
معاون برنامه ريزي استاندار چهارمحال و بختياري 
 قيم��ت جدي��د انواع ن��ان در اين اس��تان را اعالم 

كرد. 
به گزارش فارس از شهركرد، »حميدرضا فروزنده« 
در نشس��ت كميسيون تنظيم بازار اين استان اظهار 
داش��ت: در راس��تاي اجراي طرح هدفمند كردن 
يارانه ها قيمت هاي جديد انواع نان در اين اس��تان 
مش��خص ش��د. وي افزود: براس��اس نرخ جديد 
قيمت هر كيلوگرم آرد مل��ي 2 هزار و 500 ريال، 
قيمت هر كيلوگرم آرد با سبوس 18 درصد 3 هزار 
ريال، قيمت هر كيلوگرم آرد با س��بوس 10 درصد 
2 هزار و 900 ري��ال و قيمت يك كيلوگرم آرد با 
سبوس هفت درصد 2 هزار و 800 ريال اعالم شده 
است. فروزنده خاطرنشان كرد: دولت با اجراي اين 
ط��رح مبلغ 4 هزار تومان به ص��ورت نقدي بابت 
هر خانوار به حساب سرپرست خانوار براي يارانه 
نان پرداخت مي كند كه اين رقم اقدام های حمايتي 
 دولت در راس��تاي تعيين قيمت مل��ي آرد و گندم 
 اس��ت. مع�����اون برنامه ري����زي اس��ت���اندار 
چهارمحال و بختياري با اش��اره به بهاي جديد نان 
در اين استان، گفت: نرخ نان تنوري سنتي با چانه 
200 گ��رم 850 ريال، تافت��ون نيمه حجيم با چانه 
500 گرم يك هزار و 850 ريال، تافتون نيمه حجيم 
با چان��ه 400گرم يك ه��زار و 500 ريال و تافتون 
نيمه حجيم با چانه 300 گرم يك هزار و 150 ريال 
اس��ت. وي بهاي نان س��نگك با چانه 500 گرم را 
2 ه��زار و 250 ريال اعالم كرد و گفت: هم چنين 
برب��ري با چان��ه 450 گرم 2 هزار ري��ال و تافتون 
ماش��يني دوار با چانه 200 گ��رم 800 ريال تعيين 
شده اس��ت. فروزنده با بيان اينكه نانواهاي آزادپز 
نيز بايد قيمت ن��ان را به قيمت ملي كاهش دهند، 
افزود: آزادپزها پيش از اين هر كيسه آرد را با قيمت 
180 ه��زار ريال خريداري مي كردند، اين در حالي 
است كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آرد را به 
 صورت كيسه اي 110 هزار ريال خريداري خواهند 

كرد. 

 اعالم قيمت جديد نان 
در چهارمحال و بختياري

نشست صمیمی استاندار اصفهان با دو قطب اصفهانی فوتبال ایران

آشتی کنان سپاهان و ذوب آهن  
در روز تولد استاندار

مديرعام��ل اتحاديه تعاونی های 
سراسری تاكسی رانی كشور در 
ميزگ��رد ايرنا از ارائه يك س��بد 
حمايت��ی ويژه ح��اوی 10 قلم 
كاالی اساس��ی خ��ودرو ب��رای 
رانندگان تاكس��ی ها خب��ر داد. 

محمدمه��دی تيموری در ميزگرد »تأثير اج��رای هدفمندی يارانه ها بر 
حمل و نقل عمومی« كه با حضور رؤسای اتحاديه های حمل و نقل ...
سراسری/ صفحه2

محصوالت اين شركت افزايش 
قيم��ت نداش��ته و مانند س��ابق 
از طري��ق ب��ورس كاالی ايران 
ب��ه مش��تريان عرض��ه خواهد 
 ش��د. دكت��ر براتی مدي��ر عامل 
ذوب آهن اصفهان با اش��اره به 

كس��ب افتخارهای پی در پی توليدی در اين ش��ركت گفت: كاركنان و 
متخصصان  ذوب آهن اصفهان در سال جاری كه به فرموده  ...

سراسری/ صفحه2

شهردار شاهين شهر در مراسم 
فرهنگي  مركز  اين  افتتاحيه 
تفريحي، باغ »مادر« را به عنوان 
دلنوازترين  و  زيباترين  از  يكي 
 ب���اغ هاي كش���ور ب�رشم�رد و 
گفت: اين باغ در زميني به وسعت 

2 هكتار با امكاناتي نظير نماز خانه، بركه مصنوعي، آبنما، رستوران، تريا، 
مركزهای عرضه محصوالت فرهنگي، قرائت خانه، زمين چمن ...

سراسری/ صفحه2

 ارائه سبد حمایتی ویژه
 برای رانندگان تاکسی 

ثبت رکورد بي سابقه توليد ماهيانه 
محصوالت نهایي در ذوب آهن

بهره برداری
از باغ بانوان شاهين شهر 

صفحه 6
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

باهنر خبر داد:
 طرح ضابطه مندتر شدن تغييرات کابينه 
تدوین می شود 

300بافنده چهارمحالی 

آیات قرآن را در قالب تابلو فرش می بافند 
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اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد سیستم حفاظتی دوربینهای مداربسته 
ساختمان های سه گانه و فضای پیرامونی را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط که 

دارای:
1 – مجوز فعالیت در صنف مذکور 

2 – مجوز شورای عالی انفورماتیک و تأیید صالحیت و سابقه همکاری با نهادها و ادارات دولتی باشند 
واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اوراق مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به 
مبلغ 150/000 ریال به حساب 2173120211001 بانک ملی به نام حساب تمرکز درآمد 
اختصاصی استان از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز در ساعات اداری به اداره تدارکات اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان واقع در بلوار هشت بهشت مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی 

به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 1 – پایان تحویل اسناد تکمیل شده روز دوشنبه 89/10/20

2 – بازگشایی پاکتهای مناقصه روز چهارشنبه 89/10/22
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

آگهی مناقصه

درگذشت برادر بزرگوارتان را به شما و خانواده گرامي تسليت عرض مي نماييم و 
از خداوند متعال علو درجات براي آن مرحوم و صبر و شكيبايي براي بازماندگان 

مسئلت داريم.
روزنامه زاینده رود

جناب آقاي مهندس سيدان
مدیرعامل محترم شرکت سيمان سپاهان اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

س��خنگوی فراكس��يون اصول گرايان 
مجلس با اشاره به بحث در مورد تغيير 
كابينه در اين فراكسيون، از تهيه طرحی 
برای ضابطه مند كردن اين تغييرها خبر 

داد. 
به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر در پايان 
جلسه فراكسيون اصول گرايان در گفتگو 
با خبرنگاران، اظهار داشت: در ابتدای اين 
جلسه، خبر تصميم های فراكسيون به 
اعضای شورای مركزی در خصوص 
انتخاب سخنگو، سايت اصول گرايان 
و كميته هايی كه بايد فعال ش��وند داده 
شد كه اين كميته ها با عنوان های كميته 
اقتصادی، كميته فرهنگی- اجتماعی و 
كميته سياسی- امنيتی تشكيل خواهد 

شد. وی با بيان اينكه سخنگويی فراكسيون براساس 
روال گذشته بر عده اينجانب قرار گرفت، با اشاره 
به مهم ترين موضوع مطرح در جلس��ه فراكسيون، 
افزود: بحث عمده امروز اين جلسه، در خصوص 
هدفمند س��ازی يارانه ها بود كه اعضای فراكسيون 
اصول گرايان بر اين عقيده اند كه بايد با همه توان و 
قدرت به دولت در انجام اين كار سنگين و سخت 
كمك شود تا هدفمندی يارانه ها با امنيت و تعادل 
كامل به نتيجه برس��د و حمايت كلی از اجرای اين 
طرح وظيفه تك تك نمايندگان، اركان حكومتی و 

همه مردم است. 
سخنگوی فراكسيون اصول گرايان مجلس با تأكيد 
بر اينكه شروع اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها 
توس��ط دولت، شروعی بس��يار خوب و موفقيت 
آمي��ز ب��ود، تصريح كرد: در خص��وص پيش بينی 
چالش هاي��ی كه در آينده پي��ش می آيد، نمايندگان 
سئوال هايی از چگونگی محاسبه های اعداد و ارقام 

و سرعت اصالح قيمت ها خواهند داشت. 
وی گفت: نمايندگان تأكيد دارند كه مسير و شيب 
اجرای اين قانون براس��اس تصويب آنها باش��د و 
دولت اين مسائل را كه در بخش هايی دچار تندروی 

و كندروی می ش��ود، كنترل و رعايت 
كند. باهنر تأكيد كرد: در مجموع مسأله 
حمايت از اي��ن طرح، وظيفه عمومی 
و ملی است كه البته اين حمايت تنها 

وظيفه فراكسيون اصول گرايان نيست.
نماينده تهران در مجلس از مطرح شدن 
طرحی برای ضابطه مندتر شدن تغيير 
در كابينه دولت خبر داد و اظهار داشت: 
در اين نشست هم چنين پيشنهاد شده 
طرح يا اليحه ای به مجلس در ارتباط 
با تغيير در دس��تگاه مجريه ارائه شود 
تا اي��ن تغييرها ضابطه مندت��ر انجام 
ش��ود. باهنر با تأكيد بر اينكه بايد ديد 
متقاضيان از اين طرح چه می خواهند، 
افزود: اين طرح بايد طبق اصول قانون 
اساسی ارائه شود؛ چرا كه نبايد مسئوليت ها، وظايف 
و اختيار نهادهای ممكلت با يك قانون عادی تغيير 

كند. 
مرك��زی  ش��ورای  جلس��ه  در  اس��ت:  گفتن��ی 
فراكس��يون اصول گرايان مجلس شورای اسالمی، 
ص��ادق محصولی وزي��ر رفاه و تأمي��ن اجتماعی، 
محمدرضا فرزين سخنگوی كارگروه طرح تحول 
اقتصادی و مع��اون وزير اقتصاد و به��روز مرادی 
 مديرعامل س��ازمان هدفمن��دی يارانه ها حضور 

داشتند.

زاینده رود 
شهردار شاهين شهر در مراسم افتتاحيه اين 
عنوان  به  را  »مادر«  باغ  تفريحي،  فرهنگي  مركز 
كشور  باغ هاي  دلنوازترين  و  زيباترين  از  يكي 
برشمرد و گفت: اين باغ در زميني به وسعت 2 
هكتار با امكاناتي نظير نماز خانه، بركه مصنوعي، 
آبنما، رستوران، تريا، مركزهای عرضه محصوالت 
فرهنگي، قرائت خانه، زمين چمن فوتبال و واليبال، 
اسكيت و پيست دوچرخه سواري احداث شده 
است. ناصر نفري )شهردار شاهين شهر( با اشاره به 
اين كه عمليات احداث پروژه باغ بانوان با مساحتي 
بالغ بر 20هزار متر مربع در حدود 18 ماه به طول 
ميليون  و 700  ميليارد  يك  مبلغ  افزود:  انجاميد، 
تومان از بودجه شهرداري براي اين پروژه هزينه 

شده است.
را  باغ  اين  ويژگي هاي  مهم ترين  از  يكي  وي 
دسترسي  و  شهر  بزرگ  پارک  به  آن  نزديكي 
راحت به آن عنوان كرد و گفت: احداث اين مكان 
اين شهر  براي جمعيت جوان  تفريحي  فرهنگي 
بسيار ضروري به نظر مي رسيد. نفري اظهار داشت: 
اين شهرداري تاكنون اقدام های ويژه اي در راستاي 
خدمت به بانوان شاهين شهري انجام داده و احداث 
اين باغ به عنوان ميعادگاهي زيبا، فرهنگي و مزين 
با واژه مادر، يكي از پروژه هاي بزرگ كشور در 
جهت سالمت و رفاه بانوان اين شهر است. شهردار 
شاهين شهر، تأمين آرامش در نهاد مقدس خانواده، 
تقويت روحيه شادي و نشاط در بانوان، گسترش 
فرهنگ عفاف و حفظ سالمت جسمي و روحي 

زنان را از مهم ترين هدف های اين فضاي تفريحي 
عنوان كرد. وي هم چنين گفت: در حال حاضر، 
شهرداري  كار  دستور  در  فرهنگسرا  دو  احداث 
مكان هاي مخصوصي  آنها،  در طراحي  كه  است 
ويژه بانوان در نظر گرفته شده است. نفري ادامه داد: 
قرائت خانه هاي بانوان در فرهنگسراها و برنامه هاي 
متنوع آموزشي و تربيتي از ديگر برنامه هاي اين 
شهرداري است. وي با بيان اين كه بخش عمده اي 
اين  بانوان  توسط  شهرداري  ورزشگاه هاي  از 
شهر استفاده مي شود، گفت: با اقدام های فوق و 
بانوان مي توانند   برنامه هاي آتي اين شهرداري، 
تصدي گري بخش عم���ده اي از فعاليت ه���اي 
ورزشي فرهنگي و تفريحي را به خود اختصاص 

دهند.

مديرعامل اتحاديه تعاونی های سراسری تاكسی رانی 
كشور در ميزگرد ايرنا از ارائه يك سبد حمايتی ويژه 
حاوی 10 قلم كاالی اساسی خودرو برای رانندگان 
تاكسی ها خبر داد. محمدمهدی تيموری در ميزگرد 
»تأثير اجرای هدفمندی يارانه ها بر حمل و نقل 
عمومی« كه با حضور رؤسای اتحاديه های حمل و 
نقل عمومی كشور برگزار شد، گفت: سبد حمايتی 
تاكسی ها شامل اقالمی نظير الستيك، روغن، لنت، 
فيلتر، تسمه و باطری است كه بيشترين مصرف 
برای  اقالم  اين  افزود:  دارد. وی  در خودروها  را 
اتحاديه  عضو  هزار   330 ماهه  شش  مصرف 
تعاونی های تاكسی رانی تأمين و توزيع آن در سطح 
كشور آغاز شده است. تيموری، ارزان بودن، قسطی 
بودن و كيفيت داشتن را سه ويژگی اصلی سبد 
حمايتی ويژه رانندگان تاكسی بيان كرد. وی گفت 
ديگری  بر سبدهای حمايتی  اين سبد عالوه  كه 
است كه از سوی دولت در اختيار رانندگان بخش 
مديرعامل  می گيرد.  قرار  عمومی  نقل  و  حمل 
كشور  تاكسی رانی  سراسری  تعاونی های  اتحاديه 
هم چنين از آغاز طرح های تازه ای در زمينه ارائه 
خدمات رفاهی و تأمين مسكن رانندگان تاكسی 
از سوی اين اتحاديه در ماه های آينده خبر داد. وی 
با ابراز خرسندی از اجرای قانون هدفمند كردن 
يارانه ها اطمينان داد كه اين قانون عالوه بر كمك 
به روان سازی و كاهش ترافيك، موجب افزايش 

خواهد  كشور  سطح  در  تاكسی  رانندگان  درآمد 
قانون  اجرای  شك،  بدون  گفت:  تيموری  شد. 
هدفمندكردن يارانه ها برای همه كشور خوب و 
مهم است و در حوزه حمل و نقل نيز می تواند 

اثرهای مثبتی به جای بگذارد. 
كردن  هدفمند  قانون  اجرای  داد:  توضيح  وی 
يارانه با كمك به كاهش ترافيك و تشويق مردم 
به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی باعث 
می شود تاكسی ها در سطح شهر پيمايش بيشتری 
داشته باشند و چنين روندی، به افزايش جا به جايی 
تعداد مسافر و كاهش زمان سفر منجر می شود. 
تيموری گفت: از سوی ديگر، با وجود آنكه اجرای 
قانون هدفمندی يارانه ها موجب باال رفتن تقاضای 
سفر و در نتيجه، افزايش درآمد رانندگان تاكسی 
مردم  كه  هزينه ای  حال،  عين  در  اما  می شود، 
برای جا به جايی خود در نظر می گيرند كاهش 
می يابد زيرا از خودروی شخصی كه استفاده از 
آن در سطح شهر، هزينه و استهالک دارد، كمتر 
تعاونی های  اتحاديه  عامل  مدير  می گيرند.  بهره 
هزينه های  كاهش  كشور،  تاكسی رانی  سراسری 
و  هوا  آلودگی  و  ترافيك  كنترل  برای  كه  دولت 
نيز،  و  می گيرد  صورت  آن  از  ناشی  پيامدهای 
كاسته شدن از ميزان تصادف و آلودگی هوا را از 
ديگر نتيجه های اجرای قانون هدفمندی يارانه ها 
بيان كرد. تيموری با بيان اينكه دولت برای اجرای 

قانون هدفمندكردن يارانه ها در بخش حمل و نقل 
عمومی بسته حمايتی در نظر گرفته است، خاطر 
نشان كرد: بخشی از اين بسته اجرا شده و بخشی 
ديگر نيز در حال اجرايی شدن است. وی ارائه خط 
اعتباری، بيمه رانندگان، نوسازی ناوگان، افزايش 
منطقی كرايه ها و كنترل قيمت الستيك و روغن 
را از محورهای اصلی بسته حمايتی دولت عنوان 
سراسری  تعاونی های  اتحاديه  عامل  مدير  كرد. 
تاكسی رانی كشور خاطرنشان كرد: نوسازی ناوگان 
تاكسی رانی از سال 86 آغاز شده است اما با اجرا 
شدن قانون هدفمندی يارانه ها نوسازی اين ناوگان 
شتاب می گيرد. تيموری گفت: با اجرای اين طرح 
سال   13 به  را  تاكسی ها  عمر  می شود  تالش 
برسانيم اما در نهايت طبق استانداردهای دنيا بايد 
عمر آنها حداكثر پنج سال شود. مدير عامل اتحاديه 
بيان  با  كشور  تاكسی رانی  سراسری  تعاونی های 
اينكه در برخی شهرستان ها كمبود تاكسی داريم، 
گفت: در تهران مجوز افزايش تعداد تاكسی ها را 
نداريم. وی با بيان اينكه تعاونی های تاكسی رانی 
پشتيبانی  يارانه ها  هدفمندكردن  قانون  اجرای  از 
می كنند و قيمت های تعيين شده از سوی دولت 
با  را عادالنه می دانند، خواستار تشكيل شورايی 
حضور افراد متخصص، دولت و انجمن های صنفی 
شد تا تضمين ارائه خدمات را هنگام اجرای اين 

قانون مديريت كند. 

زاینده رود 
قيمت  افزايش  شركت  اين  محصوالت 
كاالی  بورس  طريق  از  سابق  مانند  و  نداشته 

ايران به مشتريان عرضه خواهد شد. 
با  اصفهان  آهن  ذوب  عامل  مدير  براتی  دكتر 
توليدی  پی  در  پی  افتخارهای  كسب  به  اشاره 
متخصصان   و  كاركنان  گفت:  شركت  اين  در 
ذوب آهن اصفهان در سال جاری كه به فرموده 
كار  و  مضاعف  سال همت  رهبری  معظم  مقام 
توانمندی  توانسته اند  گرفته،  نام  مضاعف 
خصوص  به  مختلف  عرصه های  در  را  خود 
نشان  آميز  موفقيت  ركوردهای  كسب  با   توليد 

دهند. 
اين  گفت:  اصفهان  آهن  ذوب  عامل  مدير 
توليد  بی سابقه  ركورد  ثبت  به  موفق  شركت 
انواع محصوالت  تن  ماهيانه 257 هزار و 500 
ميلگرد  و  كالف  تيرآهن،  قبيل  از  نوردی 
توليد  برنامه  با  مطابق  مختلف  سايزهای   در 

گرديد. 
وی گفت كه كارگاه های نورد 300 و 350 اين 
به  موفق  ترتيب  به  ماه  آذر  در طی  نيز  شركت 
 36 و  تن   530 و  هزار  توليد72  ركورد  ثبت 
روند  خصوص  در  براتی  گرديدند.  تن  هزار 
بازار  به  شركت  توليدی  محصول های  عرضه 

عنوان  شركت  اين  آتی  برنامه  و   89 سال   در 
نمودند: ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگ ترين 
در  ساختمانی  فوالد  محصوالت  كننده  توليد 
 سطح خاورميانه در سال جاری به طور مداوم و 
را  خود  توليدی  محصوالت  شده  ريزی  برنامه 
انواع  تن  هزار  دويست  و  ميليون  دو  مقدار  به 
سنگين،  و  سبك  آهن  تير  شامل  محصوالت 
استانداردهای  تمام  رعايت  با  را  و...  ميلگرد 
مربوطه از طريق بورس كاالی ايران روانه بازار 
نموده است و در ماه گذشته نيز با عرضه 256 
نياز  به  كاال  بورس  از طريق  تن محصول  هزار 

بازار پاسخ داده است. 
ادامه  در  اصفهان  آهن  ذوب  عامل   مدير 
افزود: توليد در اين مجتمع با قدرت ادامه داشته 
متوازن  طور  به  شركت  محصوالت  توزيع  و 
و  كامل  سبدهای  قالب  در  كشور  نقاط  كل  در 
متناسب با نياز بازار مصرف و به صورت هفتگی 

انجام خواهد شد. 
قانون  شدن  اجرايی  خصوص  در  براتی 
افزايش  بر  آن  تأثير  و  يارانه ها  كردن  هدفمند 
اصفهان  آهن  ذوب  محصوالت   قيمت 
قيمت  افزايش  شركت  اين  محصوالت  گفت: 
كاالی  بورس  طريق  از  گذشته  مانند  و  نداشته 
ايران به مشتريان عرضه خواهد شد و اين شركت 
پاسخ  كامل  طور  به  را  بازار  نياز  دارد  آمادگی 
دهد. مدير عامل ذوب آهن اصفهان در خصوص 
از خبر  شركت  توسعه  طرح های  اجرای   روند 
راه اندازی 2 پروژه از طرح های توسعه در آينده ای 
پروژه های  ساير  نمود:  اعالم  و  داد  نزديك 
شدن  اجرايی  حال  در  سرعت  با  نيز   شركت 

است. 
شهيد  تن  ميليون   5 طرح  خصوص  در  وی 
انجام  اوليه  مطالعه های  داشت:  بيان  نيز  كاظمی 
برگزاری  آماده  و  تهيه شد  نيز  مناقصه  اسناد  و 

مناقصه هستيم.

سراسری

پارلمان عراق به دولت جدید 
نوری المالکی رأی اعتماد داد  

دولت جديد عراق به رياس��ت »نوری المالكی«، نخست وزير عراق در 
نشست پارلمان رأی اعتماد گرفت و پس از آن در برابر پارلمان سوگند 
ياد ك��رد. به گزارش ايلنا به نقل از آسوش��يتدپرس، نمايندگان پارلمان 
عراق با بيشترين آرا به برنامه وزارتی دولت جديد و وزيران پيشنهادی 
نوری المالك��ی رأی اعتماد دادند. هم چنين پارلمان موافقت خود را با 
سرپرس��تی مالكی بر وزارتخانه های امنيتی تا زمان معرفی وزيران اعالم 
ك��رد. پيش از اين رأی گيری »اياد ع��الوی«، رهبر ائتالف »العراقيه« در 
س��خنانی در پارلمان عراق گفت ك��ه ائتالف تحت رهبری وی به طور 
كامل از دولت جديد عراق حمايت می كند. نخس��ت وزير س��ابق عراق 
گف��ت كه اين ائت��الف العراقيه با 91 عضو خ��ود در پارلمان از دولت 
جديد اين كش��ور حمايت می كن��د و با اعضای آن هم��كاری خواهد 
 داش��ت. گرفتن رأی اعتماد كابيته جديد مالكی از پارلمان به بن بس��ت

 9 ماهه عراق در تشكيل دولت پايان داد.

پاکستان موشک ميان برد با قابليت 
حمل کالهک هسته ای آزمایش کرد 

ارت��ش پاكس��تان در بيانيه ای از آزمايش موفقيت آميز موش��ك ميان برد 
»هاتف 5« كه قابليت حمل كالهك هسته ای دارد، خبر داد. 

به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، ارتش پاكس��تان موشك 
مي��ان برد »هات��ف 5« كه می توان��د هدف هايی را ب��ه فاصله يك هزار 
و 300 كيلومت��ری نابود كن��د، به طور موفقيت آمي��ز آزمايش كرد. اين 
موشك قابليت حمل هر نوع كالهكی را دارد. هند و پاكستان به عنوان 
دو رقيب كه تاكنون س��ه بار با يكديگر وارد جنگ ش��دند؛ به صورت 
منظم از س��ال 1998 ميالدی )كه به توان هس��ته ای دست پيدا كردند( 

آزمايش های موشكی انجام داده اند.

اسد: 
جنگ های افغانستان و عراق تنها باعث 
افزایش اقدام های تروریستی شده است

رئيس جمهور س��وريه از لشگركشی و جنگ افروزی كشورهای غربی 
برای مبارزه با تروريسم انتقاد كرد و خواهان اتخاذ سياست استراتژيك 
در اين زمينه ش��د. به گزارش ايس��نا، بشار اس��د در گفتگو با روزنامه 
آلمانی بيلد اظهار داشت: امروزه تهديدهای تروريستی بسيار قدرتمند تر 
از حادثه های 11 س��پتامبر صورت می گيرد. وی در ادامه افزود: به نظر 
من كش��ورهای غربی نبايد مش��كل تروريس��م را از طريق راه كارهای 
نظامی حل و فصل كنند. اسد هم چنين تأكيد كرد: جنگ های موجود در 
افغانس��تان و عراق تنها باعث افزايش اقدام های تروريستی شده است. 
وی در ادام��ه افزود: از غرب می خواهيم ريش��ه تروريس��م را از طريق 
همكاری در زمينه توس��عه اقتصادی بخشكاند. در پيش گرفتن سياست 
متعادل و توس��عه اقتصادی و كمك به ديگران برای توس��عه آموزش��ی 
فرهنگی می تواند از غرب حمايت كند. اسد هم چنين تأكيد كرد: از اين 
راه كار و ن��ه از طريق جنگ افروزی می توان از تروريس��م رهايی يابيم. 
وی در ادامه در خصوص كس��انی ك��ه عمليات انتحاری انجام می دهند 
اظهار داش��ت: حقيقت اين است كه يك طرف موشك و جنگنده برای 
پرت��اب بم��ب دارد و طرف ديگر هيچ چيزی در دس��ت ن��دارد و در 
عين حال می خواهد مبارزه كند. اس��د هم چنين تأكيد كرد: بنابراين اين 
افراد هيچ وس��يله ای جز بدنش��ان در اختيار ندارند. البته برخی از آن ها 
عمليات های انتح��اری را بر پايه ايدئولوژی اس��المی انجام نمی دهند. 
س��ه سال قبل يك دختر الئيك عمليات انتحاری انجام داد. ديدگاه وی 
اس��المی نبود و يأس و نا اميدی انگي��زه اين دختر برای انجام عمليات 
انتحاری بود. وی در ادامه افزود: بايد اين يأس و نا اميدی از بين برود 

تا عمليات های انتحاری پايان يابد.

پیرامون شکست مذاکره های سازش؛
فلسطينيان اعتراف عباس 

را خواستار شدند 
نتيجه های يك نظر سنجی 
نش��ان می دهد كه بيشتر 
از  فلسطينی  ش��هروندان 
رئيس  عب��اس  محم��ود 
تش��كيالت خودگ��ردان 
فلس��طين می خواهند كه 
به شكس��ت مذاكره های 
رژي��م  ب��ا  س��ازش 
صهيونيستی اعتراف كند. 
به گزارش ايرنا، تارنمای 
رس��انی  اط��الع  مرك��ز 

فلس��طين نوشت: براس��اس نتيجه های اين نظر س��نجی كه اين پايگاه 
اينترنتی به مدت يك هفته بر روی صفحه اصلی خود برگزار كرد، 93/5 
درصد از ش��ركت كنندگان در نظر س��نجی تأكيد كردند كه تشكيالت 
خودگردان فلسطين به رياست عباس بايد شكست روند سازش با رژيم 

صهيونيستی را اعالم كرده و به عرصه مقاومت باز گردد.

بدهی دولت آلمان به باالترین رقم 
در تاریخ این کشور رسيد 

با رس��يدن س��رانه بدهی دولتی در آلم��ان به 22 هزار ي��ورو برای هر 
ش��هروند، اين كشور ركورد تازه ای در بدهكاری دولتی در تاريخ خود 
برجای گذاش��ت. به گزارش ايرنا، پايگاه خبری لوكال نوشت: براساس 
محاس��به وزارت دارايی آلمان، بدهی های دولتی اين كش��ور در س��ال 
2010، نسبت به سال پيش از آن، حدود 50 ميليارد يورو افزايش نشان 
می دهد. اعطای برخی يارانه ها و هزينه ای كه برای عايق كاری مدرسه ها 
و كودكس��تان های اين كش��ور صرف ش��ده، از عوامل اصلی افزايش 
بدهی های دولت اس��ت. پيش از اين پيش بينی می شد كه بدهی های 
دولت آلمان امسال 80 ميليارد يورو افزايش يابد، اما به دليل بهبود نسبی 
اقتصاد نسبت به س��ال 2009، مقدار افزايش در سطح 50 ميليارد يورو 
متوقف ماند. برای س��ال 2011 نيز دولت آنگال مركل تصميم دارد 48 
ميلي��ارد و 400 ميليون يورو بدهی تازه تقبل كند. مقام های اين كش��ور 
انتظ��ار دارند كه 3 دهم درصد افزايش درآمد ناش��ی از ماليات داش��ته 
باشند. براس��اس آمارها، در 9 ماهه نخست امس��ال افزايش بدهی های 
دولت��ی، بخش های عمومی و ش��هرداری ها ب��ه 100 ميليارد يورو بالغ 
شده است. هم چنين مجموع بدهی های دولتی و شهرداری های آلمان تا 
تاريخ 30 سپتامبر سال جاری يك تريليون و 790 ميليارد يورو تخمين 
زده می ش��ود كه نسبت به سال 2009 حدود 5/9 درصد افزايش نشان 
می ده��د. از اين ميزان، بيش از يك تريليون يورو بدهی دولت مركزی 

و 588 ميليارد يورو بدهی ايالت های اين كشور است. 

باهنر خبر داد:

طرح ضابطه مندتر شدن تغييرات کابينه، تدوین می شود 
س��فر ش��يخ حمد بن خليفه آل ثانی امير 
قطر، به جمهوری اسالمی ايران را می توان 
براساس الگوی همكاری های منطقه ای در 
چارچوب اشتراک های تعاملی تبيين كرد. 
اشتراک تعاملی الگويی است كه براساس 
اشتراک های ناشی از بسترهای جغرافيايی، 
اقتصادی و فرهنگی ايجاد می شود. هدف 
از اين س��فر كه شش��مين ديدار امير قطر 
از تهران از س��ال 1992 م )1370 هجری 
خورش��يدی( اس��ت، رايزنی با مقام های 
جمهوری اس��المی ايران در مورد مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بين المللی اعالم شد. 

روابط ایران و قطر در یک نگاه  
روابط اي��ران و قطر به عنوان دو كش��ور 
همسايه و دوست در سال های اخير عمق 
و وسعت بيش��تری پيدا كرده و مقام های 
دو طرف در بس��ياری از مسائل منطقه ای 
و بين الملل��ی دي��دگاه مش��تركی دارند و 
طرح ه��ای اقتصادی مش��ترک منطقه ای 
و بين الملل��ی زيادی را نيز اج��را كرده و 
نتيجه ه��ای زيادی ب��ه دس��ت آورده اند. 
محمود احمدی نژاد كه آخرين بار در ماه 
مبارک رمضان )ش��هريور1389( به دوحه 
س��فر كرد، درباره همكاری  های دوجانبه 
در زمينه های انرژی، حمل و نقل، تجارت، 
انتق��ال تجربه های صنعتی، ف��ن آوری و 
مس��ائل منطقه ای به ويژه درب��اره عراق، 
افغانستان و فلس��طين با مقام های قطری 
به رايزنی پرداخت. بسياری از كارشناسان 
مسائل سياس��ی، روابط و مواضع نزديك 
ايران و قطر را برای ساير كشورهای عضو 
ش��ورای همكاری خليج ف��ارس الگويی 
مناسب می دانند. رويكرد سياست خارجی 
جمهوری اس��المی اي��ران در منطقه نيز 
گسترش روابط حسنه با كشورهای واقع 
در آن از جمله قطر است. در همين زمينه 
مقام های قطری تأكيد دارند كه روابط دو 
كشور از سطح بسيار خوبی برخوردار بوده 
و اراده دو طرف بر توس��عه و گس��ترش 
آن در زمينه های مختلف اس��توار است. 
مقام های ايران و قطر، برای همكاری های 
فنی در زمينه های مب��ارزه با مواد مخدر، 
مس��ائل قضايی، آموزش��ی و مرزبانی نيز 

بارها آمادگی خود را اعالم كرده اند. 
الگویی برای روابط منطقه ای 

الگوه��ای تعام��ل منطق��ه ای ب��ه طور 
معمول می تواند در بس��تر روابط سياسی، 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی كش��ورهای يك 
منطقه ش��كل بگيرد. چنين الگويی بيشتر 
ميراث ژئوپلتيك، ژئواكونوميك و روابط 
ميان فرهنگی خواه��د بود. خليج فارس، 
منطقه ای اس��ت ك��ه وارث چنين ميراثی 
ب��وده و اش��تراک ها ب��ر بس��تر وضعيت 
جغرافيايی، اقتصادی و فرهنگ اس��المی، 
رويكردهای تعاملی را ميان كشورهای اين 
منطقه افزايش داده است. بنابراين، می توان 
به نوعی وضعيت اشتراک تعاملی را برای 
تبيين چنين روابطی بيان كرد. اما با وجود 
اين اشتراک ها، شاخص ديگری همچون 
حض��ور بازيگران خارجی را نيز می توان 
بر تعامل  منطقه ای افزود. بر اين اس��اس، 

الگوی تعامل  منطقه ای از يك واحد تعاملی 
ديگر نيز تأثير خواه��د پذيرفت. حضور 
اياالت متحده امريكا به عنوان يك قدرت 
فرامنطقه ای در منطقه ژئواس��تراتژيكی به 
نام خليج ف��ارس، در دهه های گذش��ته 
برآيندهای مختلفی داشته كه مهم ترين آن، 
بر هم زدن توازن منطقه ای به بهانه امنيت 
س��ازی بوده است. در حالی كه در الگوی 
امنيت سازی منطقه ای، حداكثرسازی امنيت 
از طريق خود كش��ورهای منطقه صورت 
 می گ�يرد و حض�ور بازيگران خ�ارجی به 
نهادينه س��ازی يك الگوی ه��م خوان با 
رونده��ای منطق��ه ای منجر نمی ش��ود. 
بنابراين، الگوی مناس��ب تعامل منطقه ای 
می تواند افزايش تعامل  سياسی، اقتصادی 
و فرهنگی از طريق تعميم اش��تراک های 
تعامل��ی ب��ر بس��تر مي��راث ژئوپلتيكی، 
ژئواكونوميكی و فرهنگی منطقه ای باشد. 

رواب��ط  افزای��ش  قط��ر؛  و  ای��ران 
منطقه ای 

روابط جمهوری اس��المی ايران و قطر در 
سال های اخير از س��ير صعودی مناسبی 
برخوردار شده است. به طوری كه ظرفيت 
افزايش روابط رويكرد دو وجهی بوده كه از 
سوی دو طرف دنبال شده است. از يك سو، 
جمهوری اسالمی ايران با رويكردی تعاملی 
و سازنده تالش كرده تا نگاه مثبت طرف 
قطری را به اهميت روابط دو جانبه جلب 
كند. نمونه چنين رويكردی را می توان در 
حضور چندباره طرف قطری در جمهوری 
اس��المی ايران دي��د. در ديگر س��و، قطر 
با گس��ترش روابط و تقوي��ت پيوندهای 
خود ب��ا بازيگران مختل��ف بين المللی و 
منطقه ا ی، بقا و امنيت خود را تقويت كرده 
و از ظرفيت ه��ای رواب��ط خ��وب با آنها 
بهره برداری می كند. دوحه در واقع در چند 
سال گذشته كوشيده با باالبردن ظرفيت ها 
در رواب��ط خارجی خود و با بهره گيری از 
روابط مسالمت آميز با كشور های مختلف، 
سياس��ت ايج��اد تعادل در مش��اجره های 
بين الملل��ی و ايفای نقش ميانجی گری در 
تحول های سياس��ی را در پيش گيرد كه از 
جمله می توان به طرح يا اقدام به ميزبانی و 
ميانجی گری در مسأله فلسطين، مشكل های 
»دارفور« سودان و حماس با فتح اشاره كرد. 
اين اقدام ها و سياس��ت ها جدا از موفقيت 
يا ناكامی، باعث افزايش وزنه سياسی قطر 
در منطقه شده است به طوری كه بسياری 
امروزه سياس��ت خارجی واقع گرايانه اين 
كشور در بين كشور های شورای همكاری 
خليج فارس را يكی از موفق ترين ها می دانند. 
هم چنين دوحه و تهران، از اش��تراک های 
تعاملی مختلف��ی برخوردارند كه عالوه بر 
حوزه سياس��ی، حوزه ه��ای اقتصادی و 
فرهنگی را نيز در بر می گيرد. دو كش��ور 
عضو س��ازمان هايی نظير اوپك، س��ازمان 
كنفرانس اسالمی و جنبش غير متعهدها و... 
هستند. همكاری در ميدان گازی مشترک 
پارس جنوبی نيز می تواند متضمن منافع دو 

كشور باشد. 

ایران و قطر؛ همکاری در بستر الگوی 
اشتراک تعاملی 

بوستان قيطريه به منظور تشويق مردم برای 
استفاده هر چه بهتر و بيشتر از هوای پاک 
و سالم نگه داشتن روح و جسم، به عنوان 
بوستان بدون دخانيات ايران و خاورميانه 
معرفی شد. به گزارش ايرنا، روابط عمومی 
مديريت فرهنگی هنری شهرداری منطقه 
يك اعالم كرد: سخنرانی و مشاوره درباره 
ت��رک دخانيات از جمله س��يگار و قليان 
هفته ای دو روز به وي��ژه روزهای جمعه 
از س��اعت 10 الی 17 در بوستان قيطريه 
انجام می ش��ود. عالوه بر اطالع رس��انی 
و تبليغات با كس��انی كه به هش��دارها و 
نكته ه��ای قاب��ل توجه ب��ر روی بنرها و 
پوسترهای اين بوستان اهميت ندهند، به 
صورت دوستانه و صميمانه، اهميت ترک 
مواد دخانی يادآوری می شود. هم چنين با 
هماهنگی های انجام شده، در كيوسك های 

داخل و اط��راف بوس��تان قيطريه خريد 
و فروش دخانيات ممنوع ش��ده اس��ت. 
اجرای مس��ابقه های مختل��ف فرهنگی با 
طرح سئوال های عوارض مصرف سيگار 
و انجام تست غربالگری در اين بوستان از 
ديگر تمهيدهای در نظر گرفته شده است. 
جليقه های خاص با جمله هايی با مضامين 
اس��تعمال نكردن دخانيات طراحی شده 
كه به شهروندان هنگام انجام ورزش های 
صبحگاه��ی اهدا می ش��ود تا ع��الوه بر 
آگاهی از عوارض دخانيات، ش��هروندان 
به ورزش روزانه نيز تشويق شوند. بوستان 
قيطريه به عنوان نخستين بوستان در منطقه 
ي��ك برای اجرای طرح »نخس��تين پارک 
بدون دخانيات در تهران« انتخاب شده كه 
در صورت موفقيت برنامه ها، اجرای آن در 

ديگر بوستان ها نيز انجام می شود. 

معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری 
ته��ران از تصويب طرح س��اماندهی بازار 
ب��زرگ ته��ران خب��ر داد و گف��ت: طرح 
ساماندهی بازار بزرگ تهران، پس از سال ها 
تالش نهايی ش��د و به تصويب كميسيون 
ماده پنج رس��يد. به گ��زارش ايرنا، هيربد 
معصومی در حاش��يه جلسه شورای شهر 
تهران در جمع خبرن��گاران افزود: تهيه و 
تدوين طرح ساماندهی بازار بزرگ پايتخت 
به دليل موقعيت ويژه بافت تاريخی تجاری 
اين محدوده، از سال ها پيش در دستور كار 
ش��هرداری تهران و منطقه 12 قرار داشت. 
وی با بيان اينكه در تهيه اين طرح سازمان ها 
و كارشناسان مختلفی حضور داشتند، اظهار 
داش��ت: در اين طرح سعی شده تا عالوه 
ب��ر توجه به نكته های مورد نظر س��ازمان 

ميراث فرهنگی كشور، مالكان و بهره مندان 
اين محدوده نيز م��ورد توجه قرار گيرند. 
معصومی با تأكيد ب��ر ضرورت حفاظت 
و صيانت از نق��اط تاريخی بازار به عنوان 
بافت ويژه اقتصادی گفت: با س��اماندهی 
و بازس��ازی آن، بس��ترهای مناسبی برای 
 رونق كس�ب و كار و حف�ظ آن به ع�نوان 
اصلی ترين قطب اقتصادی پايتخت صورت 
می گيرد. وی با بي��ان مزايای اين طرح در 
تعيين تكليف برای وضعيت شهروندان و 
مالكان اين مح��دوده افزود: برای تهيه اين 
طرح در چندين مرحله دقت ش��ده و در 
دبيرخانه كميسيون ماده پنج نسبت به رفع 
ايرادها در مورد امالكی كه در اين محدوده 
بالتكليف مانده بود، كار كارشناسی انجام 

شده است.

بوستان قيطریه؛ بوستان بدون دخانيات 
ایران و خاورميانه  

تصویب طرح ساماندهی بازار بزرگ تهران 

بهره برداری از باغ بانوان شاهين شهر 

مدیرعامل اتحادیه تاکسی رانی کشور اعالم کرد: 

ارائه سبد حمايتی ويژه برای رانندگان تاکسی 

ثبت رکورد بي سابقه توليد ماهيانه محصوالت نهايي در ذوب آهن اصفهان

جهان نما ایراننصف النهار

چه خبر از پایتخت
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آژیر

زیر پوست شهر

برگی از تاریخ

پنجره

در قس��مت قبل خوانديم كه كنت دو 
گوبينو -كه نماينده سياس��ی آن زمان 
فرانس��ه در تهران بود- در نامه هايش 
از اي��ن آش��فته بازار س��خن می گويد. 
ب��رای نمونه رفت��ار اروپايی ه��ا را در 
اي��ران مغرورانه و طمع آميز و برخورد 
ايرانيان را نيز ساده انگارانه و نادرست 
می خوان��د. او با اينك��ه به ويژگی های 
نيكوی ايراني��ان نيز اش��اره دارد ولی 
از روزگار ناخوش��ايند آن زم��ان پرده  
بر می دارد. ح��اال ادامه ماجرا را با هم 

مرور می كنيم.
گوبينو از ناتوانی دفاعی ايران س��خن 
می گوي��د و می گويد كه قاجارها حتی 
در برابر ت��ازش احتمالی تركمانان نيز 
بی دفاع و ناتوان بوده و دارای س��پاه و 
ارتشی نيس��تند و مردم ايران نيز چون 
مهری بديشان ندارد در برابر رويدادها 
از خ��ود مقاومتی نش��ان نخواهند داد. 
گوبين��و در نامه ديگ��ری از گفتگوی 
خود با وزي��ر امور خارجه ايران ميرزا 
س��عيد خان و اندرزهايی ك��ه به وی 
داده اس��ت داد س��خن می ده��د. او به 
س��عيدخان هش��دار داده كه مردم روز 
به روز بيش��تر به دين بابی می گروند و 
او را به اصالحات پند می دهد هرچند 
ك��ه در پايان نامه اندرزهای خود را در 
گوش او و شاه بی حاصل می داند. حاج 
سياح از وضعيت بد اقتصادی گزارش 
می دهد. وی بيان كرده اس��ت كه از هر 
صد خانه در زمان ناصرالدين شاه يكی 
توانايی روشن  كردن چراغ را در شب 
نداشته  اس��ت. هم چنين از كمبود نان 
و زدودن گرسنگی مردمان با چيزهايی 
چون ش��لغم يا چغندر خب��ر می دهد. 
او ب��رای نمون��ه از روزگار كرماني��ان 
سخن می گويد و اينكه ايشان از روی 
تنگدستی فرزندان خود را به شال بافی 
و فرش بافی می فرس��تادند و زنانش��ان 
نيز ب��ا بهايی اندک ب��ه دوخت و دوز 
پوش��اک می پرداختن��د. وی می افزايد 
كه: »از ش��دت پريشانی زن و دختران 
كه به 9 س��الگی رس��يده يا نرسيده به 
مقاطعه می دهند يا به اسم صيغه يا متعه 
يا فروش؛ هرچه بگويی رواس��ت. در 

مدرس��ه... طلبه ها كارشان صيغه دادن 
زن و دختر اس��ت كه ب��ه خود زنان يا 
كس��ان آنها وجهی داده زنه��ا را برای 
اي��ن كار اجاره می كنند... در مدرس��ه 
هر كس وارد می ش��ود قليان می دهند، 
بعد می پرس��ند زن می خواهی يا دختر 
جوان.« وی در دنباله كتاب خاطراتش 
چني��ن می آورد: »همه ج��ا مردم ايران 
در فش��ار جهل و ظلم هستند؛ ملتفت 
نيس��تند كه انس��ان هس��تند و انس��ان 
حقوقی دارد. مالها و امرا خواس��ته اند 
اينان نادان و مركب مطيع آنان باشند و 
خوب هم به مقصود رسيده اند.« حاج 
س��ياح در جاهای ديگر از خاطراتش 
هم ب��ه روزگار آش��فته دوره ناصری 
اش��اره می كند و از در بند بودن مردم 
و آزادی و بی قي��د و بندی عده اندكی 
از جمله ش��اه و درباريان و كارگزاران 
دولت و روحانيان شيعی اظهار شگفتی 
می كن��د. هم چنين حاج س��ياح آورده 
اس��ت ك��ه در روزگار او ه��ر كس��ی 
با ديگری دش��منی داش��ته به آس��انی 
می توانس��ته بدو اته��ام بابی گری بزند 
و بی درن��گ و بی هي��چ بازجويی وی 
را می كش��ته اند. رابرت گرنت واتسن 
نيز كه در زمان اين ش��اه به ايران آمده 
بود از زندگی س��خت كودكان ايرانی 
گزارش داده  اس��ت و اينك��ه كودكان 
ضعي��ف و بيم��ار در كودك��ی زير آن 
ش��رايط س��خت می مرده اند و كسانی 
كه كودكی را از س��ر می گذرانده اند كه 

نيرومندتر بوده  باشند. 
كنت دو گوبينو گفته است كه خود شاه 
از پيش��رفت مردم بيم داش��ت و بارها 
در خلوت به كارگزارانش گفته بود كه 
»نوكرهای من و مردم اين مملكت بايد 
جز از ايران و عوالم خودشان از جايی 
خبر نداشته باشند و اگر اسم پاريس و 
بروكسل نزد آنها برده شود، ندانند اين 

خوردنی است يا پوشيدنی. «
ش��اه همچنين بهس��ازی و نوسازی را 
نمی پس��نديد و برای نمونه از گشايش 
بان��ك بيم ن��اک ب��ود و ت��ا زمانی كه 
سفير انگلس��تان دخالت نكرد زير بار 

گشوده شدن بانك در ايران نمی رفت.

براس��اس آماری ك��ه س��ازمان جهانی 
بهداش��ت اعالم كرده اس��ت حدود 45 
ميليون نفر نابينا در سراس��ر دنيا زندگی 
می كنند و تعداد ك��م بيناها 135 ميليون 
نفر تخمين زده می شود يعنی نزديك به 
180 ميلي��ون نفر كم بين��ا در دنيا وجود 
دارند كه از نظر اقتصادی چيزی حدود 
دو و ني��م ميليون دالر به اقتصاد جهانی 

تحميل می كند. 
در اي��ن مطلب آمده اس��ت، حدود 4/1 
ميليون نفر كودک در دنيا نابينا هس��تند 
و طب��ق آماره��ای جهان��ی، در هر يك 
دقيقه يك كودک در دنيا نابينا می ش��ود 
كه اينها علل مختلفی دارند و بس��ياری 
از اين موارد قابل پيش��گيری هس��تند. 
بررسی های به دست آمده نشان می دهد 
كه 60 درص��د از نابينايان به علت ابتال 
به كاتاراكت )آب مرواريد( بينايی خود 
را از دس��ت داده اند كه البته با اقدام های 
درمان��ی اين بيم��اری قابل پيش��گيری 

است. 
بزرگداش��ت روز جهانی عصای س��فيد 
در واقع اقدام جهانی مش��تركی از طرف 
آژانس بين المللی پيش��گيری از نابينايی، 
س��ازمان بهداش��ت جهان��ی و بعض��ی 
سازمان های غيردولتی بين المللی با هدف 
از بين بردن نابينايی قابل پيش��گيری تا 
س��ال 2020 است. كارشناسان بهداشتی 
معتقدن��د: در ص��ورت انج��ام نش��دن 
اقدام های پيشگيرانه تا سال 2020 يكصد 
ميليون نفر ديگر به داليل نه چندان مهم 
دچار نابينايی يا كم بينايی خواهند ش��د 
ك��ه عمده ترين اين عل��ل آب مرواريد 
اس��ت. طراحان بهداش��ت اميدوارند از 
طريق افزايش آگاهی عمومی از نابينايی 
به عن��وان يك مش��كل عم��ده جوامع 
انسانی كنترل چهار علت عمده نابينايی، 
كاتاراكت، تراخم وانكوسركيازيس را به 

دست گيرند. 
آمارها چه می گویند؟  

زه��را ن��وع پرس��ت، مدي��ركل دفت��ر 
پيش��گيری از معلوليت ه��ای س��ازمان 
بهزيس��تی در مصاحب��ه با رس��انه های 
گروهی اعالم كرده بود كه ميزان شيوع 
نابينايی در كش��ورهای در حال توسعه 
باالس��ت و 90 درصد نابينايان جهان در 
اين كش��ورها هستند. وی افزوده است، 
اولين هدف سازمان جهانی بهداشت در 
برنامه توسعه اين كشورها پيشگيری از 
تنبلی چشم است كه اين برنامه در ايران 
11 سال است اجرا می شود و هم اكنون 
توانس��تيم به پوشش 80 درصدی دست 

يابيم. وی تصريح كرد: از بين كودكانی 
كه در سال 86 معاينه شده اند 55 هزار 
نفر دچ��ار اختالل های بيناي��ی بوده اند 
ك��ه 16 هزار نف��ر از آنان تنبلی چش��م 
داش��ته اند و س��ازمان بهزيس��تی هزينه 
عينك و جراحی 6 هزار نفر از فرزندان 
خانواده ه��ای نيازمن��د را تقب��ل ك��رده 
اس��ت. حس��ن هاشمی، چش��م پزشك 
نيز می گويد: تنها در س��ال گذشته بيش 
از 5/1 ميلي��ون نفر كودک در سراس��ر 
كش��ور مورد معاينه ق��رار گرفته اند كه 
با تش��خيص زود هنگام، از اختالل های 
بينايی بيش از 48 هزار كودک پيشگيری 
ش��د، اين در حالی اس��ت كه اكنون از 
300 هزار كودک ايرانی مبتال به اختالل 
بيناي��ی، 89 هزار ك��ودک مبتال به تنبلی 

چشم هستند.
 »چش��م، س��لطان ب��دن اس��ت«. اگ��ر 
»مك لوهان« اين جمله را می ش��نيد، به 
كلی دمق می ش��د ك��ه از قبل نظريه اش 
را ايراني��ان كوچ��ه و ب��ازار گفته اند. او 
بخش قاب��ل توجه��ی از مباحث فرعی 
نظريه خويش را صرف اثبات و نش��ان 
دادن اين امر كرد، كه انس��ان معاصر به 

ش��دت »بصری« شده اس��ت. به گمان 
وی آدمی در دوران كابل ها و س��يطره 
تلويزي��ون متف��اوت می گ��ردد. اول به 
اين دليل كه برق��راری ارتباط، آموزش، 
تربيت و اجتماعی ش��دن به وس��يله و 
البته از راه رس��انه های تصويری ممكن 
می ش��ود. دوم و مهم تر آنكه، اين رسانه 
تصويری تا حد زيادی مس��تقل و خود 
ارجاع است. حاال پس از دهه ها كلنجار 
با ان��واع رس��انه دريافته ايم كه رس��انه 
ظرف س��اده ای نيست كه هر چيزی را 
در آن بريزيم و س��پس با همان صورت 
درياف��ت نماييم. يك رقص محلی، يك 
داستان واقعی، مناس��ك دينی و... همه 
در رسانه به اقتضائات آن تن می دهند. 
از همه مهم تر آنكه تمام ش��ئون زندگی 

ما تح��ت تأثير رس��انه ها و به ش��دت 
بصری ش��ده اس��ت. ما با ديدن فيلم و 
مس��ابقه از تلويزيون راه و رسم زندگی 
را فه��م كرده با جامع��ه و دنيای جديد 
هماهنگ می ش��ويم، در مراكز آموزشی 
تدري��س مولتی مديا داريم، س��اليق و 
انتخاب های خود را با تبليغات س��امان 
می دهي��م و هر چن��د ارتباط ها را دور 

انداخت��ه ايم. روبه روی صفحه رايانه به 
ديگران مرتبط می شويم. خوب كه دقت 
كنيم درمی يابيم موضوع اين نيس��ت كه 
يك جور زندگی يا پاره ای از مهارت ها 
خ��ود را در كنار ديگ��ر جوانب زندگی 
طبيعی، هم��ان زندگی قديمی خودمان، 
جا دار كرده باشد. اين زندگی جديد با 
شدت بسيار بيشتر بصری است. زيرا كه 
دي��دن فيلم و مس��ابقه و آموزش مولتی 
مديا و... تنها به كمك چشم امكان دارد. 
نتيجه روشن اس��ت: ديگران نمی توانند 
ب��ه اين دنيا وارد ش��وند. اين س��د، گاه 
به اين خاطر پيش می آيد كه كس��ی در 
يك كش��ور به ط��ور كامل مح��روم به 
دني��ا می آيد و ي��ا گاه از هوش معمولی 
برخوردار نيس��ت و در ه��ر حال كمتر 
امكان مقايسه و احساس ضرورت برای 
هماهنگ��ی در خويش می بيند. اما نابينا 
همي��ن جا و ب��ا ضروريت ه��ای همين 
زندگ��ی از امكان��ات ابتداي��ی بی بهره 
اس��ت. هم اكنون مدتی اس��ت كه آنها 
در اي��ن جه��ان جديد به هم��راه ما راه 
نمی آين��د و در آين��ده با بيش��تر بصری 
ش��دن زندگی، بيشتر جا می مانند و اگر 
هنرمندان و متفكران كمتر به مسائل آنها 
می انديش��ند، ش��ايد از اين رو باشد كه 
ايش��ان را در كنار خ��ود نمی بينند. البته 
حت��م داريم كه دانش��مندان و مخترعان 
و رفاه فروش��ان انسان دوست به زودی 
راه هايی می يابند و می فروشند. ولی دو 
نكته قابل تأمل اس��ت. اول آنكه دنيای 
بيشتر بصری كمتر مجال تكنيك هايی را 
می ده��د كه نابينايان را در جهت نقيض 
خود بپروراند و دوم اينكه اين برادران و 
خواهران وارد اين دنيا نشده اند كه حاال 

در بمانند و ما آنها را ياری كنيم.
گذش��ته از دقت در مشكل های نابينايان 
و ذكر مصيبت، خوب اس��ت بينديشيم 
زندگ��ی آنه��ا در اعم��اق چه اس��ت و 
چگونه معنا می ش��ود. می گويند كسی 
ماج��رای ش��كارش را ب��رای دوس��تی 
تعريف می كرد كه در جنگل به ش��يری 
برخ��ورده و تنه��ا تيرش را ه��در داده 
اس��ت. البته، شيره س��ر می رسد و مرد 
را می بلعد. دوس��تش می گويد ای بابا؛ 
تو ك��ه هنوز زنده ای؟! م��رد در جواب 
می گويد كه اين چه زنده بودنی اس��ت 
بدون ماشين، ويال، حساب بانكی فالن 
ق��در! اين ش��وخی آن قدر ه��م بی راه 
نيست و دس��ت كم تذكر می دهد كه ما 
معنای زندگی را در لذت ها و رسيدن به 

آرزوها و هوای نفس می دانيم. 

واقعيت اين است كه ناسپاسی، هم به 
فردی كه مورد ناسپاس��ی قرار گرفته 
صدم��ه می زند و هم به فرد ناس��پاس 
چ��را كه فرد ناس��پاس به ج��ای پيدا 

كردن دوست، دشمن می يابد. 
احس��اس سپاس��گزار بودن به تنهايی 
كافی نيس��ت. اين احساس بايد بروز 
داده شود. شايد آن دانشجو از كار من 
سپاسگزار بود اما با اظهار نكردن، اين 
احساس از بين رفت. كلمه »متشكرم« 
می توانست تفاوت زيادی ايجاد كند. 

وقتی فردی باعث آزردگی ما می شود 
بايد از خود بپرس��يم كه آيا نشانه هايی 
از اين شخصيت آزاردهنده در وجود 
خود م��ا هم نيس��ت؟ م��ن از خودم 
می پرس��م چه تعدادی از ما سپاسگزار 
هستيم  بی ش��ماری  كوچك  كارهای 
ك��ه ديگران با مهربان��ی برای ما انجام 
می دهند تا زندگی را برای ما آس��ان تر 

سازند؟
در واق��ع چه تعدادی از م��ا به خاطر 
داش��تن موهب��ت زندگی سپاس��گزار 
هس��تيم در حالی ك��ه آزادی، عدالت 
و امني��ت را حق مس��لمی برای خود 
می پنداريم؟ چه تعدادی از ما قدردان 
هديه شگفت انگيز زندگی هستيم؟ آيا 
به اندازه كافی اين قدردانی را به خالق 

زندگی ابراز می كنيم؟ 
جواب صادقانه به هر پرس��ش به طور 
غم انگيزی روشن است. كافی نيست 

ن��ه به هيچوجه كافی نيس��ت. تصميم 
گرفتم كه راه حل��ی بيابم. بعد از اين، 
از هم��ه افرادی كه گ��ذران زندگی را 
براي��م آس��ان می كنند تش��كر خواهم 
كرد. پيش��خدمت، مس��ئول آسانسور، 
رانندگان تاكس��ی و هر كس ديگری. 
البته نه ب��ا گفتن كلمه هاي��ی از روی 

بی تفاوتی و خالی از احساس. 
به خود هر روز خاطر نش��ان كنيم كه 
هر لحظه از حي��ات بی اندازه ارزش 
دارد. س��پاس خود را ب��ه خدا نه فقط 
با دعا خواندن بلكه با زندگی به همان 
روشی كه خدا دوست دارد ما زندگی 

كنيم، نشان دهيم.
اص��ل اساس��ی ك��ه در نش��ان دادن 
سپاسگزاری دريافتم اين است كه هم 
اكنون سپاس��گزار باش��يد هنگامی كه 
احساس سپاس��گزاری تازه و نيرومند 
اس��ت آن را ابراز كنيد. عمل كنيد قبل 
ناگهانی سپاس��گزار  انگيزه  اينك��ه  از 
بودن در ش��ما از بين برود. سپاسگزار 
بودن به اين معنا امر س��اده ای نيست. 
م��ن معتقدم كه چندي��ن مرحله دارد. 
آش��ناترين نوع آن احس��اس خود به 
خود طبيعی سپاس بابت منافعی است 

كه دريافت می كنيم. 
مرحل��ه دوم سپاس��گزاری، ن��ه تنها 
ب��رای لذت ه��ا و مزاي��ای زندگ��ی، 
 بلكه ب��رای اتفاق ها و س��ختی ها هم 

هست. 

يک کلمه جادويی  

جامعه

300بافنده چهارمحالی آیات قرآن 
را در قالب تابلو فرش می بافند 

پنج هزار دانش آموز چهارمحالی از 
منطقه های جنگی بازدید می کنند 

احداث مرکز کار اجباری ویژه 
فروشندگان مواد مخدر در اصفهان 

مديرعامل ش��ركت مادرتخصصی تابلو فرش��های 
300بافن��ده  گف��ت:  بختي��اری  و  چهارمح��ال 
چهارمح��ال و بختي��اری آيات قران كري��م را در قالب 
تابلو فرش می بافند. عليرضا ابدالی با ايرنا افزود: برای 
اج��رای اين ط��رح جامع بالغ بر هف��ت ميليارد و 200 
ميليون ريال اعتبار نياز است. ابدالی با اشاره به استقبال 
گس��ترده بافندگان اين استان برای مشاركت در اجرای 
اين ط��رح و كيفيت باالی ف��رش توليدی،افزود: طرح 
باف��ت آيات ق��رآن در قالب تابلو ف��رش باهدف بهره 
گيری ازهن��ر صنعت فرش در توس��عه فرهنگ ايرانی 
اسالمی انجام می ش��ود. وی گفت:هم اكنون افزون بر 
ه��زار بافنده در ش��ركت م��ادر تخصص��ی تابلو فرش 
دس��تباف اس��تان به بافت مناظر طبيعی استان در قالب 

تابلو فرش مشغولند.

جانش��ين فرمانده��ی س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( 
گفت: 5500 نفر از ب��رادران دانش آموز پايه دوم 
دبيرستان اس��تان از منطقه های عملياتی جنوب كشور 

بازديد می كنند. 
ب��ه گ��زارش ايرنا س��رهنگ  يزدان جاللی در جلس��ه 
هماهنگی اعزام دانش آموزان ب��ه منطقه های عملياتی 
گف��ت: بازديد دان��ش آموزان از منطق��ه های جنگی و 
آشنايی آنان با حماسه رزمندگان اسالم، از راهكارهای 
مقابل��ه ب��ا جنگ نرم اس��ت. وی افزود :  ب��ا هماهنگی 
سازمان بسيج مستضعفين و وزارت آموزش و پرورش، 
دانش آموزان س��ال دوم دبيرستان برای فراگيری درس 
آمادگ��ی دفاعی ب��ه منطقه های عملياتی 8 س��ال دفاع 

مقدس اعزام می شوند. 

فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان گف��ت: بزودی 
مركز كار اجباری و س��خت، ويژه فروشندگان و 
توزيع كنندگان مواد مخدر در اس��تان ايجاد می ش��ود.  
س��ردار حس��ن كرمی در هنگام بازدي��د از كمپ ندای 
س��المت خمينی ش��هر در گفتگو با ايرنا افزود: نيروی 
انتظامی اس��تان اصفهان به صورت ويژه با فروشندگان 
و توزي��ع كنن��دگان مواد مخدر برخ��ورد می كند. وی 
گفت: توسعه و افزايش مراكز درمانی بخش خصوصی 
جه��ت مداوای معتادين و افزايش نظ��ارت بر مراكز و 
آموزش��گاه های ترک اعتياد از جمل��ه اقدام های مهم 
نيروی انتظامی استان اصفهان در سال جاری می باشد. 
س��ردار كرمی گفت: قاچاقچيان م��واد مخدر به عنوان 
قشر خاص محسوب می ش��وند و اجرای حكم اعدام 

اين افراد، هشدار جدی به آنان است.

پديده اعتياد واژه ای ش��وم است كه البته امروز اين واژه 
پيشرفت داشته و به برخی ديگر از حوزه ها مانند حوزه 
الكتروني��ك و ديجيت��ال نيز ورود پيدا ك��رده به گونه ای 
كه واژه معتادان ديجيتالی از آن اس��تخراج ش��ده است. 
روان شناسان معتقدند اعتياد به بازی های اينترنتی اختالل 
جدی در رفتار فرد ايجاد می كند و می تواند تأثير مخربی 
بر روابط اجتماعی آنها بگذارد. به گزارش مركز مشاوره 
دانشكده پزشكی دانشگاه هاروارد هر روز با تلفن تعداد 
بس��ياری از معتادان بازی های آنالين روبه روست كه به 
دليل ناكامی  در اين بازی ها يا هيجانات منفی دستخوش 

استرس، افسردگی يا خشم شده اند.   
خطرهای ناشی از اعتیاد به بازی های آنالین: 

روان ش��ناس بالينی مرك��ز مطالعه معت��ادان رايانه ای در 
بيمارس��تان مك لي��ن در بلمونت می گوي��د، بازی های 
آنالين می تواند ب�ه س�رعت افراد را مجذوب خود كند. 
در حال حاضر با فراهم بودن ش��بكه ارتباطی گسترده و 
بهره گيری از لپ تاپ ها در مكان های مختلف به راحتی 
می توان اين بازی ها را در همه جا از قطار گرفته تا پشت 
ميز اداره ادامه داد. برخی بازی ها محبوبيت بس��ياری در 
بين بازی های آنالي��ن دارند، به طوری كه بازيكنان را با 
روياپردازی درباره نقش ه��ای مختلفی كه در اين بازی 
ايف��ا می نمايد، مج��ذوب خود می كنند. دكت��ر اورزاک 
می گوي��د، هفت��ه ای چند بيم��ار تحت عن��وان معتاد به 
بازی های اينترنتی به او مراجعه می كنند. بسياری از آنها 
معتاد به بازی در نقش های مختلف در بازی های آنالين 
هس��تند. آنها چنان به نقش های خود وابسته شده اند كه 
تص��ور می كنند، در جهان واقعی ه��م اين نقش ها ادامه 

دارد.   
اعتیاد اینترنتی و راه های پیش��نهادی مقابله با 

آن از نگاه کارشناسان 
در بيش��تر م��وارد اعتياد ب��ه بازی های آنالي��ن عواقب 
مخربی دارد. در حال حاضر متخصصان ارائه برنامه های 
كامل ت��ری برای درم��ان معتادان بازی ه��ای اينترنتی را 
مدنظر دارند.  مركز خدمات مش��اوره اعتياد اس��ميت و 
جان در آمستردام نيز برنامه ای برای درمان اين بيماران با 

عنوان Detox  معرفی كرده است. 
بررسی جایگاه و وضعیت بازی های رایانه ای در 

ایران   
بازی های رايانه ای مفاهيم منف��ی را در فضای فرهنگی 
م��ا ترويج می كن��د كه خش��ونت، ش���ه�وت، ت�رس، 
سوءاس��تفاده ها، تروي��ج پ��وچ گرايی ، ترويج انديش��ه 
فمنيس��می ، س��ياه نمايی، تضعيف باورهای دينی، ايجاد 
تنش روانی و اضطراب، ترويج پرخاشگری و خشونت، 
اعتي��اد به بازی ها و عدم اس��تفاده بهين��ه از فرصت ها، 
بدآموزی آداب و الفاظ و عادی س��ازی روابط نامشروع، 
كش��تار و بی رحمی  و سنگدلی و عشق های كاذب حتی 

در حد جان دادن از جمله آنهاست.  

ايران اعتياد از نوع ديجيتالی
در زمان ناصرالدين شاه )قسمت هفتم(

دث
حوا

مردی ب��ه دادگاه آمد و به دليل اينكه ممكن 
است بيماری زنش حاد شده و او زمين گير 
ش��ود درخواس��ت جدايی داد. ب��ه گزارش 
فارس، مردی با مراجعه ب��ه دادگاه خانواده 
شهيد محالتی دادخواس��ت جدايی خود را 
به قاضی يكی از ش��عب ارائه كرد. اين مرد 
در حضور قاضی شعبه 254 مجتمع قضايی 
خانواده يك با بيان اينكه همسرم بايد بدون 
من به زندگيش ادامه دهد و اين خواسته خود 
او نيز اس��ت، گفت: در حال حاضر همسرم 
به دليل فش��ار عصبی در بيمارستان بستری 
اس��ت و موافق��ت كرده ت��ا از يكديگر جدا 
 ش��ده و بتوانيم راح��ت و بی دغدغه زندگی 

كنيم. 
وی با اش��اره به اينكه همسرم بيمار است و 
م��ن قبل از اينكه او زمين گير ش��ود، بايد از 
او جدا ش��وم و زندگی جديدی را تش��كيل 

دهم، اف��زود: نمی خواهم در كنار همس��رم 
زندگی كنم و او نيز به اين امر راضی اس��ت 
و می داند كه جداي��ی برای هر دوی ما بهتر 
اس��ت تا او از س��وی من تحقير نشود و من 
نيز بدون فكر و خيال زندگی می كنم. مرد در 
مقابل قاضی اين شعبه با بيان اينكه حدود 7 
سال و نيم اس��ت كه با هم زندگی می كنيم، 
گفت: درس��ت اس��ت كه طی اين مدت، ما 
با هم هيچ مش��كلی نداشته ايم ولی در حال 
حاضر مجبور به جدايی ش��ده ايم و با اينكه 
مش��كل اخالقی و رفتاری با يكديگر نداريم 
ول��ی می خواهيم ت��ا بيماری همس��رم حاد 
نشده اس��ت، از يكديگر جدا شويم. قاضی 
اين ش��عبه به دليل عدم حض��ور زن و نبود 
مدارک الزم در خصوص بيماری و بس��تری 
بودن او در بيمارس��تان، رسيدگی را به آينده 

موكول كرد.

مردی كه برادر معتادش را همراه يك زن معتاد در 
باغی در دماوند به قتل رس��انده بود، دستگير شد. 
به گزارش »جام جم«، صاحب باغی در روس��تای 
مهرآباد از توابع شهرستان دماوند، با مشاهده جسد 
م��رد و زن جوانی در باغ كه با ضربه های چاقو به 
قتل رسيده بودند، موضوع را به مركز فوريت های 
پليسی 110 گزارش كرد. در پی اين تماس، مأموران 
با عزيمت به محل موضوع را به بازپرس ويژه قتل 
گزارش كردند و با دس��تور قضايی، اجس��اد برای 
تعيين علت مرگ به پزش��كی قانونی منتقل ش��د. 
به اين ترتيب، با تش��كيل پرون��ده ای در كالنتری 
روده��ن، تالش برای شناس��ايی هويت زن و مرد 
كش��ته شده آغاز ش��د. در حالی كه تحقيق در اين 
باره ادامه داش��ت، مردی ب��ا حضور در كالنتری با 
ارائه دادخواس��تی عنوان كرد برادرش به نام بهرام 
مفقود شده و تالش ها برای يافتن او بی نتيجه بوده 
است. با اظهارات اين مرد كه خود را كامران معرفی 

می كرد، مأموران متوجه ش��دند جسد كشف شده 
متعلق به بهرام، برادر اين فرد است.در پی اين ماجرا، 
در تحقيق از كامران مش��خص شد وی اظهارهای 
ض��د و نقيضی را عنوان می كن��د. پس از گزارش 
موضوع به قاضی جنايی، دستور بازداشت اين فرد 
صادر ش��د و مأموران در بازرسی از خودروی وی، 
لكه های خون مشاهده كردند كه با نمونه برداری 

معلوم شد اين خون متعلق به مقتول است. 
در پی اين ماجرا، كامران زبان به اعتراف گش��ود و 
گفت: برادرم از مدتی پيش با اعتياد ش��ديد به مواد 
مخدر، از ما سلب آسايش كرده بود. وی افزود: روز 
حادثه پس از تماس با به��رام )مقتول( با او در باغ 
محل حادثه قرار مالقات گذاش��تم و وقتی به آنجا 
رس��يدم، او را مشاهده كردم كه همراه زنی در حال 

مصرف موادمخدر بود. 
متهم ادامه داد: پس از مشاجره لفظی با برادرم، او به 
من حمله ور ش��د كه من نيز با او درگير شدم و با 

چاقويی كه روی زمين بود، چند ضربه به او زدم. 
مته��م اظهار كرد: هنگام درگيری با برادرم، زنی كه 
ب��ا او موادمخدر مصرف می ك��رد، به هواخواهی 
برادرم به من حمله كرد كه او را نيز با چاقو مجروح 
كردم و پ��س از آن كه هر دو نقش زمين ش��دند، 
پيكر نيمه جان برادرم را داخل خودرو گذاش��تم تا 
به بيمارس��تان منتقل كنم كه در ميانه راه، وی بر اثر 
ش��دت جراحات جان باخت و من نيز جسد را به 
داخل باغ محل حادثه بازگرداندم و متوجه شدم زن 

جوان نيز كشته شده است. 
مته��م گفت: پ��س از فرار از محل و شستش��وی 
خ��ودرو، روز بعد هنگام طرح ش��كايت واهی در 

كالنتری دستگير شدم. 
در پی اين اعترافات، متهم با قرار بازداش��ت موقت 
برای ادامه تحقيقات و بازسازی صحنه جنايت ها 
تحويل پليس آگاهی شد. تحقيق در اين زمينه ادامه 

دارد.

جسد مرد و زن معتاد در باغترس از زمين گير شدن زن، مرد را به جدايی واداشت

خرگوشی وسط جاده نشسته بود و اتومبيلی 
به ط��رف او می آم��د. خرگوش تصمي��م به فرار 
گرفت. ابتدا به قصد پريدن به طرف راست جاده، 
جهت گيری كرد ولی بعد پش��يمان ش��د و گفت 
سمت راست جاده دره است، بهتر است به سمت 
چ��پ فرار كنم؛ تمام نيروی خ��ودش را به طرف 
چپ جاده س��وق داد ولی باز هم با خودش گفت 
كه س��مت چپ هم خيلی دور است و تا آن زمان 
اتومبيل می رسد. تصميمش را عوض كرد و دوباره 
طرف راست جاده را نش��انه گرفت. دوباره تغيير 
عقيده داد و طرف چ��پ و... خالصه آن قدر اين 
دست و آن دست كرد تا اينكه اتومبيل سر رسيد و 
او را زير گرفت... خيلی از ما شبيه خرگوش همين 
قصه اي��م و هر روز داريم ب��رای انجام كارهايمان 
ام��روز و فردا می كنيم. اگر ش��ما ه��م از همين 
دسته ايد، گفتگويی با دكتر حسين ابراهيمی مقدم 

شروع می كنيم: 
کجای مغز ما مسئول تصمیم گیری و تفکر 

است؟
مخ انس��ان از هر جاندار ديگری پيشرفته تر است. 
اليه قشری مغز كه هنوز بافت های آن فاسد نشده 
به س��بب آنكه بيشتر از جسم ياخته های عصبی و 
رش��ته های بدون ميلين تش��كيل شده، خاكستری 
 رن��گ به نظر می رس��د و ب��ه همين دلي��ل به آن 
»ماده خاكس��تری« هم گفته می شود. بخش زيرين 
مخ كه در زير مخ قرار دارد از آكس��ون های ميلين 
دار تش��كيل شده و سفيد و ش��يری رنگ به نظر 
می رسد. ف�ع�ال�ي�ت ه�ای ذه�ن�ی پ�ي�چ�ي�ده از 

ه�مان قشر خاكستری صورت می گيرد. 
آی��ا امروز و فردا ک��ردن جنبه های دیگری 

امروز و فردا نكنيد  
هم دارد؟

بل��ه، يكی از عوامل مت��داول در به تأخير انداختن 
كارها، احس��اس ماللت و بيزاری است. كارهايی 
وجود دارد كه هرچند بسيار ضروری است اما حتی 
از منتظر ماندن برای خش��ك شدن رنگ ديوار نيز 
كسالت بارتر است. از آنجا كه طبيعت انسان او را 
به سوی اموری می كشد كه انجام دادن آنها برايش 
جالب باشد و به همين نسبت از كارهايی كه انجام 
دادنش كسالت بار است دورش می كند، در نتيجه 

اين بيزاری اغلب كارها را به تعويق می اندازد. 
دشمنی با دیگران نیز می تواند باعث امروز 

و فردا کردن ها شود؟
ب�ل�ه. ي�ك���ی از دالي�ل متداول به تأخير انداختن 
كاره��ا نش��ان دادن كينه و عداوت با ش��خص يا 
شركتی است كه كاری را بر عهده شما نهاده است. 
كارمن��دی از اين واقعيت ك��ه كاری به او تحميل 
شده اس��ت دچار رنجش می شود، در نتيجه اولين 
واكنش او، حركت آهسته، مثل راه رفتن افراد بيمار 
خواهد بود. امروز و فردا كردن تا نزديك ش��دن به 
آخرين فرصت نيز از موردهايی اس��ت كه می توان 
به آن اش��اره ك��رد. افرادی وج��ود دارند كه كارها 
را ب��ه تأخير می اندازند تا ب��ه ضرب االجل های از 
پيش تعيين شده برسند. آنها اصرار دارند كه تحت 
فش��ارهای باقی مانده بهتر كار می كنند. به هر حال 
اين روش، هم برای س��المت آنها مضر اس��ت و 
هم وقت زي��ادی را تلف می كند. اي��ن كار ميزان 
فش���ار روان�ی وارده ب�ر ش��خ�ص را اف�زاي�ش 
می ده��د و در مواقع مواجهه با بحران های حقيقی 
 و غيرقاب��ل اجتناب كار را بس��يار دش��وار خواهد 

كرد. 

آیا امروز و ف��ردا کردن جنبه مثبت 
هم دارد؟ 

بله. مواردی وجود دارد كه تأخير در آنها كار درستی 
اس��ت: به عنوان مثال زمانی كه كار كم ارزش تری 
را به خاطر كار پر ارزش تری به تعويق می اندازيم، 
زمانی كه احس��اس خستگی، عصبانيت، استرس، 
افس��ردگی و... می كنيم؛ زمانی كه برای انجام دادن 
مؤثر كارها از كمبود دانش يا مهارتی رنج می بريم 
و زمانی كه حالت های جس��می و روانی ما اجرای 
بهينه كاری را غيرممكن می كند چ�را كه مغز خسته 
يا بدن بيمار آمادگی بيش��تری ب��رای خطا كردن و 
قضاوت نادرس��ت دارد. نكته ای كه در اين ارتباط 
می توان به عنوان راهكار ارائه داد اين است كه سعی 
كني��د وظايف خود را به صورت روزانه به اجرا در 
آوريد تا در اثر تلنبار شدن آنها به وظيفه ای سنگين 
و اجباری تبديل نشوند. به اين موضوع فكر كنيد كه 
اين مسئوليت به هر حال بايد توسط ما به اجرا درآيد 
بنابراين بهتر است با اجرای به موقع آن، هم كيفيت 
آن را ارتقا بخشيم و هم خود را از استرس های به 

تعويق افتادنش رهايی بخشيم.

چشم، سلطان 
بدن است«. اگر 
»مک لوهان« 
این جمله را 
می شنید، به کلی 
دمق می شد که از 
قبل نظریه اش را 
ایرانیان کوچه و 
بازار گفته اند.

با عصای سفيد وارد نشوید
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

برگزاری همایش ملی 
بزرگداشت آیت ا... سيد محمدباقر 

امامی نجفی دهکردی
 زاینده رود 

شهردار شهركرد از برگزاری همايش ملی بزرگداشت آيت ا... حاج 
سيد محمد باقر امامی نجفی دهكردی در ارديبهشت ماه سال آينده خبر  
داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری شهركرد اردشير نوريان در نشست 
ش��ورای فرهنگ عمومی استان كه در س��الن اجتماعات اين شهرداری 
تشكيل شد افزود:  اين همايش ملی با هدف نكوداشت و شناساندن مفاخر 
مذهبی استان با حضور فرهيختگان، انديشمندان و پژوهشگران كشور در 

شهركرد برپا خواهد شد.
شهردار شهركرد ادامه داد: همايش و يادبود آيت ا... سيد محمد باقر امامی 
نجفی دهكردی كه طرح آن در سال گذشته در شورای فرهنگ عمومی 
استان به تصويب رسيده است به زودی با انتشار فراخوان اجرايی می شود. 
وی به معرفی مفاخر مذهبی و مشاهير مركز استان به عنوان يك سياست 
راهبردی در رأس فعاليت های فرهنگی شهرداری شهركرد اشاره و تصريح 
كرد: ش��هرداری به عنوان يك نهاد مدنی در مس��ائل مختلف اجتماعی 
 و فرهنگ��ی جامعه نقش به س��زايی ايفا می كند. اردش��ير نوريان اظهار 
داشت: مرحله های تشكيل دبيرخانه، ايجاد كميته های تخصصی و روند 
اجرايی برگزاری اين همايش با محوريت ش��هرداری شهركرد و شورای 
اسالمی شهر هم اكنون در حال اقدام و پيگيری است. وی اظهار داشت: 
به منظور برپايی اين همايش افزون بر 640 ميليون ريال اعتبار مورد نياز 
است. شهردار شهركرد افزود: شورای فرهنگی عمومی استان بايد به عنوان 
مرجع در تصميم گيری مسائل فرهنگی نقش اساسی خود را در اين زمينه 

ايفا نمايد.
آيت ا... حاج س��يد محمد باقر امامی نجفی دهكردی متولد سال 1262 
شمسی در شهركرد است كه پس از سال ها آموختن دروس مذهبی مجاز 

به روايت حديث و انجام اجتهاد مذهبی گرديد.
 

از طریق هدفمندسازی یارانه ها
اصالح شکاف ميان

 نرخ تورم و نرخ ارز تورم
 زاینده رود 

رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان گفت: شكاف ميان 
نرخ تورم و نرخ ارز تورم می تواند از طريق اجرای طرح هدفمندسازی 
يارانه ها اصالح ش��ود. به گزارش واحد رس��انه شركت نمايشگاه های 
بين المللی اس��تان اصفهان، محمود اسالميان در مراسم افتتاحيه هفتمين 
نمايشگاه بين المللی صنعت خودروی اصفهان افزود: حذف يارانه ها به 
رقابتی شدن توليدات كشور و حفط منافع نسلی كمك شايانی می كند و 
منتفع اين رقابتی شدن نيز ملت هستند. وی ادامه داد: اگر در ايران سنگ 
قبر نيز از چين صادر می شود، مقصر آن فعاالن صنعت سنگ نيستند بلكه 
مقصر شكافی است كه ميان نرخ تورم و نرخ ارز تورم وجود دارد كه بايد 
آن را برطرف كرد. اسالميان اظهار داشت: هزينه منابع مالی بايد در بسته 
هدفندسازی يارانه ها در نظر گرفته ش��ود تا اين شكاف برطرف گردد. 

درجه واحد مبارکه از بزرگ به 
بسيار بزرگ ارتقا یافت

 زاینده رود 
 به گ��زارش رواب��ط عموم��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
آزاد  دانش��گاه  رياس��ت  دكت��ر جاس��بی  موافق��ت  ب��ا   مبارك��ه، 
 اس��المی و اب��الغ اداره كل امور حقوقی،  دانش��گاه آزاد اس��المی 
 واح��د مبارك��ه از درج��ه ب��زرگ ب��ه درجه بس��يار ب��زرگ ارتقا 

يافت. 
 دكت��ر حمي��د علي��ان رئي��س دانش��گاه ب��ا بي��ان اي��ن مطلب كه 
 واح��د مباركه در س��ال 1366 فعالي��ت خود را آغ��از و از ابتدای 
 س��ال 67 با عنوان يك مركز مس��تقل دانشگاهی ش��روع به فعاليت 
 نمود،  افزود: به طور معمول ارتقای درجه واحدها براساس دستيابی

به  ش�اخص های توسع��ه در واحده�ا صورت   می گيرد. 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد مبارك��ه با تالش های ش��بانه روزی 
هم��كاران در حوزه ه��ای مختلف اي��ن واحد و كس��ب امتيازهای 
الزم و محق��ق ش��دن زمينه ه��ای الزم در جه��ت ارتق��ای درج��ه 
س��ازمانی، در تاري��خ 27 آذرم��اه س��ال ج��اری توانس��ت مدارج 
 پيش��رفت و ترق��ی را ط��ی نمايد و تبدي��ل به واحد س��يار بزرگ 

گردد.
وی تصري��ح ك��رد: ب��ا توجه ب��ه برنامه ريزی مدون در چند س��ال 
اخي��ر و پيش��رفت های قاب��ل توجه اي��ن واحد در ابع��اد مختلف 
پژوهش��ی، عمرانی،  آموزش��ی، رفاه��ی،  فرهنگی، دانش��جويی و 
مدرس��ه ه��ای س��ما امتياز دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د مباركه 
افزاي��ش ياف��ت و در آذرم��اه س��ال ج��اری ني��ز با محقق ش��دن 
برنامه ه��ای اولوي��ت دار دانش��گاه و تأييد س��ازمان مركزی منجر 
 به ارتقای س��طح س��ازمانی واحد از واحد بزرگ به بس��يار بزرگ 

شد.

مراسم سوگواری 
دهه دوم محرم در شهرکرد

 زاینده رود 
ه��م زمان با دهه دوم محرم مراس��م وعظ و خطاب��ه و مداحی به 
همت هيأت رزمندگان اس��تان و پايگاه شهدا در مسجد جامع شهركرد 
برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، حجت االسالم 
سيد ابوالحسن فاطمی به هدف قيام حضرت اباعبداله الحسين)ع( اشاره 
كرد و گف��ت: آن حضرت برای اجرای اح��كام نورانی قرآن و مقابله با 
طاغوت و ظالمان قيام كرد. وی هدف ديگر قيام سيدالشهدا)ع( را تحقق 
 ام��ر به معروف و نهی از منكر در جامعه و اجرای س��يره و روش پيامبر 
گرامی اس��الم دانست. امام جمعه موقت شهركرد قيام سيدالشهدا)ع( را 
قيامی بر اساس مبانی اسالم دانست و افزود: حضرت اباعبداله الحسين)ع( 
برای احيای اسالم ناب محمدی)ص( از دنيای خود گذشت و برای اينكه 
راه و رسم زندگی آزادانه را به آزادگان جهان بياموزد با زياده خواهی های 
يزيديان به مقابله پرداخت. وی به نقش و رس��الت حضرت زينب)س( 
و امام س��جاد)ع( اشاره كرد و گفت: يزيديان می خواستند حادثه كربال 
با ش��هادت حضرت اباعبداله الحس��ين)ع( و يارانش به پايان برسد، اما 
خطبه های آتشين حضرت زينب كبری)س( و امام سجاد)ع( نقشه های 
دشمنان را خنثی و نهضت عاشورا را به عالم معرفی كرد. حجت االسالم 
فاطمی افزود: امروز نيز بايد با بصيرت و هوش��ياری دشمن را شناخت 
و ب��ا ترفندهای آن مقابله كرد. مداح��ی،  نوحه خوانی و ذكر مصيبت از 
 ديگر برنامه های اين مراسم باشكوه بود. مراسم سوگواری خامس آل عبا 

هم زمان با اقامه نماز مغرب و عشا تا آخر ماه صفر برگزار می شود.

امر به معروف و نهی از منکر عامل 
حفظ سالمت دنيا و آخرت انسان

 زاینده رود 
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع( گفت: امر به معروف و نهی از منكر 

عامل حفظ سالمت دنيا و آخرت انسان است.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، سردار رضا محمد سليمانی 
در جلس��ه قرارگاه امر به معروف و نهی از منكر سپاه قمر بنی هاشم)ع( 
افزود: درفرهنگ اسالمی از جمله عوامل حفظ سالمت دنيا و حتی آخرت 

انسان ها امر به معروف و نهی از منكر است. 
وی به سيره ائمه اطهار)ع( در راستای احيای فريضه امر به معروف و نهی 
از منكر اشاره كرد و ادامه داد: قيام سيدالشهدا)ع( برای احيای امر به معروف 
و نهی از منكر و اقامه نماز بود. سردار محمد سليمانی  به فرموده امامان 
معصوم)ع( اشاره كرد و گفت: كسی كه بخواهد دنيا و آخرتش سالم بماند 
بايد امر به معروف كند و اگر كسی او را به معروف امر كرد آن را بپذيرد و 
ديگر اينكه از كارهای زشت نهی كند و خود نيز از مرتكب شدن به منكر 
بپرهيزد. وی به اقسام امر به معروف و نهی از منكر اشاره كرد و گفت: اين 
فريضه الهی در دو قسم واجب و مستحب تقسيم می شود آنچه انجام آن 
از نظر عقل يا ش��رع الزم و واجب و يا ارتكابش از نظر آن دو، زشت و 
قبيح باشد، امر و نهی در موردشان واجب می شود و هر كاری كه انجامش 
از نظر عقل يا شرع خوب و مستحب يا ارتكابش از ديدگاه آن دو پسنديده 

نيست، امر و نهی اش مستحب است. 

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:
مردم منتظر آثار اجرای هدفمندی 
یارانه ها در اقتصاد خانواده باشند

 زاینده رود 
معاون برنامه ريزی اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: مردم 
باي��د منتظر آثار عينی و واقعی اجرای اين قان��ون در اقتصاد خانواده 
باش��ند. حميدرضا فروزنده در گفتگو با فارس در شهركرد، مشخص 
ش��دن آثار اجرای قانون هدفمندی يارانه ها را زما ن بر دانست و اظهار 
داش��ت: مردم بايد ب��ا مديريت صحيح و برنامه ري��زی الزم در مورد 

چگونگی برداشت مبلغ های واريزی به حسابشان تأمل كنند. 
وی اف��زود: مردم بايد منتظر آث��ار عينی و واقعی اجرای اين قانون در 
اقتصاد خانواده باش��ند. فروزنده به تأثير فراوان و مثبت اجرای قانون 
 هدفمندی يارانه ه��ا در بخش های مختلف اقتصادی اش��اره و تأكيد 
كرد: مردم برای به دس��ت آوردن هرگونه اطالعات فقط به اطالعات 

مستند دولت و ستاد هدفمندی يارانه ها توجه كنند. 
معاون برنامه ريزی اس��تاندار چهارمحال و بختياری با اشاره به وجود 
برخی افراد س��ودجو برای ايجاد اخالل در نظ��م عمومی هم زمان با 
اجرای اين قانون گفت: مردم به شايعات توجه نكنند و هرگونه تخلف 
را در سريع ترين زمان ممكن به سازمان تعزيرات حكومتی اعالم كنند. 
وی خاطرنش��ان كرد: برهمين اساس سازمان تعزيرات حكومتی اين 
اس��تان با ش��ماره تلفن های 2229963 – 2254870 – 2221134 – 
2228833 و ستاد خبری س��ازمان  بازرگانی با شماره تلفن های 124 
– 2225300 و دبيرخانه ستاد هدف مندی يارانه ها در استان با شماره 
تلفن 2244009 در 24 ساعت شبانه روز آماده پاسخگويی به سئوال ها 
 و رس��يدگی به ش��كايت های مردمی در راس��تای اج��رای اين طرح 

هستند. 

گشتی در اخبارروی میز

ب��ا آغاز اج��رای مرحله پايانی ط��رح هدفمند كردن 
يارانه ه��ا، كم و كيف افزايش نرخ كرايه تاكس��ی  در 
تالطم تصميم های مسئوالن و رانندگان تاكسی قرار 

گرفته است. 
ب��ه گزارش ف��ارس از اصفه��ان، از آنجاي��ی كه در 
 بس��ياری از ش��هرهای ب��زرگ بخ��ش عم��ده ای از 
جا به  جايی مردم توسط سيستم حمل  و  نقل عمومی 
صورت می گي��رد، ناوگان حمل  و نق��ل عمومی در 
هر ش��هری بنا ب��ر اص��ول زيربنايی و شهرس��ازی 
و هم چني��ن منابع مالی و مختص��ات جغرافيايی آن 
 ش��هر متفاوت است. اما در بيش��تر شهر های بزرگ، 
جا به  جايی مس��افران با وس��ايل نقلي��ه همگانی تا 
حدودی با وضعيت مش��ابهی انجام می ش��ود كه در 
اين ميان س��هم تاكس��ی و اتوب��وس در جا به  جايی 

مسافران در اصفهان چشمگير است. 
هیچگونه تغییر قیمت کرایه تاکسی به رانندگان 

ابالغ نشده است 
مدير عامل سازمان نظارت و مديريت بر تاكسی رانی 
ش��هرداری اصفهان در گفتگو با فارس در خصوص 
دريافت اضافه دستمزد كرايه تاكسی از سوی برخی 
رانن��دگان گفت: تاكنون از س��وی اين س��ازمان به 
طور رس��می هيچگونه افزايش قيمتی اعالم نشده و 
رانندگان حق طلب دريافت كرايه اضافه ندارند. وی 
با بي��ان اينكه هرگونه افزايش قيم��ت بايد از طريق 
س��تاد هدفمند كردن يارانه ها اعالم ش��ود، گفت: در 
صورت��ی كه از طرف اس��تانداری افزايش قيمتی در 
خص��وص حم��ل و نقل عمومی ب��ه خصوص نرخ 
كرايه تاكس��ی اعالم شود، جهت تصويب به شورای 

شهر فرستاده می شود. عليرضا تاجمير رياحی با بيان 
اينكه تاكسی ها تا اعالم نرخ جديد حق افزايش كرايه 
را ن��دارد، گفت: با رانندگان متخلفی كه خودس��رانه 
كراي��ه اضافی درياف��ت می كنند، برخورد می ش��ود. 
وی چگونگ��ی برخ��ورد با رانن��دگان متخلف را از 
طريق كميته انضباطی س��ازمان نظارت و مديريت بر 
تاكسی رانی دانست و گفت: نوع تخلف رانندگان در 
فرم ثبت و بس��ته به نوع تخلف برخورد و رانندگان 

جريمه می شوند. 
ــی در آینده  ــرخ کرایه تاکس ــال افزایش ن احتم

نزدیک وجود دارد 
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسی رانی 
ش��هرداری اصفه��ان با بي��ان اينكه پ��س از هدفمند 
 ك��ردن يارانه ها، نرخ س��وخت افزايش يافته اس��ت، 
گفت: در آينده احتمال افزايش نرخ كرايه تاكس��ی ها 
برای رانندگان وجود دارد. وی افزود: تمام تمهيدها 
در خصوص نظارت بر تاكسی ها در نظر گرفته شده 

است. 
تاجمي��ر رياح��ی از تمام  ش��هروندان خواس��ت در 
ص��ورت پرداخت هرگونه اضافه كرايه تاكس��ی و يا 
هرگونه تخلف با ش��ماره تلفن 9-5688008 تماس 

بگيرند. 
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان نيز در خصوص 
روند و امكان افزايش نرخ كرايه تاكس��ی ها با توجه 
به هدفمند ش��دن يارانه ه��ا اظهار داش��ت: هر گونه 
تصمي��م در ارتباط با افزايش كرايه تاكس��ی و حمل 
و نقل عمومی بايد بررس��ی ش��ود و پ��س از آن به 
اس��تانداری برای اعالم قيمت ارس��ال شده و سپس 

به منظور تصويب به ش��ورای شهر فرستاده و مورد 
بررسی قرار گيرد. 

ــاوگان اتوبوس رانی  ــوس به ن ــتگاه اتوب 100 دس
اصفهان اضافه می شود 

وی ب��ا اش��اره به اينك��ه حمل و نق��ل عمومی بايد 
توس��عه يابد، گفت: 100 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اتوبوس رانی اضافه می ش��ود و تا پايان س��ال  جاری 
هيچگون��ه افزاي��ش قيم��ت بلي��ط نداري��م. رئيس 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان اظهار اميدواری كرد 
ت��ا با حمايت و كمك های دول��ت و پرداخت اعتبار 
مصوب يارانه های بليط، بتوانيم با ثابت نگه داش��تن 
نرخ بليط اتوبوس س��بب رضايتمندی مردم ش��ويم. 
وی ادامه داد: طبق مصوبه ای كه در ش��ورای ش��هر 
تصويب ش��ده اس��ت 10 درصد افزايش يارانه ها را 
درياف��ت می كنيم كه با اين وجود افزايش نرخ كرايه 

اتوبوس نخواهيم داشت.

شهرستان

افزایش نرخ کرایه تاکسي
 در تالطم تصميم هاي مسئوالن و رانندگان

ساماندهی اتوبوس های شهری با 
اجرای طرح پارک سوار

 برگزاري دوره آموزش 
 خصوصي سازي و توسعه 

رفاه اجتماعي

بازدید 18500 نفر از مردم 
 استان چهارمحال و بختياری 

از منطقه های عملياتی  

بازدید مدیر کل امور پژوهشي 
دانشگاه آزاد، از واحد خميني شهر

 زاینده رود 
شهردار منطقه 5 اصفهان با اشاره به لزوم طرح پارک سوار در نقاط مركزی 
شهر از جمله ميدان آزادی گفت: موافقت با طرح اوليه پارک سوار در آينده ای 
نزديك س��اماندهی اتوبوس های شهری و كاهش ترافيك منطقه 5 را به دنبال 
خواهد داش��ت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان محمدرضا برزو اصفهانی با اشاره به اينكه طرح پارک سوار در مرحله 
طراح��ی قرار دارد افزود: قرار بر اين اس��ت كه تا با اجرايی ش��دن اين پروژه 
مجموعه ای از خدمات كه در جهت ساماندهی مباحث حمل و نقل عمومی از 

جمله توقف گاه خطوط مترو می باشد ساماندهی شود.
وی با بيان اينكه از سال گذشته مذاكره ها در اين ارتباط با دانشگاه اصفهان آغاز 
ش��د تصريح كرد: تفاهم نامه كلی بين ش��هرداری و دانشگاه اصفهان در موارد 
اجرايی، كارشناسی و مديريتی به امضا رسيد و منتظر ارائه طرح كلی و برداشت 

گام های بعدی در اين زمينه هستيم.
شهرداری منطقه 5 اصفهان با تأكيد بر اينكه در نظر داريم از زمين های دانشگاه 
اصفهان برای اجرای اين پروژه اس��تفاده كنيم خاطرنشان كرد: به همين منظور 
احداث پل عابر مكانيزه در ورودی دانشگاه هم زمان با اين طرح انجام خواهد 
شد. برزو اصفهانی ادامه داد: به خاطر وابستگی پارک سوار به پنج طرح ديگر 

هماهنگی های جامع كمی در اين مورد زمان بر خواهد بود.
وی با اش��اره به اينكه طراحی اوليه توسط سازمان طراحی در حال انجام است 
اظهار داشت: پس از توافق های صورت گرفته و تأييد دانشگاه به مرحله عمل 

خواهد رسيد كه اميدواريم تا پايان سال جاری به اين هدف دست پيدا كنيم.

 زاینده رود 
واح��د آموزش با همكاری معاونت امور مش��اركت های مردمی  
س��ازمان بهزيستی استان اصفهان اقدام به برگزاری دوره آموزشی با عنوان 
»خصوصی س��ازی و توس��عه رفاه اجتماعی«  ويژه كارشناسان اداره های 

بهزيستی شهرستان ها نمود. 
اين دوره آموزشی با حضور معاون مشاركت های مردمی، كارشناسان دفتر 
توس��عه و نظارت بر مركزها و مؤسس��ه های غير دولتی سازمان بهزيستی 
و بيش از 30 نفر از كارشناس��ان اداره های بهزيس��تی شهرستان های استان 

اصفهان برگزار گرديد. 
 ش��اهزيدی، مع��اون مش��اركت های مردمی س��ازمان، با حض��ور در اين 
 جلس��ه از كارشناس��ان خواس��ت ت��ا ب��ا برنامه ري��زی دقيق و مناس��ب 
 در تم��ام مرحله ه��ای زندگی، به خص��وص انجام ام��ور اداری موفق تر 
 از قب��ل عم��ل نمايند و در راس��تای حل ي��ا كاهش مس��ائل اجتماعی و 
 ارتق����ای كيفي����ت زندگ��ی ج��امع��ه ه��دف س��ازم�ان گ�امی مؤثر 

بر دارند. 
ش��ايان ذكر اس��ت: ش��ركت كنندگان در اين دوره آموزشی با بحث هايی 
راس��تای  اجتماع��ی در  رف��اه  توس��عه و جاي��گاه  تعري��ف   همچ��ون 
خصوصی سازی برنامه ريزی در حوزه رفاه اجتماعی و پروژه قابل تعريف 
 در برنامه ريزی راهبردی و مفهوم رفاه اجتماعی و خصوصی س��ازی آشنا 

شدند.

 زاینده رود 
فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م)ع( گفت: 18500 نفر از مردم اس��تان 

چهارمحال و بختياری از منطقه های عملياتی ديدن می كنند.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، سردار رضا محمد سليمانی 
اظهار داش��ت: امس��ال با توجه ب��ه هماهنگی به عمل آمده در اس��تان، از 
ابت��دای اعزام كاروان های راهي��ان نور تا 15 فروردي��ن، بيش از 18500 
نفر از قش��رهای مختلف مردم اس��تان به منطقه های عملياتی 8 سال دفاع 
مقدس اعزام می شوند. وی افزود: با توجه به استقبال كم نظير مردم استان 
از حض��ور در كاروان های راهيان نور و به منظ��ور ترويج فرهنگ ايثار و 
ش��هادت به نسل جوان، سهميه اعزام به منطقه های عملياتی سه برابر سال  

گذشته می باشد. 
س��ردار محمد سليمانی خاطرنش��ان كرد: زائران اعزامی به مدت 4 روز با 
حضور در منطقه های 8 س��ال دفاع مقدس ضمن آش��نايی با رزم بی امان 
رزمندگان دلير اس��الم در طول س��ال های دفاع مقدس و گراميداشت ياد 
و خاطره ش��هدا و رزمندگان اي��ن دوران، از برنامه های فرهنگی بهره مند 

می شوند.
فرمانده س��پاه قمر بنی هاشم)ع( از ايجاد اردوگاه در خوزستان خبر داد و 
گفت: امسال نيز سپاه استان اردوگاهی را برای اسكان زائران در نظر گرفته 
اس��ت. وی افزود: اولويت اعزام با برادران و خواهرانی است كه تاكنون به 

منطقه های عملياتی اعزام نشده اند.

 زاینده رود 
دكتر موحدی س��بحانی مدير كل امور پژوهش��ی دانش��گاه در رأس 

هيأتی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمينی شهر بازديد كرد. 
در ابتدای جلس��ه دكتر خليفه س��لطانی رئيس واحد خمينی ش��هر ضمن 
خي��ر مق��دم ب��ه ميهمانان گف��ت: واح��د خمينی ش��هر به دليل توس��عه 
فضاهای آموزش��ی و پژوهشی در طی س��ال های گذشته موفق به كسب 
مقام های برتر ملی و  بين المللی گرديده و در اين راس��تا تالش می ش��ود 
 در هم��ه زمينه ه��ای علم��ی و تحقيقاتی ب��ه دس��تاوردهای خوبی نائل 

شويم. 
وی خاطرنشان كرد كه شرايط مناسبی از لحاظ اداری و هم چنين آموزشی 
و پژوهش��ی برای حضور دانش��جويان در مس��ابقه های علمی فراهم شده 
به ش��كلی كه به تازگی در مس��ابقه های ملی روباتيك خوارزمی و دومين 
مس��ابقه های بين المللی دانش��گاه صنعتی اميركبير، دانش��جويان موفق به 

كسب مقام دوم اين دوره از مسابقه ها شدند.
 دكت��ر س��بحانی مدير كل پژوهش��ی، ضم��ن ابراز خرس��ندی از حضور 
 در واح��د خمين��ی ش��هر، در خص��وص راه ان��دازی هس��ته مرك��زی 
هوا فض��ا و تدابي��ر الزم در خصوص عملكردهای پژوهش��ی س��خنانی 
 اي��راد فرم��ود و در ادام��ه از كارگاه های مكانيك- عم��ران و برق بازديد 
كردن��د. گفتن��ی اس��ت: 85 كارگاه آزمايش��گاه در مجتم��ع كارگاه��ی و 
آزمايشگاهی واحد خمينی شهر وجود دارد كه بسياری از تجهيزات كارگاه 

برق در سطح كشور كم نظير است.

 زاینده رود 
مديرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان اعالم داشت: مساحت 14 هكتاری بافت فرسوده 
و تاريخ��ی جن��وب ميدان امام در منطق��ه 3 حدفاصل 
بازاچه حسن آباد و مادی فرشادی و خيابان استانداری 
ساماندهی می شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان مهندس جعفری با 
اشاره به اهميت اين طرح گفت: محدوده بافت فرسوده 
ميدان به دليل وجود عناصر ارزشمند تاريخی، همجواری 
با محوطه تاريخی ميدان امام و دولتخانه صفوی و عبور 
مادی فرشادی از جنوب آن از اهميت زيادی برخوردار 
اس��ت. وی افزود: احيای استخوان بندی اصلی از طريق 
حفاظ��ت بناها و باغ ه��ا و محورهای به ج��ا مانده از 

گذش��ته تاريخی ش��هر نظير دولتخانه، كاروان س��رای 
مقصود بيك و باغ زره س��ازان و تأمين فضاهای مدنی 
و خدماتی مورد تكيه بر س��ابقه و نظام سلسله مراتبی 
اين فضاها در تاريخ ش��هر از هدف ه��ای مهم اجرايی 
اين پروژه است. مديرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
ش��هرداری اصفهان به هدف های اي��ن طرح در بخش 
جمعيتی و اجتماعی اشاره كرد و تصريح نمود: تقويت 
هوي��ت و خاطره جمعی در اصفه��ان تاريخی )عام( و 
بخش های مسكونی )خاص( و تغيير تركيب اجتماعی 
س��اكنان و ش��اغالن از طريق اعتبار بخشی به محله از 
جمله هدف های اجتماعی است. جعفری با بيان اينكه 
مشاركت شهروندان و نهادهای محلی در فرايند توسعه 
و اداره محل��ه، ناحيه و منطق��ه از هدف های مهم طرح 

می باشد خاطرنشان كرد: ارتقای سطح اسكان و فراهم 
آوردن خدمات و زيرس��اخت های مناسب برای جذب 
بيش��تر جمعيت به مركز اصفه��ان از طريق ايجاد يك 
 محله نمونه از ديگر هدف های طرح در حوزه اجتماعی  
می باش��د. وی ايجاد ارزش اف��زوده در فضاها و بناها 
 را از هدف ه��ای اقتصادی ط��رح عنوان ك��رد و ادامه 
داد: تمرك��ز فعاليت ه��ای جهانگ��ردی، ايرانگردی و 
گردشگری در بخش مركزی از طريق واگذاری امتيازهای 
تشويقی ويژه برای استقرار اين مركزها در محله؛ راه اندازی 
فعاليت های هنری و ارتقای س��طح كيفی آنها به منظور 
ايجاد يك محله نمونه و پر رونق متكی به توليد و سازگار 
 ب��ا ارزش های تاريخی از هدف های اقتصادی اين طرح

است.  

 زاینده رود 
 مدي��ر درآم��د ش��هرداری اصفه��ان اع��الم 
كرد: افرادی كه عوارض نوس��ازی خود را تا پايان 
س��ال جاری پرداخت كنند عالوه ب��ر دريافت 10 
درص��د جايزه خوش حس��ابی از ديرك��رد جريمه 
9 درصد عوارض نوس��ازی معاف می ش��وند. به 
گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان رضا نصر اصفهانی اظهار داشت: 

ب��ر طبق تبص��ره يك م��اده 10 قانون نوس��ازی و 
عمران ش��هری پرداخت كنندگان به موقع عوارض 
نوس��ازی 10 درصد جايزه خوش حسابی تا پايان 
س��ال جاری درياف��ت می كنند. وی ب��ا بيان اينكه 
ش��هرداری، ارگانی اس��ت مردمی كه وظيفه تأمين 
نيازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و الزم 
اس��ت براس��اس قانون بابت خدمات ارائه شده به 
شهروندان هزينه آن را از ساكنان حقيقی و حقوقی 

آن ش��هر بگيرد اذعان داش��ت: اين عوارض شامل 
نوس��ازی و خودرو اس��ت كه ش��هروندان بايد به 
صورت س��االنه به ش��هرداری مراجعه و عوارض 

خود را پرداخت كنند.
وی از ش��هروندان خواس��ت هر چه س��ريع تر در 
زمين��ه پرداخت ب��ه موقع عوارض نوس��ازی خود 
اق��دام كنند ت��ا جريمه ديرك��رد 9 درصد عوارض 

نوسازی به آنان تعلق نگيرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:
احيای مساحت 14 هكتاری بافت فرسوده جنوب ميدان امام)ره(

شهروندان خوش حساب جايزه می گيرند

 زاینده رود 
عملك��رد  ارزياب��ی  مدي��ر 
ش��كايت های  ب��ه  پاس��خگويی  و 
شهرداری اصفهان با بيان اينكه شهر 
اصفهان ظرفيت گردش��گری بااليی 
در كش��ور دارد گفت: طبق سال های 
راس��تای  در  ش��هرداری   گذش��ته 
 خدمات رسانی بهترين عملكرد را داشته 
اس��ت. اخوان ش��ريف با بيان اينكه 
در س��ال جديد نبايد خدمت رسانی 
 كم رنگ ش��ود اف��زود: ب��ا رعايت 
صرفه جويی در بخش های مختلف و 
كنترل هزينه بايد ظرفيت گردشگری 

 را افزاي��ش دهيم و ب��ا برنامه ريزی 
دقي��ق خدم��ات بيش��تری عرض��ه 
 شود تا بار ديگر مس��افران نوروزی
 ش��اهد ميهم��ان ن��وازی اصفهان��ی 

باشند.
هس��ته  در  پاركين��گ  كمب��ود  وی 
مركزی ش��هر را يكی از مشكل های 
 ش��هر اصفه��ان دانس��ت و تصريح 
ك��رد: بايس��تی از فضاه��ای حياط 
مدرس��ه ها و فضاهاي��ی ك��ه امكان 
تبدي��ل به پاركينگ را دارند از طريق 
فعال سازی بخش خصوصی استفاده 

شود.

 زاینده رود 
اخوان ش��ريف با بيان اينكه بايد 
تقسيم كار بين نيروها و استفاده مناسب 
از امكان��ات در دس��تور كار قرار گيرد 
گفت: شهرداری بايستی در مكان هايی كه 
عمليات ساختمانی از جمله ايستگاه های 
مترو انجام می ش��ود مشكل های ناشی 
از احداث مثل جم��ع آوری نخاله ها و 
تردد عابران را در دس��تور كار قرار دهد 
در اين جلس��ه كه ش��هرداران منطقه ها 
مدي��ران عام��ل س��ازمان ها و مديران 
بخش های مختلف ش��هرداری حضور 
 داش��تند، مباح��ث گوناگون��ی ب��رای 

خدمت رسانی بيشتر به مسافران نوروزی 
س��ال 90 برنامه ريزی شد. برنامه ريزی 
ب��رای حمل و نقل درون ش��هری ارائه 
كارت الكتروني��ك حم��ل و نق��ل به 
مسافران، استقرار اتوبوس در محل های 
اسكان مسافران نوروزی، اسكان مسافران 
در فرهنگسرا، ورزشگاه ها و اداره ها در 
ش��ب های بارانی، هماهنگی با دانشگاه 
علوم پزش��كی و خدمات اورژانسی و 
نيروی انتظامی، برنامه ريزی جهت تهيه 
م��واد غذايی و خدمات جانبی از ديگر 
 موضوع هايی بود كه در اين جلسه مطرح 

شد.

کمبود پارکينگ در مرکز شهر؛ 
يكی از مشكل های شهر اصفهان

امالک و منازل استيجاری بيش از پيش 
تقويت شود
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آگهي

ابالغ مفاد آراء  ماده 133
9/327 آراء صادره از سوي هيأت موضوع بند دو ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي جمهوري اسالمي ايران مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
جوش��قان نظر به اينكه طبق آراء صادره اسناد عادي تسليمي تصرفات مالكانه مفروزي 
افراد متقاضي زير روستاي آزران پالک 77- اصلي بخش ثبتي 12 كاشان احراز گرديده، 
لذا برابر اجراي بند )ز( ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 133 فوق الذكر مراتب يك نوبت 
آگهي مي گردد تا چنانچه كسي نسبت به آنها اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار آگهي 
ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت مس��تقر در ثبت اسناد جوشقان 
تس��ليم نمايد تا به دادگاه صالحه ارسال گردد و معترض بايستي ظرف مدت 20 روز از 
تاريخ تقديم اعتراض دادخواس��ت خود را به دادگاه تقديم و گواهي طرح دعوي را به 
هيأت ارائه نمايد. بديهي اس��ت در صورت ع��دم اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي 

رأي صادره، مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
پالك 77- اصلي موسوم به آزران 

1( رأي شماره 225 – 89/9/22 آقاي محمدحسين هنردار فرزند علي ششدانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 261 باقيمانده فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 

12 كاشان به مساحت 254/44 م م
2( رأي شماره 226 - 89/9/22 آقاي امراله معصومي فرزند عبدالعلي ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 721 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 581/32 م م
3( رأي ش��ماره 227 -89/9/22 آق��اي س��يد ه��ادي رضوي زاده فرزند حس��ين آقا و 
بتول خيرانديش فرزند آقاجان بالمناصفه مش��اعا ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي 
قس��متي از پالک 1051 از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاش��ان به 

مساحت 233/29 م م
4( رأي ش��ماره 228 - 89/9/22 خانم مريم معصومي فرزند نوروز شش��دانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 229 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 175/73 م م
5( رأي شماره 229 - 89/9/22 آقاي محمدرضا سعادت فرزند نصراله ششدانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 263 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 408/42 م م
6( رأي شماره 230 - 89/9/22 آقاي محمدعلي رهنمايي آزراني فرزند عباس ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 743 باقيمانده فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 367/50 م م
7( رأي ش��ماره 231 - 89/9/22 آقاي حس��ينعلي رودي فرزند حس��ينقلي شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 740  باقيمانده فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 204/06 م م
8( رأي ش��ماره 232 - 89/9/22 آقاي احمدرضا ثاني فرزند حس��ن به شماره 1737 و 
1739 باقيمان��ده فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاش��ان به 

مساحت 735/82 م م
9( رأي ش��ماره 233 - 89/9/22 آقاي غالمعلي ميرزا بيگي فرزند عباس��علي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 1738 و قسمتي از پالک 1739 از 77 اصلي واقع در قريه آزران 

جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 246 م م
10( رأي ش��ماره 234 - 89/9/22 آق��اي غالمرض��ا باقدرت فرزند ابراهيم شش��دانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 297 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 393/16 م م
11( رأي شماره 235 - 89/9/22 آقاي محمدعلي رهنمايي فرزند حاجي علي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 296 فرعي و قسمتي از 295 واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 

12 كاشان به مساحت 445/11 م م.
12( رأي ش��ماره 236 - 89/9/22 آقاي محمدعلي توانگري آزراني فرزند ميرزامحمد 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 740 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 226/53 م م
13( رأي ش��ماره 237 - 89/9/22 آقاي اميرعلي معصومي فرزند عبدالعلي شش��دانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 743 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 435/44 م م
14( رأي ش��ماره 238 - 89/9/22 آقاي عباسعلي سعادت فرزند علي ششدانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 263 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 253/94 م م
15( رأي ش��ماره 239 - 89/9/22 آقاي محمدعلي خيرانديش فرزند صفر شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 100 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 406/42 م م
16( رأي ش��ماره 240 - 89/9/22 آقاي ابوالحس��ن س��ليماني مقدم فرزند س��يف اله 
ششدانگ يكباب خانه به شماره 743 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 252/74 م م
17( رأي ش��ماره 241 - 89/9/22 خانم فاطمه ثاني آزراني فرزند غالمرضا شش��دانگ 
يكب��اب خانه به ش��ماره هاي 912 و 913 فرعي از 77 اصلي واق��ع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 525/57
18( رأي ش��ماره 242 - 89/9/22 آق��اي غالمرضا خاجه فرزند اس��ماعيل شش��دانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 909 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 392/82 م م
19( رأي ش��ماره 243 - 89/9/22 آقاي غريب رضا سعادت فرزند عباسعلي ششدانگ 
يكب��اب خانه به ش��ماره هاي 906 و 907 فرعي از 77 اصلي واق��ع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 385/05 م م 
20( رأي شماره 244 - 89/9/22 آقاي اسماعيل معصومي فرزند معصوم علي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 948 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 343/89 م م
21( رأي ش��ماره 245 - 89/9/22 آقاي محمدعلي مراد فرزند حس��ينعلي شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 348 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 339/79 م م
22( رأي ش��ماره 246 - 89/9/22 آق��اي محمدعل��ي مي��رزا بيگي فرزند غالمحس��ين 
شش��دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 349  فرعي از 77 اصلي واقع 

در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 550/74 م م
23( رأي ش��ماره 247 - 89/9/22 آقاي محمدعلي حسني فرزند غالمحسين ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قس��متي از پ��الک 1051 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 278/66 م م
24( رأي شماره 248 - 89/9/22 آقاي حسينعلي ميرزا بيگي فرزند عباسعلي ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قس��متي از پ��الک 1741 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 348/16 م م
25( رأي ش��ماره 249 - 89/9/22 آقاي عباس��علي هنردار فرزند علي ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 261 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 194/02 م م
26( رأي ش��ماره 250 - 89/9/22 آقاي عباس��علي پايدار فرزند حس��ينعلي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 2339 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 153/75 م م
27( رأي ش��ماره 251 - 89/9/22 آقاي ابوالحس��ن معصومي فرزند لطف اله ششدانگ 
يكباب خانه به ش��ماره 189 و قس��متي از پالک 1737 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 301/06 م م
28( رأي ش��ماره 252 - 89/9/23 خان��م خديجه بيگم خيرانديش فرزند عبدالحس��ين 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 376 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 377/10 م م 
29( رأي ش��ماره 253 - 89/9/23 آقاي حس��ين مطهري فرزند غالمحس��ين ششدانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 443 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 462/17 م م
30( رأي ش��ماره 254 - 89/9/23 آقاي ش��عبانعلي ميرزابيگي فرزند فتح اله ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 2343 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 391/11 م م 
31( رأي ش��ماره 255 - 89/9/23 آقاي صدراله معصومي فرزند عبدالعلي شش��دانگ 

يكباب خانه به شماره 905 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 
كاشان به مساحت 289/94 م م

32( رأي ش��ماره 256 - 89/9/23 آقاي حسينعلي رهنما فرزند عباس ششدانگ يكباب 
خانه به شماره هاي 169 و 170 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 

12 كاشان به مساحت 109/70 م م
33( رأي ش��ماره 257 - 89/9/23 آقاي سيد حسين آقا رضوي زاده فرزند سيد هدايت 
ششدانگ يكباب خانه به شماره 180 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 434/26 م م
34( رأي شماره 258 - 89/9/23 آقاي حسينعلي هنردار فرزند محمد حسين ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 703  فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 726/19 م م
35( رأي ش��ماره 259 - 89/9/23 آقاي علي عباس غنمي فرزند غالمحسين ششدانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 242 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 240/56 م م
36( رأي ش��ماره 260 - 89/9/23 آقاي حسين علي خيرانديش فرزند آقاگل ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 731  فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 560/43 م م
37( رأي ش��ماره 261 -  89/9/23 آقاي مهدي دنياديده فرزند ابوالحس��ن شش��دانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 924 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 316/70 م م
38( رأي ش��ماره 262 - 89/9/23 آقاي روح اله حس��يني فرزند حس��ينعلي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 902 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 197/92 م م
39( رأي شماره 263 - 89/9/23 آقاي بخشعلي خيرانديش فرزند محمدعلي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 898 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 270/38 م م
40( رأي شماره 264 - 89/9/23 آقاي حسينعلي توانگري فرزند ميرزا محمد ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 744 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 261/49 م م
41( رأي ش��ماره 265 - 89/9/23 آقاي احمد با قدرت فرزند حسين ششدانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 135 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 359/31 م م
42( رأي ش��ماره 266 - 89/9/23 آقاي عباس��علي رودي فرزند حس��ينعلي ششدانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 739 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 194/35 م م
43( رأي ش��ماره 267 - 89/9/23 آقاي حسينعلي سعادت فرزند رحمت اله ششدانگ 
يكباب خانه به ش��ماره 295 باقيمانده از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 

12 كاشان به مساحت 221/91 م م
44( رأي ش��ماره 268 - 89/9/23 آقاي صفرعلي معصومي فرزند محمدعلي ششدانگ 
يكب��اب خانه به ش��ماره هاي 165 و 166 فرعي از 77 اصلي واق��ع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 143/93 م م
45( رأي ش��ماره 269 - 89/9/23 آق��اي براتعلي معصومي ثان��ي آزراني فرزند مختار 
شش��دانگ يكباب خانه به ش��ماره 1844 فرعي از 77 اصلي واق��ع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 418/66 م م
46( رأي ش��ماره 270 - 89/9/23 آقاي رمضانعلي بيابان دوست فرزند جواد ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 19 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران 

جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 286/46 م م
47( رأي ش��ماره 271 - 89/9/23 آق��اي محمدعلي معصوم��ي فرزند بابا علي و خانم 
صغري خيرپرس��ت فرزند صفر بالمناصفه مشاعا ششدانگ يكباب خانه به شماره 190 
فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 725/57 

م م
48( رأي شماره 272 - 89/9/23 آقاي قربانعلي كريمدوست فرزند حبيب اله ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 722 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 262/17 م م
49( رأي ش��ماره 273 - 89/9/23 آقاي خانم فاطمه ش��فيعي برزكي فرزند ميرزاحسين 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 262 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 326/80 م م
50( رأي ش��ماره 274 - 89/9/23 آقاي نصراله خاجه فرزند اسماعيل ششدانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 142 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 30/81 م م
51( رأي شماره 275 - 89/9/23 آقاي غالم حسين خواجه فرزند غالم رضا ششدانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 211 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 239/04 م م
52( رأي ش��ماره 276 - 89/9/23 خانم عذرا شاكريان فرزند شكراله ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 1742 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 346/09 م م
53( رأي ش��ماره 277 - 89/9/23 آقاي روح اله معصومي فرزند حسين علي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 175 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 102/56 م م
54( رأي شماره 278 - 89/9/23 خانم معصومه خانم غنمي فرزند غالمحسين ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 245 باقيمانده فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 199/12 م م
55( رأي ش��ماره 279 - 89/9/23 آقاي عزت اله حس��ني فرزند غالمرضا شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 266 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 334/20 م م
56( رأي ش��ماره 280 - 89/9/23 آقاي محمد لطيفي فرزند آقاحسين ششدانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 726 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 446/01 م م
57( رأي ش��ماره 281 - 89/9/23 آقاي ابوالقاس��م حس��ني فرزند حسينعلي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 899 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 186/58 م م
58( رأي شماره 282 - 89/9/23 خانم خيرالنساء صحرادوست فرزند نجفقلي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 171 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 123/24 م م
59( رأي ش��ماره 283 - 89/9/23 آقاي محمدباقر كريمدوست فرزند ميرزا بابا و خانم 
فاطمه گندمكار فرزند قاسم و ناهيد معصومي فرزند سلطانعلي باالسويه مشاعا ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 159 و 1848 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 503/64 م م
60( رأي ش��ماره 284 - 89/9/23 آقاي محمدمطهر ثاني فرزند آقاحس��ن شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 124 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 263/45 م م
61( رأي شماره 285 - 89/9/27 آقاي حسين علي مطهري فرزند علي اصغر ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 123 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 222/39 م م
62( رأي ش��ماره 286 - 89/9/27 آقاي حس��ينعلي معصومي فرزند مس��لم ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قس��متي از پ��الک 1741 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 303/84 م م
63( رأي ش��ماره 287 - 89/9/27 آقاي س��يد تراب رضوي زاده فرزند س��يد هدايت 
شش��دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 262 فرعي از 77 اصلي واقع 

در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 308 م م
64( رأي ش��ماره 288 - 89/9/27 آقاي يعقوب خاجه فرزند غالمحس��ين شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 378 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 324/56 م م
65( رأي ش��ماره 289 - 89/9/27 آقاي محمدعلي معصومي فرزند عباسعلي ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قس��متي از پ��الک 1745 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 209/62 م م
66( رأي شماره 290- 89/9/27 آقاي حسينعلي شمشادي فرزند علي ششدانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 729 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 571/78 م م
67( رأي شماره 291 - 89/9/27 آقاي حيدرعلي خيرانديش فرزند محمدعلي ششدانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 730 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 259/96 م م
68( رأي ش��ماره 292 - 89/9/27 آقاي عباس��علي توانگري آزراني فرزند ميرزا محمد 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 74 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 198/33 م م
69( رأي ش��ماره 293 - 89/9/27 آق��اي نوروزعلي س��ليماني مقدم فرزند س��يف اله 
ششدانگ يكباب خانه به شماره 222 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 203/53 م م
70( رأي ش��ماره 294 - 89/9/27 آقاي مظاهر خيرپرس��ت فرزند لطفعلي شش��دانگ 
يكباب خانه به ش��ماره 59 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 105/99 م م
71( رأي ش��ماره 295 - 89/9/27 آقاي مهدي معصومي فرزند حس��ن و خانم عذري 
حس��ني فرزند  آقا شهاب باالسويه مشاعا شش��دانگ يكبابخانه احداثي بر روي قسمتي 
از پ��الک 273 فرعي از 77 اصل��ي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاش��ان به 

مساحت 298/80 م م
72( رأي ش��ماره 296 - 89/9/27 آقاي غالم حسين خيرپرست فرزند قاسم ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 88 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران 

جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 237/33 م م
73( رأي ش��ماره 297 - 89/9/27 خانم عذرا ميرزا بيگي فرزند غالمحس��ين ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 290 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 247/80 م م
74( رأي شماره 298 - 89/9/27 آقاي احسان اله مطهري فرزند عبدالحسين ششدانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 290 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 226/56 م م
75( رأي ش��ماره 299 - 89/9/27 آق��اي محمود مطهري فرزند علي اصغر شش��دانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 276 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 164/83 م م
76( رأي ش��ماره 300 - 89/9/27 آقاي ابوالفضل حس��ني فرزند غالمعلي شش��دانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 275 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 426/95 م م
77( رأي ش��ماره 301 - 89/9/27 فيروز ثاني فرزند خليل و خانم ايران سادات لطيفي 
فرزند سيد محمود باالسويه مشاعا ششدانگ يكباب خانه به شماره 1 فرعي از 77 اصلي 

واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 488/11 م م
78( رأي ش��ماره 302 - 89/9/27 آقاي حس��نعلي معصومي فرزند حسن به شماره 45 
فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 513/09 

م م
79( رأي ش��ماره 303 - 89/9/27 آقاي حس��نعلي مطهري فرزند حسينعلي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 441 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان 274/41 م م
80( رأي شماره 304 - 89/9/27 آقاي قربانعلي شاكري فرزند عباس ششدانگ يكباب 
خانه به شماره هاي 54 و 55 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 351/69 م م
81( رأي ش��ماره 305 - 89/9/27 آقاي عليرضا ذاكر زاده فرزند ابوالفضل شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 322 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 365/76 م م
82( رأي ش��ماره 306 - 89/9/27 آقاي حس��ينعلي خيرانديش فرزند جان شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 314 باقيمانده فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 200/64 م م
83( رأي ش��ماره 307 - 89/9/27 آقاي عباس مطهري فرزند احمد شش��دانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 327 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 421/41 م م
84( رأي شماره 308 - 89/9/27 آقاي محمدباقر غنمي فرزند بمانعلي ششدانگ يكباب 
خانه به ش��ماره 326 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان 

به مساحت 240/16 م م
85( رأي ش��ماره 309 - 89/9/27 آقاي رمضانعلي دنياديده فرزند اس��ماعيل ششدانگ 
يكباب خانه به ش��ماره هاي 362 و 363 و قس��متي از 311 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 410/96
86( رأي شماره 310 - 89/9/27 آقاي اسماعيل مقدم پور آزراني فرزند احمد ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 365 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 305/62 م م
87( رأي ش��ماره 311 - 89/9/27 آقاي حسنعلي مطهري فرزند غالمحسين ششدانگ 
يكباب خانه به ش��ماره 87 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 503/27 م م
88( رأي ش��ماره 312 - 89/9/27 آقاي حس��نعلي سعادت فرزند رحمت اله ششدانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 315 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 285/13 م م
89( رأي ش��ماره 313 - 89/9/27 آقاي غالم حسين مطهري فرزند خدامراد ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 329 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 371/30 م م
90( رأي ش��ماره 314 - 89/9/27 آقاي ش��عبانعلي باقدرت فرزند غالمعلي ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 439 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 439/70 م م
91( رأي شماره 315 - 89/9/27 آقاي ابوالفضل دنياديده فرزند يحيي ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 82 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 169/89 م م
92( رأي ش��ماره 316 - 89/9/27 آق��اي ابوطالب دنياديده فرزن��د يحيي و خانم زهرا 
باقدرت فرزند عبداله باالس��ويه مشاعا شش��دانگ يكبابخانه به شماره 291 فرعي از 77 

اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 364/12 م م
93( رأي شماره 317 - 89/9/27 آقاي ميرزا دنياديده فرزند خدابخش ششدانگ يكباب 
خانه به شماره هاي 38 و 49 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 327/23 م م
94( رأي ش��ماره 318 - 89/9/27 آقاي ابوالفضل مطهري فرزند اس��ماعيل شش��دانگ 
يكب��اب خانه احداثي بر روي قس��متي از پالک 278 فرع��ي از 77 اصلي واقع در قريه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 297/95 م م
95( رأي ش��ماره 319 - 89/9/27 آقاي فغانعلي مطهري فرزند حس��ينعلي شش��دانگ 
يكباب خانه به شماره 334 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 330/50 م م
96( رأي ش��ماره 320 - 89/9/27 آقاي حس��نعلي حسني فرزند غالمحسين ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 366 باقيمانده فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش 

ثبتي 12 كاشان به مساحت 245/60 م م
97( رأي شماره 321 - 89/9/27 آقاي علي عباس دنياديده فرزند غالمحسين ششدانگ 
يكباب خانه به ش��ماره هاي 260 و 698 و 719 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران 

جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 934/48 م م
98( رأي ش��ماره 322 - 89/9/27 آقاي عليرضا مطهري فرزند حسن ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 319 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 205/27 م م
99( رأي شماره 323 - 89/9/27 آقاي عباسعلي سليماني آزراني فرزند جعفر ششدانگ 
يكباب خانه به شماره 438 فرعي از 77 اصلي واقع در قريه آزران جزء بخش ثبتي 12 

كاشان به مساحت 362/52 م م
100( رأي ش��ماره 324 - 89/9/27 آق��اي محمدعل��ي معصوم��ي فرزند غالمحس��ين 

ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک 347 از 77 اصلي واقع در قريه 
آزران جزء بخش ثبتي 12 كاشان به مساحت 320/64 م م

تاريخ انتشار:  روز چهارشنبه 1389/10/1
م الف/ 12736                            نوروز- كفيل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان
 

ابالغ رأي
9/347 شماره دادنامه: 8909970354700746، شماره پرونده: 8809980363200911، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890118، ش��اكي: خانم ليال بهرامي به نشاني خ خاقاني ک ش 
اس��فندياري پ 19، متهم: آقاي محمد بهرامي مجهول المكان، اتهام: خيانت در امانت، 
گردش��كار: دادگاه خت��م رس��يدگي را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت ب��ه صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص شكايت خانم ليال بهرامي فرزند بهرامعلي عليه آقاي محمد بهرامي داير بر 
خيانت در امانت موضوع كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان با 
توجه به محتويات و مندرجات پرونده، اظهارات مطلعين، تحقيقات بعمل آمده و ساير 
قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه به متهم مذكور 
محرز و مسلم مي باشد فلذا به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمي وي را به تحمل 
شش ماه حبس محكوم و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ 
واقعي 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/ 12940              خدابنده- دادرس شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

10/100 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1002 خواهان عباس��علي ترابي دادخواستي 
مبني بر مطالبه دويس��ت و بيس��ت هزار تومان بابت يك فقره چك بالمحل به انضمام 
خس��ارت تأخير تأديه به طرفيت بهروز بيات تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي 
روز س��ه شنبه مورخ 1389/11/12 س��اعت 3 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع 
شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 

عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13012                             شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
10/101 چون خانم محبوبه ش��كيلي فرزند محمد ش��كايتي عليه آقاي حس��ن زارعي 
فرزند اصغر مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
891210 ک 105 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 1389/11/30 س��اعت 9 
صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حسب ماده 180 قانون 
آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع 
و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13009                              دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
10/102 شماره دادنامه: 8909970353101339، شماره پرونده: 8809980360000713، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890278، شاكي: خانم فرزانه سنجابي به نشاني اصفهان خ زينبيه 
آخر باطون بن شكوفه پ 20، متهم: آقاي علي بزم به نشاني مجهول المكان، اتهام: ترک 
انفاق،  گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را 

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

در خصوص اتهام علي بزم فرزند پاش��ا مبني بر ترک انفاق پيرو كيفرخواست صادره از 
سوي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و شكايت فرزانه سنجابي فرزند ناصر دادگاه 
با بررس��ي محتويات پرونده و با عنايت به تحقيقات انجام ش��ده و اظهارات ش��هود در 
مرحل��ه تحقيقات مقدماتي در دادس��را و نظر به اينكه مته��م علي رغم احضار از طريق 
انتش��ار آگهي در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعي در قبال اتهام انتس��ابي به عمل 
نياورده و با در نظر گرفتن س��اير ش��واهد و قرائن اتهام متهم را محرز و مس��لم دانسته 
و به اس��تناد ماده 642 قانون مجازات اس��المي متهم را به تحمل پنج ماه حبس تعزيري 
محك��وم مي نماي��د. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهي در 

همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 13011                  عالمي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
10/103 شماره دادنامه: 8909970354400978،  شماره پرونده: 8909980359500270، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890512، ش��اكي:  آقاي محمدرضا عبدالهي به نشاني اصفهان 
خوراس��گان خ جي ش��رقي كوي قصر ک عليرضايي پ 10، متهم: خانم زهرا بهبودي 
مجهول المكان، اتهام: جعل، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي 

را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام خانم زهرا بهبودي فرزند علي محم��د مبني بر جعل مدرک متعلق 
به جامعه القرآن موضوع ش��كايت آقاي محمدرضا عبدالهي مدير جامعه القرآن الكريم 
اس��تان اصفهان با عنايت با شكايت ش��اكي و گزارش مأمورين انتظامي و متواري بودن 
متهمه و لحاظ مدرک جعلي مكش��وفه و مؤيداً به س��اير قرائن و امارات مؤيد منعكس 
در پرونده مجرميت وي به اعتقاد دادگاه ثابت تش��خيص فلذا دادگاه باس��تناد ماده 536 
قان��ون مجازات اس��المي و با رعاي��ت و اعمال بند 5 ماده 22 قان��ون مذكور نامبرده را 
ب��ه پرداخ��ت مبلغ يك ميليون ريال بعنوان جزاي نق��دي تعزيراً در حق صندوق دولت 
محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام ديگر مش��اراليها مبني بر اس��تفاده از سند مجعول 
بلح��اظ فقدان داليل كافي موجب وصول قطع و يقي��ن و حاكميت اصل برائت دادگاه 
مس��تنداً به اصل 37 قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران رأي بر برائت وي از بزه 
انتس��ابي را صادر و اعالم مي دارد. رأي ص��ادره غيابي و در مهلت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در اين دادگاه س��پس در مهلت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل رسيدگي 

تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد.
م الف/ 13010             حمصيان- دادرس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
تأسیس

10/104 ش��ماره: 3554/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت شيرين مهر سپيدان سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/09/20 تحت ش��ماره 42533 و شناس��ه ملي 
10260603297 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/9/20 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: توليد 
و بس��ته بن��دي مواد غذايي- عقد قرارداد با اش��خاص حقيق��ي و حقوقي- در صورت 
لزوم پس از كس��ب مجوز از مراجع ذيصالح، 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان ارتش- 
كوچه ش��هيد علي رضايي- پالک 103، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 10/000/000 ريال 
منقسم به يك هزار سهم 10/000 ريالي كه تعداد يك هزار سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
3/500/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 505 مورخ 1389/09/14 
نزد بانك ملي ش��عبه فلكه ارتش اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي صفرعلي قاسمي 
فالورجاني به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم سرور مظلوم نژاد به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي كمال قاس��مي فالورجاني به سمت عضو هيئت مديره. 
4-5- آق��اي كمال قاس��مي فالورجاني به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء 
مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت، 7- اختيارات مديرعام��ل: مديرعامل مجري 
مصوب��ات هيأت مديره مي باش��د، 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي ش��هاب 
روح صداق��ت به عنوان بازرس اصلي، 2-8- خانم مائ��ده بارورز كوچه قلعه به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 12989/1    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
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 زاینده رود 
نشست صميمانه استاندار اصفهان با 
اعضای هيأت مديره، كادرفنی و بازيكنان 
دو تيم فوتب��ال ذوب آهن و فوالد مباركه 
س��پاهان در طوالنی ترين ش��ب س��ال و 
هم زمان با تولد استاندار در تاالر شهروند 

برگزار شد. 
اين مراس��م كه می ت��وان از آن به عنوان 
مراسم آش��تی كنان ميان دو باشگاه مطرح 
اصفهان��ی ياد ك��رد با اس��تقبال مدعوين 
و حض��ور چهره هاي��ی همچ��ون مجتبی 
ش��ريفی، رئيس كميته انظباطی و مهدی 
 ت��اج، دبي��ر فدراس��يون فوتب��ال همراه 

بود.
باشگاه س��پاهان كه سر آن بيانيه جنجالی 
كه پس از ناي��ب قهرمانی تيم ذوب آهن 
در جام باشگاه های آسيا بر روی خروجی 
س��ايت خود ق��رار داده بود، زمينه س��از 
حاش��يه ها و كدورت هايی ميان مديران و 
مسئوالن دو باش��گاه مذكور شده بود در  
اين نشست كه با درايت استاندار اصفهان 
فراهم ش��ده بود، فرصتی پي��دا كرد تا بر 
تمامی  اين جريان ها و اختالف های اخير 

پايانی خوش دهد.
در اين مراس��م اس��تاندار اصفهان با بيان 
اين نكته كه جايگاه كنونی ورزش استان 
در طول تاريخ بی س��ابقه اس��ت افزود: 
استانداری اصفهان حامی ورزش استان و 
به آينده ورزش اين استان اميدوار است، 
زي��را ورزش اس��تان اصفه��ان در بخش 
آقايان و بانوان نش��ان داده كه از ظرفيت 
بااليی برخوردار بوده و بايد برای ارتقای 

آن كوشيد.
 ذاكر اصفهانی  با اش��اره به پيشرفت های 
كش��ورمان در زمينه ه��ای مختل��ف پس 
اظه��ار  اس��المی  انق��الب  پي��روزی   از 
داش��ت: موفقيت های حاصل شده توسط 
دو تيم ذوب آهن و سپاهان در مسابقه های 

بين المللی، ورزش اس��تان را در موقعيت 
حساسی قرار داده است. 

وی اف��زود: فوتب��ال اصفه��ان در زم��ان 
حاضر به هم دلی و انس بيش��تر نياز دارد 
و دس��ت اندركاران و بازيكن��ان دو تيم 
فوتبال ذوب آهن و س��پاهان بايد با درک 
اين موقعيت برای اس��تمرار موفقيت های 

ورزش اصفهان بكوشند. 
ذاكر اصفهانی افزود: مديران اس��تان و دو 
ش��ركت بزرگ صنعتی ف��والد مباركه و 
ذوب آهن اصفهان ب��ا حمايت خود بايد 
زمينه موفقيت تيم های تحت پوشش خود 

را فراهم كنند. 
اس��تاندار اصفه��ان هم چنين خواس��تار 
پاسداش��ت ارزش های معنوی و اخالقی 
توس��ط بازيكن��ان و دس��ت ان��دركاران 
دو تيم ش��د و خاطرنش��ان كرد: سپاهان 
و ذوب آه��ن از لح��اظ ارزش م��داری 
در س��طح باالي��ی ق��رار دارن��د و ب��ه 
 آرمان ها، اص��ول و قواعد معنويت توجه 

دارند. 
وی ب��ه پروژه نيمه تمام ورزش��گاه نقش 
جه��ان اصفهان اش��اره ك��رد و افزود: در 
م��دت بيش از يك س��ال كه مس��ئوليت 
ب��رای  گرفت��ه ام  عه��ده  ب��ر  را  اس��تان 
تكمي��ل اين ورزش��گاه وق��ت زيادی را 
اختصاص داده ام اما مش��كل هايی بر سر 
اي��ن پروژه قرار داش��ته كه مانع تس��ريع 
 در رون��د عملي��ات تكميل��ی آن ش��ده 

است. 
ذاك��ر اصفهانی با بي��ان اينك��ه عمليات 
تكميلی ورزش��گاه نقش جه��ان متوقف 
نش��ده است، افزود: توقع ما اين است كه 
عمليات تكميلی اين ورزش��گاه سرعت 
گي��رد و به دنبال آن هس��تيم تا ش��رايط 
بهتری را برای عمران اين پروژه به وجود 

آوريم. 
استاندار اصفهان بر اس��تفاده از بازيكنان 

اي��ن  باش��گاهی  تيم ه��ای  در  بوم��ی 
اس��تان تأكيد كرد و افزود: باش��گاه های 
اصفه��ان بايد با شناس��ايی اس��تعدادها و 
ظرفيت های ورزش اس��تان زمينه رش��د 
 و پ��رورش بازيكنان اصفهان��ی را فراهم 

كنند.
نايب رئيس فدراسيون فوتبال نيز يكی از 
سخنرانان و ميهمانان جلسه بود و از اينكه 
استاندار اصفهان اقدام به برگزاری چنين 
مراسمی نموده است، ابراز خرسندی كرد 
و گف��ت: س��پاهان و ذوب آهن دو قطب 
اصلی فوتبال ايران هستند و موفقيت های 
اي��ن دو تي��م در س��ال های اخير موجب 
شده تا پايتخت فوتبال ايران به اين استان 

منتقل شود.
و  س��المت  س��ازندگی،  ت��اج،  مه��دی 
از  را  اي��ران  فوتب��ال  ب��ر  تأثيرگ��ذاری 
جمله ويژگی های دو باش��گاه سپاهان و 
ذوب آه��ن نام برد كه اين دو باش��گاه را 
نسبت به ساير باش��گاه های كشور ممتاز 

كرده است.
وی گف��ت: س��هم ذوب آهن و س��پاهان 
در تيم ه��ای مل��ی فوتبال بيش از س��اير 
تيم هاست و اين دو تيم، بازيكنان زيادی 

را تحويل تيم های ملی داده اند. 
ضمن اين كه اسناد مالی و هزينه های اين 
دو باشگاه ش��فاف است و توسط مراجع 
ذيربط كنترل می شود و اين دو باشگاه از 

سالمت مالی برخوردارند.
وی با بيان اينكه اين دو تيم همواره رقيب 
جدی تيم های پرتماشاگر تهرانی بوده اند، 
گف��ت: رقابت اين دو تي��م با تيم های ياد 
ش��ده تنور فوتبال اي��ران را همواره داغ 
نگه داشته و موجب ارتقای سطح فوتبال 

كشور شده است. 
وی هم چنين رئيس ش��ركت توس��عه و 
تجهي��ز را هم ب��ا خ��ودش آورده بود تا 
ب��ه انجام مذاكره ه��ای اوليه با اس��تاندار 

مديريت پروژه نقش جهان به طور رسمي 
و به طور كامل به اصفهان و اس��تانداری 

تحويل داده شود.
در ادام��ه اي��ن مراس��م قاضی ش��ريفی 
ك��ه ب��ه تازگی مربي��ان هر دو تي��م را با 
جريمه ه��ای خود مورد لط��ف قرار داده 
بود برای سخنرانی در اين مراسم چندان 
تمايل��ی نداش��ت كه ب��ا اص��رار مجری 
برنام��ه چند كالمی خطاب به مس��ئوالن 
مط��رح  را  صحبت هاي��ی  بازيكن��ان   و 

كرد.
  وی بازيكنان و دست اندركاران دو تيم را 
به اخالق مداری و خويشتن داری دعوت 
ك��رد و افزود: مس��ئوالن و ورزش��كاران 
باي��د در اظه��ارات و بيانيه ه��ا مراق��ب 
 باش��ند تا اقدام آنها به ورزش لطمه وارد

نكند. 
ش��ريفی با بيان اينكه بياني��ه همان حكم 
مصاحبه را دارد اظهار داشت: ورزشكاران 
بايد خوبی های يكديگر را رسانه ای كنند 
و از گفتاره��ای تخري��ب كننده بپرهيزند 
و اش��تباه های يكديگ��ر را به صورت رو 
در رو و بدون آن كه رس��انه ای ش��ود با 
ه��م در مي��ان بگذارند و اي��ن در حالی 
اس��ت كه اين دو باش��گاه در چند مدت 
اخير برعكس اي��ن موضوع كار كرده اند 
 و به ج��ای مصاحبه بيانيه عليه هم صادر 

می كنند. 
رئيس كميته انضباطی فدراس��يون فوتبال 
تأكي��د كرد كه اخ��الق حرف��ه ای اقتضا 
می كند افرادی كه به ما نياز دارند از شغل 

و حرفه ما زيان نبينند.
اهدای هدايای اس��تاندار به مديران عامل 
فوالدمباركه س��پاهان و ذوب آهن بخش 
پايانی اين مراسم را به خودش اختصاص 

داد. 
حاش��يه های اين مراسم در شماره بعد به 

رشته تحرير در می آيد.

باشگاه های 
اصفهان باید 
با شناسایی 
استعدادها و 
ظرفیت های ورزش 
استان زمینه رشد 
و پرورش بازیکنان 
 اصفهانی را فراهم 
کنند.

نشست صمیمی استاندار اصفهان با دو قطب اصفهانی فوتبال ایران

آشتی کنان سپاهان و ذوب آهن  
در روز تولد استاندار
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شناسایی عوامل افزایش دهنده  مصرف سوخت و اجتناب 
از آن

  شيوه غلط رانندگی و حركت خودروها )باال رفتن دور موتور 
در ترافيك و يا رانندگی با سرعت زياد با دنده های پايين(

  تنظيم نبودن موتور 
 استفاده از تهويه مطبوع )كولر( و ساير تجهيزات جانبی برقی 

و گرمايشی خودرو
 تغيير سرعت ناگهانی خودرو

  پايين بودن شيشه های خودرو در  سرعت های باال
 كم بودن باد  الستيك ها و الستيك سابی

 زاويه و انحراف داشتن چرخ ها نسبت به يكديگر
 اضافه نمودن وزن خودرو با قرار دادن بار بر روی باربند

 اس��تفاده از روغ��ن موتور به جای روغن اس��تاندارد خاص 
خودرو

شیوه صحیح رانندگی و حرکت خودروها
ایجاد شرایط مناسب برای حرکت خودرو:

 به طور حتم س��عی كنيد شيش��ه خودرو باال باشد تا خودرو 
مقاومت كمتری در مقابل هوا داشته باشد.

 از كولر كمتر استفاده نموده يا سعی كنيد كولر را در مسيرهای  
س��ربااليی خاموش نموده و بيشتر در مس��يرهای سر  پايينی 
استفاده شود. تا حد امكان از كولر به صورت فاصله های زمانی 

كوتاه و چرخشی استفاده كنيد.
 از تنظي��م بودن موتور خ��ودرو خود اطمينان حاصل كنيد و 
برنامه ای منظم برای تنظيم موتور خودرو خود در دوره های از 

پيش تعيين شده داشته باشيد.
 باد الستيك های خودرو خود را به طور منظم كنترل و تنظيم 

نماييد.
 وزن خ��ودروی خ��ود را با تجهيزات جانب��ی غير ضروری 

افزايش ندهيد.
انتخاب زمان و مسیر مناسب برای حرکت خودرو:

 دوري از زمان های اوج ترافيك برای استفاده از خودرو 
 هم زمان كردن فعاليت های هم مسير

 انتخاب مسيرهايی كه خودرو در زمان طی آن نياز به توقف 
كمت��ری دارد )همانن��د بزرگراه ه��ا و جاده ه��ای كمربندی و 

مسيرهای كم ترافيك(
رعایت قوانین و روش های صحیح در رانندگی:

 رعاي��ت حق تقدم و اصول رانندگی صحيح همراه با احترام 
به حقوق ديگران

 رعايت سرعت مجاز
 به طور معمول توسط سازندگان خودرو در دفترچه راهنما به 
كمترين ميزان مصرف سوخت در يك سرعت معين اشاره شده 
است، با انتخاب سرعت فوق در مسيرهايی كه در آن رانندگی 

انجام می شود می توان در مصرف سوخت صرفه جويی نمود.
 ره��ا كردن پ��دال گاز از فاصله معق��ول از تقاطع ها و چراغ 

قرمزها
 پرهيز از تند و كند كردن بی مورد حركت و استفاده از دنده 

متناسب با سرعت خودرو
 دوري از ترمز ناگهانی

 گاز دادن متناس��ب با دنده انتخاب شده در زمانی كه خودرو 
در حال حركت است

ــتفاده از  ــر به جای اس ــردن روش های دیگ ــن ک جایگزی
خودرو:

 استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی 
 اگر در چند مكان نزديك به هم كارهای مختلفی داريم ابتدا 
خودرو خود را در نزديكی يكی از مكان ها پارک نموده و پياده 

به مكان های مورد نظر برويم.
 استفاده از وسايل ارتباطی)تلفن.اينترنت و...(

نکته:
اتخاذ روش های نادرس��ت رانندگ��ی و عدم رعايت نكته هاي 
اش��اره شده حدود 12 الی 20 درصد به ميزان سوخت خودرو 
خواه��د افزود. به اين ترتيب با فرض متوس��ط ميزان مصرف 
11/5 ليتر سوخت برای هر خودرو در روز، هر خودرو روزانه 
بين 1/4 تا 2/3 ليتر و س��اليانه 495 تا 840 ليتر اضافه مصرف 
س��وخت خواهد داش��ت و به طور متوس��ط برای هر خودرو 
 در ص��ورت رانندگی صحيح 600 ليت��ر صرفه جويی خواهد 

شد.
نقش ترموستات در کاهش مصرف سوخت:

 موت��وری كه در دمای عملك��ردی بهينه كار كند تا 2 درصد 
صرفه جويی سوخت به همراه دارد و از لحاظ مصرف سوخت 

از عملكرد اقتصادی تری برخوردار می باشد.
 نگه��داری روغن موتور در دمای صحيح س��بب به حداقل 

رسيدن اصطكاک و سايش در قطعات موتور خودرو می شود.
 فاصله بين اس��تارت موتور و رس��يدن دمای آن به ش��رايط 
عملكردی معمولی بايد كوتاه ترين زمان ممكن باش��د. در اين 
صورت سايش موتور به علت انبساط نامتوازن فلزهاي مختلف 
و تشكيل بخارهاي خورنده و اسيدی در موتور به حداقل خود 

خواهد رسيد.
 در خودروه��ای مدرن و ام��روزی دمای جوش مايع خنك 
كننده بايد به اندازه كافی باال باش��د تا سيستم گرمايشی داخلی 

خودرو با بازده مناسب كار كند.
تهویه خودرو و مصرف سوخت:

 مطلوب بودن وضعيت هوای داخل خودرو هنگام رانندگی 
اين امكان را برای راننده فراهم می آورد كه رانندگی آسوده تری 

داشته باشد و بتواند دقت بيشتری در اين امر اعمال نمايد.
 پنج��ره باز خودرو در حال حركت در س��رعت های باال به 
شدت در مصرف سوخت تاثير دارد و موجب اتالف و افزايش 

مصرف سوخت و در نتيجه ايجاد هزينه بيشتر خواهد شد.
باد تایرها:

تاير بايد دارای باد اس��تاندارد باشد و به صورت هفتگی تنظيم 
شود.

نکته: اگر تاير خودرو ش��ما در سرعت 80 كيلومتر در ساعت 
100 درصد كاركرد داش��ته باش��د، در سرعت 130 كيلومتر در 
ساعت عمر مفيد آن به اندازه 40 درصد كاهش خواهد يافت، 
ضمن آنكه در اين س��رعت نس��بت به سرعت 80 كيلومتر در 
ساعت مصرف سوخت خودرو نيز به اندازه 10 درصد افزايش 

می يابد.
CNG استفاده از گاز طبیعی

 در بيشتر منطقه هاي كشور در دسترس است.
 بسيار پاک می سوزد و كمترين آاليندگی را دارد.

 بسيار ارزان و با صرفه است.
 هزينه مصرفی كمتری بر اقتصاد كشور تحميل می كند.

 با اس��تفاده ازCNG  امكان سوختگيری در منازل نيز برای 
كاربران فراهم خواهد شد.

مروری کلی بر روش های کاهش مصرف سوخت:
 كاهش حركات و نقل و انتقاالت با تحقق مطلوب دسترسی ها 
انس��ان، كاال و خدمات بين كاربری های مختلف )هرچه تعداد 
دسترسی ها در يك شبكه حمل و نقل بيشتر باشد حق انتخاب 
بيشتر شده و تصميم گيری به سمت مصرف بهينه انرژی جهت 

خواهد گرفت.(
 كاهش تعداد تقاطع ها و ميادين شهر و جلوگيری از توقف 

های طوالنی وسايل نقليه
 رعايت اصول آيرو ديناميك در طراحی وسايل نقليه

 كنترل جدی و مستمر معاينه فنی وسايل نقليه موتوری
 ضريب موتوريزاسيون و مالكيت اتومبيل شخصی

 آموزش ترافيك )مديران، برنامه ريزان، كارشناسان، كاردانان، 
رانندگان و عامه مردم(

 اجرای دقيق قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی 
 رعايت اصول طراحی هندسی راه در طراحی شبكه 

 ن��وع رويه راه )اس��تفاده از رويه س��يمان به جای آس��فالت 
باعث كاهش 10 درصد مصرف س��وخت كاميون های سنگين 

می شود.(
 نگهداری و مرمت رويه راه

 خط كشی شبكه و فضاهای ارتباطی
 زمانبندی چراغ های راهنمايی و رانندگی

 رسيدگی سريع به تصادف هاي رانندگی و رفع سد معبر ناشی 
از آن 

  تابلوهای راهنمايی
 كنترل ترافيك سواره و پياده

 تغيي��ر س��رعت در اث��ر ق��وس ه��ا، فواصل دي��د عرض 
 راه و ش��يب عرض��ی ب��ر مص��رف بهين��ه س��وخت تأثي��ر 

می گذارد.
 ش��يب طولی راه با ايجاد يك نيروی منفی در خالف جهت 
حركت وسيله نقليه يك بار اضافی و در نتيجه مصرف سوخت 

بيشتر را به وسيله نقليه تحميل می كند.
 استفاده از ظرفيت استاندارد وسايل نقليه باری و مسافربری

 تعداد س��اعت هاي كاركرد. ماشين آالت راه سازی شاخص 

مناس��بی برای مميزی مصرف انرژی است )عوامل سازمانی و 
مديريتی.(

 استفاده از خودروهايی با فن آوری نوين )استفاده از ابزارهای 
الكترونيكی و ريزپردازنده ها( در صنعت خودروس��ازی باعث 

كاهش مصرف سوخت می شود.
 عوام��ل اجتماع��ی )ط��رح حمايت س��ازندگان سيس��تم 
س��وخت رس��انی به منظور كاه��ش مصرف ويژه س��وخت 
می تواند با مقاومت س��ازندگانی رو به رو ش��ود كه احساس 

 كنن��د در ب��ازار جديد ق��درت رقاب��ت آنها كاه��ش خواهد 
يافت.(

 مديريت ترافي��ك )كاهش تقاضای س��فر دوم، در صورت 
ضروری بودن س��فر استفاده از وس��ايل نقليه با مصرف كمتر 

تشويق می شود.(
 افزايش خودروهای امداد و فوريت های جاده ای 

 استفاده از اخذ عوارض الكترونيكی
 نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر

 بهبود جاده ها و راه های كش��ور با احداث جاده های جديد، 
پل و حفر تونل

 نسبت طول راه ها بر حسب نوع در سال 1381
راه اصلی 35 درصد
راه فرعی 58 درصد

آزاد راه 7 درصد
 عوام��ل برنام��ه ري��زی )حم��ل و نقل س��وخت ب��ا لوله 
كمتري��ن مي��زان مصرف س��وخت را باعث می ش��ود( حمل 
 و نق��ل درياي��ی، زمين��ی و هواي��ی در رده های بع��دی قرار 

دارند. 

 روش های بهينه سازی مصرف سوخت خودرو

 مديرعام��ل محترم گروه صنعتی ايران خودرو جناب آقای مهندس 
نج��م الدي��ن ط��ی بازدي��د از غرف��ه ش��ركت ومكو در مراس��م 
اصفه��ان،  در  نمايش��گاه صنع��ت خ��ودرو  هفتمي��ن  افتتاحي��ه 
ضم��ن تأكيد بر س��اخت داخل نم��ودن محص��والت توليدی آن 
ش��ركت در آس��تانه طرح جام��ع هدفمندی يارانه ها در راس��تای 
توس��عه خودكفاي��ی و برن��د داخل��ی و كاهش قيمت تمام ش��ده 
محصوالت، برای اين ش��ركت آرزوی موفقي��ت و پيروزی نموده 
 و دفت��ر يادب��ود غرفه ش��ركت توليد مح��ور خ��ودرو را نيز امضا 

نمودند.

ومکو )شرکت تولید محور خودرو( 
طراح و توليد كننده انواع اكس��ل های جل��و و عقب خودروهای 
س��بك، نيمه سنگين و سنگين مانند مينی بوس، اتوبوس و كاميون 
تحت ليسانس شركت های دايملر كرايسلر)آلمان(، رابا)مجارستان( 

و آلبيون)انگلس��تان( می باش��د. ظرفيت توليد ش��ركت به 30000 
دس��تگاه  در س��ال می رس��د. ش��ركت ومك��و مفتخر به داش��تن 

گواهينامه های DQS,IQNET می باشد. 
ماشين آالت كارخانه در دو كارگاه كامل ماشين كاری قرار دارند كه 
 ش��امل سه خط كامل مونتاژ برای اكسل های جلو و عقب خودرو 

می باشد. 
اي��ن دو كارگاه مونت��اژ تواناي��ی توليد 120 جفت اكس��ل جلو و 
عقب را در روز دارا می باش��ند. كارگاه س��اخت دنده اين شركت 
 كه ش��امل ماش��ين ابزاره��ای CNC می باش��د تحت ليس��انس 
 اورليكون-كلينگرب��رگ ب��ه تولي��د چ��رخ دنده ه��ای مختل��ف 
مش��غول است. اين شركت قادر است چرخ دنده های مخروطی و 
مخروطی مارپيچ مانند كرانويل و پينيون را توليد كند. ظرفيت اين 

بخش توليد 250،000 جفت چرخ دنده در سال است.
گارگاه ماش��ين كاری مجهز شركت وظيفه توليد پوسته ديفرانسيل، 
بيم اكس��ل، پوسته اكسل، شغال دس��ت، پلوس، سگ دست، ميله 
فرمان، چهارش��اخ ديفرانس��يل و غيره را برعه��ده دارد. امكانات 
عملي��ات حرارتی ما ش��امل كوره ه��ای عملي��ات حرارتی برای 
انواع روش های آبكاری كه توس��ط ش��ركت آيشلين ارائه گرديده  

می باشد. 
كارگاه توليد پوس��ته اكس��ل ما ش��امل پرس، ج��وش اصطكاكی، 
جوش��كاری پيوسته و ماشين آالت دقيق است. بخش كنترل كيفی 
ما مجهز به ماش��ين آالت تس��ت دقيق توليدات و بررسی و تأييد 

طراحی می باشد. 

مهندس نجم الدین در غرفه شرکت 
توليد محور خودرو)ومکو(

معرفی محصوالت
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مصاف سپاهان با 
تيام تهران

کاپلو جانشين 
احتمالی بنيتس! 

عنایت مقصر 
اصلی همه این 
جنجال ها

 مرحل��ه پلی آف ليگ برتر بس��كتبال بان��وان امروز با 
انج��ام 4 دي��دار برگزار می ش��ود. مرحله پل��ی آف با 
برگ��زاری چهار ديدار و صع��ود  چهار تيم  برتر هر گروه به 
دور دوم ام��روز به ميزبانی آرارات برگزار خواهد ش��د. در 

اين مرحله آرارات با استقالل ديدار می كند. 
دو تي��م تهرانی ني��كان ترابر و گاز به مص��اف هم می روند. 
تيام ته��ران مقابل ف��والد مباركه س��پاهان ق��رار می گيرد و 
حجاب ش��يراز با كش��ت  و صنعت ا... آب��اد قزوين رو به  رو 
می ش��ود. اين مرحله از مسابقه ها به صورت رفت  و برگشت 
برگزار می ش��ود. س��ه تيم پايين جدول هر گ��روه نيز برای 
كس��ب مقام های نهم تا چهاردهم به مصاف هم می روند. در 
 اين مرحله ش��هرداری بندرعباس با مه��رام تهران رو به  رو 

می شود. 
رش��د دانه گرگان مقابل صدرای ش��يراز به ميدان می رود و 
بختي��ار تهران نيز برای كس��ب عنوان س��يزده و چهاردهمی 
به مصاف پوياغرب كرمانش��اه می رود. فينال س��وپرليگ 21 

بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

به دستور مس��تقيم رئيس باشگاه اينتر سرمربی اين تيم 
از كار بركنار گرديد.  

رافائل بنيتس كه جدا از قهرمانی در جام باشگاه های جهان به 
ميزبانی ابوظبی امارات، افتخار قابل توجهی برای اينتر كسب 
نكرد، روز س��ه شنبه و به دستور مس��تقيم موراتی از سمت 

خود بركنار شد. 
اي��ن اخراج س��ود 9 ميليون يورويی ب��رای رافائل بنيتس در 
پی داش��ت، چرا كه وی در زمان باقی مانده از ليگ قهرمانان 
اروپا شانسی برای پيوستن به تيم های مدعی و منسجم اروپا 
نخواهد داش��ت و از زمان ق��راردادش با اينتر هم چنان باقی 
اس��ت. وی به دليل جدايی از خانواده و قرارداد مش��روط با 
اينترميالن رقم باالتری نس��بت به ساير ارقام مربوط به فسخ 
قرارداد تحويل می گيرد. بيشتر روزنامه های ايتاليايی نام فابيو 
كاپلو را به عنوان جانش��ين بنيتس معرفی كرده اند، اقدامی تا 
حدی احساس��ی و عامه پسند به نظر می رسد اما حقيقت امر 
اين اس��ت كه موراتی برای انتخاب مرب��ی بعدی اينترميالن 

ستادی 35 نفره تشكيل داده است.

 پرويز سيار، پيشكسوت داوری فوتبال ايران گفت: در 
طول س��ال هايی كه مسعود عنايت رئيس كميته داوران 
فوتب��ال اي��ران ب��وده، اش��تباه های زي��ادی در داوری ه��ای 
مس��ابقه های فوتبال كش��ورمان رخ داده ك��ه علت  آن عدم 
رسيدگی به موقع به كارهای كميته داوران است. سيار اظهار 
داش��ت: به طور حتم كسی كه مدام در سفر است، نمی تواند 
ب��ه كار خود بپ��ردازد و افراد زير مجموعه س��ازمان وی نيز 

مرتكب خطاهای بزرگی می شوند. 
س��يار در م��ورد اش��تباه داوری در ب��ازی ذوب  آهن و مس 
كرمان تأكيد كرد: بين تمام كارشناس��ان هيچ اختالف نظری 
وج��ود ندارد؛ ام��ا داور و كم��ك داوری ك��ه در آن لحظه 
قان��ون را فراموش كرده اند باع��ث تعجب همگان در فوتبال 
 ايران ش��ده اند. س��يار در مورد محرومي��ت داوران خطاكار 
گفت: قانون های داخلی و فيفا به گونه ای اس��ت كه اگر يك 
خطای فاحش را ندي��ده بگيرند، داور را محروم می كنند كه 
درس��ی برای ديگر داوران باشد تا چنين خطاهای فاحشی را 

به دقت سوت بزنند. 

خبر

باش��گاه فرهنگ��ی ورزش��ی گيتی پس��ند اصفه��ان ب��ه ده نفر از 
تماش��اگران تيم گيتی پس��ند در دي��دار برابر ماهان ب��ه قيد قرعه 

كمك هزينه سفر به سوريه اهدا خواهد كرد. 
اين باش��گاه در راس��تای تكريم هوادارن خود به ده نفر از تماشاگران 
اين تيم كه در س��الن مسابقه در ديدار ش��هرآورد حضور داشته باشند 
 ب��ه قيد قرعه كم��ك هزينه س��فر معنوی به س��وريه تقدي��م خواهد 

كرد. 
آخرين اخبار نيز حاكی از آن اس��ت ك��ه تمامی بليت های اختصاص 
يافته از س��وی هيأت فوتبال اس��تان به باش��گاه گيتی پس��ند در اختيار 
هواداران قرار گرفته اما هم چنان درخواس��ت ها ب��ه منظور اخذ بليت 
مس��ابقه روانه اين باشگاه می شود. هيأت فوتبال استان اصفهان تعداد 
2100 قطعه بليت مس��ابقه ش��هرآورد را در اختيار باش��گاه گيتی پسند 

قرار داده بود.

تي��م ملی هندبال بانوان ايران در رقابت های آس��يايی قزاقس��تان 
واگ��ذار  را  ب��ازی  و  رف��ت  مي��دان  ب��ه  ميزب��ان   مقاب��ل 

كرد.
س��يزدهمين دوره بازی ه��ای هندب��ال بانوان در روز دوم با شكس��ت 
ملی پوش��ان ايران همراه بود. در اين دوره از رقابت ها تيم ملی هندبال 
ايران مقابل قزاقس��تان به ميدان رفت و با نتيجه 35 بر 13 شكس��ت را 

پذيرا شد. 

زاینده رود
حاش��يه های ايجاد ش��ده در جري��ان ديدار دو تي��م مس كرمان و 
ذوب آهن اصفهان و مردود اعالم شدن پنالتی گرفته شده از سوی رئيس 
كميته داوران، موجب شد تا مدير روابط عمومی و امور بين الملل باشگاه 
ذوب آهن با ارسال نمابری خواهان حمايت از حقوق اين تيم پر افتخار 
در ليگ برتر شود. در اين نمابر كه حاوی مطالب عنوان شده در طومار 

ارسالی به باشگاه از سوی هواداران است آمده:
در پ��ی حادثه های پيش آمده در ارتباط با دي��دار تيم های فوتبال ذوب 
آهن اصفهان و مس كرمان، مردم ش��ريف اس��تان از سر تا سر اين خطه 
ش��هيدپرور با ارس��ال نمابر و تماس تلفنی و ايمي��ل و امضای طومار، 
خواه��ان اقدام جدی مس��ئوالن جهت جلوگي��ری از تضييع حق نايب 
قهرمان آس��يا و صدرنشين ليگ برتر باشگاه های كشور شدند در بخشی 

از طومار ارسالی به باشگاه ذوب آهن آمده است:
مردم ايران به ويژه امت ش��هيد پرور استان اصفهان حماسه آفرينی های 
تيم ذوب آهن در عرصه های ملی و بين المللی را كه باعث س��رافرازی 
و س��ربلندی ايران اسالمی گرديده اس��ت از ياد نخواهند برد. در بخش 
ديگری از اين طومار ضمن اش��اره به پيروزی های درخشان ذوب آهن 
در سطح آسيا كه از سوی دوست و دشمن گاه به »غول كشی« نيز تعبير 
شده؛ از رشادت های اعضای تيم ذوب آهن در تقابل با الهالل كه منجر 
به احيای عرق ملی و دينی و ش��اد ش��دن ميليون ها ايرانی در سر تا سر 

جهان گرديد تقدير شده است. 
بخ��ش پايانی طوم��ار مذكور ب��ا بيان اي��ن مطلب كه تي��م ذوب آهن 
بی حاش��يه ترين تيم ليگ برتر بوده است؛ با توجه به اينكه رئيس كميته 
داوران ب��ه عنوان فصل الخطاب همه نظرهای كارشناس��ی داوری اصل 
پنالتی مذكور را مردود دانس��ته اند، هياهوی بيهوده پيرامون بازی مذكور 
را موجب وهن فوتبال كش��ور دانس��ته و خواهان جلوگيری از هرگونه 
تضييع حق نايب قهرمان آسيا ش��ده اند و پيگيری توهين های روا شده 
به س��رمربی شايس��ته و اعضای تيم ذوب آهن در انته��ای بازی مذكور 
اعم از فحاش��ی و عربده كشی و شكستن شيش��ه ها و صدمه به اموال 
ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، از سوی اعضای تيم مس كرمان را برای مردم 
اس��تان اصفهان و هواداران باشگاه ذوب آهن و مسئوالن ذيربط محفوظ 
دانس��ته اند. شايان ذكر اس��ت كه طومار مذكور به امضای جمع زيادی 
از هواداران، ورزش��كاران، پيشكسوتان، اصناف و ساير قشرهای استان 

اصفهان رسيده است.

بازی های دور برگش��ت ليگ دس��ته يك بانوان از روز سه شنبه و 
در قالب 7 تيم آغاز ش��د. به گفته نايب رئيس هيأت واليبال استان 
اصفهان اين بازی ها در قالب چهار تيم هم گروه به ميزبانی راه و ترابری 
اصفه��ان و ب��ا حضورتيم های هيرس��ا زنجان، فرمانداری اسالمش��هر، 

شهرداری سمنان و راه و ترابری اصفهان برگزار می شود. 
اين رقابت ها از 30 آذرماه لغايت دوم دی ماه س��ال جاری در سالن راه 
و ترابری اصفهان برگزار خواهد شد.گروه سه نفری متشكل از تيم های 
شهرس��تان های ماهش��هر، كرمان و آباده نيز به ميزبانی ش��هر كرمان به 
رقاب��ت خواهند پرداخت كه دو تيم از هر گروه به مرحله نهايی صعود 
خواهن��د كرد. اك��رم ابن يمين در اين باره اف��زود: چهار تيمی كه از دو 
گروه به مرحله نهاي��ی راه پيدا كنند به صورت دوره ای با هم به رقابت 
 می پردازن��د كه در پاي��ان تيم های اول و دوم به لي��گ برتر راه خواهند 

يافت.

ورزش

مصاف ذوب آهن با تازه وارد لیگ 
ليگ بس��كتبال اي��ران از امروز و هم زم��ان با آغاز فصل 
جديد مسابقه های ليگ برتر باشگاه های كشور به حركت 
در می آيد تا در زمان استراحت تيم ملی باشگاه ها به اين 
رش��ته رونق دهند. يازده تيم برگ��زار كننده اين دوره از 
مسابقه های بسكتبال ليگ برتر باشگاه های كشور هستند 
ك��ه البته قرار بود مانند فصل گذش��ته با حضور 12 تيم 
برگزار شود، اما انصراف يكباره BA شيراز و جايگزين 
نش��دن هيچ تيمی مانع از آن ش��د. مهرام مانند دو فصل 
گذش��ته مدافع عنوان قهرمانی اس��ت. اين تيم كه س��ال 
گذشته با برتری در مجموع دو ديدار برگزار شده مقابل 
ذوب آهن برای سومين بار متوالی موفق به كسب عنوان 
قهرمانی ش��د؛ امس��ال برای تصاحب دوباره اين عنوان 
حريفانی به نام های دانش��گاه آزاد، ش��هرداری گرگان، 
ملی حفاری ايران، پويا تهران، پتروش��يمی بندرامام، راه 
و ترابری قم، هيأت بس��كتبال شهركرد، كاسپين قزوين 
و توزي��ن الكتريك را پيش روی خ��ود می بيند و البته 
 به نظر می رس��د ذوب آهن جدی تري��ن رقيب برای فتح 

جام قهرمانی باشد.
مه��رام و ذوب آه��ن دو رقیب، حت��ی در نقل و 

انتقاالت
فصل نقل و انتقاالت مسابقه های بسكتبال ليگ برتر برای 
همه تيم ها به اندازه خودشان جا به جايی هايی داشت اما 
ش��ايد مهم ترين تغيير در تركيب قهرمان و نايب قهرمان 
فصل گذشته انجام شد. اگرچه مصطفی هاشمی طی دو 
سه سال گذشته مهرام را قهرمان ايران، غرب آسيا و آسيا 
كرد، اما امسال مسئوالن باشگاه مهرام در نهايت هدايت 
تيم بسكتبال خود را از اين مربی گرفته و آن را به مهران 
شاهين طبع سپردند. وی مربی موفقی است كه البته طی 
سال های گذشته با صبا به نتيجه های قابل توجهی دست 
پيدا نكرد! اگر صمد نيكخواه بهرامی به پيشنهادی كه از 
پتروش��يمی دريافت كرده بود پاس��خ می داد ديگر جا به 
جايی بزرگ بسكتبال هم در مهرام انجام می شد اما صمد 
برخالف حامد آفاق كه جدايی از تيم قهرمان را انتخاب 
كرد در اين تيم ماندگار شد. البته مهدی كامرانی هم ادامه 
حضور 5 س��اله خود در تركيب مهرام را به پيوس��تن به 
ديگر تيم ها ترجيح داد. جواد داوری، بابك نظافت، سعيد 

زرقی و جابر روزبهانی بازيكنان جديد مهرام هستند. 
ام��ا ذوب آهن رقابت خ��ود با مهرام را ت��ا حدودی از 
فص��ل نقل و انتقاالت آغاز ك��رد از آنجا كه حامد آفاق، 
مهره تأثيرگذار در قهرمانی های سال گذشته مهرام را در 
تركيب تيم خود قرار داد. هر چند كه در نهايت مسئوالن 
اصفهانی راضی به ص��دور رضايت نامه جابر روزبهانی 
برای حريف تهرانی شدند. ذوب آهن امسال با مربيگری 
دوباره ف��رزاد كوهيان و بازيكنان قديمی مانند اوش��ين 
ساهاكيان، آرن داوودی و علی باهران انديشه هايی بهتر 
از ناي��ب قهرمانی دارد. البته پتروش��يمی هم از تيم های 
فعال در فصل نقل و انتقاالت بود. مصطفی هاشمی بعد 
از خداحافظ��ی با مهرام به بن��در امام رفت و به دنبال او 
تمام دستيارانش در اين تيم تهرانی هم ادامه كار در جنوب 
كش��ور را انتخاب كردند. س��امان ويسی، حامد سهراب 
نژاد، آيدين كبير، عرفان نس��اج پور، محمد شاهس��وند، 
بنی كوچوئی هم با س��فر به بندر امام تركيب پتروشيمی 
را نسبت به س��ال گذشته دچار تغييرهای زيادی كردند. 
گرگانی ها هم امس��ال با ي��ك مربی جديد در ليگ برتر 
شركت می كنند. اس��داله كبير كه سال گذشته سرمربی 
لوله شيراز بود امسال با شهرداری گرگان در مسابقه های 
ليگ برتر مربيگری می كن��د، برعكس مهران حاتمی كه 
امس��ال هم هدايت دانش��گاه آزاد را بر عهده دارد. البته 

ناصر مهديان هم هنوز در كنار شهركردی هاست.
سرمربی مهرام محروم از نیمکت

مهران ش��اهين طبع كه برای نخس��تين بار هدايت مهرام 
را بر عهده گرفته، در ش��رايطی متفاوت نس��بت به ساير 
همتايان خود ليگ 89 را آغاز می كند. اين مربی كه چند 
ماه پيش و در زمان سرمربيگری صبا از سوی فدراسيون 
بسكتبال با محروميت يك ساله مواجه شد هنوز به دليل 
تمام نش��دن مدت زمان محروميت اجازه نشستن روی 
نيمكت را ندارد، به همين دليل به دور از نيمكت مربيان 
ش��اگردانش را در هفته نخست مسابقه های ليگ برتر و 

هفته های بعد از آن هدايت می كند.
دیدار قهرمان و نایب قهرمان با تازه واردها

در هر صورت فصل جديد مس��ابقه های بس��كتبال ليگ 
برتر باش��گاه های كش��ور فردا ب��ا انجام 5 ب��ازی انجام 
می ش��ود. مهرام و ذوب آهن - قهرم��ان و نايب قهرمان 
فصل گذشته در اولين ديدار خود بايد به مصاف تيم های 

تازه ليگ برتری شده بروند. 
در هفته نخس��ت رقابت های س��وپرليگ، تيم ذوب آهن 
)نايب قهرمان فصل گذشته( در سالن بسكتبال ورزشگاه 
مل��ت به مصاف تيم تازه وارد پوي��ا تهران می رود و تيم 
پتروش��يمی بندر امام پذي��رای راه و ترابری قم خواهد 
بود. هيأت بسكتبال شهركرد ميهمان تيم كاسپين قزوين 
خواهد بود كه اين س��ه ديدار رأس س��اعت 16 برگزار 
خواهد ش��د. تيم مهرام، قهرمان فصل گذشته به استقبال 
تيم ملی حفاری ايران خواهد رفت و دانشگاه آزاد تهران 
از ش��هرداری گرگان پذيرايی خواه��د كرد، ضمن آنكه 
تيم توزين الكتريك در اين هفته با قرعه اس��تراحت رو 

به رو است.

پژمان سلطانی 

قطار ليگ برتر فوتبال كش��ور ام��روز وارد 
ايستگاه بيستم خواهد شد و تيم سپاهان در 
فوالدشهر از فوالد خوزستان پذيرايی می كند 
و ديگر نماينده اصفهان در ورزشگاه آزادی 

به مصاف استقالل خواهد رفت. 
قلعه نوعی و جاللی س��مت یکدیگر 

خواهند رفت؟
از س��اعت 15 ش��اگردان امير قلعه نوعی از 
فوالدی پذيرايی می كند كه در اهواز با نتيجه 
4 بر يك آبی پوشان پايتخت را درهم كوبيد. 
سپاهان نيز در زمين ناهموار تختی انزلی مقابل 
ملوان تن به تساوی بدون گل داد. زردپوشان 
اصفهانی كه در هر بازی حداقل سه موقعيت 
گل داشتند، در ديدار با شاگردان پورغالمی 
فرصت گلزنی پيدا نكردند، شاگردان جاللی 
روی زمين فوق العاده بازی می كنند و با بودن 
مهاجمی چون رضا نوروزی در خط حمله 
فوالد، هر تيمی مقابل قرمزپوش��ان اهوازی 
 با مش��كل رو به رو خواهد ش��د. نوروزی 
هم اكن��ون يازده گل ب��رای اين تيم به ثمر 
رس��انده و با كريم انصاری فرد از سايپا بعد 
از ادينه��وی برزيلی 14 گل��ه در مكان دوم 
جدول گلزن��ان ليگ برتر ق��رار دارد. خط 
ميانی سپاهان بايد مانع از بازی سازی سيامك 
سرلك و بختيار رحمانی برای دياكيته،  آرش 
افشين و رضا نوروزی شود. محرم نويدكيا 
كاپيت��ان طاليی پوش��ان اصفهانی به علت 
 اخ��راج در ب��ازی قبلی نمی توان��د در كنار 
فابيو جان  واريو بازی كند. احمد جمشيديان 
 نيز غايب است كه امير قلعه نوعی به طور حتم 
امي��د ابراهيمی را جايگزين مح��رم كرده و 

مهدی كريميان هم جای ابراهيمی را در اين 
تيم پر خواهد كرد. سپاهان برخالف فوالد كه 
فقط از عمق دفاعی به تيم ها ضربه می زند، 
از ارس��ال جناحين و هم چنين پرتاب های 
بلند اوت توسط احس��ان حاج صفی برای 
مهاجمانی چون رضا عنايتی،  ابراهيم توره و 
ميلوارد يانوش می تواند برای شاگردان جاللی 
خطرناک باش��د. با صحبت هايی كه در نيم 
فصل اول بين جاللی و قلعه نوعی پيش آمد 
بايد منتظر ماند كه آيا اين دو مربی خوشنام و 
با درک فوتبالی باال، به سمت نيمكت يكديگر 
خواهند رفت؟ امي��ر قلعه نوعی به احتمال 
ف��راوان از بازيكنانی همچون س��يد مهدی 
رحمتی، س��يد جالل حس��ينی، سيد هادی 
عقيلی، محسن بنگر، خسرو حيدری، احسان 
حاج صفی، فابيو جان واريو، مهدی كريميان، 
ابراهيم توره، رضا عنايتی و اميد ابراهيمی در 
اين ديدار استفاده مي كند و ميثاق معمارزاده، 
جابا موجي��ری،  اميد خورج، علی حمودی، 

ميثم خس��روی، بختيار رحمانی، س��يامك 
س��رلك،  آرش افشين، باكاری دياكيته، رضا 
نوروزی و مهدی چمن آرا برای فوالدی ها به 
ميدان می روند كه در اين بين جابا موجيری و 
ميثم خسروی بازيكنان سابق سپاهان هستند. 
دو تيم در بازی رفت به تساوی يك بر يك 
رضايت دادند. هادی عقيلی تك گل شاگردان 

قلعه نوعی را به ثمر رساند.
تعظیم استقالل به صدرنشین

بدون ش��ك ديدار دو تيم استقالل تهران و 
ذوب آه��ن اصفهان كه در س��اعت 16:15 
در ورزش��گاه آزادی برگ��زار خواهد ش��د 
حساس ترين مس��ابقه اين هفته محسوب 
می شود. ذوبی ها قبل از مسابقه با آبی پوشان 
پايتخت در ميهمانی عليرضا ذاكر اصفهانی 
استاندار اصفهان به همراه سپاهانی ها شركت 
كرده بودند، تيم های ذوب آهن و استقالل،  
در رده ه��ای اول و دوم ج��دول رده بن��دی 
هستند. ش��اگردان پرويز مظلومی در بازی 

قبلی نتيجه را با حساب يك بر 4 به حريف 
خ��ود واگذار كردن��د و برای جب��ران اين 
نتيجه عزم خود را برای كس��ب پيروزی در 
اين مسابقه جزم كرده اند. آنها در اين ديدار 
مجتبی جب��اری، ميالد ميداودی و ش��ايد 
 فرهاد مجيدی را در اختيار نداشته باشند اما 
ذوب آه��ن با تمام نفرات پ��ا به اين ميدان 
مسابقه می گذارد. ناگفته نماند ذوب آهن در 
بازی با مس، ذوب آهن هميشگی نبود و در 
عمق دفاع ضعف هايی داشت كه ابراهيم زاده 
بايد اين ضعف ها را پوش��ش دهد. به دليل 
اينكه اس��تقالل تهران در عمق خوب عمل 
می كند اين مس��ابقه ب��رای دو تيم 6 امتيازه 
محسوب می شود و اگر اين دو تيم امتيازها 
را با هم تقس��يم كنند سپاهان، مس و حتی 
پرسپوليس از اين نتيجه راضی خواهند شد. 
از كانون هواداران باش��گاه ذوب آهن خبر 
می رسد كه 15 دستگاه اتوبوس برای تشويق 
اين تيم به تهران رفته اند. شهاب گردان، سيد 
محمد حسينی، علی احمدی، فرشيد طالبی، 
حسين ماهينی، سينا عشوری، قاسم حدادی، 
محمدرضا خلعتبری،  ايگوركاسترو، محمد 
قاضی و اسماعيل فرهادی شايد در تركيب 
اصلی ذوب آهن قرار گيرند و پرويز مظلومی 
احتمال دارد از وحيد طالب لو، پژمان منتظری، 
اميرحسين صادقی، حنيف عمران زاده، جواد 
ش��يرزاد،  كيانوش رحمتی، فرزاد آش��وبی، 
اسماعيل ش��ريفات،  آرش برهانی،  فيليپ 
دس��وزا و فرهاد مجيدی )مجتبی محبوب 
مجاز( استفاده كند. هر دو تيم در اصفهان به 
تساوی يك بر يك رسيدند، تك گل ذوبی ها 
را سيد محمد حسينی و گل استقالل را هم 

فرهاد مجيدی به ثمر رساند.

گزارش دو

ده سفر زیارتی به سوریه، هدیه 
باشگاه گیتی پسند به هوادارانش

شکست تیم ملی هندبال بانوان 
در مقابل قراقستان

نگذارید حق نایب قهرمان آسیا 
ضایع شود

تیم والیبال راه وترابری اصفهان میزبان 
مسابقه های والیبال بانوان

نبرد سنگین قلعه نوعی و جاللی

تعظيم استقالل در برابر صدرنشين

گزارش یک

هفته هجدهم ليگ برتر فوتس��ال ايران 
امروز و فردا )ساعت 15:30( با انجام 
پنج ديدار در شهرهای مختلف كشور 

پيگيری خواهد شد.
بی��رون از اصفه��ان   3 امتی��از 

نرود
 در حس��اس ترين دي��دار اين هفته دو 
تيم اصفهانی فوالد ماهان و گيتی پسند 
در س��الن پيروزی به مصاف يكديگر 
خواهند رفت،  گيتی پس��ند هم اكنون 
30 امتي��ازی اس��ت و پس از ش��هيد 
دوم  رده  در  امتي��ازی   33 منص��وری 
ايس��تاده و ماهان نيز با دو امتياز كمتر 
نسبت به همشهری خود در رتبه سوم 
ق��رار دارد. در صورتی كه اين دو تيم 
امتيازهای بازی را با هم تقس��يم كنند 
نماينده قرچك در صورت شكس��ت 
دبيری تبريز جهت رسيدن به قهرمانی 
اميدوار می شود. از باشگاه گيتی پسند 
خبر می رس��د كه سجاد بندی سعدی، 

جاس��م سلطانی و دس��يوی برزيلی به 
عل��ت مصدوميت اين بازی حس��اس 
را از دس��ت خواهند داد و در آن س��و 
غايب بزرگ ماهانی ها كاپيتان تيم ملی 
وحيد شمسايی است. در مسابقه امروز 
ه��ر دو تيم برای كس��ب پيروزی پای 
به ميدان خواهند گذاش��ت و هر تيمی 
آرامش خود را حف��ظ كند می تواند 3 
امتي��از بازی را از آن خ��ود كند. بازی 
رفت دو تيم در هفته پنجم با تس��اوی 
دو بر دو تمام شد. با آمدن سيد مهدی 
ابطحی در رأس كادر فنی گيتی پسند، 
پنجمين داربی اصفهان تماشايی است 
زي��را در ديدار رفت دو تيم اين مربی، 
مرب��ی ماهان و حس��ين افضلی )مربی 
كنونی فوالد ماهان( مربی گيتی پس��ند 

بود.
فیروز صفه در کن��ار بارگاه امام 

رضا )ع(
تيم في��روز صفه اصفهان كه نزديك به 
دو هفته است با قرعه استراحت رو به 
رو شده در شهر مقدس مشهد ميهمان 
تيم علم و ادب اين شهر است. علم و 
ادب در بازی قبلی در شيراز با حساب 
5 بر يك مغلوب ارژنی ها شد و از رده 
هش��تم به رده نهم سقوط كرد و برای 
جبران مافات به مصاف شاگردان علی 

افضل خواهد آمد. 
دبیری برای اصفهانی ها می جنگد
شهيد منصوری قرچك )تيم صدرنشين 
لي��گ( فردا ب��رای بازی ب��ا دبيری در 
تبريز به ميدان می رود. منصوری هفته 

گذش��ته با اقتدار توانست كيش ايرقم 
را از پي��ش رو بردارد و فاصله امتيازی 
خود را با ش��اگردان ابطحی به عدد 3 
برساند. ديدار رفت را شهيد منصوری 

با حساب 5 بر يك از آن خود كرد.
ارژن در مصاف با کیش ایر

امروز در شهر مقدس قم تيم كيش اير 
از لبنيات ارژن فارس پذيرايی می كند. 
در ب��ازی رفت كيش اير در ش��يراز با 

حساب 3 بر 2 مغلوب حريفش شد.
غ��ول ک��ش قعرنش��ین مقاب��ل 

حفاری
تيم قعرنش��ين ج��دول )پرس��پوليس 
تهران( به ديدار تيم رده هشتمی جدول 
پايتخت  قرمزپوش��ان  رف��ت.  خواهد 
از 16 ب��ازی تنه��ا 15 امتي��از كس��ب 
كرده ان��د كه فق��ط 6 امتي��از را در دو 
دي��دار مقابل فوالد ماهان مدافع عنوان 
 قهرمانی برای اين تيم به دس��ت آمده 

است.

علیرضا جنتی: 
از ابطحی انتظار معجزه نداریم 

باش���گاه گيتی پس���ند 
با ب��ه خدم��ت گرفتن 
س��يد مهدی ابطحی به 
تيم  س��رمربی  عن��وان 
فوتس��ال، آن ه��م ب��ا 
اختالف ه��ای  وج��ود 
حل نشده ای كه ميان او 
ماهان وجود  باشگاه  و 
دارد، حاشيه های ش��هرآورد اصفهان را افزايش داد. 
ش��ايد انگيزه زي��اد ابطحی برای تالفی باعث ش��ده 
 باشد تا گيتی پس��ندی ها به سراغ اين مربی با تجربه 

بروند.
قب��ل از اين اتف��اق هم مديران عامل هر دو باش��گاه 
صحبت هايی را برای اين ش��هرآورد و مس��ائل كلی 
در خص��وص تيم های خ��ود مطرح ك��رده بوند كه 
واكنش ه��ای متفاوتی را ب��ه همراه داش��ت. ديدار 
برگش��ت دو تيم فوالد ماهان و گيتی پسند اگرچه به 
طور قطع حاشيه های بازی رفت را نخواهد داشت، 
اما به طور حتم بی حاش��يه ه��م نخواهد بود. رئيس 
هيأت مديره باش��گاه گيتی پسند در خصوص جذب 
ابطحی گفت: در ش��رايط فعلی ابطحی بهترين گزينه 
برای هدايت تيم گيتی پس��ند بود اما انتظار معجزه را 
از وی نداري��م. علی رضا جنتی در گفتگو با س��ايت 
باشگاه گيتی پس��ند اظهار داش��ت: بنا به درخواست 
ناظم الش��ريعه، مدير فنی تيم و به دليل خللی كه در 
نتيجه های تيم به وجود آمده بود به دنبال اضافه كردن 
مرب��ی جديدی به تيم بوديم ك��ه در ميان گزينه های 

مختلف با ابطحی به توافق رسيديم.  

حسین افضلی: 
بازیکنانم؛ مردان روزهای سخت 

زاینده رود
بعد از شكستی كه  

تيم فوالد ماهان در برابر 
پرسپوليس متحمل شد 
سرمربی اين تيم بيش از 
هر كسی خود را مقصر 
اين باخت می دانس��ت. 
در بازی رفت كه باز تيم 
اصفهانی مغلوب پرسپوليس شده بود بازيكنان و كادر 
فنی اين تيم عدم هماهنگی ميان خود را دليل شكست 
عنوان كردند اما در بازی برگش��ت علت شكست تيم 
به موارد ديگر مربوط می ش��د كه ب��رای اينكه متهم به 
حاشيه سازی نشويم از بيان آنها خودداری می كنيم. اين 
تيم اكنون و از هفته هجدهم بايد به مصاف همشهری 
و رقيب سرس��خت خ��ود در اين رقابت ه��ا برود كه 
صحبت های حس��ين افضلی قبل از اين ديدار به طور 

حتم شنيدنی است.
امروز بازی بس��یار حساسی برابر گیتی پسند 
اصفه��ان دارید، برای این ب��ازی چه برنامه ای 

دارید؟
به اعتقاد من اين بازی آنقدر ها هم كه گفته می ش��ود 
حس��اس نيست. ش��هرآورد دو تيمی است كه به دليل 
اختالف دو امتي��ازی در جدول، ب��ه مصاف يكديگر 
می روند. گيتی پس��ند اصفهان اولين سال حضور خود 
را در ليگ تجربه می كن��د و به عنوان يكی از تيم های 
خوب، به دنبال رقابتی س��الم است. ما بعد از اين بازی 
ش��ش ديدار ديگر خواهيم داشت كه برای هر بازی با 

يك تفكر متفاوت و جديد به ميدان می رويم. 

طاهری:
قضاوت با مردم

باش���گاه  مديرعام��ل 
گ�يتی پس���ند گف���ت: 
برای گرفت��ن نتيجه در 
ش��هرآورد حتی نياز به 
نداريم و آمدن  ش��وک 
ابطحی نيز ربطی به اين 
بازی ندارد. علی طاهری 
آمدن  داش��ت:  اظه��ار 
ابطح��ی تنها با هدف تقويت كادر فنی صورت گرفته 
است كه به درخواست ناظم الشريعه صورت پذيرفت، 
بع��د از آنكه با صانعی به داليلی قطع همكاری ش��د 
به دنبال ج��ذب يك مربی خوب بوديم كه با ابطحی 
به توافق رس��يديم.  مدير عامل باشگاه گيتی پسند در 
واكنش به اظهار نظر فيروز ريخته گران كه ايش��ان را 
عامل ايجاد حساسيت برای بازی شهرآورد و  عاملی 
برای بر ه��م زدن رابطه خانواده ريخته گران و جنتی 
می پن��دارد، گفت: ايش��ان مختار اس��ت نظر خود را 
بگوي��د، من منكر اختالف نظرهايی در زمان حضورم 
در باش��گاه ف��والد ماهان نمی ش��وم ام��ا فكر می كنم 
جامع��ه ورزش و مردم اصفهان خ��ود بهتر می توانند 
 در مورد اظهار نظر ايشان قضاوت كنند. طاهری بيان 
داشت: هيچگونه عالقه ای به تشديد حساسيت بازی 
ش��هرآورد ندارم چرا كه می دان��م در صورت افزايش 
بيش از اندازه حساس��يت بازی، اتفاق هاي حاشيه ای 
نتيجه بازی را تعيين می كند نه توانايی فنی بازيكنان، به 
همي��ن دليل اميدوارم در روز بازی، هر دو تيم با ارائه 
ي��ك بازی جوانمردانه تنها به ب��ازی خود بپردازند و 

تماشاگران نيز از تماشای اين بازی زيبا لذت ببرند. 

ابطحی شوک قبل از شهرآورد

شهرآورد اصفهان با رنگ و بوی انتقام
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امام حسین)ع(:
 نیاز مردم به شما از 
نعمت های خدا بر شماست، 
از این نعمت افسرده و 
بیزار نباشید.

° 14° 14آب و هوای امروز )اصفهان( -5 °-9 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
Thursday 23 December 2010    422 پنج شنبه 2 دی 1389/ 17 محرم 1432/ شماره

امام حسین)ع(:
کسی در قیامت در امان 
نیست  مگر کسی که در 
دنیا ترس از خدا در دل 
داشته باشد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در نظر دارد 
احداث ساختمان محیط بانی خود واقع در منطقه حفاظت 
شده کرکس در شهرستان نطنز را با زیربنای 300 مترمربع 
از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان شرکت در این مناقصه جهت دریافت اسناد مربوطه 
می توانند حداکثر تا ده روز پس از انتشار این آگهی به دفتر 

فنی این اداره کل واقع در میدان الله مراجعه نمایند.

اداره کل محيط زیست استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول( 

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213001( 
نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی به نام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 – اصفهان  استان  جهادکشاورزی  سازمان   – جریب  هزار  خیابان  مناقصه:  اسناد  دریافت  محل   –  1
کشور  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  یا  و   272 اتاق  یا   219 اتاق   – مناقصات  کمیسیون   دبیرخانه 

 http://iets.mporg.ir به نشانی

2 – مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/10/4.
3 – مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 89/10/5 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 89/10/14 و زمان بازگشایی 

روز چهارشنبه مورخ 89/10/15 ساعت 9 صبح می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

5- هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

مبلغ برآورد )ریال(محل اجرانوع و شماره مناقصهموضوع  مناقصهردیف
محل تأمین 

اعتبار
مبنای برآورد

مدت اجرا 

)روز(
نوع سپردهواجدین شرایطمبلغ سپرده )ریال(

1
احداث کانالهای شبکه 3 و 4 آبیاری 

اراضی جزآباد گز
ملی1/126/697/943شاهین شهر و میمهیک مرحله ای 89/82

فهرست بهای واحد پایه آبیاری 

و زهکشی سال 88
1209/900/000

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 

مورد نیاز در رشته آب
*

2
احداث کانال آبیاری درچه )فاز یک(

ملی2/281/384/250خمینی شهریک مرحله ای 89/83
فهرست بهای واحد پایه آبیاری 

و زهکشی سال 88
12013/500/000

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 

مورد نیاز در رشته آب
*

3
احداث کانالهای آبیاری مزرعه حسین 

آباد علیا روستای خرزوق
استانی630/472/122برخواریک مرحله ای 89/84

فهرست بهای واحد پایه آبیاری 

و زهکشی سال 88
1207/700/000

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 

مورد نیاز در رشته آب
*

آگهی مناقصه عمومی 
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان )نوبت دوم(

اداره امور پيمان ها و 
قراردادها

م الف: 12913

م الف: 12772


