين 
جاست. با وجود آنکه هوشبهر باال تضمين كننده رفاه، 
شخصيت اجتماعی يا ش��ادكامی در زندگی نيست، با 
اين حال مدارس و فرهنگ ما بر توانايی های تحصيلی 
تأكيد می كنن��د و هوش هيجانی، يعنی مجموعه ای از 
توانايی ه��ا و صفاتی كه بی اندازه در سرنوش��ت افراد 

اهميت دارند را ناديده می گيرند. 

نتيجه اين وضع خيل عظيم فارغ التحصيالن دانشگاهی 
است كه در سطوح باالی دانشگاهی دارای مدرك اند 
ولی در پيش پ��ا افتاده ترين روابط عاطفی و اجتماعی 
خ��ود به ش��دت دارای مش��کل اند. زندگ��ی هيجانی 
حيطه ای اس��ت كه مانند رياضيات يا ادبيات می تواند 
در آن مهارتی كم يا زياد داش��ت ميزان شايستگی فرد 
در آن زمين��ه برای درك اي��ن مطلب كه چرا فردی در 
زندگی پيش��رفت می كند و فرد ديگری با همان ميزان 
استعداد، در نيمه راه متوقف می شود. برخالف هوشبهر 
كه س��ابقه حدود يک صد سال تحقيق بر صدها هزار 
نف��ر را به همراه دارد، ه��وش هيجانی مفهوم جديدی 

است. 
مؤلفه های هوش هیجانی

حيطه های اصلی هوش هيجانی به شرح زير هستند:
شناخت عواطف شخصی:  ودآگاهی، يعنی تشخيص 
هر احس��اس به همان صورتی كه بروز می كند س��نگ 
بنای هوش هيجانی است. توانايی نظارت بر احساس ها 
در هر لحظه برای به دست آوردن بينش روان شناختی 
و ادراك خويش��تن نقشی تعيين كننده دارد. ناتوانی در 
تشخيص احس��اس های راس��تين، ما را به سردرگمی 
دچار می كند. افرادی كه نس��بت به احساس های خود 
اطمينان بيشتری دارند بهتر می توانند زندگی خويش را 
هدايت كنند. اين افراد درباره احساس های واقعی خود 
در زمينه اتخاذ تصميم های زندگی، از انتخاب همس��ر 
گرفته تا ش��غلی ك��ه برمی گزينند، احس��اس اطمينان 
بيش��تری دارن��د. بعضی از اف��راد در زمينه ش��ناخت 
عواطف ش��خصی خود فاقد خودآگاهی اند. اين عده 
وقت��ی از لحاظ عاطفی و هيجانی به هم می ريزند نمی 
دانند كه آيا خشمگين اند يا غمگين؟ خوشحال اند يا 
پرانرژی؟ اين افراد بهای »بی سوادی هيجانی« خود را 
در روابط بين فردی و حتی درونی مختل می پردازند.

ــا: ق��درت تنظيم  ــت هیجان ه ــردن درس ــه کار ب ب
احس��اس های خ��ود، توانايی ای اس��ت ك��ه بر حس 
خودآگاه��ی متکی باش��د و به ظرفيت ش��خص برای 
تسکين دادن خود، دوركردن اضطراب ها، افسردگی ها 
يا بی حوصلگی های متداول اشاره دارد. افرادی كه به 
لحاظ اي��ن توانايی ضعيفند، به طور دائم با احس��اس 
نوميدی، خشم مزمن و افسردگی دست به گريبان اند، 
در حالی كه افرادی ك��ه در آن مهارت زيادی دارند با 
سرعت بس��يار بيشتری می توانند ناماليمات زندگی را 

پشت سر بگذارند.
برانگیختن خود: برانگيختن خود به زبان س��اده يعنی 
كنترل تکانه ها )تکانه هايی مثل خشم، ميل جنسی و...( 
تس��لط بر نفس، تأخير در ارضای فوری خواسته ها و 
اميال، رهب��ری هيجان ها و توان ق��رار گرفتن در يک 
وضعي��ت روان��ی مطلوب. خويش��تن داری عاطفی يا 
همان به تأخير انداختن كامرواس��ازی و فرونش��اندن 
تکانه ه��ا يکی از مؤلفه های اساس��ی ه��وش هيجانی 
است. افراد دارای اين مهارت در هر كاری كه به عهده 

می گيرند بسيار مولد و اثربخش خواهند بود.
شناخت عواطف دیگران: همدلی، توانايی ديگری بر 
خود آگاهی عاطفی متکی است و اساس مهارت رابطه 

با مردم است. 
اف��رادی ك��ه از همدل��ی بيش��تری برخوردارن��د ب��ه 
عالمت ه��ای اجتماعی ظريفی كه نش��ان دهنده نيازها 
يا خواس��ته های ديگران اس��ت توجه بيش��تری نشان 
می دهند. اين توانايی آنان را در حرفه هايی كه مستلزم 
مراقب��ت از ديگرانن��د، تدري��س، ف��روش و مديريت 
موفق تر می سازد. انس��ان هايی كه در شناخت عواطف 
ديگ��ران مهارت دارند به راحت��ی و گاهی بدون ديدن 
چهره طرف مقابل به عنوان مثال از پشت تلفن قادرند 
حالت روحی ديگران را حدس بزنند. شناخت عوطف 

ديگران به ويژه در روابط بين زوجين اهميت دارد.
ــراری رابطه با دیگران: بخ��ش عمده ای از هنر  برق
برقراری ارتب��اط، مهارت كنترل عواط��ف در ديگران 
اس��ت. افرادی ك��ه در اين زمين��ه مه��ارت دارند، به 
خوبی به ديگران گوش می دهند، ديگران را می پذيرند 
و دس��ت به قضاوت نمی زنند، در ديگران احس��اس 
ارزش و ع��زت توليد می كنند نه احس��اس گناه و در 
ه��ر آن چه ك��ه به كنش متقابل آرام ب��ا ديگران بازمی 
گردد به خوبی عمل می كنند. آنان ستاره های اجتماعی 
هس��تند س��تاره هايی كه حت��ی در روز نيز درخش��ان 
ان��د! البته اف��راد از نظر توانايی های خ��ود در هر يک 
از اي��ن حيطه ه��ا با يکديگ��ر تفاوت دارن��د و ممکن 
اس��ت بعض��ی از ما به عن��وان مثال در كن��ار آمدن با 
اضطراب ه��ای خود به طور كامل موفق باش��يم اما در 
 تس��کين دادن نا آرامی ه��ای ديگران چن��دان كارآمد 

نباشيم. 

هوش هیجاني چیست؟ 
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آمده��ای  پ��ی  و  اثره��ا  ارزياب��ی  روش ه��ای 
زيس��ت محيطی با اين هدف طراح��ی و تدوين 
گرديده اند كه قادر باشند، پيش از به اجرا در آمدن 
طرح يا پروژه ای، آثار منفی آن را بر محيط زيست 
شناس��ايی كرده و متناس��ب با يافته های به دست 
آمده، يا به طراحی روش ها و تکنيک های كنترل 
اثرها مبادرت نمايند و يا، در صورتی كه بارگذاری 
م��ورد نظر با مکان و فضای در نظر گرفته ش��ده 
برای استقرار آن ناس��ازگاری دارد، بارگذاری را 
 در م��کان و فضای پيش بينی ش��ده مردود اعالم 

نمايند. 
آنچ��ه در اينج��ا بايد م��ورد تأكيد ق��رار گيرد، 
خصلت پيش بينی كننده روش های ارزيابی اثرها 

و پی آمدهای زيست محيطی می باشد. 
ب��ه همين س��بب نه تنه��ا در كليه مناب��ع علمی 
توصيه ش��ده اس��ت، ارزيابی اثرها و پی آمدهای 
زيس��ت محيطی پيش از به اجرا در آمدن طرح يا 
پروژه انجام پذيرد، بلکه در قوانين محيط زيست 
 ايران نيز اين ضرورت در قالب قانون مطرح گرديده 

است. 
جه��ت انج��ام مطالعه ه��ای ارزياب��ی اث��رات و 
پی آمده��ای زيس��ت محيط��ی بي��ش و ك��م از 
 آلگوريتمی مشابه استفاده می شود كه شامل موارد 

زير است:
 شناخت بارگذاری؛ منظور از شناخت بارگذاری، 
ش��ناخت آن ابعادی از طرح يا پروژه اس��ت كه به 
نح��وی از انحاء قادر اس��ت بر محي��ط تأثير منفی 
اعمال نمايد. در اختيار قرار دادن اطالع های مربوط 
به بارگذاری از وظايف مجری طرح يا پروژه بوده 
و مجری موظف اس��ت، كليه اطالع های مربوط به 
بارگ��ذاری را ب��ا دقت و صحت كام��ل در اختيار 

مشاور ارزيابی قرار دهد.
 اعالم رس��می و همچنين تش��ريح دقيق طرح ها 
و پروژه ه��ا ب��رای آگاه��ی جامع��ه و گروه ه��ای 
ذی نف��ع و ذی مدخل؛ جامعه باي��د آگاهی يابد و 
بدان��د، چه چيزی در راه اس��ت و از ماهيت طرح 
و پروژه باخبر شود. روش ارزيابی زيست محيطی 
ب��رای جامعه ارزش قائل اس��ت ك��ه از بدو امر و 
شکل گيری ايده های اوليه، جامعه را در جريان كار 

قرار می دهد. 
در اي��ن حال��ت جامعه اين فرص��ت را می يابد كه 
يا يک حساب س��اده منافع يا ضررهای بارگذاری 
مورد نظر را برای خود محاسبه كند. در بسياری از 
موارد گروه هايی تشکيل می شوند كه با كمک چند 
متخصص، خود ب��ه انجام ارزيابی بارگذاری اعالم 

شده مبادرت می نمايند.
 ش��ناخت محي��ط بارگ��ذاری؛ اي��ن بخ��ش از 
مطالعه ه��ا ش��امل ش��ناخت محيط ه��ای طبيعی، 
اجتماعی، اقتصادی، و انس��ان ساختی می گردد كه 
به طور بالقوه در قلمرو تأثيرگذاری بارگذاری قرار 

می گيرند. 
به اي��ن مح��دوده در اصطالح قلم��رو اكولوژيک 
بارگ��ذاری )طرح، پ��روژه( گفته می ش��ود. كه در 
بيشتر موارد، قلمرو اكولوژيک بارگذاری به مراتب 
وس��يع تر از مقر يا س��ايت مکان يابی ش��ده برای 

بارگذاری می باشد.
 ش��ناخت اثرات متقابل بارگ��ذاری و محيط؛ در 

اين مرحله كه هم ابعاد زيس��ت محيطی بارگذاری 
و هم قلمرو اكولوژيک آن شناسايی شده است، به 
صورت تئوريک و در قال��ب يک مدل، بارگذاری 
در محيط قرار داده ش��ده و ب��ا تکيه بر روش های 

سيس��تم آنالي��ز، اثره��ای متقاب��ل 
بارگ��ذاری و محي��ط شناس��ايی و 
ب��ر حس��ب اهميت طبق��ه بندی و 

اولويت بندی می شوند. 
در برخی موارد اين امکان نيز وجود 
دارد كه طبقه بندی و اولويت بندی 
اثرها را در مرحله شش��م مطالعه ها 

گنجانيد.
 در جريان ق��رار گرفتن جامعه؛ 
بع��د از آنکه اث��رات و پی آمدهای 

مختل��ف بارگذاری ب��ر محيط مش��خص گرديد، 
مجری ارزيابی موظف اس��ت جامعه را در جريان 
اي��ن نتيجه ها قرار دهد. هر گاه جامعه به اين نتيجه 
برس��د كه ضرره��ای بارگذاری بي��ش از منافع آن 
اس��ت، حق دارد از اجرای بارگ��ذاری ممانعت به 
عمل آورد. طرح و پروژه ای كه در تضاد آشکار با 

منافع بلند مدت جامعه می باشد.
 انتخاب شاخص های ارزيابی؛ هرگاه طبقه بندی 
و اولويت بندی اثرها از نظر ش��دت، عمق، مدت، 
برگش��ت پذيری و برگش��ت ناپذي��ری و غيره در 
مرحله چهارم به انجام رسيده باشد، در اين مرحله 
می توان با توجه به اهميت اثرها، تعدادی از اثرات 
و پی آمدها را به عنوان ش��اخص ارزيابی انتخاب 

نمود.
 تنظيم و تدوين ماتريس اثرها؛ در اين مرحله دو 
انتخاب پيش رو قرار دارد. نخس��ت آن كه يکی از 
روش های موجود ارزياب��ی را انتخاب نموده و بر 
مبنای آن به ادامه كار مب��ادرت ورزيد. دوم آن كه، 
روش های موجود را )همراه با اس��تدالل های الزم( 
نامناس��ب تش��خيص داده و بر اين مبنا به طراحی 

روشی مناس��ب برای ارزيابی اثرات و پی آمدهای 
بارگذاری اقدام نمود.

 عمليات ارزيابی و رس��يدن به نتيجه؛ در نهايت 
از جمع بندی ماتريس می توان به آثار مثبت و منفی 
بارگذاری دست يافت و درباره آن 
قض��اوت نمود. الزم به ذكر اس��ت 
كه در كشورهای پيشگام در روش 
ارزيابی،  س��ند  ارزياب��ی  شناس��ی 
ه��م زمان يک س��ند حقوق��ی نيز 
محسوب ش��ده و جامعه و مراجع 
 قانون��ی می توانن��د ب��ر آن اس��تناد 

نمايند. 
زمان��ی ه��م ك��ه جامع��ه نس��بت 
نتيج��ه ارزياب��ی ترديد داش��ته  به 
باش��د، ح��ق دارد از مراج��ع قانونی درخواس��ت 
 ارزياب��ی مج��دد توس��ط ي��ک گروه بی ط��رف را 

بنمايد.
 تدوين برنام��ه مديريت اثرات و پايش؛ پيش از 
اين هم گفته ش��د كه ارزيابی اثره��ا و پی آمدهای 
زيس��ت محيطی، روش��ی پي��ش بينی كننده اس��ت 
و به همين س��بب به طور معم��ول در چهارچوب 
سياس��ت های زيس��ت محيطی پيش گي��ری كننده 

دارای بيشترين كارايی می باشد. 
ام��ا اي��ن كافی نيس��ت كه گفت��ه ش��ود، در نتيجه 
اج��رای ف��الن بارگ��ذاری )راه، س��د، ني��روگاه، 
گسترش ش��هری، ش��بکه آبياری زهکشی و مانند 
 آن( اي��ن و آن اثره��ای منف��ی يا خس��ارات به بار 

می آيد.  
از اي��ن رو در اين مرحله مج��ری ارزيابی موظف 
است راه های رفع و كاهش اثرها را بررسی كرده و 

پيشنهادهای عملی ارائه نمايد.
روش ارزیابی اثرها و پی آمدهای زیست محیطی 

در ایران
در اينج��ا مقص��ود پرداختن به تاريخچ��ه ارزيابی 

زيس��ت محيط��ی در ايران نيس��ت؛ ه��دف اصلی 
نمايش نق��اط ضعف ارزيابی زيس��ت محيطی در 
ايران می باش��د. از آنجا كه در ايران درك نادرستی 
از مفهوم حفاظت از محيط زيست وجود دارد، اين 
درك نادرس��ت به تمامی شاخه های محيط زيست، 
از جمله ارزيابی اثرات و پی آمدهای زيست محيطی 

نيز انتقال يافته است. 
آمده��ای  پ��ی  و  اث��رات  ارزياب��ی  حقيق��ت  در 
زيس��ت محيطی اب��زاری مديريت��ی اس��ت ك��ه از 
جمله می تواند به گس��ترش صنايع محيط زيس��ت 
در كش��ورهای صنعت��ی كم��ک كن��د، ول��ی در 
اي��ران روش م��ورد بحث ب��ه دليل فق��دان دانش 
 و تکنول��وژی زيس��ت محيط��ی الزم، فاقد كارايی 

می باشد. 
نم��ی  اطالع��ات  تولي��د  اي��ران  در  اص��ل  در 
آب،  مناب��ع  آلودگ��ی  ه��وا،  آلودگ��ی  ش��ود؛ 
اي��ن  از  آلودگ��ی خ��اك   ب��ار صوت��ی محي��ط، 

جمله اند. 
در اين قبيل موارد كارشناسان مجبورند به حدس و 
گمان روی آورده و طبيعی اس��ت كه نتيجه حدس 
و گمان را ه��م نمی توان كمی نم��ود. اطالع های 
مرب��وط به روي��ش طبيع��ی و حي��ات وحش نيز 
همواره به شيوه هايی نامتعارف گردآوری می شوند. 
در م��ورد روي��ش طبيعی، ب��ه عوض اس��تفاده از 
از روش  گياه��ی،  شناس��ی  جامع��ه  روش ه��ای 
 مرتع شناس��ی استفاده می ش��ود كه اشتباهی آشکار

است. 
وضعيت در م��ورد حيات وحش ب��ه مراتب بدتر 
 از شناس��ايی رويش طبيعی اس��ت؛ در اين ارتباط، 
ب��ه طور معم��ول از منابع علمی موج��ود كه چند 
س��الی از عمر آنها گذش��ته اس��تفاده می شود و با 
تکيه بر همين منابع چک ليس��تی از حيات وحش 
 تهي��ه می گ��ردد ك��ه ب��ا واقعي��ات روز همخوانی 

ندارد. 
در روش ارزيابی اثرها و پی آمدهای زيست محيطی 
 »ايرانی شده« از اساس »مشاركت مردم« حذف شده 

است.
ــئوالن  ــی در میان مس ــدگاه آمایش ــدان دی فق

اجرایی
»اينک��ه م��ا همه چي��ز را ب��ا ه��م می خواهيم غير 
منطق��ی اس��ت«. اي��ن جمل��ه ب��ه س��ادگی بدين 
معناس��ت كه، هر استانی مايل اس��ت، بدون توجه 
ب��ه قابليت های واقع��ی و قابل دس��ترس خود در 
كليه زمينه ها )از كش��اورزی و صنايع دستی گرفته 
تا انواع ش��اخه های صنايع و گردش��گری( در رتبه 
 نخس��ت قرار گي��رد و ب��ه دليل همين خواس��ت 
 غير منطقی، هيچ استانی به هيچ ويژگی بارزی دست 

نمی يابد.
در حال��ی ك��ه ه��رگاه ديدگاهی آمايش��ی وجود 
می داش��ت، نخس��ت در مقياس مل��ی و در قالب 
برنام��ه ای م��دون ب��رای هر اس��تانی متناس��ب با 
قابليت ه��ا و ظرفي��ت بارپذي��ری آن كاركردهايی 
معين تعريف می نمود، عوامل توس��عه را بر مبنای 
كاركردهای تعريف ش��ده در سطح استان ها توزيع 
می ك��رد و در مرحله بعدی و در قالب برنامه ريزی 
منطقه ای به مکان يابی عوامل پيش بينی شده برای 

توسعه استان مبادرت می نمود. 

معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت 
محيط زيست از احداث درمانگاه های ويژه  برای 
حيات وحش در كشور خبر داد. دكتر محمد باقر 
صدوق در گفتگو با ايس��نا، افزود: هدف از ايجاد 

اين درمانگاه ها امدادرسانی فوری به حيات وحشی 
است كه مورد صدمه و آسيب قرار گرفته اند. 

وی با انتقاد از قاچاق حيوانات به خصوص پرندگان 
گفت: بيشتر اين محموله ها از مرز پاكستان وارد كشور 
می شوند كه اميدواريم با همکاری پليس مرزبانی ناجا 

ميزان اين تخلفات را كاهش دهيم. 
وی خاطرنشان كرد: متأسفانه تجارت حيوانات وحشی 
سومين قاچاق بزرگ در دنيا است كه ضرورت دارد 
در اي��ن خص��وص توجه وي��ژه ای ص��ورت گيرد. 
صدوق با اشاره به الحاق ايران به كنوانسيون تجارت 
گونه های در معرض خطر انقراض )سايتيس( گفت: 
ب��ر اين اس��اس ورود، خ��روج و جابجايی و نقل و 
انتقال گونه ها در معرض خطر انقراض بايد با مجوز 
س��ايتيس صورت گرفت��ه و اين مجوز هم توس��ط 
 كش��ور صادر كننده و هم كش��ور وارد كننده تأييد 

ش��ود. معاون محيط طبيعی و تنوع زيس��تی سازمان 
حفاظت محيط زيست تصريح كرد: برای نخستين بار 
در كشور باغ وحش ها تحت نظارت سازمان حفاظت 
محيط زيست قرار گرفتند.  وی با اشاره به شناسايی 
36 باغ وحش و 31 مركز نگهداری حيوانات وحشی 
در كشور گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد 
وضعيت بهداشتی 31 درصد باغ وحش ها وضعيت 
تغذيه 42 درصد آنها مطلوب نيس��ت از سوی ديگر 
تنه��ا 16 درصد مراكز نگهداری حيوانات وحش��ی 
از ش��رايط مناس��بی برخوردارند و 93/5 درصد آنها 
نيز هيچگون��ه مجوزی از س��ازمان حفاظت محيط 
زيست ندارند.  وی ادامه داد: بررسی های انجام شده 
نش��ان می دهد وضعيت بهداشتی تنها 69 درصد باغ 
وحش های كش��ور، وضعي��ت مجموعه و وضعيت 
تغذي��ه 58 درصد آنها خوب بوده اس��ت و تنها 16 

درصد از اين مراكز دارای ش��رايط نگهداری مناسب 
بوده و بقيه آنها از شرايط مناسبی برخوردار  نيستند .

معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت 
محي��ط زيس��ت تصري��ح ك��رد: همچني��ن آمارها 
نش��ان می دهد از اين تعداد تنه��ا 6/5 درصد مجوز 
فعاليت از س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت دارند و 
مابق��ی آنها يا مجوزی نداش��ته و يا مجوزهای خود 
را تمدي��د نکرده اند.  وی با اش��اره به اينکه موضوع 
س��اماندهی باغ وحش ها در كش��ور در دس��تور كار 
س��ازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است از 
تدوي��ن ضوابط و معياره��ای مرتبط با ايجاد فضای 
نگهداری پستانداران وحشی در باغ وحش های كشور 
خب��ر داد و گفت: اين ضوابط بعد از حدود نيم قرن 
 در كش��ور تدوين و به تمامی اس��تان ها ابالغ ش��ده 

است. 

ب��ر اي��ن اس��اس تمامی ب��اغ وحش ه��ا مکلف 
ش��ده اند نس��بت به درياف��ت مجوز از س��ازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت و رعاي��ت معيارهای 
 تعيين ش��ده جهت نگه��داری حيوان��ات اقدام 
كنند.  وی با تأكيد بر اينکه مقرر شده است هر سه ماه 
يکبار گزارش وضعيت باغ وحش های هر اس��تان به 
سازمان مركزی جهت تصميم گيری ارائه شود گفت: 
بر اساس ضوابط استقرار، باغ وحش ها در كشور بايد 
حداقل هزار و 500 متر با محيط های ش��هری فاصله 

داشته باشد.

رئيس دانشکده محيط زيست و انرژی واحد علوم 
و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی با بيان اينکه تنها 
4 درصد از زباله های كش��ور بازيافت می شوند 
گفت: اين در حالی است كه 90 درصد زباله های 

كشور قابل بازيافت هستند. 
به گزارش ايس��نا، دكتر مجي��د عباس پور، رئيس 
دانش��کده محيط زيس��ت و ان��رژی واحد علوم 
و تحقيق��ات دانش��گاه آزاد اس��المی در همايش 
مديريت پسماندهای شهری، ويژه شهرداری های 
سراسر كشور، گفت: در حال حاضر تنها 4 درصد 
از زباله های كش��ور بازيافت می شوند و اين در 
حاليست كه 70 درصد از زباله های كشور مبنای 
غذايی دارن��د و از اينها می ت��وان در زمينه های 
مختل��ف از جمله در بخش توليد انرژی اس��تفاده 

كرد.
وی گف��ت: ميزان حجم زباله هايی كه در س��طح 
كشور به صورت سرانه توليد می شود حدود 600 
گرم به ازای هر نفر در روز اس��ت و اين در حالی 
است كه در كالنشهر تهران هفت هزار و 700 تن 
زباله داريم و بح��ث مديريت و چگونگی دفن و 

بازيافت زباله امر بسيار مهمی است. 

عباس پور با بيان اينکه زباله های بيمارس��تانی 10 
درص��د از حجم كل زباله های كش��ور هس��تند، 
گفت: مديريت زباله های بيمارستانی يک مديريت 
ويژه ای اس��ت، بحث زباله های بيمارستانی بايد به 

جداگان��ه  ص��ورت 
ص��ورت گي��رد ك��ه 
از  تنه��ا 20 درص��د 
كش����ور  ش��هرهای 
زباله های  كه  هستند 
را  بيمارستانی ش��ان 
ن���ه  گ�ا ا ج������د
م��ی س�����وزانن�د 
بقي���ه  متأس���فانه 
ب���ا  را  زب�اله ه���ا 
خان�گی  زباله ه��ای 

دفن می كنند و اين معضل بسيار بزرگی در كشور 
است. 

وی در ادامه به بهداش��ت دفن زباله ها اشاره كرد 
و گفت: در منطقه هاي پرباران كشور به خصوص 
شمال كش��ور معضالتی برای دفن زباله ها وجود 
دارد كه به دليل بارش باران دفن بهداشتی زباله ها 

ممکن نيست. 
وی اف��زود: يکی ديگ��ر از بحث های مهم، بحث 
توليد انرژی از زباله اس��ت كه متأس��فانه آن طور 
كه بايد و ش��ايد م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت 
سياس��ت  با  باي��د  و 
هايی ك���ه در بخش 
اتخ��اذ  خصوص��ی 
می شود در اين زمينه 
صورت  فعاليت هايی 
پذي��رد و ان��رژی كه 
از طري��ق زباله توليد 
می ش��ود ب��ه ب��رق 
ش��بکه تزريق ش��ود 
و اين ه��ا از اموراتی 
باي��د  ك��ه  هس��تند 
وزارت  و همچني����ن  توس��ط ش��ه�رداری ه�ا 
اتخ����اذ  را  الزم  هماهن�گی ه��ای   كش���ور 

كنند. 
در موردهای مختلفی زباله ها از جمله كاغذ امکان 
بازيافت وجود دارد كه گذشته از آن مواردی مثل 
پالستيک كه متأسفانه مدت زيادی در محيط زيست 

باقی می مانند معضالتی را ايجاد می كنند اما اگر 
آماری را در كل كشور بخواهيم ارائه دهيم نزديک 
به 4 يا 5 درصد از كل زباله های كش��ور بازيافت 
 می ش��وند و ب��ا واقعيت موض��وع فاصله زيادی 

دارد. 
عب��اس پ��ور ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر ي��ک 
س��ری از زباله هاي��ی را در كش��ور تحت عنوان 
زباله ه��ای خ��اص داري��م ك��ه از پس��ماندهای 
ناش��ی از وس��ائل الکترونيکی و كامپيوتری است 
ك��ه اين ها نيازمن��د يک مديريت ويژه ای اس��ت 
 ك��ه در اي��ن زمين��ه فعاليت های جزئ��ی را آغاز 

كرده ايم. 
وی در پاي��ان گفت: در ح��ال حاضر 700 تا 800 
گ��رم زباله كه بس��تگی به ش��هر دارد توليد زباله 
داري��م، اگر از اين مقدار 90 درصد از آن بازيافت 
ش��ود يعنی چيزی حدود 500 ت��ا 600 گرم مواد 
زائد بازيافت می شود و اين عدد را در 7700 تن 
زبال��ه توليدی تهران ضرب كني��م حدود اين رقم 
افزون بر 1000 ميليارد تومان برآورد می ش��ود و 
 اين »طالی سياه« درآمد بااليی را به دنبال خواهد 

داشت.

در پارک ملي بمو رخ داد:
تلف شدن 2 رأس آهو توسط شکارچيان غيرمجاز

مدیرکل دفتر اکوبیولوژي سازمان حفاظت محیط زیست:
 از بيـن رفتن 800 مرجــان دریــایي 

تشریح هدف اجراي طرح حمایت ازآهو:
خروج آهو از مقام »گونه تهدید شده«

مدیرکل محیط  زیست کهگیلویه و بویراحمد:
 منطقه دنا از سوي سازمان ملل 

به ذخيره گاه زیست کره تبدیل مي شود

دو رأس آهو در پارك ملی بمو توسط شکارچيان 
غيرمجاز تلف شدند. 

به گزارش ايران، مس��ئول پارك ملی بمو با تأييد 
اين خب��ر گفت: ش��کارچيان متخلف دس��تگير 
و تحويل مراجع قضايی ش��ده اند. هوش��مندی 
افزود: بر اس��اس سرشماری س��ال گذشته 130 
رأس آه��و در پارك ملی بمو زيس��ت می كنند 
اما با سرش��ماری جديدی كه اواخ��ر آبان انجام 
می شود، تعداد دقيق تری از جمعيت آهو در اين 

پارك به دست می آيد. 
وی تأكيد كرد كه تيم های گشتی در منطقه شبانه 
در پ��ارك فعال و آم��اده مقابله با هرگونه تخلف 
احتمالی هستند. پارك ملی بمو از پارك های ملی 
ايران در استان فارس است. اين پارك حدود 40 
سال اس��ت مورد حفاظت قرار گرفته و در مسير 

تخت جمشيد واقع شده است. 
پارك مل��ی بمو 48 هزار هکتار وس��عت دارد و 

دارای 112 گونه جان��وری 69 گونه پرنده و 21 
گون��ه پس��تاندار، 19 گونه خزن��ده و 3 گونه دو 
زيس��ت و همچني��ن گونه های مختل��ف گياهی 

است.

مدير كل دفتر اكوبيولوژی س��ازمان حفاظت محيط 
 زيس��ت با اعالم افزايش آس��يب ديدگی مرجان های

 بن��در چابهار، گف��ت: 700 ت��ا 800 مرجان دريايی 
دوب��اره از بي��ن رفته ان��د. اميد صديق��ی در گفتگو 
ب��ا ف��ارس، گف��ت: نقش��ه اس��تقرار و موقعي��ت 
 جغرافياي��ی مرجان ه��ای بندر چابهار را مش��خص 

كرده ايم. 
وی با اشاره به اين كه عمليات مورد نظر فشرده و بسيار 
سخت بوده است، گفت: محدوده استقرار مرجان ها 

از ش��رق تا غرب به طور كامل بررسی شده است و 
همچنان اين روند ادامه دارد. وی تصريح كرد: بخش 
زيادی از مرجان ها كه از قبل منتقل ش��دند واژگون 

شده اند. 
صديقی دليل اين امر را اس��تفاده از روش اش��تباه در 
انتقال مرجان ها دانست و افزود: مرجان های دريايی 
روی بلوك های سيمانی به وسيله يک بند پالستيکی 
بسته شده اند كه با يک جريان و موج حركت كرده و 

واژگون گرديدند.

يک مقام مس��ئول در سازمان محيط زيست هدف از 
اجرای طرح حفاظ��ت از آهوی ايرانی را اطمينان از 
خروج اين گونه از مقام »گونه تهديد شده« ذكر كرد. 
به گزارش محيط زيست ايران، مدير كل دفتر حيات 
 وحش طبيعی اين س��ازمان گفت: بر اس��اس طرح 
5 ساله ای كه تدوين شده اقدام هايي صورت می گيرد 
تا مطمئن ش��ويم كه ديگر هيچ خطری متوجه آهو 

نيست.

محمدی در گفتگو با ايرن افزود: با اقدام هاي پيش بينی 
شده به هدفی كه در نظر گرفته شده خواهيم رسيد. 
سازمان محيط زيست خرداد ماه امسال طرح 5 ساله 
حفاظ��ت از آهوی ايرانی را به گروه خودروس��ازی 
س��ايپا ارائه داد و هم اكنون منتظر پاس��خ اين گروه 

خودروسازی است. 
سايپا اعالم كرده كه در اين مدت به عنوان اسپانسر با 

سازمان محيط زيست همکاری می كند.
مدي��ركل دفت��ر حي��ات وح��ش طبيعی س��ازمان 
محيط زيست خاطرنشان كرد: آهو در فهرست قرمز 
نيس��ت اما برای حفظ نس��ل آن، بايد اقدام هاي الزم 
را انجام داد. اين گونه نيس��ت كه آهو نياز به حمايت 
نداشته باشد. گفتنی است در طرح حمايت از آهوی 
ايران��ی، حف��ظ و احيای زيس��تگاه ها، فعاليت های 
 آموزش��ی، فعاليت های پژوهشی و... پيش بينی شده

 است.

مديركل محيط زيست 
بويراحمد  و  كهگيلويه 
گفت: در آينده نزديک 
مع��اون  حض��ور   ب��ا 
و  جمه��ور  رئي����س 
رئيس س��ازمان محيط 
زيست كش��ور، منطقه 
حفاظ��ت ش��ده دنا از 
سوی س��ازمان ملل به 
زيس��ت كره  ذخيره گاه 
ش��د.  خواهد   تبدي��ل 

عطا پورش��يرزاد در گفتگو با ايسنا، مساحت منطقه 
حفاظت ش��ده اين استان را حدود 200 هزار هکتار 
عنوان كرد و افزود: شش منطقه حفاظت شده و يک 
منطقه شکار ممنوع در سطح اين استان وجود دارد. 
وی اظهار كرد: در س��طح اين اس��تان دو هزار گونه 

گياهی و 390 گونه داوريی 
وج��ود دارد ك��ه ح��دود 
يک هزار گون��ه گياهی در 
منطقه حفاظت ش��ده دنا 
اس��ت و از اين تعداد 45 
گونه بوم��ی و منحصر به 
دنا هستند. وی خاطرنشان 
كرد: منطقه حفاظت شده 
دنا به تنهايی ب��ا اندازه 46 
كش��ور دنيا گون��ه گياهی 
آندوميک دارد. پور شيرزاد 
ب��ا بيان اين كه دوگونه جانوری »دال« و »دليجه« در 
اين استان در حال انقراض هستند، تصريح كرد: 155 
گونه جانوری پرنده، 24 گونه جانوری پس��تاندار، 
20 گونه آبزی و 39 خزنده در منطقه حفاظت شده 

استان وجود دارد. 

رئي��س س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت: 
اصالح روش های آبي��اری يکی از تصميم هاي 
دولت برای رس��يدگی به وضعي��ت آبی درياچه 
اروميه اس��ت كه با اج��رای آن چيزی در حدود 
ي��ک ميليارد متر مکع��ب آب ب��ه درياچه وارد 

خواهد شد. 
وی افزود: جلس��ه های متعددی با حضور رئيس 
جمه��ور و مع��اون اول، وزاری ني��رو، كش��ور، 
جهادكش��اورزی و اس��تانداران درباره وضعيت 
درياچه اروميه برگزار شد و در اين جلسه ها مقرر 
گردي��د چند برنامه و طرح مهم برای رس��يدگی 
ب��ه وضعيت آب��ی اي��ن درياچه اجرايی ش��ود. 
محمدجوادمحمدی زاده در گفتگوی اختصاصی 
با پايگاه اطالع رسانی دولت با اشاره به وضعيت 
فعل��ی درياچه اروميه اظهار داش��ت: در اين كه 
درياچ��ه اروميه به عنوان يکی از زيس��تگاه های 
حس��اس كش��ور كه در حقيقت ذخاير پرندگان، 
خزن��دگان، آبزي��ان و جانوران كش��ور در آنجا 
حضور دارند و از نظر شرايط اكوسيستمی دارای 
ش��رايط ويژه و با ارزش��ی است و در سال های 
اخير دچار مش��کل ش��ده در آن ترديدی نيست. 
وی اف��زود: به اين معنا ك��ه آورد آب به درياچه 

اروميه به نسبت گذشته تقليل پيدا كرده به همين 
دليل ذخيره آبی درياچه پايين آمده اس��ت. اما به 
اين معنا نيس��ت كه تا يک زمان مشخص به طور 
مثال س��ه س��ال آينده آن طوری كه شايعه شده 

است، درياچه خشک خواهد شد. 
رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در ادامه 
نياز آبی درياچه اروميه را 3/1 ميليارد مکعب آب 
عنوان كرد و گفت: در طول سال اين نياز از چند 
ج��ا بايد تأمين ش��ود و مهم ترين آن حق آبه ای 
اس��ت كه از 11 رودخانه وارد درياچه می شود. 
محمدی زاده تصريح كرد: بر اين اساس دو جلسه 
ب��ا حضور رئيس جمهور و جلس��ه هاي ديگری 
نيز ب��ا حضور معاون اول رئيس جمهور، وزاری 
مرتبط از جمله نيرو، كش��ور، جهاد كشاورزی و 
استانداران تشکيل كه در آن جلسه ها چند تصميم 
مهم اتخاذ شد. بر اساس تصميم دولت، از طريق 
جابجاي��ی در دش��ت ها و حوضه های آب ريز، 
آب به حوض��ه آب ريز اروميه منتقل می ش��ود 
كه خوش��بختانه اين طرح در دست اجراست و 
پس از اجرای اين طرح، حداقل 700 ميليون متر 
مکعب آب از طريق جابجايی دش��ت به دش��ت 

تأمين خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 
تدابير جدید دولت 

برای ساماندهی وضعيت آبی دریاچه اروميه

شهر من

محیط زیست

ضعف هاي ذاتي روش ارزیابي اثرات و  پي آمدهاي زیست محیطي

باغ وحش ها تحت نظارت سازمان محیط  زیست درآمدند

رئیس دانشكده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات:
90 درصد زباله هاي کشور قابل بازیافت هستند

در حقیقت ارزیابی اثرات و 
پی آمدهای زیست محیطی 

ابزاری مدیریتی است که از 
جمله می تواند به گسترش 

صنایع محیط زیست در 
کشورهای صنعتی کمک کند
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یادداشت تفاهم 
همکاری ورزش 
 ایران و چين 
امضا شد 

دومين پيروزی 
واترپلوی  
ماهان در ليگ برتر

حسینی : 

افتخاری باالتر از 
گلزنی برای ایران 
وجود ندارد

 يادداشت تفاهم همکاری های ورزشی بين دو كشور ايران 
و چين در ديدار رئيس س��ازمان تربيت بدنی كشورمان با 
وزير ورزش كش��ور چين در گوانجو به امضا رسيد. به گزارش 
مهر، علی سعيدلو در جريان امضای اين تفاهم نامه اظهار داشت: 
ب��ا توجه به جايگاه ويژه كش��ور چين در ورزش آس��يا بس��يار 
اميدواريم كه با ثبت اين تفاهم نامه زمينه اس��تفاده هرچه بيشتر 
كشورمان از دانش، توانايی و تجربه مربيان اين كشور فراهم شود. 
وی با تمجيد از ميزبانی بس��يار خوب كشور چين در بازی های 
آس��يايی گوانجو حاطرنشان كرد: كش��ور چين از لحاظ توسعه 
زيرساخت و اماكن ورزشی خود پيشرفت بسيار خوبی داشته و 
اميدواريم در آينده ای نزديک كشور ما نيز با بهره گيری از دانش 
غن��ی اين كش��ور ش��اهد توس��عه و پيش��رفت بي��ش از پيش 

زيرساخت های خود در زمينه ورزش باشد.
رئيس سازمان تربيت بدنی در ادامه با اشاره به روند امضای اين 
تفاهم نامه همکاری گفت: ما پيش نويس اين تفاهم نامه را در سفر 
پيشين وزير ورزش كشور چين به كشورمان آماده كرده بوديم و 

نيز آن را به صورت رسمی به امضا رسانديم. 

در ادامه رقابت های ليگ برتر واترپلوی باشگاه های كشور 
و از هفته دوم اين مس��ابقه ها تي��م واترپلوی فوالد ماهان 

سپاهان اصفهان به دومين پيروزی متوالی خود دست يافت.
تيم واترپلوی فوالد ماهان س��پاهان در استخر مجموعه ورزشی 
انقالب اصفهان ميزبان هيأت ش��نای خراس��ان رضوی بود كه 
موفق شد در يک بازی برتر با نتيجه نه بر شش حريف خود را 
شکست دهد. فوالد ماهان در هفته اول نيز موفق به شکست تيم 

قدرتمند نفت و گاز گچساران شد.
شريعت سرمربی فوالد ماهان در گفتگويی پس از پايان مسابقه 
با ابراز خوشحالی از نتيجه به دست آمده اظهار داشت: ما با در 
اختيار داش��تن سيزده بازيکن آماده كه جمعی از بازيکنان جوان 
و تجربه تيم را تشکيل می دهد در واقع دو تيم آماده و هماهنگ 
را در اختي��ار داريم و اميد زيادی برای كس��ب عنوان قهرمانی 

مسابقه ها داريم.
گفتنی اس��ت در هفته سوم مس��ابقه ها و در روز دوشنبه هفته 
ج��اری تيم واترپلوی فوالد ماه��ان در اهواز به مصاف نماينده 

اين شهر خواهد رفت.

   مدافع تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان گفت: افتخاری 
باالت��ر از گلزن��ی برای ايران وجود ندارد.  س��يد جالل 
حس��ينی در خصوص برتری يک بر صفر ايران مقابل ويتنام 
گفت: بازی س��ختی داش��تيم و ب��ا توجه به فش��ار بازی ها، 
بازيکنان هماهنگی الزم را نداشتند، اما خوشبختانه به 3 امتياز 
دس��ت يافتيم. تيم ويتنام با سخت كوشی مقابل ما بازی كرد، 

اما نتوانست از سد ايران عبور كند. 
وی با اش��اره به حض��ور خود در دوره قب��ل بازی ها، به بيان 
تفاوت ميان اين 2 دوره پرداخت و اظهار داش��ت: همه تيم ها 
نس��بت به گذشته پيش��رفت كرده اند و از مربيان خوبی برای 
هدايت تيمش��ان استفاده می كنند، بنابراين كسب مدال طال در 
اين رقابت ها بس��يار سخت اس��ت. بازيکن تيم اميد ايران در 
خصوص سئوال خبرنگاران مبنی بر پيش بينی رنگ مدال تيم 
فوتبال گفت: با توجه به سخت كوش��ی تيم ها پيش بينی رنگ 
مدال سخت است، اما بازيکنان همه تالش خود را می كنند تا 
دل مردم را شاد كنند. اميدوارم به حادثه ای در فوتبال برخورد 

نکنيم و به فينال برسيم.  

حرف حسابخبرها

حمایت 5۰۰ هوادار مشهدی
 از گیتی پسند

پایان مسابقات انتخابی 
تیم ملی کشتی با کمربند

حضور کمانداران نجف آباد 
در دور برگشت لیگ استان 

شانس قهرمانی  شهید منصوری باالست

مس��ابقه های انتخابی تيم ملی كشتی با كمربند كشور با حضور 12 
استان از روز پنجشنبه در سالن ورزشی شهدای نصرآباد برگزار شد. 
اين مسابقه ها با حضور 100 شركت كننده از 14 استان كشور در 8 وزن 
آزاد و 3 وزن كالسيک از روز پنجشنبه آغاز و در روز جمعه به كار خود 
پايان داد. در پايان مسابقه ها نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تيم ملی 
دعوت شدند كه سهم استان اصفهان علی محقق و محمد داوری در رده 

كالسيک می باشد.

اعزام��ی  آب��اد  نج��ف  كم��ان  ب��ا  تيران��دازي  ه��اي  تي��م 
 ب��ه دور برگش��ت ليگ منطق��ه ای خان��ه كمانداران اس��تان كه 
 در 21 آب��ان م��اه در فالورج��ان در مس��افت 25 كيلومت��ر برگ��زار 

گرديد.
 دو تي��م آقاي��ان نج��ف آباد مق��ام های پنجم و شش��م و تي��م بانوان 

مقام چهارم اين رقابت ها را كسب نمودند.

تيم فوتس��ال گيتی پس��ند اصفه��ان در ديدار براب��ر علم و ادب 
مش��هد نيز از حمايت نزديک به 500 هوادار مشهدی خود سود 

می جويد. 
ب��ه گزارش واح��د خبر،  در حالی كه تاكنون س��ابقه نداش��ته تيم های 
لي��گ برت��ری فوتس��ال در جاي��ی غي��ر از ش��هر خ��ود از حمايت 
ه��واداران برخ��وردار باش��ند ام��ا تي��م فوتس��ال گيتی پس��ند برای 
 نخس��تين بار از حمايت نزديک به 500 هوادار مش��هدی خود س��ود 

می جويد. 
تيم فوتسال گيتی پسند امروز در مشهد مقدس ميهمان تيم علم و ادب 
مشهد است و تاكنون نيز نزديک به 500 هوادار مشهدی برای حمايت 

از اين تيم اعالم آمادگی كرده اند.
قرار است اين هواداران با لباس متحدالشکل تيم خود را در ديدار برابر 
علم و ادب مشهد حمايت كنند. تيم فوتسال گيتی پسند در چارچوب 
هفته س��يزدهم و پايانی نيم فصل ليگ برتر فوتسال ساعت 15 ميهمان 

تيم علم و ادب مشهد است.

پژمان سلطانی

هفته آخر نيم فصل اول مسابقه های فوتسال ليگ برتر كشور امروز با انجام 
شش ديدار ديگر پيگيری خواهد شد و طبق برنامه همه ديدارها ساعت 15 
آغاز می گردد، در سالن شهيد بهشتی مشهد تيم صنايع گيتی پسند اصفهان 
ميهمان علم و ادب است، علم و ادب در هفته دوازدهم با حساب 3 بر يک از 
سد ميزبان خود حفاری خوزستان گذشت و از رده نهم به رتبه هفتم صعود 
كرد. تيم اصفهانی بازی قبلی خود را با پيروزی پش��ت س��ر گذاشت اما به 
خاطر گل زده بيشتر شهيد منصوری از رده دوم يک رده نزول و به مقام سوم 
بس��نده كرد. شاگردان ناظم الشريفعه برای قهرمانی در نيم فصل اول چشم 
 به هر 3 امتياز خارج از خانه دوخته اند و نيم نگاهی به بازی پرس��پوليس و 
ش��هيد منصوری دارند و اگر ش��هيد منصوری نتواند از سد تيم بحران زده 
پرس��پوليس بگذرد گيتی پس��ند بر س��کوی اول خواهد ايستاد هم اكنون 
فوالد ماهان كه اين هفته با قرعه اس��تراحت روبه رو گش��تند با 25 امتياز 
در ص��در جدول قرار دارد و دبيری در س��الن علوم پزش��کی تبريز از تيم 
فيروز صفه اصفهان پذيرايی می كند. فيروز صفه ای كه كم كم خودش را به 
 رتبه های باالی جدول رسانده و با 17 امتياز در رده پنجم جدول جای دارد 
عليرضا افضل از آغاز مسابقه ها اعالم كرد كه تيمش پتانسيل كسب رده های 
اول تا س��وم جدول را دارد و اين مهم می تواند به واقعيت تبديل ش��ود. در 
مقابل نماينده تبريز در هفته پيش با قرعه استراحت روبه رو شد و مربيان اين 

تيم به خوبی نقاط ضعف و قوت فيروز صفه را مورد بررسی قرار داده اند.
تيم عليرضا افضل بازی به نسبت سختی را مقابل دبيری تبريز دارد. دبيری 
با 11 امتياز در رتبه دهم قرار گرفته است. تيم رده دوازدهمی پرسپوليس در 
سالن شهيد دستگردی به مصاف شهيد منصوری قرچک می رود. قرچکی ها 
در هفته گذش��ته دس��ت به كار بزرگی زدند و راه س��اری را با تفاضل 5 
 گل شکس��ت دادند و در بازی امروز مسابقه دش��واری را مقابل شاگردان 
محمد رضا حيدريان نخواهند داشت و بيش از نود درصد قهرمان نيم فصل 

نخست خواهند شد. 
مس��ابقه بين شركت ملی حفاری خوزستان و آرش بتن قزوين را بايد نبرد 
نقره داغ ها ناميد هر دو تيم در بازی قبلی به ترتيب برابر تيم های علم و ادب 
مشهد و فوالدماهان تن به شکست دادند و نماينده خوزستان به راحتی تيم 
قعر جدولی آرش بتن را مغلوب خواهد كرد تا مسئوالن ورزش قزوين فکر 
و چاره ای برای فوتبال و فوتسال اين استان كنند. دو تيم لبنيات ارژن فارس 
و راه ساری رو در روی هم قرار می گيرند. نماينده فارس با 2 امتياز بيشتر 
نسبت به رقيبش در مکان ششم جدول حضور دارد و راه ساری با 15 امتياز 
دو رده پايين تر از ارژن است و اگر راه ساری 3 امتياز اين ديدار را از آن خود 
كند می تواند جای لبنيات ارژن را در جدول بگيرد. در شهر مقدس قم كيش 
اير، گسترش فوالد تبريز را پيش روی دارد، نماينده قم هفته گذشته در يک 
بازی انتقادی با حس��اب 5 بر 6 مغلوب فيرز صفه اصفهان شد و گسترش 
 فوالد نيز با نتيجه نزديک 2 بر 3 مقابل لبنيات ارژن شکس��ت را پذيرفت،
كيش اير 10 امتيازی است و در رده يازدهم و نماينده تبريز با 18 امتياز رده 

چهارم جدول رده بندی را يدك می كشد.

ورزش

 نگرانی ها هنوز پابرجاس��ت تيم فوتبال 
اميد كش��ورمان در مرحله يک هش��تم 
نهايی مس���ابقات فوتب��ال بازی های 
آسيايی گوانجو امروز درحالی به مصاف 
مالزی خواهد رفت كه تکليف شاگردان 
پيروان��ی در رقابت با اين حريف درجه 

سوم آسيايی روشن است. 
ب��ه گزارش مه��ر، تيم اميد اي��ران كه با 
صدرنشينی درمرحله مقدماتی حريفان 
آسانتری را تا مرحله نيمه نهايی و رسيدن 
به جمع 4 تيم پايانی پي��ش رو دارد در 
نخستين ديدار مرحله حذفی اين رقابتها 
با تيمی روبه رو خواهد شد كه در مسير 
»تيم شدن« اميدها مورد انتظار و خواسته 

كادر فنی خواهد بود.
ديدار با مالزی در مقايسه با ساير ديدارهای 
مرحله يک هشتم نهايی حريفی آسان و 
مورد انتظار است كه می تواند تيم ما را 
برای حضور در مراحل نهايی آماده كند 
و ديداری برای رس��يدن به هماهنگی و 

انسجام تيمی اميدهای ايران باشد.
شاگردان غالم پيروانی با وجود اينکه به 
همراه كره شمالی و ژاپن با امتياز كامل در 
دور مقدماتی )3 پيروزی و 9 امتياز( گام 
به مرحله حذفی گذاشتند. ولی به اذعان 
كادر فنی اين تيم هنوز به هماهنگی تيمی 
الزم دس��ت نيافته و ديدار مرحله سوم 
مقدماتی مقابل ويتنام نشان داد تيم اميد 
هنوز به شرايط تاكتيکی و هماهنگی مورد 
انتظار برای كنترل مسابقه و تغيير ضرب 

آهنگ بازی دست نيافته است.
مشکلی كه ريش��ه آن را بايد در دوران 
آماده سازی تيم اميد و در اختيار نداشتن 
تمامی نفرات تيم جستجو كرد و نبايد آن 

را ايرادی به عملکرد كادر فنی دانست.
با اين وجود از تيم اميد با سابقه 4 عنوان 
قهرمانی در بازی های آسيايی و داشتن 
كادر فنی مجرب و بازيکنانی كه از تجربه 
خوبی در ليگ برتر و حضور در اردوها 
و تورنمنت های بين المللی برخوردارند، 
انتظاره��ا باال اس��ت و به وي��ژه پس از 
ناكامی تيم های جوانان و نوجوانان در 
مس��ابقه های قهرمانی آس��يا حاال نگاه 
فوتبال دوستان به تيم اميد و موفقيت اين 
تيم در بازی های آسيايی گوانجو دوخته 

شده است.
با اين وجود از تيم اميد با سابقه 4 عنوان 
قهرمانی در بازی های آسيايی و داشتن 
كادر فنی مجرب و بازيکنانی كه از تجربه 
خوبی در ليگ برتر و حضور در اردوها 
و تورنمنت های بين المللی برخوردارند، 
انتظارها باال است و به ويژه پس از ناكامی 
تيم های جوانان و نوجوانان درمسابقات 

قهرمانی آسيا حاال نگاه فوتبال دوستان به 
تي��م اميد و موفقيت اين تيم در بازيهای 

آسيايی گوانگجو دوخته شده است.
تيم اميد در جريان بازی های آس��يايی 
تاكنون ش��رايط مس��اعدی را به لحاظ 
رويارويی با حريفان سپری كرده و با تيم 
هايی روبرو بوده كه چندان برای اميدها 
مشکل ساز نبوده اند. اين فرصت خوبی 
برای كادر فنی بوده تا ديدارهای مرحله 
مقدماتی بسان ديدارهای تداركاتی برای 
اميدها باشد و اشکال ها و ضعف های 
تي��م توس��ط كادر فنی شناس��ايی و به 
تركيب اصلی برای ديدارهای س��خت 

نزديک شوند.
با اين وجود به نظرمی رس��د فشردگی 
مسابقات و تحليل قوای بدنی بازيکنان 
اين روزها دغدغه اصلی كادر فنی است 
و آنها نگرانند تا بازيکنان در مراحل نهايی 
توان و شادابی الزم را بواسطه خستگی 
ناش��ی از فش��ردگی بازی ها از دست 
بدهند. به ويژه اينکه غالم پيروانی چندان 
دستش برای استفاده از نفرات جايگزين 
باز نيست و او حتی در ديدارتشريفاتی 
مقابل ويتنام هم ريسک نکرد و تيم اميد 

را با تركيب اصلی به ميدان فرستاد.
نگاهی به عملکرد تيم اميد در سه ديدار 
مرحله مقدماتی نشان می دهد اين تيم با 
داشتن مهره های سرعتی نظيرغالمرضا 
كري��م  مس��لمان،  محس��ن  رضاي��ی، 
انصاری فرد و حتی آرش افشين از قدرت 
تهاجمی بااليی برخوردار است و قدرت 
س��رزنی سيد جالل حسينی در ضربات 
ايستگاهی هم ضرب تهاجمی خط حمله 

تيم ايران را افزايش داده است.
در مقاب��ل نگرانی ه��ا هن��وز در دفاع 
تيمی پابرجاست و با وجود اينکه ايران 
درس��ه ديدار مقدماتی با حريف جدی 
و مطرحی روبه رو نش��ده ولی آس��يب 
پذيری خط دفاع تيم ايران مشهود است 
و هنوز هماهنگی الزم در بين بازيکنان 
خط دفاع��ی و ميانی تيم اميد بدس��ت 

نيامده است.
اين نگرانی ش��ايد در ديدارمقابل تيم نه 
چندان مطرح مالزی نيز بواسطه برتری 
س��طح فوتبال ايران نس��بت به حريف 
در مس��ابقه امروز نيز چندان به چش��م 
نيايد ولی ب��ه طور قطع درمراحل باالتر 
 و مقاب��ل تيم های قوی تری نظير ژاپن، 
كره ش��مالی و... می تواند نقطه ضعفی 
بزرگ و حتی ويرانگر باشد. نگرانی كه 

به طور قطع دغدغه اصلی كادر فنی هم 
خواهد بود.

ديدار با مالزی از جنبه رفع چنين مشکلی 
می تواند فرصت خوبی برای كادر فنی 
تيم اميد باشد. مالزی در دو ديدار مرحله 
مقدماتی مقاب��ل ژاپن و چين با نتايج 2 
بر صفر و 3 بر صفر شکس��ت خورده و 
تنها پيروزی 2-1 مقابل قرقيزستان باعث 
شد تا اين تيم به مرحله يک هشتم نهايی 

صعود كند.
مال��زی مقابل دو تيم مدع��ی اين دوره 
شکست های قابل پيش بينی را متحمل 
ش��ده و انتظار از تيم اميد كشورمان هم 
دستيابی به چنين نتايجی است. به ويژه 
آن كه اميدها با پي��روزی دراين ديدار و 
صع��ود به مرحله يک چه��ارم نهايی با 
برنده تيم های عمان وهنگ كنگ روبه رو 
خواهند ش��د كه رويارويی با هر يک از 
اين دو حريف نيز نمی توانند سدی غير 

قابل عبور برای اميدها باشند.
تيم اميد در جريان بازی های آس��يايی 
تاكنون ش��رايط مس��اعدی را به لحاظ 
 روياروي��ی با حريفان س��پری كرده و با 
تي��م هاي��ی روبه رو ب��وده ك��ه چندان 
برای اميدها مشکل س��از نبوده اند. اين 
فرص��ت خوبی ب��رای كادر فن��ی بوده 
ت��ا ديداره��ای مرحله مقدماتی بس��ان 
ديدارهای تداركاتی برای اميدها باشد و 
اشکال ها و ضعف های تيم توسط كادر 
فنی شناس��ايی و به تركيب اصلی برای 

ديدارهای سخت نزديک شوند.
با اين وجود به نظرمی رس��د فشردگی 
مسابقه ها و تحليل قوای بدنی بازيکنان 
اين روزها دغدغه اصلی كادر فنی است 
و آنه��ا نگرانند تا بازيکن��ان در مراحل 
نهايی توان و ش��ادابی الزم را به واسطه 
خستگی ناش��ی از فشردگی بازی ها از 
دست بدهند. به ويژه اينکه غالم پيروانی 
چندان دس��تش برای استفاده از نفرات 
جايگزين باز نيست و او حتی در ديدار 
تشريفاتی مقابل ويتنام هم ريسک نکرد 
و تي��م اميد را با تركيب اصلی به ميدان 
فرس��تاد. نگاهی به عملکرد تيم اميد در 
سه ديدار مرحله مقدماتی نشان می دهد 
اين تيم با داشتن مهره های سرعتی نظير 
غالمرضا رضايی، محسن مسلمان، كريم 
انصاری فرد و حتی آرش افشين از قدرت 
تهاجمی بااليی برخورداراست و قدرت 
سرزنی سيد جالل حسينی در ضربات 
ايستگاهی هم ضرب تهاجمی خط حمله 

تيم ايران را افزايش داده است.
در مقابل نگرانی ها هنوز در دفاع تيمی 
پا برجاس��ت و با وجود اينکه ايران در 
س��ه ديدار مقدماتی با حريف جدی و 
مطرحی روبه رو نشده ولی آسيب پذيری 
خط دفاع تيم ايران كاماًل مش��هود است 
و هنوز هماهنگی الزم در بين بازيکنان 
خط دفاعی و ميانی تيم اميد به دس��ت 

نيامده است.
اين نگرانی شايد در ديدار مقابل تيم نه 
چندان مطرح مالزی نيز به واسطه برتری 
سطح فوتبال ايران نسبت به حريف در 
مسابقه فردا نيز چندان به چشم نيايد ولی 
قطع��اً درمراحل باالتر و مقابل تيم های 
ق��وی تری نظير ژاپن، كره ش��مالی و... 
می توان��د نقطه ضعفی ب��زرگ و حتی 
ويرانگر باش��د. نگرانی كه قطعاً دغدغه 

اصلی كادر فنی هم خواهد بود.
ديدار با مالزی از جنبه رفع چنين مشکلی 
می تواند فرصت خوبی برای كادر فنی 
تيم اميد باشد. مالزی در دو ديدار مرحله 
مقدماتی مقابل ژاپن و چين با نتيجه هاي 
2 بر صفر و 3 بر صفر شکست خورده و 
تنها پيروزی 2-1 مقابل قرقيزستان باعث 
شد تا اين تيم به مرحله يک هشتم نهايی 

صعود كند.
مال��زی مقاب��ل دو تي��م مدع��ی اي��ن 
دوره شکس��ت های قاب��ل پي��ش بينی 
را متحم��ل ش��ده و انتظ��ار از تيم اميد 
 كشورمان هم دستيابی به چنين نتايجی

است. 
ب��ه وي��ژه آنکه اميده��ا با پي��روزی در 
اي��ن دي��دار و صع��ود ب��ه مرحله يک 
 چه��ارم نهايی با برنده تيم های عمان و 
هن��گ كنگ روب��ه رو خواهند ش��د كه 
رويارويی با هر ي��ک از اين دو حريف 
نيز نمی توانند سدی غير قابل عبور برای 

اميدها باشند.
تيم اميد در ديدار مقابل مالزی، غالمرضا 
رضايی كه يکی از بازيکنان تأثيرگذارخط 
حمله اميدها در مرحله مقدماتی بود را به 
دليل دو اخطاره بودن در اختيار ندارد و 
اين امر باعث تغييرهای اجباری در تركيب 
خط حمله تيم اميد خواهد ش��د. ضمن 
اينکه اين فرصتی است تا غالمرضايی با 
اس��تراحت در اين مسابقه خود را برای 
بازی های مرحله های باالتر آماده كند. 
ورزشگاه »يو اكس��ی يو« از ساعت 16 
به وقت چي��ن )11:30 به وقت تهران( 
ميزبان ديدار ايران و مالزی خواهد بود؛ 
دي��داری كه تکليف ش��اگردان پيروانی 
 در اي��ن مس��ابقه به طور كامل روش��ن 

می كند.

مسعود سعیدی

كلب��ه عموتم را برای مبارزه با آپارتايد رنگی    1 زمانی كه هريت بيچر اس��تو داس��تان زيبای 
درآمري��کای التين به رش��ته تحرير درآورد، 
هرگز فکر نمی كرد كه رمان پر مفهومش در مدت اندكی 
باعث به وجود آمدن حركت های اساس��ی در آمريکای 
التين ش��ود و ب��اور نمی كرد ك��ه همين رمان س��اده و 
كم حجم قانون منع خريد و فروش بردگان را در سرزمين 
مدعيان دروغين حقوق بشر و آزادی به تصويب برساند. 
 بيچ��ر اس��تو بعده��ا و ب��ا آم��دن ديگ��ر نويس��ندگان

 آمري��کای التين به ي��ک چهره فراموش نش��دنی تبديل 
كش��ورهای  در  را  قوم��ی  آپارتاي��د  ك��ه  چ��را   ش��د 

آمريکای التين از بين برد.
فينال ليگ قهرمانان آسيا بزرگ ترين رويداد 2 اگر بگوييم بازی روز ش��نبه نماينده ايران در 
ورزشی س��ال ايران بود اغراق نکرده ايم؛ اگر 
بخواهيم بازی روز ش��نبه را به عنوان پتک محکم قدرت 
اصفه��ان بر فوتبال پايتخت نش��انه رويم كار اش��تباهی 
نکرده ايم و اگر بخواهيم بی توجهی رسانه های پايتخت به 
اين مس��أله قابل توجه را مورد انتقاد قرار دهيم نه قومی 

رفتار كرده ايم و نه رنگی.
 وقتی ج��واد خيابانی هم��راه كاروان 14 نفره 

خبرن��گاران ايرانی راهی كش��ور توكيو ش��د 3
اگرچه در دل از فش��ارهای صدا و سيما برای 
اعزام اين گزارشگر ناراحت بوديم اما زمانی كه ديديم در 
اين ليس��ت به جز يک ع��کاس و خبرن��گار اصفهانی، 
ديگران از پايتخت نش��ينان هستند، نتوانستيم خوشحالی 
خود را مخفی كنيم؛ آن زمان هرگز به اين فکر نمی كرديم 
كه آپارتايد ورزش��ی در كاروان ذوبی ها نيز ادامه خواهد 
يافت و خبرنگاران اعزامی كاری به جز رس��الت رنگی و 

قومی خود را در دستور كار خود قرار نمی دهند.
روزنامه های ورزش��ی اندكی دلگير شديم اما 4 اگرچه روز پنجشنبه با مشاهده صفحه نخست 
چ��ون مطمئن بوديم كه روز ش��نبه تيتر يک 
روزنامه ها به بازی فينال آس��يا اختصاص می يابد با خيال 
آس��وده از اين مس��أله گذش��تيم و توج��ه چندانی به آن 
نکرديم؛ آن روز نمی دانستيم كه رسانه های پايتخت قرار 
اس��ت روز شنبه را به برد تيم محبوبشان اختصاص دهند 
و كاری ب��ه نماين��ده ايران در فينال ليگ قهرمانان آس��يا 
نداش��ته باش��ند. در حالی كه 16 شبکه ش��رق آسيا تمام 
توجه خود را به بازی حساس فينال ليگ قهرمانان آسيا و 
ش��رايط تي��م ك��ره ای در اي��ن ب��ازی گذاش��ته بودند، 
روزنامه ه��ای ايران درگي��ر پيروزی يا باخ��ت تيم های 
س��رخابی و جريمه ه��ای بازيکنان اين دو تي��م بودند و 
اهمي��ت يک جريمه چند ميليونی را از فينال آس��يا فراتر 
بردند. پايتخت نش��ينان باز هم نس��بت ب��ه نماينده ايران 
بی توجهی نش��ان دادند تا ثابت كنند هنوز در حس��رت 
فين��ال ليگ قهرمانان آس��يا از س��پاهان و ذوب آهن كينه 

دارند.
علی احمدی فاميل مدافع ذوب آهن نيس��ت، 5 خيابانی كه در هنگام گزارش بازی نمی دانست 
ماهينی را همشهری حاج صفی خطاب كرد و 
در بازی روز ش��نبه به حدی مصنوع��ی گزارش كرد كه 

باعث كالفه شدن بينندگان اين بازی شد.
 وقتی با بيژن ذوالفقارنس��ب تماس گرفتيم به 

حدی از رسانه ها دلگير بود كه آنها را مغرض 6
عن��وان می كرد؛ ذوالفقارنس��ب كه بر خالف 
 برخ��ی اصفهانی ه��ا!! هي��چ كين��ه ای از بركن��اری اش 
س��عيد آذری و جايگزينی ابراهيم زاده نداش��ت به دنبال 
قربان��ی گش��تن در باخ��ت ذوب آهن را مس��أله ای غير 
حرفه ای عنوان كرد و با احترام قابل توجهی كه به عنوان 
يک مربی برجس��ته برای ابراهي��م زاده قائل بود، از اظهار 

نظر فنی در مورد بازی فينال خودداری كرد.
 حس��رت رس��يدن ايران به قهرمانی آسيا 18 

ساله شد و چشم همه به نماينده بعدی ايران 7
در فينال آس��يا اس��ت. اصفهان تا اينجا ثابت 
كرده كه در سال های اخير بر خالف بی توجهی رسانه های 
سرخابی توانسته به رشد قابل توجهی برسد و كمبودهای 

حرفه ای خود را جبران كند.

در مس��ابقه های انتخابی تيم ملی تکواندو كش��ور سبک 
هان مادانگ تيم باشگاه ايرانيان از نجف آباد اعزامی به اين 
رقابت ها به عنوان تيم دوم جهت شركت در مسابقه های 
جهانی كره جنوبی انتخاب گرديدند و همچنين آقای مجيد 
ميرزايی از قهرمانان شهر علويجه نجف آباد در اين مسابقه ها 

به عضويت تيم ملی هان مادانگ كشور درآمدند.

ذوب آهن همه چیز را در نایب قهرمانی می بیند
زاینده رود

تاريخ ب��رای ذوب آهن تکرار ش��د 
روز شش��م ارديبهشت ماه سال گذشته در 
ليگ برتر فوتبال كشور ذوبی ها فقط به يک 
تساوی مقابل فوالد خوزستان نياز داشتند 
تا به مقام قهرمانی هشتمين دوره ليگ برتر 
برسند اما آنها با غرور وارد بازی شدند و در 
نهايت يک بر 4 مغلوب ميزبان خود شدند 

و در شهر مقدس استقالل با تک گل فابيو 
جان واريو )بازيکن كنونی سپاهان( از سد 
پيام گذشت و قهرمان شد و تيم ذوب آهن 
با تفاضل گل كمتر به مقام دومی بسنده كرد. 
اما در ورزشگاه المپيک توكيوی ژاپن غرور 
ن��زد بازيکنان ذوب آه��ن حکمفرما نبود 
بلکه بدشانسی يکی از عوامل باخت يک 

 بر 3 شاگردان ابراهيم زاده مقابل سئونگنام 
كره جنوبی ب��ود. از عوامل ديگر می توان 
 به اشتباه خط دفاعی اين تيم به خصوص 
س��يد محمد حس��ينی كه يکی از مدافعان 
خوب و آماده ذوب آهن به حساب می آيد 
اش��اره كرد كه دو گل از سه گل كره ای ها 
با اش��تباه فردی اين بازيکن به ثمر رسيد.  
آلخاندرو مولينا ستاره بی چون و چرای اين 

ديدار در زمين هر كاری خواست انجام داد 
اما بازيکنی در تيم ذوب آهن نبود كه او را 
مهار كند. مولينا بازيکنی بود كه ضربه های 
ايس��تگاهی خوبی را روان��ه دروازه كرد و 
از ق��درت دريبل زنی فوق الع��اده ای بهره 
می برد و با پاس های تک ضرب و عمقی 
مدافع��ان ذوب آ هن را با مش��کل مواجه 

كرد، ش��هاب گردان گلر نماينده كشورمان 
كه تا ديدار نهايی يک��ی از تأثيرگذارترين 
بازيکنان به حساب می  آيد در مسابقه نهايی 
نيز روی گل ه��ای خورده بی تقصير بود و 
چن��د موقعيت گلزنی را نيز ب��ه زيبايی از 
مهاجمان س��ئونگنام ك��ره جنوبی گرفت، 
در خ��ط دفاعی ذوب آهن فرش��يد طالبی 
به همراه حس��ين ماهينی و علی احمدی 

نسبت به سيد محمد حسينی 
برتری محسوس��ی داشتند كه 
طالبی ني��ز در ضربه های كرنر 
دو سه موقعيت خطرناك روی 
دروازه حريف ايجاد ش��د كه 
در اين مسابقه نمره مطلوبی را 
كسب كرد. شاهين خيری در 
پست هافبک دفاعی نتوانست 
انتظاره��ا را ب��رآورده كن��د و 
در زدن ضربه ه��ای س��ر اول،  
توپ های حري��ف را خراب 
كرد و توپ پخش كن ناموفق 
عمل كرد كه ابراهيم زاده مجبور 
شد سينا عشوری را جايگزين 

وی كن��د. محمد قاضی ديگر بازيکنی بود 
كه در ميانه ميدان سردرگم ظاهر شد و به 
جز پاس عمقی كه به كاسترو داد و موجب 
تک گل ذوب آهن ش��د كار خاصی را از 

او نديديم. 
ناگفته نماند دقيقه های اوليه ديدار قاضی از 
جناح راس��ت خط دفاعی حريف توپی را 

روی دروازه حريف ارسال كرد كه خلعتبری 
نتوانس��ت آن را تبدي��ل به گل كند، مثلث 
خطرناك ذوب آهن محمدرضا خلعتبری،  
ايگور كاسترو و قاسم حدادی فر نيز در اين 
بازی نمايش قابل قبولی را داشتند و چندين 
فرصت گلزنی را روی دروازه سئونگنام به 
وجود آوردند ك��ه تنها يکی از آنها به گل 
تبديل ش��د. به گفته منص��ور ابراهيم زاده 
بازيکنان��ش ب��ه خوبی در 
زمين مسابقه بازی كردند و 
تنها روی اشتباه های فردی 
نتيج��ه را ب��ه حريف خود 
واگذار كردن��د اما بايد اين 
موضوع را گوش��زد كرد كه 
چگونه در 25 دقيقه ابتدايی 
ب��ازی يک طرفه از س��وی 
بازيکن��ان ذوب  آهن دنبال 
ش��د در 20 دقيق��ه پايانی 
هي��چ حركت خاص��ی از 
ش��اگردان ابراهيم زاده ديده 
نشد آيا از نظر بدنی نيروی 
ذوبی ه��ا تحليل رفته بود يا 
اينکه آنها ديگر اعتقادی به جبران نتيجه ها 
در اين دقيقه ها نداشتند، در بهترين شرايط 
ذوب آهن صدرنش��ين لي��گ برتر فوتبال 
ايران قهرمانی باشگاه های آسيا را از دست 
داد تا تصور كنيم آنه��ا به قهرمانی عادت 
 نکرده ان��د و همه چيز را در نايب قهرمانی 

می بينند.

تحلیل

 ایران - مالزی 

امیدها جدي محک نخورده اند

ذوب آهن تیم دوم اصفهان نیست
اینجا که دیگر اصفهان 

مطرح نبود! 

عضویت تکواندوکاران 
نجف آباد در تیم ملی 
هان مادانگ کشور 

آلخاندرو  مولینا 
ستاره بی چون و 
چرای این دیدار 
در زمین هر کاری 

خواست انجام داد اما 
بازیکنی در تیم ذوب 

آهن نبود که او را 
مهار کند
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مرکزی، طبقه اول
دو شنبه 24 آبان 1389/ 8 ذالحجه1431/ شماره Monday 15 November 2010    396)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پیامبر اکرم )ص(:
استوارترین کارها سه چیز 
است: یاد خدا در همه 
حال، رعایت انصاف به ضرر 
خویش و تقسیم مال برادر 
دینی.

زاینده رود
نمايشگاه جهاد خدمت رسانی كه از 89/7/4 
در ايستگاه مركزی متروی اصفهان واقع در خيابان 
كاوه، جنب سازمان قطار شهری افتتاح شد از ابتدا 
با شعار »هشت س��ال دفاع مقدس، هشت سال 
جهاد خدمت رسانی« آغاز به كار كرد و چه نامی 
زيبنده تر از اين نام كه مدد از الگوپذيری خدمت 
جهادی و صادقانه دفاع مق��دس دارد، بارقه ای 
كه ره توش��ه مديران شهری اصفهان در دستيابی 
به هدف ه��ای س��خت و از ناممکن ها امکان 

سرافرازی ساختن بوده است.
ب��ه راس��تی جز ت��وكل و ايم��ان چ��ه نيرويی 
می توانست پروژه هايی كه عماًل توان مهندسی و 
پيش بينی های بسياری افراد از آن مأيوس كننده 
بود را به سرمنزل افتتاح و افتخار برساند اينک كه 
به يمن آن همه افتخار و سربلندی در هشت سال 
مدير شهری اخير اصفهان به نمونه ای ايده آلی 
از الگوی شهری اسالمی اما پيشرفته رسيده ايم با 
تالش قلم جهد مديران شهری و تالش خادمانه 
ايش��ان را به تصوير كشيديم تا سندی باشد بر 
اس��تواری جهاد خدمت رسانی پس از گذشت 
20 قسمت از س��ير در غرفه ها و عملکردهای 

بخش های گوناگون و سازمان های شهرداری 
اين��ک ق��دری برنامه ه��ای مهم ش��هرداری و 
نمايشگاه جهاد خدمت رسانی را مرور می كنيم 
و در ادامه به مس��ير در خدمات شهرداری های 
مناط��ق خواهيم رفت و جهاد خدمت رس��انی 
چونان شهری كوچک در دل مديريت كالنشهر 

اصفهان نظاره می كنيم.
12 هدف كالن شهرداری اصفهان در تحقق افق 

اصفهان 1359
1 – ارتقای شاخص های زندگی شهروندان با 

تأكيد بر افزايش رفاه و شادابی مردم
2 – احي��ا و افزايش كيفيت زيس��ت محيطی، 
حفاظت و بهره برداری بهينه از محيط زيس��ت 

و كاهش آالينده ها 
3 – بسترس��ازی در جه��ت توس��عه و رون��ق 
اقتصادی ش��هر و تأمين مناب��ع پايدار به منظور 

اداره شهر 
4 – توسعه زيرس��اخت های مورد نياز شهر و 
ارائه عادالنه خدمات به شهروندان و گردشگران 

و ارتقای سطح آن
5 – توسعه و نهادينه سازی بنيان های مديريت 
مطلوب ش��هرداری و حركت در جهت تحقق 

مديريت واحد شهری
6 – اشاعه و اعتالی فرهنگ شهروندی و توسعه 

و مشاركت مردم در اداره امور و آبادانی شهر 
7 – روان سازی عبور و مرور شهری و توسعه 
متوازن و يکپارچه نظام حمل و نقل با محوريت 

حمل و نقل همگانی 
8 – ايجاد تعادل و توازن پايدار در توسعه فضای 

شهر و ارتقای كيفيت محيط شهری 
9 – حركت در جهت دس��تيابی به مؤلفه های 
شهر اسالمی با احيا و اعتالی فرهنگ و هويت 

ايرانی – اسالمی شهر و شهروندان
10 – دس��تيابی ب��ه ش��هرداری الکترونيکی و 
حركت به سمت شهر الکترونيک با جايگاه برتر 

در بين كالنشهرهای كشور و منطقه 
11 – ارتق��ای جاي��گاه ملی، منطق��ه ای و بين 

المللی شهر اصفهان 
12 – ارتقای هويت كالبد، سيما و منظر شهری با 

الهام از معماری و شهرسازی ايرانی – اسالمی
بيانيه مأموريت شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان نهادی است عمومی، مستقل 
و غي��ر دولتی با ماهيت حکومتی و موضوعيت 
و عملکرد محلی كه در شهر تاريخی، فرهنگی، 
هن��ری و مذهبی اصفهان وظيفه اداره ش��هر و 
 خدمت رسانی به ش��هروندان و گردشگران را 

بر عهده دارد.
اين نهاد با پايبندی به ارزش های اسالمی – ايرانی 
و انقالب��ی با برخ��ورداری از مش��اركت ها و 
 پش��توانه مردمی، مديريت هماهنگ ش��هری و
به��ره گيری بهينه از منابع ب��ا رويکرد مديريت 
كارآم��د، اثربخ��ش و مبتنی بر داناي��ی به اداره 
ش��هر و ارائه عادالنه خدمات با كيفيتی مناسب 
و بهن��گام در عرصه ه��ای مختل��ف به منظور 
 ايجاد شهری اسالمی با محيط مطلوب زندگی و 
شاخصه هايی چون آرامش، ايمنی، نشاط، اميد و 
رونق اقتصادی برای شهروندان اقدام می نمايد.

ش��هرداری اصفهان در حيط��ه وظايف خود با 
صيانت از پيشينه تاريخی – فرهنگی و حقوق 

شهروندی در جهت حفظ و ارتقای جايگاه شهر 
در سطح بين المللی و ملی، بهبود كيفيت مستمر 
زندگی مردم در ابعاد مادی و معنوی و توس��عه 
پايدار شهر، همسو با سياست های ملی و استانی 
تالش می نمايد. ما بر اين باوريم كه بهره مندی از 
سرمايه های اجتماعی به ويژه مشاركت مردم در 
مديريت شهر، كاركنان شايسته و توانمندسازی 
ايش��ان و همچنين اس��تفاده از دس��تاوردهای 
نوين علمی، موجب هم افزايی در دس��تيابی به 

شهرداری و شهری سرآمد خواهد بود.
چشم انداز اصفهان »پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمی« در افق ۱4۰4
 ش��هری اس��المی، طي��ب، مس��جد محور، 
مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن 

نوين اسالمی
 ش��هری مردم محور با مديريت واحد، مبتنی 
بر حکمت و دانايی، ارزش مداری و با رويکرد 

عدالت اجتماعی
 شهری خالق با مردمی مؤمن، دانا و با نشاط، 

مسئوليت پذير و نمونه در فرهنگ شهروندی
 شهری زيبا با سيمايی چش��م نواز، سرسبز، 

آباد، روان، ايمن، سالم و هوشمند
 شهری پيشرفته با معماری ايرانی – اسالمی، 
متعادل، متوازن و س��ازگار با هويت تاريخی و 

فرهنگی 
 ش��هری توس��عه يافته با اقتصاد و معيش��ت 
پويا و به��ره ور، متکی به توليد علم، فناوری و 

گردشگری توأم با رفاه
 ش��هری س��رآمد با جايگاه برت��ر جهانی در 
فرهنگ، هنر و گردشگری و بهترين شهر ايران 

برای زندگی 
جدیدترین برنامه های خالق نمایش��گاه 

جهاد خدمت رسانی 
 برنامه های متنوع ش��اد و آموزشی كودكان، 

همه روزه از غرفه محل شهروند كوچولو
 پ��ارك ترافيک كودكان، آم��وزش ترافيک با 

ماشين های شارژی

 آموزش نگه��داری گل های آپارتمانی، همه 
روزه در غرفه سازمان پارك ها و فضای سبز 

 بيان خ��واص و آموزش اس��تفاده از گياهان 
دارويی، همه روزه در غرفه بازار گياهان دارويی
 ثب��ت نام جهت دوره های رايگان ش��هروند 

الکترونيک همه روزه در غرفه فاوا
 عمالي��ت اطف��اء حري��ق و ام��داد و نجات 

)شنبه ها ساعت 18(
 اجرا ورزش های باس��تانی، نمايش خيابانی، 
نقالی و ش��اهنامه خوانی )پنج شنبه ها ساعت 

)18
 رصد س��تارگان با دس��تگاه های پيشرفته و 

آماتور
 كافی نت رايگان 

 طرح س��فيران فرهن��گ ش��هروندی )ويژه 
دانش آموزان(

 نماي��ش تئات��ر كم��دی و فيل��م و پانتوميم 
)سه شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 19(

 جنگ ك��ودك هر هفته روزهای پنجش��نبه 
)ساعت 9 صبح(

 برنامه ه��ای فرهنگ��ی ش��هروندی وي��ژه 
خانواده ها

 كارگاه های آموزشی، جنگ و سخنرانی های 
علمی ويژه خانواده ها

مقايس��ه عملکردهای هشت ساله شهرداری در 
منطقه يک

 در هزينه و درآمد از حدود 100 ميليون ريال 
در س��ال 82 به رقم 300 ميليون ريال در س��ال 
88 رس��يديم كه بودجه مصوب افزايش، درآمد 

افزايش و هزينه ها كاهش داشته است
 در اعطای پروانه ساختمانی از ميزان 288503 
مترمربع در س��ال 82 ميزان زيربنای پروانه های 
صادره به 12003 مترمربع در س��ال 88 رسيديم 
كه تع��داد 406 پرونده به 242 پرونده رس��يده 
است كه نشان از الکترونيکی شدن شهرداری و 

رشد كيفيت خدمات اداری دارد.
 در روكشی آسفالت از آمار 123500 مترمربع 
در سال 82 در محدوده شهرداری منطقه يک در 
سال 84 به آمار 360320 مترمربع و در سال 88 

به آمار 198000 مترمربع رسيده ايم.
 در توس��عه فض��ای س��بز در س��ال 88 ب��ه 
آم��ار 13791 مترمرب��ع رس��يده اي��م و س��ال 
 87 آم��ار 24084 مترمرب��ع ب��ه ثب��ت رس��يده

است.

سیری در دستاوردها و عملکردهای شهرداری اصفهان )قسمت بیستم(

»جهاد خدمت رسانی« شهری کوچک در دل مدیریت یک کالنشهر

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عک

تعداد  به واگذاری  نظر دارد نسبت  بختیاری در  و  استان چهارمحال   شرکت مخابرات 
3 مورد از امالک و ساختمان های مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به باالترین 
 89/8/25 تاریخ  از  می توانند  محترم  داوطلبین  لذا  نماید.  اقدام  پیشنهادی  قیمت 
حساب  به  ریال   50/000 مبلغ  به  مزایده  اسناد  بهای  واریز  از  پس   89/9/7 لغایت 
0105985715009 بانک ملی شعبه مرکزی شهرکرد به نام شرکت مخابرات استان 
اداره تدارکات  از  بانكی مربوطه، اسناد مزایده را  ارائه رسید  چهارمحال و بختیاری و 
این شرکت واقع در شهرکرد- خیابان یاسر دریافت و با توجه به مندرجات آنها اسناد 
مذکور را تكمیل نموده و به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود تا ساعت 15 مورخ 89/9/16 
بدیهی است  نمایند.  تحویل  این شرکت  دبیرخانه  یاسر-  به آدرس شهرکرد- خیابان 
و  مبهم  مشروط-  مخدوش-  سپرده-  )فاقد  ناقص  رسیده  پاکت های  به  شرکت  این 
غیره( ترتیب اثر نخواهد داد. ضمنًا سپرده شرکت در مزایده 10 درصد مبلغ پایه هر 
وجه  در  بانكی  نامه  یا ضمانت  تضمینی  به صورت چک  می بایستی  که  می باشد  ملک 
شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری ارائه گردد. هزینه های نشر آگهی و هزینه 

کارشناسی امالک مذکور به عهده برندگان مزایده می باشد. 

آگهي مزایده شماره 89/3

عرصه به محل ملکردیف
مترمربع

اعیان به 
مترمربع

ارزش ملکپالک ثبتيامتیازات

ساختمان مرکز 1
مخابرات قدیم 

سامان
71/9742/164/544/000آب و برق و گاز592/04300

933135ساختمان مهدیه2
آب و برق و گاز و 

BTS 60/3513/020/300/000نصب

آپارتمان هاي 3
 بروجن

 )4 واحد(
هر واحد قدرالسهم

270/000/000قدر السهمآب و برق و گاز135

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري
 )سهامي خاص(

6283906


