
يك پژوهشگر چهارمحال و بختياري سامانه تحول 
سيستم حمل و نقل كشور را تهيه و تدوين كرد.  

تيمور رافعي دهكردي از پژوهشگران برتر كشور 
به  سامانه  اين  داشت:  اظهار  ايرنا  با  گفتگو  در 
صورت مديريت الكترونيكي براي سيستم حمل و 
نقل كشور طراحي شده است. وي با بيان اينكه 
با اجرايي شدن اين طرح در كشور كاهش 100 
درصدي مصرف سوخت را خواهيم داشت، اظهار 
در  سوخت  مصرف  عامل  ترين  بزرگ  داشت: 
سيستم حمل و نقل، مصرف زياد و عدم استفاده 
از توان بالقوه حمل و نقل كشور است. رافعي با 
اشاره به بخش هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
اين سامانه بيان داشت: در بخش سخت افزاري، 
نقليه  بر روي وسيله   GPS يك دستگاه ردياب
طريق  از  مودم  يك  با  راننده  و  شود  مي  نصب 
به مديريت  موبايل وضعيت و موقعيت خود را 
سامانه اعالم مي كند. وي افزود: بخش نرم افزاري 
اين سامانه نيز از دو قسمت نرم افزار نقشه و نرم 
افزار سامانه براي ردگيري وسيله نقليه در شبكه 
كشوري طراحي شده است. رافعي تصريح كرد: 
را  كاميون  نامحدودي  تعداد  سرور  دو  با  سامانه 
متناسب با حجم و گستردگي شبكه حمل و نقل، 
به طور هم زمان مديريت و كنترل مي كند. رافعي 
 با بيان اينكه در اين طرح دالل بازي ها و پارتي 
 بازي ها از بين مي رود گفت: تمام راننده ها و 
باربري ها در اين سيستم بايد حساب وابسته به شبكه 
شتاب براي پرداخت كرايه داشته باشند. اين پژوهشگر 
 نمونه كشوري با اشاره به اجراي قانون هدفمندي 
مصرف  در  جويي  صرفه  ضرورت  و  ها  يارانه 
سوخت تاكيد كرد: براي عملياتي شدن چنين طرح 
كامل و جامعي نياز به حمايت و پشتيباني مسئوالن 
دولتي است. وي با بيان اينكه اين طرح جامع با 
بختياري  و  چهارمحال  بازرگاني  سازمان  كمك 
به  اين سيستم  آور شد:  ياد  است،  طراحي شده 
جز كاميون براي كليه وسايل نقليه زميني، دريايي، 

هوايي و ريلي كاربرد دارد.

توسط پژوهشگر چهارمحال و بختياري؛
تدوین سامانه 

تحول حمل و نقل كشور  

پس از مذاکره های استانبول؛

تولید20هزار مگاوات برق هسته ای 
آغاز می شود 

معاون وزير راه و ترابری و رئيس 
سازمان راهداری و حمل و نقل 
كشور گفت: در حال حاضر 300 
دستگاه تردد شمار در جاده های 
كشور نصب شده است. شهريار 
افندی زاده در ديدار با اس��تاندار 

اصفهان با اش��اره به ضرورت مديريت و نظارت بر جاده های كش��ور 
افزود: با راه اندازی مركز مديريت راه كشور در هفت استان امكان...

سراسری/ صفحه2

ب��ا وج��ود اينكه دم��ای هوای 
شهركرد و شهرستان های اطراف 
در فصول سرد سال به زير صفر 
كاهش پي��دا می كند و به عنوان 
س��ردترين شهر كش��ور معرفی 
می شود، اما شهركرد در محاسبه 

قيمت گاز در اقليم سرد دو قرار گرفته است. به گزارش ايرنا...
شهرستان/ صفحه4

رئيس مركز مطالعات استراتژيك 
مجمع تشخيص مصلحت نظام 
معتقد است كه ما بايد بر مبنای 
شاخص های اقتصادی در رابطه 
با وضعيت معيشت مردم حرف 
بزنيم، آنچه شاخص ها به ما نشان 

می دهد، بازگو كننده وضعيت معيشت مردم است. روحانی درعين حال 
در رابطه با وضعيت برخی از شاخص های اقتصادی نيز معتقد است...

سراسری/ صفحه2

نصب 300 دستگاه تردد شمار 
در جاده های کشور

ضرورت بازنگری در شیوه 
محاسبه قبوض گاز مردم 

چهارمحال وبختیاری 

30 درصد از جوانان کشور
 بیکار هستند 

صفحه 2
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امام جمعه اصفهان:
اختالفات به مطبوعات کشانده نشود 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
بودجه سال 90  شهرداری اصفهان تدوین شد
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یک شرکت بین المللی جهت تکمیل کادر مدیریتی خود به افرادی با مشخصات 
زیر نیازمند است:

 مدیر آشپزخانه 
 مدیر تهيه و تدارک گوشت قرمز 
 مدیر تهيه و تدارک گوشت ماهی 

 مدیر نانوایی 
 مدیر تهيه و تدارک تره بار 

متقاضيان باید دارای تجربه کافی و مسلط به زبان انگليسی باشند
تماس و مراجعه: تلفن 6633552 – 2345225

رستوران  فوقانی  طبقه   – شيخ صدوق  راه  چهار  نبش   – آباد  سعادت  خيابان   آدرس: 
الماس شهر مجتمع بين المللی کار 

شهرداري گرگاب باستناد مجوز شماره 3/471 مورخ 89/9/21 شوراي محترم اسالمي شهر قصد 
دارد نسبت به فروش چند قطعه زمين با مشخصات ذیل و با قيمت پایه کارشناس رسمي دادگستري 
و با در نظر گرفتن تسهيالت مناسب اقدام نماید. لذا از کليه متقاضيان دعوت بعمل مي آید جهت 
بازدید و اطالع از شرایط برگزاري و اخذ مدرک مزایده حداکثر تا تاریخ 89/11/6 به شهرداري 

گرگاب به آدرس اصفهان- شاهين شهر- گرگاب- انتهاي بلوار امام خميني )ره( مراجعه نمایند.

متراژ هر پالک )مترمربع(تعداد پالکنوع کاربريشرح پالکردیف

8200مسکونيزمين1
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261/70 1کارگاهيزمين3

سید محمد احمدي
شهردار گرگاب

آگهي مزايده فروش
مرحله دوم
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و  ملی  امنيت  عضوكميسيون 
سياست خارجی مجلس شورای 
عمليات  اجرايی  گفت:  اسالمی 
برق  مگاوات  هزار   20 توليد 
از  پس  كشور  در  هسته ای 
 5+1 گروه  با  ايران  های  مذاكره 
در استانبول آغاز می شود. عوض 
حيدرپور در گفتگو با ايرنا با اشاره 
به نشست جاری ايران با گروه5+1 
دولت  افزود:   تركيه  استانبول  در 
موظف به توليد 20 هزار مگاوات 
برق هسته ای در چارچوب برنامه 
پنجم توسعه است. وی اضافه كرد: 
براساس مصوبه مجلس، دولت بايد 

به گونه ای برای توليد برق هسته ای زمان بندی كند 
كه ملت دچار مشكل نشوند. نماينده مردم شهرضا 
در مجلس گفت:  آغاز عمليات اجرايی توليد برق 
هسته ای خواست مجلس و ملت است و دولت 
حيدرپور  كند.  آغاز  سرعت  به  را  آن  كار  بايد 
كشورمان  جاری  مذاكره های  درباره  همچنين 

مباحث  درباره  ما  گفت:   تركيه  در  گروه 5+1  با 
می كنيم  مذاكره  سازی  غنی  موضوع  از  خارج 
و بحث هسته ای و غنی سازی مورد مذاكره ما 
نخواهد بود. حيدرپور همچنين به نشست سران 
كشورهای عرب و اجالس رؤسای بين المجالس 
كشورهای اسالمی در هفته گذشته اشاره كرد و 

گفت:  امريكا و صهيونيست ها با 
نفوذ در اين اجالس سعی داشتند 
تا كميته ای با عنوان رسيدگی به 
معارضات و اختالف های مرزی 
كنند.  ايجاد  اسالمی  كشورهای 
اين  تشكيل  از  افزود: هدف  وی 
از اختالف های  تا  كميته آن بود 
اسالمی  كشورهای  بين   مرزی 
بهره برداری كنند و اين كشورها 
را به جان هم بيندازند اما با موضع 
گيری جمهوری اسالمی و حضور 
اسالمی  شورای  مجلس  رئيس 
خنثی  آنان  اجالس،  نقشه  دراين 
نشد.  تشكيل  كميته  اين  و  شد 
می شد،  تشكيل  كميته  اين  اگر  افزود:  حيدرپور 
اختالف های مرزی بين عربستان با قطر و امارات 
باال می گرفت و آنها به جان هم می افتادند. وی 
همچنين از حمايت مجلس از حركت مردم تونس 
خبر داد و ابراز اميدواری كرد كه حكومت اسالمی 

در اين كشور شكل گيرد.

سراسری

پس از مذاکره های استانبول؛

تولید20هزار مگاوات برق هسته ای آغاز می شود  
مارين لوپن به تازگی در جريان سخنرانی 
رياست  به  شدن  انتخاب  از  پس  خود 
خواهان  فرانسه،  افراطی  ملی  جبهه 
خواه،  جمهوری  قوی،  دولتی  تشكيل 
دموكراتيك و البته الئيك در اين كشور 
شده است. به گزارش ايرنا، وی كه در 
توانست  درون حزبی  انتخابات  جريان 
بر برونو گلنيش ديگر رقيب حزبی اش 
فايق آيد در سخنرانی اخيرش از افكار 
به  نسبت  خود  افراطی  انديشه های  و 
كنونی  جوامع  واقعيت های  از  برخی 
ادامه  در  دختر  لوپن  برداشت.  پرده 
كه  در حالی  اظهارات خود می افزايد: 
طبقه سياسی فرانسه اجازه دادند پرچم 
آب  نهرهای  از  سر  فرانسه  رنگ   سه 
در آورد ما ارزش های جمهوری فرانسه 
و مدافعان واقعی جمهوری كه خودمان 
باشيم را برخواهيم انگيخت. وی تأكيد 
از دموكراسی نداريم  كرد كه ما ترسی 
كه  كاتوليك  ارزش های  از  دور  به  و 
از آن دفاع كرده،  به طور سنتی  دولت 
الئيسيته  ضامن  داريم  انتظار  دولت  از 
كردن«  »اسالميزه  از  رهايی  برای 
 كشور باشد و حمله به اسالميزه شدن 
موضوع ه���ای از  يكی  به  ني��ز   را 
لوپن  نمايد.  تبديل  خود  دار  اولويت 
انديشه های  دار  ميراث  كه  دختر 
زمينه  از  بسياری  در  پدرش  افراطی 
دولت  كه  كرده  خاطرنشان  هاست، 
ممنوعيت های  بايد  همچنين  فرانسه 
نيز  را  در غذاخوری ها  مذهبی  غذايی 
اتخاذ كند كه هيچ  كنار زده و تدبيری 
به  يا خواسته خود  ميل  برخالف  كس 
در  لوپن  نباشد.  مجبور  حالل  خوردن 
حالی به گولنيش رقيب هم حزبی خود 
چيره شد كه 20 درصد از فرانسوی ها 
آمده  عمل  به  اخير  نظرسنجی  در  نيز 
وی  سياست های  و  ايده ها  به  نسبت 
ابراز عالقه كرده اند. جبهه ملی فرانسه 
در سال 1957 ميالدی توسط ژان ماری 
سال  ژانويه   16 كه  شد  تشكيل  لوپن 
دوره  يك  از  پس  نيز  ميالدی  جاری 
دختر  به  پدر  لوپن  سوی  از  طوالنی 
گزارش  به  شد.  گذاشته  ميراث  به 
ژانويه  روز16  از  دختر  لوپن  ايرنا، 
سال جاری ميالدی در جريان نشست 
بزرگ كنگره حزب جبهه ملی فرانسه، 
)رقيب  گلنيش  برونو  دادن  شكست  با 
حزبی خود(، جايگزين لوپن پدر شد. 
دخترش  انتخاب  دنبال  به  پدر  لوپن 
جبهه  رياست  به  هواداران  سوی  از 
شكلی  به  تا  داشت  سعی  فرانسه  ملی 
را  خود  تأثيرگذاری  و  ارتباطی  حلقه 
و  كرده  حفظ  حزب  اين  بر  همچنان 
دست كم يك كرسی مشاور ارشدی را 
باشد. وی  پا كرده  برای خود دست و 

عالوه بر اين نيز از سال 2009 ميالدی 
اروپا  پارلمان  نماينده  عنوان  به  تاكنون 
و از سال 2010 به عنوان مشاور منطقه 
»پرووانس كوت دازور« فرانسه فعاليت 
داشته و همچنان نيز سعی دارد تا سال 
سياسی  فعاليت های  به  ميالدی   2014
خود ادامه دهد. با اين حال وی از زمان 
فرانسه،  ملی  جبهه  بر  خود  رياست 
تاكنون نتوانسته به آرزوی ديرينه خود 
كاخ  اليزه،  كرسی  تصدی  زمينه  در 
عمل  جامع  فرانسه  جمهوری  رياست 

بپوشاند. 
لوپن در جريان سال های 1974، 1988، 
نامزد  ميالدی   2007 و   2002  ،1995
فرانسه  جمهوری  رياست  انتخابات 
ديگر  به  را  صحنه  نيز  بار  هر  و  شده 
ساركوزی  آن  آخرين  كه  خود  رقبای 
كه  ديد  بايستی  حال  است.  باخته  بود 
آيا مارين لوپن 42 ساله كه توانست با 
كسب 67/65 درصد از آرا حزبی، برونو 
جايگزين  و  دهد  شكست  را  گلنيش 
پدر82 ساله خود شود، خواهد توانست 
به آرزوهای باال بلند و تعبير نشده پدر 

جامع عمل بپوشاند. 
براساس آخرين نظر سنجی به عم���ل 
ف���رانسوی مؤسسه  سوی  از   آم��ده 
 20 حاضر،  شرايط  در  وويس«  »ويا 
به  نسبت  فرانسوی ها  از  درصد 
لوپن  ديدگاه ها و سياست های حزبی 
به  پدر  لوپن  دارند.  مثبتی  نظر  دختر 
عنوان يكی از چهره های كهنسال صحنه 
سياسی فرانسه، بيش از55 سال فعاليت 
اقدام ه��ای  مبارزه،  از  سياسی سرشار 
متعدد  آميز و محكوميت های  تحريك 

برخوردار بوده است. 
آرای  نتيجه  شدن  مشخص  دنبال  به 
نفر  هزار  دو  برابر  در  شده  شمارش 
افراطی جبهه ملی فرانسه  از طرفداران 
برونو گلنيش 60 ساله، پست پيشنهادی 
معاونت حزبی را از سوی رئيس جديد 
همچنان  تا  داد  ترجيح  و  كرده  رد  آن 
به  مزبور  جبهه  از  عضوی  عنوان  به 
با  دهد.  ادامه  فعاليت های حزبی خود 
از  اكنون  هم  از  می توان  اوصاف  اين 
مارين لوپن به عنوان يكی از چهره های 
مطرح برای انتخابات رياست جمهوری 
هرگز  كه  فرانسه  ميالدی   2012 سال 
لوپن پدر نتوانست آن را فتح كند، ياد 
كمتر  در  كه  است  حالی  در  اين  كرد. 
رياست  انتخابات  به  مانده  ماه   15 از 
هم  از  فرانسه  روی  پيش  جمهوری 
از  رويال«  »سگولن  جمله  از  اكنون 
نيكال  البته  و  فرانسه  سوسياليست های 
ساركوزی به صورت تلويحی از تمايل 
نامزد شدن در آن پرده  به  خود نسبت 

برداشته اند. 

مشاور استاندار و مديركل امور اجتماعی 
ويژه ای  كميته  گفت:  تهران  استانداری 
برای اجرای طرح ضربتی جمع آوری و 
ساماندهی متكديان در تهران تشكيل شده 
به زودی عملياتی می شود.  اين طرح  و 
محمدعلی عرفان منش در گفتگو با ايرنا، 
ستاد  اخير  نشست  مصوبه های  بيان  با 
ساماندهی متكديان استان تهران، تشكيل 
مصوبه های  از  يكی  را  شده  ياد  كميته 
طرح  گفت:  وی  كرد.  اعالم  ستاد  اين 
ضربتی جمع آوری و ساماندهی متكديان 
در تهران آماده شده و اكنون در حال طی 
بازبينی است. عرفان منش   كردن مراحل 
افزود: كميته ويژه از چهارشنبه گذشته كه 
نشست ستاد ساماندهی متكديان برگزار 

شد، به مدت 10 روز فرصت دارد طرح 
نهايی را به اين ستاد ارايه كند. وی گفت: 
طرح جمع آوری متكديان دی ماه توسط 
شهرداری تهران آغاز شده و در قالب طرحی 
ضربتی شهرداری های مناطق، اقدام هايی 
را انجام داده اند اما با توجه به گستردگی 
شهر تهران و معضل های اجتماعی، آثار 
طرح در حد مطلوب نيست. به گفته وی 
فرمانداری های استان تهران مكلف شدند 
مجتمع های  شهرداری ها  همكاری  با 
ساماندهی متكديان را ايجاد و تجهيز كنند. 
عرفان منش افزود:  ايجاد چنين مجتمع هايی 
برعهده شهرداری ها است اما با صالحديد 
استاندار تهران از اعتبارهای استانی به اين امر 

اختصاص يافته است.

استاندار تهران به تهرانی ها در مورد ثبات 
بازار در روزهای پايانی سال اطمينان داد و 
گفت: دالالن و واسطه گران را كه در احتكار 
مايحتاج مردم  از  و گران فروشی برخی 
نقش دارند، از عملشان پشيمان خواهيم 
عمومی  روابط  از  ايرنا  گزارش  به  كرد. 
استانداری تهران، مرتضی تمدن در نشست 
مشترک ستاد تنظيم بازار و ستاد حمل و 
نقل و سوخت اين استان افزود: با همكاری 
اصناف و توليدكنندگان و از طريق حذف 
دالالن و واسطه ها، بر قيمت ها كنترل و 
نظارت می شود. وی گفت: برای برخی 
كاالهای پر مصرف مردم استان تهران در 
روزهای آينده و در صورت ضرورت از 
كاالهای ذخيره شده استفاده خواهد شد. 
تمدن گفت: با خريد محصوالت و توليدات 
توليدكنندگان داخلی سعی می شود ضمن 
حمايت از توليد داخلی نيازی به واردات 
نداشته باشيم. رئيس ستاد تنظيم بازار استان 
تهران افزود: ذخاير گوشت قرمز و سفيد 
در استان به گونه ای است كه كمبودی در 

تمدن گفت:  داشت.  نخواهيم  زمينه  اين 
و  بازار  تنظيم  مدعيان،  ادعای  برخالف 
كنترل قيمت ها دستوری نيست بلكه با 
تفاهم و پايش منطقی بازار، ثبات الزم به 
وی  گزارش  بنابراين  است.  آمده  وجود 
تأكيد  از سخنان خود   در بخش ديگری 
كرد: روند سهميه های گازوئيل به قيمت 
150 تومان در بخش حمل و نقل عمومی، 
تعيين  گونه ای  به  كشاورزی  و  صنعت 
شده كه حتی المقدور نياز به گازوئيل 350 
تومانی نباشد. وی با تأكيد بر اين كه عرضه 
كاالبرگ برای سيلندر گاز ملغی و ممنوع 
است، گفت: هيچكس در هيچ نقطه ای از 
استان تهران اعم از شهر و روستا حق ندارد 
سيلندر گاز 11كيلويی را بيش از 3400 

تومان به مردم عرضه كند. 
تمدن افزود: اگر برخی از نانوايان در وزن و 
كيفيت نان مصرفی مردم تجديد نظر نكنند، 
تعطيل می شوند و بالفاصله به متقاضيان 
نانوايی  مجوز  محدوده  همان  در  جديد 

جديد داده خواهد شد. 

مارین لوپن و اندیشه های افراطی 
برای تشکیل دولتی قوی 

جهان نما ایراننصف النهار

آمریکا:
 پارلمان افغانستان باید به سرعت 

تشکیل جلسه بدهد 
سياست  به  اعتراض  در  امريكا  خارجه  وزارت  سخنگوی  كراولی  فيليپ 
جويانه  مداخله  حركتی  در  و  افغانستان(  جمهوری  )رئيس  كرزای  حامد 
اعالم كرد كه پارلمان افغانستان بايد به فوريت تشكيل جلسه دهد.  امريكا 
هزاران سرباز در افغانستان مستقر كرده و حتی در محافل رسمی اين حق را 
برای خود قائل شده كه از ادبياتی دستوری در قبال دولت و مردم افغانستان 
 استفاده كند. حضور نظامی امريكا و متحدان اشغالگرش در افغانستان باعث 
قتل وعام هزاران افغانستانی شده است. كراولی گفت: ما تالش می كنيم تا اين 
موضوع حل شود ولی در عين حال روشن كرده ايم همانطوری كه سازمان 
ملل هم باور دارد پارلمان جديد بايد هر چه سريع تر تشكيل جلسه دهد. 
كرزای تصميم گرفته تشكيل جلسه پارلمان را به تأخير بيندازد. سخنگوی 
وزارت خارجه امريكا گفت كه دولت امريكا در تالش است تا اين وضعيت 
امريكا در كابل( حل كند. وی  ايكنبری )سفير  از طريق كارل  به ويژه   را 
افزود: بی شك ما می خواهيم شاهد پيشرفت سياسی و حركت به جلوی 

دولت باشيم و هيچ كوتاهی از جانب دولت نبايد صورت گيرد.

اعضای خانواده بن علی تحت تعقیب 
قرار می گیرند

)رئيس  علی  بن  العابدين  زين  همسر  كه  كرد  اعالم  تونس  كشور  وزير 
جمهوری مخلوع تونس( و ديگر اعضای خانواده اش در خارج تحت تعقيب 
قرار خواهند گرفت. به گزارش آسوشيتدپرس از تونس، احمد فريعه در 
يك برنامه كنفرانس خبری در تلويزيون دولتی گفت: درباره توانايی ما برای 
تعقيب بستگان رئيس جمهوری سابق و همسرش كه به خارج گريخته اند 
اظهار  وی  كرد.  نخواهد  آنان  به  كمكی  تونس  از  فرار  كه  بگويم   بايد 
داشت: تونس با كشورهای سراسر جهان پيمان هايی دارد. پس از فرار بن 
علی از اين كشور آفريقای شمالی در هفته گذشته به دنبال يك قيام مردمی 
بر سر فقر، فساد و سركوب سياسی، دولت موقتی در تونس تشكيل شده 
است. اين دولت از دستگيری 33 نفر از اعضای خانواده بن علی طی هفته 
جاری خبر داد. ليال طرابلسی همسر بن علی به دليل نفوذ گسترده و زندگی 

تجمالتی اش به ويژه در تونس مورد نفرت و انزجار قرار دارد. 

تظاهرات اعتراضی دانشجویان درهلند 
به خشونت کشیده شد 

تظاهرات دانشجويی در اعتراض به افزايش شهريه های دانشگاه ها درهلند 
 به خشونت و شورش كشيده شد. به گزارش ايرنا، اين دانشجويان همراه با 
به  اعتراض  در  درالهه  هلند  دانشگاه های  استاد  صدها  و  آموزان  دانش 
افزايش  و  دانشگاه ها  بودجه  كاهش  برای  كشور  اين  دولت  برنامه های 
شهريه ها در حال برگزاری تظاهرات بودند. معترضان كه به نوشته رسانه ها 
به حدود 15هزار نفر می رسيدند، ضمن سردادن شعارهايی پليس را با تخم 
مرغ و زباله مورد حمله قرار دادند. اين درگيری ها در نزديكی پارلمان هلند و 
دفتر مارک روته )نخست وزير اين كشور( رخ داد. شورش ها و خشونت ها 
زمانی شكل گرفت كه پليس سوار بر اسب سعی كرد تا تظاهركنندگان را 

متفرق كند. 
هنوز گزارشی از زخمی ها و مجروحان اين اعتراض ها منتشر نشده است، 
در حالی كه طبق خبرها تعدادی دستگير شده اند. در چارچوب برنامه های 
دولت هلند دانشجويانی كه 2سال بيش از زمان تعيين شده برای كسب مدارک 
دانشگاهی وقت بگذارند، بايد 3هزار يورو در سال اضافه پرداخت كنند. 
دانشگاه ها و كالج ها نيز بايد اين ميزان مبلغ را پرداخت كنند. دانشگاه ها 
معتقدند كه اين تصميم دولت هلند موجب فشار بر دانشجويانی كه برای 
تأمين شهريه خود كار می كنند، شده و از دست رفتن 7هزار شغل را در پی 

خواهد داشت. 

حریری: 
با نامزدی برای نخست وزیری دولت 

جدید، لبنان را نجات می دهم 
دولت  عمر  به  حزب ا...  خروج  كه  آن  از  پس  هفته  يك  حريری«  »سعد 
ائتالفی اش پايان داد در يك پيام تلويزيونی گفت كه به تالش برای حل بحران 
سياسی ناشی از تحقيقات سازمان ملل متحد درباره قتل پدرم ادامه خواهم 
داد. به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، نخست وزير موقت لبنان ابراز اميدواری 
كرد كه مذاكره های هفته آينده به سرپرستی ميشل سليمان )رئيس جمهوری 
لبنان( به كاهش بحران كمك كند. حريری اعالم كرد كه بار ديگر نامزد 
تصدی سمت نخست  وزيری لبنان است و از طرف فراكسيون »المستقبل« 
و ساير هم پيمانانش حمايت می شود. اعالم نامزدی حريری در حالی است 
كه گروه 8 مارس اعالم كرده نخست وزيری دوباره وی را نمی پذيرد. وی 
در جمع گروهی از هوادارانش با اعالم پايبندی به قانون اساسی لبنان گفت 
 كه بايد برای برون رفت لبنان از شرايط بن بست كنونی تالش شود. وی 
باشند طبق قانون  افزود: اگر كسانی به نخست وزيری من تمايل نداشته 
اساسی به هر نتيجه ای تن خواهم داد. سعد حريری با اشاره به اقدام های 
عربستان و سوريه تأكيد كرد: نتيجه تالش های عربستان و سوريه می توانست 
راه حلی برای خارج شدن لبنان از بحران سياسی و مذهبی ايجاد كند. حريری 
تأكيد كرد: كشور در بيشتر سال های زندگی من بين وحدت و تفرقه، جنگ و 
صلح، اميد و اضطراب در نوسان بوده و به همين دليل می خواهم آن را از يك 
فاجعه نجات دهم. گفته می شود كه دادگاه ويژه ترور رفيق حريری )نخست 
وزير پيشين لبنان( قصد دارد برخی از اعضای جنبش مقاومت حزب ا... لبنان 
را به دست داشتن در ترور رفيق حريری متهم كند. سيد حسن نصراله )دبير 
كل حزب ا... لبنان( نيز درباره هر گونه اقدامی كه موجب بروز اختالف در 

لبنان شود هشدار داده است.

اعتراف فیدل کاسترو به ارتکاب اشتباه 
در دوره زمامداری 

فيدل كاسترو كه به مدت 48 سال به عنوان رهبر كوبا زمام امور در اين كشور 
را در دست داشت اعتراف كرد كه در اين دوره اشتباه هايی مرتكب شده و 
خود را تسليم نوعی ايدآليسم كرده است ولی تأكيد كرد هرگز به كشورش كه 
در برابر سياست تهاجمی امريكا ايستادگی می كند خيانت نكرده است.  به 
گزارش خبرگزاری فرانسه از هاوانا، كاسترو با انتشار مقاله ای در روزنامه های 
اين كشور همچنين گفت: انقالبيون ديگر كوبا نيز اشتباه هايی داشته اند و ما 
هم مرتكب خطاهايی شده ايم ولی هرگز عملی كه منجر به خيانت به كشور 
شود از ما سرنزده است. كاسترو در مقاله خود افزود: ما هرگز به نابرابری، دروغ، 
عوام فريبی، رياكاری، تظاهر، فرصت طلبی، فساد، سوء استفاده از قدرت، زير پا 
گذاردن اخالق، جنايت و شكنجه تن نداده ايم. كاسترو كه چهار سال پيش از 
قدرت در كوبا كناره گيری كرد ولی همچنان از نفوذ زيادی در كوبا برخوردار 
است افزود كه بزرگ ترين اشتباهش اين بود كه تصور می كرد در جهان فقط 
يك راه برای رسيدن به عدالت و تأمين حقوق مردم وجود دارد، در حالی كه 
چنين نيست. كاسترو تأكيد كرد كه پس از بحران موشكی سال 1962 و نيز 
تهاجم امريكا به خليج خوک ها در سال 1961، انقالب اين كشور با وجود 
دشمنی های امريكا طی بيش از 50 سال گذشته همچنان پابرجا ايستاده است. 

كوبا طی نيم قرن گذشته همچنان تحت تحريم های امريكا بوده است. 

رئيس مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص 
مبنای  بر  بايد  ما  نظام معتقد است كه  مصلحت 
وضعيت  با  رابطه  در  اقتصادی  شاخص های 
به  شاخص ها  آنچه  بزنيم،  حرف  مردم  معيشت 
معيشت  كننده وضعيت  بازگو  می دهد،  نشان  ما 
با  رابطه  در  حال  درعين  روحانی  است.  مردم 
نيز  اقتصادی  شاخص های  از  برخی  وضعيت 
معتقد است كه ميزان رشد ناخالص ملی براساس 
و  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  تصويب 
و  باشد  درصد  بايد 8  رهبری  معظم  مقام  تأييد 
بانك مركزی حدود 2/5  اعالم  براساس آخرين 
درصد است و باالی 30 درصد از جوانان كشور 
آنها صفر درصد است   و  بيكار هستند و درآمد 
برای قضاوت  اين شاخص ها خود معيار خوبی 
در رابطه با وضعيت معيشت مردم است. حسن 
روحانی در گفتگوی با ايلنا در رابطه با وضعيت 

بخواهيم در  اينكه  برای  مردم می گويد:  معيشت 
رابطه با وضعيت معيشت مردم قضاوت كنيم بايد 
براساس شاخص های اقتصادی صحبت كنيم. وی 
ادامه می دهد: به عنوان مثال ميزان رشد ناخالص 
ملی را مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب 
 كرده و مقام معظم رهبری هم آن را تأييد كرده 

است. 
روحانی توضيح داد: در حال حاضر حدود يك 
مركزی  بانك  كه  است  سال  دو  يا  نيم  و  سال 
است  نكرده  اعالم  را  ملی  ناخالص  رشد  ميزان 
ميزان  مركزی،  بانك  اعالم  آخرين  براساس  اما 
با  ناخالص ملی حدود 2/5 درصد بوده و  رشد 
رشد 8 درصدی فاصله زيادی دارد و اين خود 
شاخصی است كه می توان براساس آن در رابطه 
با وضعيت معيشت مردم قضاوت كرد. روحانی 
تصريح كرد: يكی از شاخص ه���ای ديگری كه 

براساس آن می توان در رابطه با وضعيت معيشت 
مردم قضاوت كرد بيكاری است. در حال حاضر 
باالی 30 درصد از جوان های كشور بيكار هستند. 
يعنی بيش از 30 درصد از جوانان كشور درآمد 
هم  درصد  صفر  درآمد  با  و  دارند  درصد  صفر 
خوب  مردم  معيشت  وضعيت  نمی تواند   كه 

باشد. 
برای  تورم هم يك شاخص مهم  داد:  ادامه  وی 
سنجش وضعيت معيشت مردم است بنابراين با 
اقتصادی می توان در رابطه  بررسی شاخص های 
اگر  كرد.  قضاوت  مردم  معيشت  وضعيت  با 
صورت  برنامه ريزی های  براساس  شاخص ها 
گرفته باشد و پيش بينی ها تحقق پيدا كرده باشد 
غير  در  و  است  خوب  مردم  معيشت  وضعيت 
اين صورت مشخص است كه مردم از وضعيت 

معيشتی مناسبی برخوردار نيستند.

رئيس كل بيمه مركزی گفت: 61ميليارد تومان از 
حساب ويژه تحريم و تعهداتی كه از بابت خسارت 
هواپيما برعهده بيمه مركزی است به خانواده های 
خسارت ديدگان هواپيمای سانحه ديده بوئينگ 
7272 ايران اير پرداخت می شود. جواد فرشباف 
رسانه  در  بيمه  جشنواره  دومين  در   ماهريان 
ميليون  اين هواپيما 770  نامه  بيمه  افزود: سقف 
يورو بود و سقف بيمه نامه مسئوليت و بدنه آن نيز 
2 ميليون يورو بوده است. وی گفت: سقف تعرفه 
كشتی 3 ميليارد تومان، ناوگان كشتی 10 ميليارد 
آن ناوگان  و  تومان  ميليارد  دو  هواپيما  و   تومان 
8 ميليارد تومان بوده كه برای بهبود وضعيت ارايه 
اين سقف ها برداشته  اين بخش ها  خدمات در 
آنكه  بيان  با  بيمه مركزی  شده است. رئيس كل 
41 درصد از تعهد پرداخت خسارت اين هواپيما 
برعهده بيمه مركزی بوده، گفت: 59 درصد مابقی 
اين پرداخت نيز برعهده شركت بيمه ايران است. 

فرشباف ماهريان گفت: بيمه مركزی پس از بررسی 
كند.  پرداخت  را  خسارت  ميزان  دارد  آمادگی 
 وی در مورد مصوبه های شورای عالی بيمه نيز 
گفت: تعرفه بيمه در اين شورا نهايی شده و در 
نشست هفته گذشته مجوز فعاليت شركت های 
بيمه »ما« و »آرمان« صادر شده است. وی با اشاره 
به مرحله پنجم آزادسازی تعرفه بيمه گفت: هرچند 
تعرفه  نرخ  ها،  تعرفه  آزادسازی  دوم  مرحله  در 
كشتی و هواپيما آزادسازی شده بود اما هنوز اين 
بازار رقابتی نشده و در اين راستا بايد اقدام های 
الزم صورت گيرد. رئيس كل بيمه مركزی ادامه 
باعث  تعرفه  نظام  داد: در ساير رشته ها اصالح 
به  نرخ ها  و  شده  بيمه  صنعت  شدن  رقابتی 
خسارت های وارده نزديك شده است. فرشباف 
ماهريان اظهار اميدواری كرد كه نرخ های صنعت 
مناسبی  شكل  به  صنعت  اين  گسترش  با  بيمه 
گسترده تر  بيمه ای  پوشش های  و  سازماندهی 

شود. وی از رصد كردن بازار بيمه برای جلوگيری 
از انحراف اين صنعت از ابتدای سال آينده خبر 
داد و گفت: با استقرار نظام مالی و غيرتعرفه ای 
به  را  انحراف ها  ميزان  می توان  اين صنعت  در 
اين  شدن  اجرايی  با  آنكه  ضمن  رساند  حداقل 
طرح، شورای عالی بيمه می تواند از اين قسمت 
باشد.  داشته  تعرفه ای  نظام  اصالح  و  ارزيابی 
رئيس كل بيمه مركزی همچنين از ايجاد صندوقی 
بيمه  تبليغات در صنعت  مالی  منابع  تأمين  برای 
از  كشور خبر داد و گفت: قرار است 25درصد 
منابع اين صندوق توسط بيمه مركزی و 75 درصد 
از  بتوان  تا  شود  تأمين  شركت ها  ساير  توسط 
طريق شورای هماهنگی روابط عمومی اقدام های 
داد.  انجام  اين صنعت  در  تبليغات  برای  مؤثری 
با رصد كردن حقوق  از رسانه ها خواست  وی 
بيمه گذاران و فرهنگ سازی مناسب ميزان ضريب 

نفوذ بيمه را گسترش دهند.

سرپرست اداره كل اوق��اف و امور خيريه استان 
اصفه��ان با بيان اينك��ه ديدگاه جديدی نسبت 
است،  شده  ايجاد  استان  اين  در  موقوفات   به 
گفت: بارگاه امامزادگان و دارالقرآن ها با اين ديد 
حجت  ايرنا،  گزارش  به  می شوند.  احيا  جديد 
از  بازديد  در  اژدری  حسين  والمسلمين  االسالم 
از  يكی  افزود:  فالورجان  شهرستان  موقوفات 
راهكارهايی كه اسالم برای جلوگيری از افزايش 
اموال ارايه می دهد، انفاق است كه بهترين آن در 
اينكه  بيان  با  وی  می شود.  جلوه گر  وقف  قالب 
انسان در قالب وقف می تواند همه چيز داشته و 
برای حيات دنيوی و اخروی خود توشه راه بردارد، 
در  اموال  كردن  وقف  روايات،  در  كرد:  تصريح 
راه خير سفارش شده است. وی خاطرنشان كرد: 

موقوفات از قديم رايج بوده و تمام ائمه موقوفاتی 
داشتند. وی اظهار داشت: يكی از مسائلی كه سبب 
شد مردم كمتر به وقف روی آورند، عمل نكردن 
به وقف بود كه اين هم به دليل از بين بردن وقف 
در دوران پهلوی است. سرپرست اداره كل اوقاف و 
امور خيريه اصفهان از تهيه طرح جامع بقاع متبركه 
خبرداد و خواستار همكاری بيشتر مردم، شهرداری 
و شورای اسالمی شهر فالورجان و ديگر مسئوالن 
سازهای  و  ساخت  از  پيشگيری  برای  محلی 
غيرمجاز و احيای دوباره اماكن موقوفه شد. وی 
افزود: سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور حفظ 
و احيای بقاع متبركه بيشترين فعاليت خود را در 
بخش عمران و توسعه اماكنی از قبيل امامزادگان، 
مساجد، مقابر علما و بزرگان دين و حسينيه ها 

اختصاص داده كه در اين زمينه اولين گام تهيه طرح 
جامع و تصويب آن توسط شورای فنی سازمان 
اوقاف و امور خيريه است. نماينده مردم شهرستان 
اشاره  با  ديدار  اين  در  نيز  مجلس  در  فالورجان 
به جايگاه وقف در نظام اسالمی گفت: مرمت و 
آبادانی بقاع متبركه به تقويت بيشتر فرهنگ دينی 
مردم كمك می كند. حجت االسالم و المسلمين 
سيد ناصر موسوی افزود: بيش از 32 امامزاده دارای 
دارد  وجود  شهرستان  اين  در  معتبر  نامه  شجره 
كه بيشتر آنها به دليل ممانعت ميراث فرهنگی از 
بازسازی و عدم رسيدگی در حال تخريب است. 
به گفته وی بارگاه امامزاده ابوالقاسم پيشينه ای بيش 
از 700سال دارد كه هم اكنون رو به ويرانی است و 

خطر ريزش بر روی زائران را نيز دارد. 

انتخابات تعيين شورای مشورتی امور ايثارگران استاندار اصفهان در بنياد شهيد 
و امور ايثارگران استان برگزار شد.  مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
اصفهان در گفتگو با ايرنا افزود: 11 نفر عضو شورای مشورتی امور ايثارگران 
ايثارگران  مشورتی  شوراهای  عضو   152 رأی  براساس  اصفهان  استاندار 
فرمانداری های سطح استان تعيين شدند. محمد رضا رجايی افزود: اين افراد 
شامل يك جانباز، يك آزاده، يك همسر شهيد، يك فرزند شهيد، يك پدر شهيد 
و 6 نفر كارشناس در حوزه های مختلف فرهنگی، تربيتی، حقوقی و اقتصادی 
می باشند. وی يادآور شد: اولين دوره فعاليت شوراهای مشورتی ايثارگران 
استانداران سطح كشور به مدت دو سال بود و اكنون كه در دومين دوره فعاليت 
اين شورا ها قرار داريم، افراد برای چهار سال به عنوان مشاوران استانداران در 
حوزه ايثارگری و با رأی جامعه ايثارگر هر استان انتخاب می شوند. شورای 
مشورتی امور ايثارگران استاندار با هدف رسيدگی به امور ايثارگران و كمك 
به حل مشكل های اين قشر خاص كه زحمات زيادی برای به ثمر نشستن 
و بقای انقالب كشيده اند، در قالب ارايه پيشنهاد، مشاوره، تصميم سازی و 
سعی در اصالح قوانين به نفع ايثارگران در هر دوره به مدت چهار سال با رأی 

ايثارگران معتمد معين هر استان انتخاب می شوند.

زاینده رود
معاون وزير راه و ترابری و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل كشور 
گفت: در حال حاضر 300 دستگاه تردد شمار در جاده های كشور نصب شده 
است. شهريار افندی زاده در ديدار با استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت مديريت 
و نظارت بر جاده های كشور افزود: با راه اندازی مركز مديريت راه كشور در 
هفت استان امكان نظارت، برنامه ريزی و تحليل تردد راه ها و جاده های كشور 
فراهم شده است. وی با بيان اينكه تا سال آينده در تمام استان های كشور مركز  
مديريت راه به بهره برداری می رسد اظهار داشت: استان اصفهان تنها استانی 
است كه اداره های كل راه و ترابری و حمل و نقل پايانه های آن از دوربين های 
كنترل و نظارت بر جاده ها برخوردار هستند. استاندار اصفهان نيز در اين ديدار 
با قدردانی از خدمات اداره های كل راه و ترابری و حمل و نقل و پايانه های 
استان، بر  لزوم توسعه راه ها و پايانه های استان تأكيد كرد و گفت: با اقدام های 
خوب انجام شده در بخش پايانه ها و راه ها، چشم انداز روشنی در پيش روی 
استان قرار دارد. عليرضا ذاكر اصفهانی افزود: در نصب دوربين های نظارتی در 
جاده ها نبايد فقط نقاط حادثه خيز مورد توجه باشد، بلكه بايد پوشش دوربين ها 

به تمامی جاده های مهم استان هم گسترش يابد.

تشکیل کمیته ویژه طرح ضربتی جمع آوری 
و ساماندهی متکدیان در تهران  

استاندار تهران: 
محتکران و گران فروشان را پشیمان می کنیم 

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصحلت نظام: 
30 درصد از جوانان كشور بیکار هستند 

پرداخت خسارت به خانواده های مسافران سانحه هوایی اخیر 

برگزاری انتخابات شورای مشورتی
امور ایثارگران استاندار اصفهان  

نصب 300 دستگاه تردد شمار 
در جاده های كشور

سرپرست اداره کل اوقاف اصفهان: 
دیدگاه جدیدی نسبت به موقوفات ایجاد شده است 

چه خبر از پایتخت
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برگی از تاریخآژیر

در برگ��ی از تاريخ قس��مت های قبل 
به جنبش مشروطه پرداختيم. اينك به 
يكی از آثار به جا مانده از اين جريان 
اثرگ��ذار به عنوان حس��ن خت��ام اين 

بحث می پردازيم.
حضور بختياری ها در صحنه سياسی 
كش��ور با شركت در نبردهای مختلف 
از روزگار صفوي��ه آغاز و موجب باز 
ش��دن پای آنان به ام��وری می گردد 
كه تا آن زمان در اس��ناد و متون از آن 

خبری موثقی در دست نيست.
اوج اي��ن فعاليت ها در زم��ان قاجار 
با ش��ركت بختياری ها در جنگ های 
ايران و روس و در لش��گر ش��اهزاده 
عباس ميرزا و سپس جنبش مشروطيت 

شكل می گيرد.
آنان به رهبری كس��انی چون: س��ردار 
اس��عد، س��ردار ظف��ر، س��ردار بهادر 
و صمص��ام الس��لطنه ب��ه اصفهان و 
س��پس ب��ه تهران ي��ورش ب��رده و به 
كم��ك س��اير جنگجوي��ان ب��ه اعاده 
مش��روطه ای ك��ه نع��ش بزرگواری 
چون »ش��يخ فصل اله ن��وری« همانند 
 پرچم استيالی غرب زدگی بر آن بود 

می پردازند.
كتيبه ه��ای مش��روطيت ك��ه ب��ه نام 
سردار ظفر و س��ردار اسعد دو تن از 
رهبران اصلی تحرک مش��روطه آرايی 
بختياری ها باقی مانده اند يادگارهايی 
هس��تند، آنچ��ه از آن هن��گام در اين 
خان��ه روی داده اس��ت. كتيبه ه��ای 
پيرغار بر س��ه س��طح س��نگی ولی به 
دنب��ال هم دارای يك متن می باش��ند 
و در محل��ی بس��يار زيب��ا و ديدنی و 
پ��ر جاذب��ه در فاصل��ه 5 كيلومت��ری 

 ش��هر فارس��ان بر ديواره ك��وه نقش 
بسته اند.

با توجه به قراين و شواهد كتيبه های 
فعل��ی به ج��ای كتيبه های باس��تانی 
ك��ه از قب��ل در اي��ن مح��ل وج��ود 
 داش��ته ب��ا محو نم��ودن آنها ترس��يم 

شده اند.
مت��ن كتيبه ها اينگونه آغاز می ش��ود 
»چنين گويد حاجی خسرو خان سردار 
ظف��ر كه در س��نه 1324 آزاديخواهان 
ايرانی از مقام سلطنت تقاضای مشروطه 
نمودند مظفرالدين شاه قاجار طاب اله 
ثراه حكم مشروطيت را دست خط و 
 بعد از ان��دک زمانی به رحمت ايزدی 

پيوست.«
س��پس به توپ بس��تن مجلس توسط 
محمد عليشاه اشاره دارد و چگونگی 
اجماع و حركت سران ايل و سواركاران 
بختياری را به سوی اصفهان و تهران و 
 سرانجام پيروزی مشروطيت را تشريح 

می نمايد. 
اين كتيبه ه��ا تاريخی مجمل از واقعه 
مش��روطيت بوده كه توس��ط افرادی 
ك��ه خ��ود در اين جنب��ش نقش مؤثر 
 داش��ته اند بر صفحات سنگی نگارش 
ش��ده اند. جا دارد اين آثار گرانبها را 
ارج نه��اده و با توجه به اينكه محل و 
موقعيت آنها نيز در مكانی زيبا در دل 
طبيعت و در كنار چشمه های پر آب و 
جوشان پيرغار است در حفظ و معرفی 
آنها تالش نماييم و شهرداری فارسان 
كه مس��ئول محوطه سازی اطراف آن 
است با اجرای طرحی درخور، جذب 
و جلب هر چه بيشتر توريست در اين 

منطقه كوشش نمايد.

ده روش مفيد و مؤثر برای جلوگيری 
از بروز خالقيت در سازمان 

1 – با هرگونه انتقاد و پيشنهادی جهت 
بهبود وضع سازمان به شدت مخالفت 
كنيد و اجازه ندهيد به هيچوجه وضع 
موج��ود زي��ر س��ئوال برود و س��عی 
در موج��ه نش��ان دادن حال��ت فعلی 
كنيد و ب��ه افراد اجازه س��ئوال كردن 
 و پيگي��ری در م��ورد چ��رای امور را 

ندهيد.
2- س��عی كنيد محيط ب��ه طور كامل 
خش��ك و رسمی باش��د و كاركنان از 
فضای پر استرس و نا آرام اداری رنج 
ببرن��د و از ايجاد محيطی دوس��تانه و 

آرام پرهيز نماييد.
3- هم��واره انتصابات ناشايس��ت در 
س��ازمان انج��ام بدهيد ب��ه طوری كه 
كاره��ای كوچ��ك را به اف��راد بزرگ 
و كارهای بزرگ را ب��ه افراد كوچك 
واگ��ذار نماييد. اف��راد ناالي��ق را در 
پست های كليدی سازمان و صاحبان 
انديش��ه و فكر را به عنوان زيردستان 

آنها قرار دهيد.
از اف��راد متخص��ص در مش��اغل غير 
تخصصی اس��تفاده كنيد و از افراد در 
پس��ت هايی كه مرب��وط به تخصص 

خودشان است استفاده نكنيد.
4- ايجاد ترس از شكست در پرسنل 
و خودت��ان ايجاد كنيد ب��ه طوری كه 
همواره درس��ت تري��ن كار را انتظار 
داش��ته و ب��ه هيچوجه اجازه اش��تباه 
ندهيد )يك اش��تباه مس��اوی سياهی، 
 توبي��خ و در نهاي��ت اخ��راج دايمی

از كار(
5- از افزاي��ش آگاه��ی و اطالع��ات 
پرسنل و آموزش حين خدمت به آنها 

جلوگيری به عمل آوريد.
6- اف��رادی ك��ه ايده ه��ای جدي��د 
می دهن��د را ب��ه تمس��خر بگيريد و 
اگ��ر در جمع ايده ي��ا نظريه ای ابراز 
 كردن��د در همان جمع آنه��ا را تحقير 

نماييد.
7- در س��ازمان ايج��اد بی انگيزگ��ی 
كني��د و ب��ا راه اندازی جن��گ روانی 
افراد خالق و مبتك��ر را درگير نماييد 
به طوری كه دنب��ال نقاط ضعف آنها 
بوده و با بزرگ كردن اين نقاط ضعف 
فضای نا امن روانی ب��رای آنها ايجاد 

كنيد.
8- جو بی اعتمادی و عدم ش��فافيت 
از  و  بزني��د  دام��ن  س��ازمان  در  را 
تفويض اختيار به پرس��نل سازمان به 
 دلي��ل بی اعتم��ادی به ش��دت پرهيز 

كنيد.
9- از فعاليت ه��ای نو و روش های 
ب��ه س��مت  نكني��د.  اس��تفاده  ت��ازه 
روش های نو و تازه به ويژه كارهايی 
كه به وسيله س��ازمان ديگری امتحان 

نشده است نرويد.
10- نظام پرداخت حقوق و دس��تمزد 
را ط��وری تنظيم نماييد ك��ه مديرانی 
ك��ه با توصيه ه��ای فوق بر س��ر كار 
گذاشته ايد بيشترين دريافتی را داشته 
باش��ند و حقوق افراد صاحب فكر و 
دارای ايده را كه زيردست آنها هستند 
با انواع و اقسام بهانه ها كسر نماييد. 

یوسف ظهیری

رواب��ط عمومی ه��ر س��ازمان مجموعه 
اقدام ها وكوشش های حساب شده ای 
اس��ت كه مديري��ت آن س��ازمان برای 
تصوير كردن چهره ای مثبت از سازمان 
در مي��ان گ��روه هايی كه با س��ازمان در 

ارتباطند انجام می دهد.
ي��ك روابط عمومی اي��ده آل بايد دارای 

شرايط ذيل باشد. 
مخاط��ب م��دار و مخاط��ب مح��ور 
باشد: يعنی نيازسنجی به موقع جامعه. 
شناخت نيازها و خواست های مشتريان 
و مخاطبان اولين اصل مش��تری مداری 
است. س��ازمانی كه به مقوله توجه نكند 
در موجبات و اس��باب ناب��ودی خود را 
فراه��م خواهد نمود. اما اي��ن وظيفه بر 
عهده روابط عمومی اس��ت كه هر چند 
وقت يكبار به بررسی و شناخت نيازهای 

مشتريان بپردازد.
در اصول��ی ك��ه ب��رای رواب��ط عمومی 
مش��تری گرا و مخاطب مدار عنوان شده 

است نظير:
 كش��ف نيازها و خواست ها و عاليق 

مخاطب 
 تهي��ه و تدوين برنام��ه كار برای ارضا 

اين خواست ها 
 شناخت ويژگی ها و خصوصيت های 

مخاطبان
 پژوهش مس��تمر جهت روزآمد كردن 

اطالعات و تصميمات 
 افزايش مس��تمر مجراهای ارتباطی با 
مخاطبان يك اصل اساسی در اين مبحث 
نبايد فراموش كرد اين است كه مشتريان 
ناراض��ی را نبايد رها نمود بلكه بايد آنها 
را فراخوان��د و از نظريات آنان در جهت 
مثبت اس��تفاده نمود و اگر جای توضيح 
دارد آنها را مج��اب نمود و هدايت كرد 
زيرا مشتری ناراضی در بيرون از سازمان 
هزين��ه س��نگينی را بر س��ازمان تحميل 

خواهد نمود.
خالقی��ت و ن��وآوری: از آن جايی كه 
روابط عمومی يك سازمان همانطور كه 
از تعري��ف آن برمی آي��د به عنوان قلب 
تپنده سازمان به ش��مار می آيد بنابراين 
خالقي��ت و ن��وآوری و جنب و جوش 
و تكاپ��و و حرك��ت ب��رای رس��يدن به 
هدف های س��ازمانی از ضروريت های 
اين بخش از اداره محس��وب می ش��ود. 
بنابراين روابط عمومی ای كه به اين اصل 
نپردازد و به اين باور نرسد می توان از آن 
به ي��ك روابط عمومی مرده ياد نمود كه 

جز روزمرگ��ی و انجام كارهای تكراری 
هيچ كار ديگری نمی تواند انجام دهد.

استقالل: متأسفانه بزرگ ترين مشكلی 
كه رواب��ط عمومی ها در ح��ال حاضر 
دامنگير آن هستند اين است كه استقالل 
كاری در حوزه وظيفه روابط عمومی ها 
جايی ندارد. به عبارت ديگر مدير روابط 
عموم��ی اين حق برايش وجود ندارد كه 
در مورد پرسنلی كه به اين بخش فرستاده 
می ش��ود اظهار نظر كن��د و او را مورد 

ارزيابی قرار دهد.
کنجکاوی فوق العاده: مدير و پرسنل 
فع��ال در رواب��ط عموم��ی باي��د آنقدر 
كنجكاور باش��د به ط��وری كه از تمامی 
فعاليت های سازمان خود و افراد مشغول 
در سازمان خود آگاهی كامل داشته باشد 
و حتی س��ازمان ها و مؤسس��اتی كه با 
س��ازمانش در ارتباط و تعامل هستند را 
به خوبی بشناس��د و از فعاليت های آنان 

مطلع باشد.
البت��ه كنجكاوی با دخالت كردن در امور 
اداری و وظاي��ف س��اير قس��مت های 
دارد.  چش��مگيری  تف��اوت  س��ازمان 
كنجكاوی در اين جا بدين معنی اس��ت 
كه حوزه اطالعاتی انس��ان وس��يع باشد 
يعنی مدير روابط عمومی از آرش��يوهای 
اطالعات��ی وس��يعی برخوردار باش��د تا 
ب��ه موقع از آن اطالعات اس��تفاده كند و 
از اخبار روز و فعاليت های س��ازمان و 
هدف ه��ای كوت��اه مدت، مي��ان مدت 
و بلند مدت س��ازمان با خبر باش��د و با 

 تكيه بر دانس��ته های مربوطه و حاصله 
فعاليت هايش را برنامه ريزی كند.

توج��ه به عنص��ر اقن��اع در روابط 
عموم��ی: اقن��اع عبارت اس��ت از يك 
فرايند ارتباط��ی كه برای تغيير نگرش و 
در نهايت رفتار مخاطب با عدم توس��ل 
ب��ه زور، جبر، تهدي��د و فريب صورت 
می گي��رد. اقناعی كه بر پايه زور باش��د 
به شكس��ت منجر می گ��ردد. اما نقش 
مش��اركت مخاطب در فرآيند اقناع پيش 
می آي��د و در برابر منب��ع ارتباط اقناعی 

وزن و ارج پيدا می كند.
عوامل زیر ب��رای موفقیت در یک 

ارتباط اقناعی مؤثر است:
 مخاطب پژوهی

 اعتبار منبع
 ارتباط موضوعی با منافع مخاطبان 

 وضوح و روشنی پيام 
 زمان و مكان برقرار ارتباط اقناعی 

 جلب مش��اركت مخاطب��ان در فرايند 
ارتباط

 ارائه پيشنهاد و راه كارها
 انتخاب محتوا و ساختارهای مؤثر پيام 

اقناعی 
نظرس��نجی مستمر از فعالیت های 
سازمان: كوش��ش در راه شناخت آراء 
و عقايد مردم پيشينه ای دراز دارد. انسان 
از زمان��ی كه ب��ه موجوديت خويش پی 
برد پيوس��ته پی كاوی در جهت سنجش 
افكار ديگران موض��وع كنجكاوی های 
او بوده اس��ت. در دنيای پيچيده امروزی 

شناخت افكار عمومی دشوار است زيرا 
انس��ان در اين عصر به طور دائم در حال 
تغيير و تحول اس��ت كه اي��ن امر باعث 
شده كه افكارسنجی نيز با مشكل مواجه 
ش��ده باشد. امروزه نظرس��نجی آن الين 
م��د نظر اس��ت يعنی از طري��ق اينترنت 
می توان س��ريع تر به نظ��رات مردم پی 
برد و در وقت و هزينه های جانبی ديگر 
كه ساير نظرس��نجی ها با خود به همراه 
دارند می توان صرفه جويی نمود. اما در 
نظرس��نجی اولين اصل مخاطب شناسی 
اس��ت يعنی اينك بدانيم كه طرف مورد 
نظر ما چه كسی است و چه عقايدی دارد 
و تا چه حد با س��ازمان ما و خدماتی كه 
توسط سازمان ارائه می شود آشنا است.

نكته هايی كه در طرح سئوال بايد به آن 
توجه نمود به قرار زير است:

 ابتدا بايد مش��خص نم��ود كه چه نوع 
اطالعات و ت��ا چه اندازه از جزييات مد 

نظر است.
 هدف های تحقيق را به طور مش��روح 

بيان كنيم.
 تعداد افراد پاسخگو را مشخص كنيم.

 از جم��الت س��اده و قاب��ل فهم برای 
عموم استفاده شود.

رواب��ط عمومی در زم��ان بحران و 
بروز فاجعه: بزرگ ترين زمان آزمايش 
مهارت، كاردانی و كارآيی و شايس��تگی 
مس��ئوالن روابط عمومی در هنگام بروز 
فاجعه و بحران ناگهانی در سازمان شناخته 
می شود. در زمان بحران مديريت بحران 
بس��يار مهم است زيرا يك پديده تأسف 
بار و غير منتظره باعث ايجاد اضطراب و 
حساسيت شديد، عصبانيت و ترس افكار 
عمومی می ش��ود، در اين زمان است كه 
اعتب��ار و حيثيت س��ازمان و صالحيت 
مديران به زير س��ئوال می رود. در چنين 
ش��رايطی مردم، مقام��ات و به خصوص 
وس��ايل ارتباط جمعی بيش��ترين فشار 
 را بر روی اعصاب مديران و مس��ئوالن 
روابط عموم��ی وارد می آورند. در زمان 
بح��ران بهترين روش��ی كه ي��ك روابط 
عمومی ايده آل و آگاه و مطلع به وظايف 
خ��ود می تواند به كار گي��رد اتخاذ يك 
خط مش��ی ارتباطی، برای روشن كردن 
افكار عمومی اس��ت. مديريت سازمان و 
روابط عمومی بايد به س��رعت سياست 
خبری آگاه كنن��ده را در پيش بگيرند و 
اخب��ار و اطالعات همراه ب��ا تحليل ها 
و نظريه ه��ای متخصص��ان را در اختيار 
وسايل ارتباط جمعی و هر مقام و انجمن 

و سازمان كه متقاضی است قرار دهند. 

جامعه

به گزارش فارس، مثل هميش��ه با دلش��وره و فكر اينكه 
امروز كدام زندگی از هم پاشيده می شود، از در ورودی 
دادگاه كه به حياط منتهی می شد، وارد شدم. هنگام قدم 
زدن در حياط روی صندلی وس��ط دادگاه مرد ميانسالی 
نشس��ته بود كه توجهم را به خود جلب كرد. با برداشتن 
قدم های سنگين و بلند به مرد نزديك و نزديك تر شدم، 
 كنار او نشس��تم و دنبال واژه ای برای ش��روع صحبت با 
او ب��ودم كه ناگهان مرد با خ��ود زمزمه كرد زهرا تو كه 
مرا دوست داش��تی من بدون تو نمی توانم زندگی كنم. 
با آرام��ی به مرد گفتم: زهرا كجاس��ت، او گويی با من 
غريبی نكرد و به من خيره ش��ده و با چش��مان اش��ك  
آلود با انگشتان پينه بسته اش به بوفه انتهای حياط اشاره 
كرد. س��ريع از روی صندلی بلند ش��دم و با چش��مانم 
ب��ه دنبال زهرايی ك��ه حاال اين مرد مهربان را دوس��ت 
نداش��ت، می گشتم. زهرا را روی پله ها پيدا كردم، آرام 
و با صدايی لرزان صدا كردم زهرا، س��رش را برگرداند 
و بلند ش��د و مرا در آغوش كشيد صدای هق هقش كل 
فضای حياط را پر كرده بود و وقتی در آغوش��م بود تند 
زدن ضربان قلبش را حس كردم با او بر لبه پله نشستم. 
او به من خيره ش��د و بدون اينكه حرفی بزنم شروع به 
صحبت كرد. ديگر نمی تواند در كنار مردی كه 20 سال 
از او بزرگتر اس��ت زندگی كند و حاال می خواهد بعد از 
گذشت 7 سال از زندگی با اين مرد ميانسال، از او جدا 
ش��ود. نمی دانس��تم بايد به زهرا و امث��ال او چه بگويم، 
 مگر زمان ازدواج نمی توانس��ت درست تصميم بگيرد. 
نفس نفس زدن های بلند و ضربان تندش نش��ان از اين 
بود كه اين كار از روی خواس��ت قلبی اش نيست و بعد 
از گذشت چند ثانيه كه سرش پايين بود،  دستانم را بين 
دو دست خود گرفت و گفت می خواهم از محمود جدا 
شوم تا ديگر هيچ كسی مرا مسخره نكند، از او پرسيدم 
چه كس��ی حق دارد ش��ما را مس��خره كند! اين زندگی 
شماست و نبايد به خاطر حرف های مردم زندگی ات را 
خراب كنی ناگهان وسط حرفم زد زير گريه و گفت به 
همين اميد 7 س��ال در كنارش ماندم و پيش خودم گفتم 
همه چيز درست می شود ولی هر روز حرف های فاميل 
مثل پُتكی برس��رم كوبيده می شد و من ديگر راهی جز 
جدايی پيدا نكردم و از او خواستم به كنار محمود برود 
و بار ديگر مانند دو انسان عاقل و به دور از صحبت های 
اقوامش به ادامه زندگی اش فكر كند، اما حرف و حديثها 
هميشه خواهند بود و او نبايد به آنها توجهی بكند. وقتی 
دس��تان پرمهر زهرا را در دستان محمود ديدم احساس 
ك��ردم همه ی اف��راد احتياج به پتكی ب��رای خود آمدن 
دارند. زندگی هايی كه با هر تلنگری از هم پاشيده و با 
چند واژه دوباره وصل می ش��ود. چرا در اين دنيا به هم 
ديگر محبت نكنيم و يك ديگر را دوست نداشته باشيم 

وقتی زمان مانند باد می گذرد. 

زندگي هایي كه با یك تلنگر از 
هم پاشیده مي شود

پنجرهزیر پوست شهر

خداحافظ خالقیت؟!! نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون 
داخلي در کاشان برگزار مي شود 

دوره آموزش مهارت زندگي براي 
رانندگان چهارمحالي برگزار مي شود 

اطالع رساني درست بهترین شیوه 
تبلیغ نظام است 

مس��ئول اتحاديه درودگران و مبلسازان شهرستان 
كاش��ان گف��ت: دهمي��ن نمايش��گاه مبلم��ان و 
دكوراس��يون داخلی با شركت 130 توليدكننده از نقاط 

مختلف كشور در كاشان برگزار می شود. 
جعف��ر درس��تكار، در گفتگ��و ب��ا ايرنا، وس��عت اين 
نمايشگاه را يك هزار و 500 مترمربع ذكر كرد و گفت: 
تهران بيش��ترين شمار ش��ركت كننده در اين نمايشگاه 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. وی، ان��واع مبلمان 
استيل و چوبی،  س��رويس خواب، سرويس آشپزخانه، 
بوف��ه و ويترين را از جمله م��واردی نام برد كه در اين 
 نمايش��گاه برای بازديد و ف��روش به عالقمندان عرضه

می شود. 
درس��تكار، ه��دف از برگزاری اين نمايش��گاه را ايجاد 
روحيه رقاب��ت در توليدكنندگان و نمايش آخرين و به 
روزترين مبلمان و دكوراس��يون داخل��ی بيان كرد. اين 
نمايش��گاه با هم��كاری اداره بازرگان��ی و مجامع امور 
صنفی كاشان،  از ششم تا يازدهم بهمن ماه سال جاری 

در اين شهرستان برگزار می شود.

بهزيس��تی  اجتم���اع��ی س��ازم����ان  مع��اون   
چهارمح��ال وبختي��اری از برگ��زاری دوره های 
آموزش مهارت های زندگی برای رانندگان اين اس��تان 

خبر داد.
به گزارش ايرنا س��ياوش احمدی اف��زود: برگزاری اين 
دوره ها بر بهبود نگرش رانندگان نس��بت به مواد مخدر 
و عزت نفس آنها در خانوانده كمك می كند. وی گفت: 
اين آموزش ها مهارتها يی را كه انسان از ابتدای زندگی 
به روش س��عی و خطا به صورت پراكن��ده از خانواده، 

دوستان و جامعه می آموزد را در بر می گيرد.
احم��دی به بح��ث اعتياد و گس��ترش آن بي��ن جوانان 
اش��اره كرد و اف��زود: اين دوره ها به منظور آش��نايی با 
 مضرات سوء مصرف مواد مخدر و معضالت آن برگزار 

می شود. 

 فرماندار شهرستان فارسان از اطالع رسانی درست 
به عنوان بهترين ش��يوه ب��رای تبليغ و بيان عملكرد 
نظ��ام نام برد. بهروز مردانی ن��ژاد در گفتگو با ايرنا اظهار 
داش��ت: صداقت در بيان اطالعات و عملكرد، در اطالع 

رسانی نقش محوری ايفا می كند. 
فرماندار فارسان با اشاره به سالگرد پيروزی انقالب، تأكيد 
كرد: بايد در برگزاری اين جش��ن ها با رويكرد مردمی و 
افزايش مشاركت هر چه بيش��تر تالش كرد. مردانی نژاد 
تصريح كرد: 25 كميته برای برگزاری هر چه باش��كوه تر 

اين جشن ها فارسان فعاليت می كند.

دث
حوا

سرپرست مركز اطالع رسانی فرماندهی استان اصفهان با اشاره به 
تصميم قاطع مسئوالن انتظامی و قضايی استان اصفهان از اجرای 
طرح ويژه دس��تگيری مجرمان تحت تعقيب تا پايان س��ال خبر 

داد.
مصطفی صادقيان با بيان اين خبر اظهار داشت: جلسه راهبردی و 
تعامل بين مسئوالن انتظامی و قضايی با حضور فرمانده انتظامی، 
دادس��تان عمومی و انقالب استان و رئيس دادگستری شهرستان 
اصفهان در محل دادگستری اين شهرستان برگزار شد. وی افزود: 
در اين جلس��ه مسئوالن قضايی اس��تان از اقدام های فرماندهی 
انتظامی اس��تان در خصوص اجرای احكام قضايی و رس��يدگی 

سريع به پرونده های جرم و جنايت تقدير و تشكر كردند. 
سرپرست مركز اطالع رسانی پليس اصفهان عنوان داشت: يكی 

از نكته های مهم اين جلس��ه تصميم گي��ری برای اجرای طرح 
ويژه توسط نيروی انتظامی در خصوص دستگيری مجرمان تحت 
تعقي��ب و تحويل آنها به مراجع قضايی بود كه با اين كار حلقه 
محاصره مجرمان از اين پس تنگ تر خواهد شد و اين گونه افراد 

جرأت جوالن در سطح استان را نخواهند داشت.
اين مقام مسئول، تعامل بيشتر بين دادگستری و فرماندهان انتظامی 
شهرس��تان ها و برنامه ريزی ب��رای آموزش ضابطين قضايی در 
س��طح استان از ديگر موردهای مطرح شده در اين جلسه عنوان 
كرد. صادقيان در پايان خاطرنشان كرد: مسئوالن حاضر در جلسه 
همچنين با اش��اره به نقش دواير مشاوره كالنتری ها در كاهش 
پرونده های قضايی، خدمت رس��انی به م��ردم و كاهش جرائم 

اجتماعی بر تقويت هر چه زودتر اين دواير تأكيد كردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از كاهش 24 درصدی وقوع 
سرقت داخل خودرو طی آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل 
آن خبر داد. سرهنگ محمدعلی بختياری با بيان اين خبر اظهار 
داشت: طی آذرماه سال جاری با كاهش 11 درصدی در مجموع 
جرايم نسبت به يك ماه قبل آن رو به رو بوديم. اين مقام مسئول 
عنوان داشت: در سرقت اماكن خصوصی 17 درصد و سرقت 
داخل خودرو نيز 24 درصد كاهش وقوع صورت گرفته است. 
وی با بيان اينكه ني��روی انتظامی با تجهيزات و امكانات ويژه 
خود بر نحوه تحرک مجرمان اشرافيت كامل دارد تصريح كرد: 
شناسنامه منطقه های جرم خيز شهرستان اصفهان توسط پليس 
 اين شهرس��تان تدوين ش��ده و مأموران پليس های تخصصی 
با برنامه ريزی ويژه و زمانبندی خاص در اين منطقه ها حضور 

يافته و نس��بت به برخورد با مجرمان و قانون ش��كنان اقدامی 
می كنند.

اين مقام مسئول بيشترين آسيب ها و جرايم را مربوط به نقاط 
حاشيه نش��ين ذكر كرد و گفت: براساس تحقيقات انجام شده 
ارتباط مستقيمی بين حاشيه نش��ينی و جرم وجود دارد كه در 
اين خصوص نيز پليس شهرس��تان برنامه های ويژه ای را در 
نظر گرفته و از س��اخت و سازهای غير مجاز در اين منطقه ها 
جلوگيری خواهند كرد. سرهنگ بختياری با تأكيد بر اين نكته 
كه پليس متولی ساماندهی حاشيه نشينی نمی باشد بيان داشت: 
موضوع حاش��يه نشينی مسأله ای نيست كه بتوان به سرعت و 
توسط يك ارگان برطرف شود بلكه بايد تمامی مسئوالن اجرايی 

كشور به اين موضوع توجه كنند.

کتیبه های پیر غار تاریخ مجمل مشروطیت 

واكنش كلی و كوتاه به يك واقعيت غير منتظره همراه 
با يك حالت عاطفی خوشايند يا ناخوشايند هيجان 
ناميده می ش��ود. در روان شناسی هيجان ها جايگاه 
بس��يار حساس و بنيادی دارند. زيرا ريشه بسياری از 
اختالل های روانی را تشكيل می دهند. حتی سالمت 
انسان را تضمين می كنند. به عنوان مثال ترس باعث 
فرار از خطر و خبط جان می شود. تالش های گسترده 
توسط فالسفه، فيزيولوژيست ها و روان شناسان برای 
بررس��ی هيجان ها به عمل آمده، اما شيوه عمل آنها 
هنوز به صورت فرضيه باقی مانده اس��ت. مطالعات 
مختلف نش��ان داد كه در ظهور و تكوين جلوه های 

هيجان، فرهنگ هم نقش به سزايی دارد. 
تأثير در زندگی 

به هنگام هيجان قدرت تفكر و قدرت عمل می تواند 
فلج ش��ده و يا قدرت يابد. ساده تر اينكه گاه هيجان 
ذهن را خالی می كند و فرد نه می تواند چيزی بگويد 
و نه انجام ده��د. نمونه آن همان ضرب المثل ترس 
برادر مرگ است، می باشد. چرا كه فرد قادر به انجام 

كاری و عكس العملی نيس��ت و گاه فعاليت ذهن را 
افزايش می دهد، تحليل را پرواز می دهد، الهام بخش، 

خالقيت برانگيز و نيروبخش می شود. 
طرز کار و عملکرد 

هنگام هيجان دو عصب س��مپاتيك و پاراسمپاتيك 
جهت عكس هم عمل می كند. سمپاتيك بدن را برای 
حالت اضطراری آماده می كند و پاراسمپاتيك او را به 
س��وی آرامش فرا می خواند و علت تفاوت عملكرد 
آنها در آماده كردن مواد شيميايی جداگانه است كه يكی 
موجب برانگيختگی و ديگری باعث آرامش می شود. 

ارتباط با سایر علوم 
اين بحث در ش��اخه های مختلفی از علوم انس��انی 
و رفت��اری و علوم اجتماعی جايگاه وي��ژه ای دارد. 
چ��را كه هيجان و بروز جلوه های آن يعنی رفتار در 
ارتباط نزديكی با فرهنگ و آداب اجتماع قرار دارد. از 
سوی ديگر در حيطه روان شناسی فيزيولوژيك قرار 
می گيرد و از ديدگاه فيزيولوژيكی مورد بررسی قرار 
می گيرد. حفظ و س��المت روان و جسم مهم ترين 

كاركرد هيجان برای انس��ان است. ظهور يك هيجان 
روحی و بروز جلوه های آن و در نتيجه پاسخ فرد به 
آن باعث تخليه و آرامش روحی می گردد و در نتيجه 
دس��تگاه ايمنی بدن را تقويت می كند و همچنين از 
لحاظ جنسی باعث به فعاليت افتادن ارگانيزم و حفظ 

جان می شود. 
چشم انداز و آینده بحث 

حاصل مطالعات ما را بر اين نكته واقف می كند كه بر 
هيجان های مثبت تأكيد داشته باشيم. چرا كه تحقيقات 
نش��ان داده اس��ت كه در بين بيماران قبلی آنهايی كه 
بيش��تر در خود فرو رفته اند، بيشتر از كسانی كه شاد 
هس��تند، از بيماری خود رنج می برند و يا اشخاصی 
ك��ه از نظر هيجانی افت قابل مالحظ��ه ای دارند. از 
بروز خش��م جلوگيری می كنند يا خود را بی پناه و 
بدون تكيه گاه احساس می كنند، بيشتر از ديگران به 
بيماری سرطان مبتال می شوند. خالصه اينكه نگرش 
فرد نسبت به هيجان ها، می تواند دستگاه ايمنی بدن 

را تقويت كرده بر طول عمر انسان بيفزايد.   

 آموزش ش��هروندی از اركان اساسی زندگی اجتماعی 
 عص��ر حاض��ر اس��ت، و در جوامع صنعت��ی از طريق 
برنامه ريزی های متنوع به آموزش مهارت های زندگی 
می پردازد. اين مولفه در جهت اس��تحكام دموكراسی و 

مشاركت مدنی شهروندان نقش بارزی دارد. 
اي��ن آموزه ها در برگيرنده يادگي��ری دانش، مهارت ها 
و ارزش هايی اس��ت كه با ماهيت و ش��يوه های اداری 
يك نظام مردم س��االر و مش��اركتی همخوانی دارد؛ و 
از هم��ان دوران كودك��ی به گونه ای اس��ت كه كودک 
را درگير مش��اركت با اجتماع و محي��ط پيرامون خود 
می كن��د. آموزش ش��هروندی امروزه نق��ش مهمی در 
تقويت روح جمع��ی و وجدان جمعی جامعه دارد؛ در 
واقع چنين آموزش هايی در يك جامعه باعث اين شده 

كه سه عنصر اصلی شهروندی چون نظام حقوقی، حس 
عضوي��ت ملی و حس تعلق و وابس��تگی اجتماعی در 
وضعي��ت ارتباطات بين فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار 
باشد، چنين آموزش هايی با مسائل جمعی و رفتارهای 
نوع دوستانه، جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی، خوش 

خويی و حس وظيفه شناسی و... ارتباط دارد. 
يادگيری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزايش 
كيفي��ت زندگی جمع��ی و تقويت س��رمايه اجتماعی 
می انجام��د. اين آموزه ها به تقويت اخالق اجتماعی و 
بس��ط همبستگی اجتماعی يك جامعه در سطح محلی 

ملی و جهانی منجربه شده. 
در واق��ع نقش چنين آموزه هاي��ی ارتباط تنگاتنگی با 
رفتاره��ای اخالقی و اخالق دارد. آموزش ش��هروندی 

ب��ه عن��وان ي��ك واقعي��ت اجتماع��ی از مؤلفه های 
نظام دموكراس��ی سياس��ی و ش��اخص كلي��دی برای 
 تحق��ق دموكراس��ی در ح��وزه عموم��ی جامعه مدنی 

است.
آموزش ش��هروندی به عنوان يك واقعيت اجتماعی در 
ساختار فرهنگی جامعه ايران در قالب سه شكل: امتناع 
شهروندی، امكان شهروندی و ايجاب شهروندی قابل 
مطالعه اس��ت. در واقع زمينه های اصلی و شكل دهنده 
تربيت يا آموزش شهروندی شامل سنت، تاريخ، موقعيت 
جغرافيايی، ساختار اجتماعی و سياسی، نظام اقتصادی 
و گرايش های نوين جهانی است.در واقع سيرتحوالتی 
آموزش شهروندی از بعد تربيتی در ساختار جامعه ايران 
بر مبنای تأثير فرهنگ زرتشتی و آيين اسالم قرار دارد.  

تصميم قاطع پليس و دستگاه قضایی:
حلقه محاصره مجرمان در اصفهان تنگ تر می شود

كاهش 24 درصدی وقوع سرقت 
داخل خودرو در اصفهان 

هیجان چیست؟  

مطالعه نقش و ابعاد آموزش شهروندی به عنوان یك واقعیت 

 روابط عمـومی ايده آل 
چه روابط عمومی است؟
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براساس تبصره 14 قانون شهرداری ها:
شهرداری منطقه یک کاشان 20 مورد 
تخریب و رفع خطر انجام داده است

زاینده رود
شهرداری منطقه يك كاشان براساس تبصره 14 ماده 55 قانون 
شهرداری ها 20 مورد تخريب و رفع خطر طی دو ماه گذشته انجام 

داده است.
مدير ش��هرداری منطقه يك گفت: اين اقدام با اس��تناد به تبصره 14 
م��اده 55 قانون ش��هرداری ها ك��ه اتخاذ تدابير مؤث��ر و اقدام الزم 
ب��رای رفع خط��ر از بناه��ا و ديوارهای شكس��ته و خطرناک واقع 
در معاب��ر عموم��ی، كوچه ه��ا، داالن های عموم��ی و خصوصی، 
پ��ر ك��ردن و پوش��اندن چاه ه��ا و چاله ه��ای واق��ع در معاب��ر، 
جلوگي��ری از گذاش��تن هر نوع اش��ياء در بالكن ه��ا و ايوان های 
مش��رف و مج��اور به معابر عموم��ی كه افتادن آنه��ا موجب خطر 
 برای عابران اس��ت را جزو وظايف ش��هرداری دانس��ته اقدام شده 

است.
مهن��دس به��روز گرانمايه گفت: ش��هرداری پس از بررس��ی های 
الزم در خصوص خطرس��از بودن اين گونه س��اختمان ها و اعالم 
تذك��رات قانونی به مالك نس��بت به تخريب و رف��ع خطر از مردم 

اقدام می كند.
 وی وج��ود 600 هكت��ار باف��ت فرس��وده و تاريخ��ی در منطق��ه 
 ي��ك را ي��ادآور ش��د و اف��زود: با توج��ه ب��ه اينك��ه 480 هكتار 
تش��كيل  ارزش��مند  و  تاريخ��ی  باف��ت  را  فرس��وده  باف��ت   از 
 م��ی دهد بنابراي��ن حف��ظ و احيای ارزش ه��ای به ج��ا مانده از 
ناپذي��ر  اجتن��اب  ام��ری ض��روری و  ني��ز   نس��ل های گذش��ته 

است.

فروش بیش از 700 میلیون تومان 
ضایعات شرکت پاالیش نفت 

اصفهان
زاینده رود

شركت پااليش نفت اصفهان 7/691/958/375 ريال، از فروش 
ضايعات در 9 ماهه اول س��ال جاری درآمد كس��ب نموده است. اين 
ش��ركت در سال گذش��ته نيز حدود 1/921/483/350 ريال از فروش 
ضايعات خود همچون آهن آالت، آلومينيوم، بشكه های ضايعاتی، كابل، 
لوله های فين دار، گالوانيزه به دست آورد.رضا حريرچی رئيس عمليات 
كاال و انبارهای شركت پااليش نفت اصفهان با بيان اينكه 5 انبار اعم از 
مركزی، شيميايی، مجموعه انبارهای پيشتيبانی، پروژه و مازاد ضايعات 
 مشغول به فعاليت هستند، به تشريح برنامه های سال جاری اين اداره 

پرداخت.
وی با بيان اينكه به منظور نگهداری اقالم مازاد پروژه ها و تجهيزاتی، 
انبار اقالم مازاد قابل اس��تفاده با برنامه ن��رم افزاری اختصاصی ايجاد 
شده اس��ت به طرح اصالح استقرار و بهينه س��ازی قفسه بندی انبار 
مركزی نيز اش��اره كرد و گفت: با هدف مصوني��ت دايمی و افزايش 
ضريب ايمنی ستون های فلزی نگهدارنده سوله در بطن قفسه بندی 
س��نگين، در چيدمان قفسه های س��نگين تجديد نظر گرديده كه اين 
حركت موجب شده تا ستون ها از هرگونه خطرات ناشی از برخورد 
شاخك های باالبرها هنگام انتقال سبدهای فلزی و پالت ها به داخل 
ب��ه دور بوده و هيچگونه ضربه ای به فونداس��يون و بدنه اصلی آنها 

وارد نشود.
حريرچ��ی همچني��ن گفت: ب��ا تغيير جدي��د چيدمان قفس��ه بندی 
س��نگين ب��ه مي��زان 3/20 مت��ر در ع��رض افزاي��ش يافت��ه اس��ت.

استاندار اصفهان :
وجود مراکز علمی، ظرفیتی 
مناسب برای رشد اصفهان

زاینده رود
اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: وج��ود مراكز علمی، پزش��كی و 
دانش��گاهی ظرفيت های مناس��بی برای رش��د و پيش��رفت استان 
فراهم كرده اس��ت.دكتر عليرضا ذاكر اصفهانی در همايش پزشكی 
توموره��ای س��تون فقرات با اش��اره به پيش��رفت های مهم علمی 
ايران در س��ال های اخير افزود: اس��تان اصفهان هم اكنون در حوزه 
فناوری های نوين، هوا و فضا، نانوتكنولوژی و سلول های بنيادين 

در وضعيت بسيار خوبی قرار دارد.
اس��تاندار اصفهان با تأكيد بر اهميت ارتق��ای تمامی علوم از جمله 
پزشكی گفت: با حمايت از كارگاه های آموزشی و حضور نخبگان 
و متخصص��ان عل��وم مختلف، اس��تان اصفهان پله های توس��عه و 
پيشرفت را با موفقيت پيموده است.دكتر ذاكر اصفهانی به نگاه ويژه 
دولت نس��بت به بخش سالمت و پزش��كی در برنامه پنجم توسعه 
كش��ور اش��اره كرد و افزود: مردم عزيز ايران اسالمی در سال های 
آينده با چش��م انداز روشنی از حوزه سالمت، شاهد بهبود بيش از 

پيش اين حوزه خواهند بود.

مددجویان کمیته امداد چهارمحال 
سالیانه173 هزار دام پرورش می دهند 
مديركل كميته امداد امام خمينی)ره( چهارمحال و بختياری گفت: با 10 
هزار طرح خوداشتغالی فعال، مددجويان ساليانه 173 هزار رأس دام سبك 
و س��نگين پرورش می دهند. ابوالقاسم رستگار در گفتگو با ايرنا افزود: 
مددجويان تحت پوش��ش اين نهاد بخشی از مواد پروتيئنی و لبنی مورد 
نياز مردم اين اس��تان را تأمين می كنند. وی تصريح كرد: سياست های 
حمايتی دولت نهم و دهم باعث مش��اركت هر چه بيشتر مددجويان در 
تأمين مايحتاج جامعه ش��ده است. مديركل كميته امداد امام خمينی )ره( 
چهارمحال و بختياری تعداد طرح های واگذار شده به مددجويان اين استان 
را 17 ه��زار طرح عنوان كرد و گفت: تعداد 10 هزار مورد از طرح های 
واگذار شده، فعال است. رستگار بخش های كشاورزی، دامداری، صنايع 
دستی، زنبورداری و شيالت را از زمينه های فعاليت مددجويان عنوان كرد 
و تأكيد كرد: با عملياتی ش��دن اين طرح ها، تعداد زيادی از خانوارهای 

تحت پوشش از دريافت مستمری نهاد خارج شدند.

ضرورت بازنگری 
در شیوه محاسبه قبوض گاز 
مردم چهارمحال وبختیاری 

 
با وجود اينكه دمای هوای ش��هركرد و شهرستان های اطراف در فصول 
سرد سال به زير صفر كاهش پيدا می كند و به عنوان سردترين شهر كشور 
معرفی می شود، اما شهركرد در محاسبه قيمت گاز در اقليم سرد دو قرار 
گرفته اس��ت. به گزارش ايرنا، مردم چهارمحال و بختياری در تماس با 
رسانه های محلی و خبرگزاری ها از قرار گرفتن شهركرد در اقليم دو با 
توجه به اقليم و ميزان مصرف سوخت، اعتراض دارند و خواستار تجديد 

نظر هيات دولت و وزارت نفت در اين خصوص هستند. 
با توجه به اجرای سياست شهرستانی و منطقه ای در محاسبه گاز بهای 
مشتركان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبيعی در 363 شهر ايران 
مطابق با پنج اقليم آب و هوايی تعيين ش��ده كه بر اين اساس شهرهای 
سردسير مجاز به مصرف گاز بيشتری نسبت به شهرهای گرمسيری هستند. 
بر اساس اين تقسيم بندی 14 شهر كشور در اقليم اول )سرد يك(، 111 
ش��هر در اقليم دو )سرد دو(، 106 شهر در اقيلم سه )سرد سه(، 74 شهر 
در اقيلم معتدل و 58 شهر در اقليم گرمسيری قرار گرفته اند. براساس اين 
تقسيم بندی شهركرد در اقليم دو و همتراز شهرهای تيران، چادگان، اراک 
قرار گرفته كه از شدت سرما قابل قياس با اين شهرها نيست. شهركرد، 
مرتفع ترين شهر كشور است كه هر شب به عنوان سردترين شهر كشور 
از رس��انه ملی معرفی می شود و هم اكنون نيز شهركرد بر اساس سايت 
هواشناسی چهار محال و بختياری، سردترين شهر در مراكز استانهاست. با 
توجه به اينكه تعرفه جديد گاز براساس اقليم و ميزان سرما در شهرهای 
مختلف تعيين شده و ميزان سرما و مصرف گاز در اين شهر زياد است 
جای سئوال دارد كه چرا شهركرد در اقليم يك قرار نگرفته است. اسماعيل 
هيبتيان با اش��اره به اينكه در يك استان ش��رايط اقليمی و آب و هوايی 
متفاوت وجود دارد و تقسيم بندی استانی درست نبوده است، بيان داشت: 
ش��ركت ملی گاز تقسيم بندی اقليم را براساس شهرستان در دستور كار 

خود قرار داد. 

در سال جاری صورت گرفت؛
ثبت نام 2 هزار نفر جویای کار در 

سامانه تعاون چهارمحال و بختیاری
مديركل تعاون چهارمحال و بختياری از ثبت نام 2 هزار نفر از افراد 
جويای كار در سامانه تعاون  اين استان در سال جاری خبر داد. داود 
ش��يوندی در گفتگو با فارس با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در 
راستای سياس��ت های وزارت تعاون كارجويان و متقاضيان اشتغال 
می توانن��د به س��امانه اينترنتی اين اداره مراجع��ه و به منظور فراهم 
كردن زمينه اش��تغال خود ثبت نام كنن��د. وی افزود: پس از ثبت نام، 
متقاضي��ان بر اس��اس تخص��ص، تجربه و توان طبقه بندی ش��ده و 
می توانن��د در قالب تش��كيل تعاونی يا غير تعاون��ی اقدام به فراهم 
كردن زمينه اش��تغال خود كنند.  به گفته ش��يوندی ساماندهی بيش 
از 45 تعاونی ويژه كارجويان از جمله تس��هيالت ارائه شده بخش 
تعاون به افراد جويای كار در اين اس��تان به شمار می رود. مديركل 
تع��اون چهارمحال و بختياری تصريح ك��رد: ثبت نام افراد به معنای 
استخدام آنها در دستگاه های دولتی نيست البته دستگاه های دولتی كه 
تقاضای نيروی كار داشته باشند، می توانند از نيروهای ثبت نام شده 
در اين اداره بهره مند شوند.  وی اشتغالزايی را رويكرد اصلی تعاون 
در اين استان برشمرد و گفت: فارغ التحصيالن دانشگاهی می توانند 
با توجه به تخصص و رش��ته تحصيلی خود تشكيل تعاونی داده و 
عالوه بر فراهم كردن زمينه اشتغال خود در راستای اشتغالزايی برای 
ساير افراد فاقد شغل گام های مثبت و مؤثری بردارند.  شيوندی در 
ادامه تعاون را زمينه ساز ايجاد اشتغال پايدار دانست و افزود: يكی 
از سياست های دولت راه اندازی بنگاه های كوچك زودبازده توسط 
بخش تعاونی و خصوصی اس��ت كه فارغ التحصيالن و كارآفرينان 

جوان در اولويت آن هستند. 

اخبار شهركردروي ميز

زاینده رود
معاون عمرانی شهرداری اصفهان از بهره برداری 
و اج��رای 11 پروژه در محدوده فاز دوم طرح احيای 
ميدان امام علی تا پايان س��ال جاری خبر داد و اعالم 
ك��رد: با پيگي��ری مجموعه مديريت ش��هری در حال 
حاض��ر فاز دوم طرح احيای مي��دان امام علی فعال و 
پويا اس��ت به طوری كه پارک س��وار ي��ا پايانه درون 
ش��هری اين مي��دان تا پايان س��ال ج��اری در اختيار 

شهروندان قرار می گيرد.
ب��ه گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان دكتر عليرضا قاری قرآن با اعالم 
اين خبر گفت: ميدان امام علی يكی از ش��لوغ ترين و 
پر مشكل ترين ميدان های شهر است و به همين دليل 
نياز به احداث يك پارک س��وار بزرگ در اطراف اين 
ميدان بس��يار محسوس می باش��د در اين راستا پارک 
سوار در يك طبقه در مساحت 2 هزار و 500 مترمربع 

احداث می شود.
وی ب��ا اش��اره به اينكه اي��ن پايانه ع��الوه بر كاهش 
ترافيك و صرفه جويی چش��مگير در وقت و مصرف 
س��وخت، مس��افران نيز به صورت ايمن بين خطوط 
درون ش��هری و برون ش��هری جا به جا می ش��وند 
تصريح كرد: براس��اس پيش بينی های انجام ش��ده با 
احداث اين پارک س��وار بخ��ش اعظمی از معضالت 
حمل و نقل و ترافيك ميدان امام علی حل می شود.

وی از پي��ش بينی ايس��تگاه های اتوب��وس و مترو به 
عنوان بخش��ی از قابليت های اين پارک سوار ياد كرد 
و افزود: دو مجموع��ه تجاری در محدوده ميدان امام 
علی تحت عنوان الماس و عبدالرزاق به منظور تأمين 
معوض آزادس��ازی فاز دوم اين پ��روژه ملی تا پايان 
س��ال جاری به ارزش 20 ميليارد ريال به بهره برداری 

خواهد رسيد.
مع��اون عمرانی ش��هرداری به آغ��از عمليات اجرايی 
چهار مجموعه تج��اری اداری تحت عنوان 8، 9، 10 
و 11 جهت تأمين معوض آزادس��ازی كف ميدان امام 
علی آغاز ش��ده و اميد اس��ت تا پايان س��ال آينده در 

اختيار شهروندان قرار گيرد.
وی با اش��اره به اينكه عملي��ات اجرايی فاز دوم طرح 
احي��ای ميدان ام��ام علی ش��امل اتصاالت ب��ازار در 
محدوده عبدالرزاق و عمليات مرمتی نيز در حال انجام 

اس��ت خاطرنشان كرد: در پروژه اتصال بازار آنچه در 
دوران های سال گذشته به واسطه اجرای خيابان های 
عب��وری تخريب گرديده بود با تأس��ی از هويت بازار 

تاريخی مجاور در حال بازسازی می باشد.
قاری قرآن با بيان اينكه چهار طرح در خصوص شكل 
گي��ری ميدان امام علی در حال طراحی اس��ت اذعان 
داش��ت: مراحل طراحی اين پروژه ها تا اس��فندماه به 
اتمام می رس��د و عمليات اجرايی اين طرح ها شروع 

می شود.

شهرستان
معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

بهره برداري از 11 پروژه در فاز دوم میدان امام علي

ام��ام جمع��ه  اس��تان و  فقي��ه در  نماين��ده ول��ی 
اصفه��ان گفت:كش��اندن اختالف��ات ب��ه رس��انه ها 
 و مطبوع����ات ك����اری ن��ا صحي����ح و م�ردود 
است.  به گزارش ايرنا، آيت اله سيديوسف طباطبايی 
نژاد در خطبه های نم��از جمعه اين هفته اصفهان در 
ميدان امام )ره( اين ش��هر افزود: وجود آرامش فكری 
دركنار امنيت برای مردم يكی از ضروريات اس��ت و 
مردم بازيچه نيستند و نبايد با كارهای ناپسند و از روی 

 بی فكری، ناامنی فكری برای م��ردم به وجود آوريم. 
امام جمعه اصفهان تأكيد كرد: دستگاه ها و مسئوالن در 
صورت انتقاد از نحوه فعاليت يكديگر نخست تذكر 
دهند، اگر مؤثر نبود از يكديگر شكايت كنند زيرا ديوان 
عدالت اداری برای رس��يدگی به همين كارها است تا 
به طور قانونی به ش��كايات رسيدگی شود. طباطبايی 
ن��ژاد گفت: پي��ش از اين نيز رهبر معظ��م انقالب در 
جريان فتنه گران فرمودند ش��ما اگر شكايتی داريد از 

 طريق قانون اقدام كنيد تا قانون به اختالفات رسيدگی 
نمايد. 

خطيب جمعه اصفهان در آستانه اربعين سرور و ساالر 
ش��هيدان ابا عبداله الحس��ين )ع( به اهميت خواندن 
 زيارت اربعين اشاره كرد و گفت: فلسفه قيام حضرت 
امام حس��ين )ع( و اهميتی كه اين نهضت برای اسالم 
داش��ته و دارد توس��ط حضرت امام صادق )ع( برای 

شيعيان در اين زيارت بيان شده است. 

زاینده رود
با اعتب��اری بالغ ب��ر 15 ميليارد 
ريال مرك��ز مديريت راه های اس��تان 

اصفهان به بهره برداری رسيد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره 
كل حم��ل و نقل و پايانه های اس��تان 
اصفه��ان ب��ا حض��ور دكتر ش��هريار 
افندی زاده معاون وزير راه و ترابری 
ششمين مركز مديريت راه ها در استان 
اصفهان در اي��ن اداره كل افتتاح و به 

بهره برداری رسيد.
مديركل حمل و نقل و پايانه های استان 

اصفهان با اشاره به اين كه اين مركز با 
هدف كنترل ترافيك در طول محورها 
و كمك رسانی به راهداران استان در 
بح��ث امداد و نجات مس��افران فعال 
شده اس��ت گفت: با برنامه ريزی های 
منس��جم متوليان حمل و نقل جاده ای 
و راه و ترابری، اين استان توانست از 
بين 11 اس��تان ديگ��ر در هر دو اداره 
كل موفق به راه اندازی مركز مديريت 

راه ها شود.
حس��ينعلی ش��معانيان با بي��ان اينكه 
در ح��ال حاض��ر اي��ن مرك��ز ب��ا 4 

دس��تگاه دوربي��ن در نقاط حس��اس 
نق��اط  در  دوربي��ن   9 اضاف��ه  ب��ه 
 برف گير به بهره برداری رس��يده است 
اف��زود: تا پايان خردادماه س��ال آينده 
در راس��تای اي��ن ط��رح 10 نقط��ه 
از طري��ق فيب��ر ن��وری، 10 نقطه از 
طري��ق سيس��تم )BTS( و 3 نقط��ه 
ب��ا دوربي��ن راديوي��ی 36 دوربي��ن 
 در ف��از اول به بهره ب��رداری خواهد 

رسيد.
وی ب��ا بي��ان اينك��ه اي��ن ط��رح با 
اعتب��اری بالغ بر 15 ميلي��ارد ريال به 

اتمام می رس��د اظهار داشت: ارزيابی 
دقيق وضعيت جاده ها براس��اس نوع 
وس��يله ای ك��ه در آن مس��ير در حال 
حركت می باش��د، بررس��ی وضعيت 
راه ها در جهت اطالع رسانی به موقع 
و س��ريع به راهدارها، بررس��ی تعداد 
 س��فرهای ناوگان عمومی مس��افر و
شناس��ايی  تابلوه��ا،    نص��ب  كاال،   
 م�ح��وره����ای پرت��رافي����ك و... 
 را از ديگ��ر هدف های اين طرح مهم 
 و ضروری در اس��تان اصفهان عنوان 

كرد.

زاینده رود
رئيس اتحاديه لوازم خانگی اصفهان 
گف��ت: در ح��ال حاضر خريد م��ردم در 
بازار لوازم خانگی متوقف ش��ده و خريد 
چندان��ی صورت نمی گي��رد. به گزارش 
واحد رس��انه شركت نمايشگاه های بين 
الملل��ی اس��تان اصفهان اكب��ر زادمهر در 
حاشيه چهاردهمين نمايشگاه بين المللی 
ل��وازم خانگی در اصفه��ان با بيان اين كه 
مردم منتظر ثبات قيمت ها هستند، افزود: 
در حال حاضر استقبال مردم كاهش يافته 
و به غي��ر از افرادی كه ب��رای خريدهای 
ويژه مانند جهيزي��ه فرصت زمانی كمی 
دارند در بيش��تر موارد تنها پرس و جوی 

قيمت صورت می گي��رد. وی با بيان اين 
كه اين امر تأثيری در ميزان بازديدكنندگان 
 اي��ن نمايش��گاه نداش��ته اس��ت، ادام��ه 
داد: حتی ميزان بازديدكنندگان در اين دوره 
بيشتر شده است چرا كه مردم بيشتر مايل 
شده اند تا با كاالهای كم مصرف آشنا شوند 
و از طرف ديگر خواهان آگاهی از سطح 
 قيمت ها پس از هدفمندسازی يارانه ها 

هستند. 
اعالم افزایش قيمت ها بيشتر به دليل 

بازارگرمی است 

وی ب��ا تأكي��د بر اي��ن كه دول��ت برنامه 
قاطعی در خصوص عدم افزايش قيمت 
محصوالت ل��وازم خانگ��ی دارد، اضافه 
ك��رد: متأس��فانه برخی از غرف��ه داران به 
منظور جذب مش��تری و قان��ع كردن او 
برای خريد، به اش��تباه احتم��ال افزايش 
قيمت در آينده را مطرح می كنند كه اين 
 موضوع واقعيت نداشته و جنبه بازار گرمی 
دارد.  زادمه��ر اع��الم داش��ت: اگرچ��ه 
ممكن اس��ت ب��ه دليل افزاي��ش قيمت 
س��وخت و دس��تمزدها قيمت تمام شده 

محصول تا درصد كمی اضافه ش��ود اما 
 به هيچ وجه افزايش بی رويه ای نخواهد 
داش��ت. رئي��س اتحاديه ل��وازم خانگی 
اصفهان با اش��اره به اي��ن كه جهت دهی 
گروه ه��ای تخصص��ی در نمايش��گاه و 
ايجاد غرفه هايی با رويكردهای خاص به 
منظور توجيه مردم در خصوص كاالها و 
محصوالت كم مصرف و دقت در انتخاب 
آن ها، ضروری به نظر می رسد، اين امر را 
وظيفه اتحاديه دانست و گفت: اين اقدام 
در نمايشگاه امس��ال در سطح محدودی 
انجام ش��د و اميدواريم در نمايشگاه های 
 آين��ده به صورت گس��ترده تری صورت 

گيرد. 

بهره برداري از مركز مدیریت راه هاي استان اصفهان

رئیس اتحادیه لوازم خانگي اصفهان:
خرید مردم متوقف شده است

افزایش کرایه میني بوس و اتوبوس هاي 
نجف آباد به اصفهان

دستگاه هاي کاهنده مصرف برق مورد 
تأیید وزارت نیرو نیست

عرضه جدیدترین تولیدات علمي 
دانشگاه صنعتي اصفهان 

گوشت هاي قرمز در استان اصفهان 
شناسنامه دار مي شوند

حفظ هویت تاریخی شهر اصفهان یکی از 
راهبردهای  اساسی مدیریت

زاینده رود
كرايه مينی بوس ه��ا و اتوبوس های نجف آباد به اصفهان و بالعكس 
از ديروز20 درصد افزايش يافت. مديرعامل س��ازمان اتوبوس رانی نجف 
آب��اد در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: ب��رای اصالح قيمت كرايه و 
همچنين جلوگيری از اتالف وقت مس��افران محت��رم در هنگام پرداخت 
كراي��ه و به منظور رعايت حال رانندگان عزيز جهت دريافت و س��رعت 
در كار مبل��غ كراي��ه هر نفر 3500 ريال جهت بغل نويس��ی و دريافت از 

مسافر اعالم می گردد. 

زاینده رود
مدي��ر برق شهرس��تان نجف آباد در خصوص تبليغات انجام ش��ده 
افرادی در خصوص دس��تگاه های كاهنده ب��رق به طريق پيام كوتاه تلفن، 
مراجع��ه حضوری و... ب��ه خبرنگار ما گف��ت: به تازگی تع��دادی افراد 
سودجو با روش های مختلف اقدام به تبليغ و فروش دستگاه های كاهنده 
برق نموده اند كه مورد تأييد وزارت نيرو نمی باش��د.مدير برق شهرس��تان 
نجف آباد گفت: ش��ركت توانير هيچ دستگاه كاهنده مصرف برق را تأييد 
ننموده و اس��تفاده از اين وسايل مورد تأييد و مجاز نمی باشد و مشتركان 

محترم نبايد گول تبليغات اين افراد را بخورند.

زاینده رود
دانش��گاه  پژوهش��ی  دس��تاوردهای  و  توانمندی ه��ا  نمايش��گاه 
كلي��ه  و  پژوهش��كده ها  دانش��كده ها،  حض��ور  ب��ا  غرف��ه   30 ش��امل 
افتت��اح ج��اری  س��ال  بهمن م��اه   2 دانش��گاه  پژوهش��ی   س��اختارهای 

 شد.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه صنعتی اصفهان افزود: نمايش��گاه توانمندی ها 
حض��ور  ب��ا  غرف��ه   30 ش��امل  دانش��گاه  پژوهش��ی  دس��تاوردهای  و 
 دانش��كده ها، پژوهش��كده ها و كلي��ه س��اختارهای پژوهش��ی دانش��گاه 

می باشد.
دكتر نص��ر اصفهانی به حضور صنايع، س��ازمان ها و ش��ركت های مرتبط 
با دانش��گاه صنعتی اصفهان در اين نمايش��گاه اش��اره كرد و اظهار داشت: 
 در اي��ن نمايش��گاه پژوهش��كده های مختلف دانش��گاه حض��ور خواهند 

داشت.
دكتر نصر اصفهانی دوم تا دوازدهم بهمن كه به نام هفته پژوهش دانش��گاه 
صنعتی اصفهان ناميده ش��ده اس��ت را فرصت مناس��بی برای تبيين مبانی 
 و هدف ه��ای پژوه��ش و فناوری داخل و خارج از دانش��گاه دانس��ت و
 اف��زود: برپاي��ی كارگاه مش��ترک ب��ا حض��ور رؤس��ای 14 دانش��گاه 
صنعت��ی برت��ر كش��ور و مدي��ران 7 مرك��ز پژوه��ش و فن��اوری صنايع 
دف��اع، آش��نايی تيم ه��ای دان��ش آم��وزی و دانش��جويان تحصي��الت 
تكميل��ی با دس��تاوردهای پژوهش��ی و برگ��زاری جش��نواره پژوهش و 
 فن��اوری از جمل��ه برنامه ه��ای جنب��ی اي��ن نمايش��گاه ت��ا 12 بهمن ماه 

می باشد.

مديركل دامپزش��كی اس��تان اصفهان از اجرای طرح شناس��نامه دار ش��دن 
گوش��ت های قرمز در اين اس��تان خب��ر داد. به گزارش فارس، س��يد اكبر 
حس��ينی در نشست بررسی وضعيت كشتارگاه های اين شهرستان در سالن 
فرمانداری كاش��ان گف��ت: در قالب اين طرح برچس��ب حاوی اطالعات 
مربوط به گوش��ت بر روی آن نصب می شود تا موجب اطمينان خريدار و 

مانع از سوء استفاده فرصت طلبان شود. 
وی اين اطالعات را ش��امل نوع گوس��فند ذبح شده، تاريخ توليد و انقضا، 
نحوه نگهداری گوش��ت، آدرس كش��تارگاه و ش��ماره تلفن رس��يدگی به 
ش��كايات مردم��ی عنوان كرد. مديركل دامپزش��كی اس��تان اصفهان ميزان 
مصرف گوش��ت قرمز را در كاشان بس��يار زياد دانست و خواستار اجرای 

اين طرح در كشتارگاه های اين شهرستان شد. 
حس��ينی نسبت به شرايط مرغداری های غيرمجاز هشدار داد و خاطرنشان 
كرد: بايد با بررس��ی شرايط موجود به  ش��يوه های مختلف از جمله صادر 
نكردن حواله س��وخت برای مرغداری ه��ای بدون پروانه، آنها را مجبور به 
قانونمندی و اصالح ش��رايط موجود كنند. وی عملكرد ادارات دامپزشكی 
اس��تان اصفهان را مثبت و بدون مش��كل ارزيابی و اضافه كرد: با توجه به 
بررسی های صورت گرفته در حوزه همكاران و فعاالن در اين عرصه مشكل 
خاصی وجود ندارد. معاون اس��تاندار و فرماندار كاش��ان نيز در اين جلسه  
با استقبال از طرح شناسنامه دار شدن گوشت های قرمز گفت: از شهرداری 
كاشان خواسته شده ظرف 10 روز آينده اين طرح در كشتارگاه های كاشان 

اجرا شود. 

زاینده رود
را  تاريخ��ی ش��هر اصفه��ان  اس��تاندار اصفه��ان حف��ظ هوي��ت 
گف��ت:  و  دانس��ت  اس��تان  مديري��ت  اساس��ی  راهبرده��ای  از  يك��ی 
 نباي��د ب��ه خاط��ر مناف��ع م��ادی، اي��ن هوي��ت و آث��ار تاريخ��ی لطمه 

ببيند.
دكت��ر عليرض��ا ذاك��ر اصفهان��ی در هماي��ش ي��ك روزه دس��تاوردهای 
كاوش باس��تان شناس��ی تپ��ه اش��رف اصفه��ان ب��ا بي��ان اينك��ه هم��ه 
مس��ئوالن باي��د در راس��تای مطالبات منطق��ی مردم حركت كنن��د افزود: 
بخ��ش هاي��ی از تپ��ه باس��تانی اش��رف ب��ا آث��اری باقيمان��ده از دوران 
 اش��كانی و ساس��انی به دلي��ل اعمال برخی از مس��ئوالن تخريب ش��ده

 است.
وی حفاظ��ت از آث��ار تاريخ��ی و مي��راث فرهنگ��ی به بهترين ش��يوه را 
پاسداشت بخش��ی از هويت اس��المی و ايرانی اصفهان برشمرد و گفت: 
يكی از افتخارات اصفهان اين اس��ت كه هويت، تاريخ و ارزش اين ش��هر 

متجلی است.
اس��تاندار اصفهان با ابراز تأس��ف از تبديل تپه تاريخی و باس��تانی اشرف 
به محل دفن نخاله های س��اختمانی و زباله ها در گذش��ته، اظهار داشت: 
رسانه ها بايد برای حفظ اين آثار شجاعانه وارد عرصه شده و با انعكاس 

حقايق، عوامل اين تخريب ها را به مردم معرفی كنند.
دكتر ذاكر اصفهانی افزود: حاش��يه سازی ها نمی تواند مانع از بيان حقايق 
ش��ود و مديريت استان با وجود همه فشارها و جوسازی ها قاطعانه برای 

تحقق مطالبات مردم ايستاده است.

امام جمعه اصفهان:
اختالفات به مطبوعات كشانده نشود 
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تحدید حدود اختصاصي 
10/264 ش��ماره: 12753 چون تحديد حدود شش��دانگ يكب��اب اطاق در كوي 
عمارت ش��ماره پ��الک 876 فرع��ي از 150 اصلي واقع در ب��رز جزء بخش 10 
ح��وزه ثبتي شهرس��تان نطنز بن��ام ميمنت ميرزا حس��يني ب��رزي در جريان ثبت 
ميباش��د و بعل��ت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايس��تي تجدي��د گردد اينكه 
ب��ه موجب دس��تور اخير از م��اده 15 قان��ون ثب��ت و تقاضاي نامب��رده، تحديد 
ح��دود پ��الک مرق��وم در س��اعت 10 صب��ح روز 89/12/5 در مح��ل ش��روع 
و ب��ه عمل خواهد آم��د، لذا بموجب اي��ن آگهي به كليه مالكي��ن و مجاورين و 
صاحب��ان ام��الک اخطار مي گ��ردد كه در س��اعت و روز مقرر در اي��ن آگهي در 
محل حضور بهمرس��انند. ضمن��ًا اعتراضات مجاورين و صاحب��ان امالک مطابق 
 م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظي��م صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/11/3

م الف/ 612                                شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
10/299 ش��ماره: 7793 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه ملك پالک ش��ماره 
1794 واقع در زواره 16- اصلي دهس��تان گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان كه 
طبق پرونده ثبتي بنام آقاي علي درفشي فرزند حسين و غيره در جريان ثبت است،  
بعلت عدم حضور متقاضي ثبت بعمل نيامده اس��ت، اينك بنا به دس��تور قس��مت 
اخي��ر ماده 15 قان��ون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در 
روز ش��نبه مورخه 89/11/30 از س��اعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آم��د. لذا به موجب اين آگهي ب��ه كليه مالكين و مجاورين اخطار مي گردد كه در 
روز و س��اعت مقرر در اين آگهي، در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 
تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده هاي معترضي ثبت، معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض 
به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم 

دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد
تاريخ انتشار: 1389/11/3

م الف/ 325                        عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصي
10/300 ش��ماره: 7791 چون آقاي ابراهيم شماعي زواره فرزند حسين در اجراي 
مق��ررات م��اده 147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور س��ند مالكيت نس��بت به 
شش��دانگ قطعه زمين محصور واقع در مح��دوده پالک 960 واقع در زواره 16- 
اصلي دهس��تان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و رأي شماره 1229-
89/11/15 هيئ��ت حل اختالف موضوع قان��ون اصالح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 
و 148 قانون ثبت نس��بت به آن صادر ش��ده و تحديد ح��دود اوليه تاكنون بعمل 
نيامده،  لذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 2 قانون مزبور تحديد حدود پالک شماره 4921 
مفروز شده از 960 واقع در زواره- 16- اصلي دهستان گرمسير بخش هفده ثبت 
اصفهان بنام آقاي ابراهيم ش��ماعي زواره فرزند حس��ين در روز دوش��نبه مورخه 
89/11/25 از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب 
اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر 
در اي��ن آگه��ي، در محل حضور يابند. اعتراضات مالكي��ن مجاور مطابق ماده 20 
قان��ون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحدي��دي تا 30 روز پذيرفته خواهد 
ش��د. اعتراض به تقاضاي تحديد حدود بايس��تي توسط معترض ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 

قضايي صورت پذيرد.
تاريخ انتشار: 1389/11/3

م الف/ 324                        عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصي
10/336 ش��ماره: 12952 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين محصور 

شماره پالک 46 فرعي از 38 اصلي واقع در مرجوران كشه جزء بخش 11 حوزه 
ثبتي شهرس��تان نطنز بنام حس��ين عقيلي كشه در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم 
حضور مالك در آگهي قبلي بايس��تي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از 
م��اده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 
صبح روز 89/12/8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي 
ب��ه كليه مالكين و مجاوري��ن و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در س��اعت و 
روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 

تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/11/3
م الف/ 624                                شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
10/363 ش��ماره: 13054 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين معروف دو 
قفيزي شماره پالک 2000 فرعي از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه 
ثبتي شهرس��تان نطنز بن��ام آقاي عبداله احمدي و غيره در جريان ثبت ميباش��د و 
بعل��ت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايس��تي تجديد گ��ردد اينكه به موجب 
دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در س��اعت 10 صبح روز 89/12/15 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا 
بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه 
در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورت 

مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/11/3
م الف/ 626                                شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
10/380 ش��ماره: 7860 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعي هفت 
قفيزي دش��ت پروند ش��ماره 800 فرعي از ش��ماره 35 اصلي واقع در ازان بخش 
ثبتي ميمه كه طبق پرونده ثبتي بنام عباسعلي جعفري ازان و غيره فرزند محمد در 
جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضي يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده 
اينك بنا به دس��تور قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده 
تحديد حدود ملك مرقوم در روز يكشنبه مورخ 89/12/1 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين 
اخطار مي شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين 
و صاحب��ان ام��الک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاريخ تنظي��م صورت مجلس 
تحديد تا )30( روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم 

دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: يكشنبه 89/11/3

م الف/ 14526                             نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالک ميمه

تحدید حدود اختصاصي
10/381 ش��ماره:  7862 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين مزروعي پنج 
قفيزي دش��ت پروند ش��ماره 805 فرعي از ش��ماره 35 اصلي واقع در ازان بخش 
ثبتي ميمه كه طبق پرونده ثبتي بنام عباس��علي جعف��ري ازان و غيره فرزند محمد 
در جري��ان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضور متقاضي يا متقاضي��ان ثبت به عمل 
نيامده اينك بنا به دس��تور قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي 
نامب��رده تحدي��د حدود ملك مرقوم در روز يكش��نبه مورخ 89/12/1 س��اعت 9 
صب��ح در محل ش��روع و به عمل خواه��د آمد. لذا به موجب اي��ن آگهي به كليه 
مجاوري��ن و مالكي��ن اخطار مي ش��ود در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور 
يابن��د. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظي��م صورت مجلس تحديد ت��ا )30( روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 
2 م��اده واح��ده قانون تعيين تكلي��ف پرونده هاي معترضي ثب��ت معترض ظرف 
ي��ك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواس��ت به 

 مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم 
نمايد. تاريخ انتشار: يكشنبه 89/11/3

م الف/ 14524                            نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالک ميمه

ابالغ وقت رسيدگي
10/408 وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به خواندگان مجهول المكان آقايان 
سعيد شنبه اي فرزند عبدالكريم 2- علي قرباني فرزند حسين اخطار مي گردد نظر 
به اينكه كميته امداد امام خميني اس��تان چهارمحال و بختياري دادخواس��تي مبني 
بر مطالبه س��يصد هزار تومان بطرفيت شما به شعبه دوم حقوقي بروجن تقديم كه 
به ش��ماره 890160 ح 2 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي براي روز يكشنبه مورخ 
90/2/18 س��اعت 9 صب��ح تعيين گرديد الزم اس��ت جهت دريافت نس��خه ثاني 
دادخواست و ضمايم قبل از حلول وقت رسيدگي به دفتر شعبه دوم مراجعه و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر شويد. نتيجه عدم حضور اتخاذ 

تصميم قانوني از سوي دادگاه مي باشد.
دفتر شعبه دوم حقوقي بروجن

اخطار اجرایي
10/417 ش��ماره: 89-774 بموجب رأي ش��ماره 996 تاريخ 89/8/18 حوزه 20 
ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهما 1- 
ريحانه قاسمي 2- بهروز كريمي نام پدر: رجبعلي هر دو مجهول المكان، محكوم 
هس��تند به: پرداخت يازده ميليون و پانصد ه��زار ريال به صورت تضامني بعنوان 
اصل خواس��ته و پرداخت سي هزار ريال بعنوان هزينه دادرسي و پرداخت هزينه 
تأخير و تأديه از تاريخ 89/5/30 تا زمان وصول به صورت تضامني. مش��خصات 
محكوم له: جواد الماس��ي نام پدر: حسن نشاني محل اقامت: خ پروين دوم، طبقه 
زيرين بانك انصار. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم 
توس��عه اقتصادي،  اجتماعي،  فرهنگي محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين 
اخط��ار اجرايي ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد و يا ترتيبي براي 
پرداخ��ت محكوم به و يا انجام تعه��د و مفاد رأي بدهد در غير اينصورت پرونده 
جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا دادگس��تري محل تحويل خواهد 

شد.
م الف/ 14771                    شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/418 كالسه پرونده: 548/89، شماره دادنامه: 1080-89/9/16، مرجع رسيدگي: 
ش��عبه 20 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: حميدرضا معصومي، نشاني: خ 
وحي��د، كوچه ميرلوحي روبروي دبيرس��تان دختران��ه پ 60، خوانده: محمدعلي 
صالحي فر، نش��اني: بلوار ش��فق، كوي گلس��تان بهار 1 انتهاي كوچه دست چپ 
ساختمان س��ه طبقه، خواسته: الزام به انتقال س��ند آپارتمان پالک ثبتي 3136/20 
بخش 5 اصفهان مقوم به علي الحس��اب 40/000/000 ريال، گردشكار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم 

رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي خواهان حميدرض��ا معصومي به طرفيت محمدعلي صالحي 
فر به خواس��ته الزام به انتقال سند آپارتمان پالک ثبتي 3136/20 بخش 5 واقع در 
اصفهان خ وحيد كوچه ش��هيد ميرلوحي پالک 60 با توجه به جميع اوراق پرونده 
مفاد دادخواس��ت خواهان و با توجه به اينكه قولنامه عادي مورخ 87/10/19 و با 
عنايت به استعالم شماره 27988/ ج مورخ 89/7/29 كه مالكيت خوانده در پالک 
3136/20 بخش 5 محرز گرديده است و با توجه به نشر آگهي مورخه يكشنبه 2 
آبان 89 و عدم حضور خوانده و عدم اليحه دفاعيه لذا شورا خوانده را به حضور 
در يكي از دفاتر اس��ناد و امالک انقال س��ند آپارتمان شماره 3136/20 به انضمام 
ي��ك پاركينگ و انباري در طبقه پايي��ن و متعلقات آن در بخش 5 در حق خواهان 
مق��وم و اعالم مي نماي��د رأي صادره غيابي ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي در همين شعبه مي باشد.
م الف/ 14803                      شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/419 كالس��ه پرونده: 1044/89، ش��ماره دادنام��ه: 1332-89/10/13، مرجع 
رس��يدگي: ش��عبه 22 ش��وراي حل اخت��الف اصفه��ان، خواه��ان: مصطفي آقا 
 داوودي، نشاني:س��ه راه س��يمين كوچه امام پالک 6، خواندگان: 1- مهين جافري 
 مجه��ول المكان، 2- محمود جافري نش��اني محل اقام��ت: خ قائميه كوچه 111 
 من��زل آخ��ر س��مت چ��پ، خواس��ته: مطالب��ه، گردش��كار: ب��ا عناي��ت ب��ه 
 محتوي��ات پرون��ده و اخذ نظريه مش��ورتي اعض��اي محترم ش��ورا ضمن اعالم 
ختم رس��يدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتي مب��ادرت بصدور رأي 

مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي آقاي مصطف��ي آقا داوودي بطرفيت خان��م مهين جافري و 
محمود جافري بخواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال بابت دو فقره 
چك ش��ماره 825895 مورخه 89/7/21 و 825883 مورخه 89/7/20 بانك س��په 
بعالوه هزينه دادرس��ي با توجه به محتويات پرون��ده و اينكه اوالً خواهان دعوي 
خ��ود را بطرفيت خوانده رديف اول مس��ترد و فقط خواهان ادامه دعوي بطرفيت 
خوانده رديف دوم بنام محمود جافري مي باشد از سوي ديگر خوانده رديف دوم 
با وصف ابالغ قانوني وقت رس��يدگي در جلسه دادرسي حاضر نشده و اليحه اي 
كه حكايت از انكار و تكذيب دعوي مطروحه باشد تقديم شورا ننموده و دفاعي 
هم بعمل نياورده اس��ت لذا ش��ورا مس��تنداً به مس��تندات ابرازي و اينكه محمود 
جاف��ري ظهر چ��ك را بعنوان ظهرنويس امضاء نم��وده و چك هاي متنازع فيه در 
فرج��ه قانون��ي مطالبه و گواهي نامه ع��دم پرداخت صادر گردي��ده لذا دعوي به 
ً  به ماده 198 و 515 قانون  طرفيت محمود جافري موجه به نظر مي رسد و مستندا
آئين دادرس��ي مدني و مواد 310، 313 قان��ون تجارت خوانده را به پرداخت پنج 
ميليون و پانصد هزار ريال بعالوه چهل و شش هزار ريال بابت هزينه دادرسي در 
حق خواهان محكوم مي نمايد و با توجه به اس��تمرار رد دعوي به طرفيت خوانده 
رديف اول مس��تنداً به بن��د الف ماده 108 قرار ابطال دادخواس��ت صادر و اعالم 
مي گردد رأي صادره غيابي و ظرف بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در 

همين شعبه مي باشد.
م الف/ 14796                     شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تأسيس
10/421 ش��ماره: 15051 آگهي تأسيس شركت ژرف گس��تر اسپانه )با مسئوليت 
محدود(. خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و ش��ركتنامه ش��ركت ژرف گستر اسپانه 
با مس��ئوليت محدود كه در تاريخ 89/10/28 تحت ش��ماره 777 با شناس��ه ملي 
10980076033 در اين اداره به ثبت رسيده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي 
كش��ور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان به ش��رح ذيل آ گهي مي شود. 1- نام 
و نوع ش��ركت: ژرف گستر اس��پانه )با مس��ئوليت محدود(، 2- موضوع شركت: 
انج��ام كليه فعاليت هاي خدماتي و تأسيس��اتي و اجراي كليه پروژه هاي مخابراتي 
ش��امل كابل كشي- كانال كش��ي به جز مواردي كه در انحصار شركت مخابرات 
مي باش��د و خدم��ات برق منازل، اجراي لوله كش��ي گاز و خدم��ات مرتبط با آن 
ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و اجراي فضاي س��بز شامل 
طراحي و نگهداري و گل آرايي و مبلمان ش��هري و محوطه سازي، جدول بندي 
و تأمين نيروي انس��اني ادارات،  نهادها و ارگان ه��اي دولتي و خصوصي و انجام 
كليه اموري كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 3- مدت شركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود، 4- آدرس محل ش��ركت: اردستان، محله ابالي كدپستي 39571-
 83818، 5- مدير و صاحبان شركت: آقاي عليرضا صادقي اردستاني بسمت رئيس 
 هيأت مديره و آقاي س��يد حس��ين موس��وي بس��مت نايب رئيس هيأت مديره و
 آق��اي محمدرض��ا صادقي بس��مت مديرعامل و عضو هيأت مدي��ره براي مدت 
 نامح��دود انتخاب ش��دند و همچني��ن كليه اوراق و اس��ناد به��اءدار و تعهدآور 
 ش��ركت از قبي��ل چك، س��فته و ب��روات و قراداده��ا و عقود اس��المي با امضاء 
مديرعامل و رئيس هيأت مديره همراه با مهر ش��ركت معتبر مي باش��د. 6- سرمايه 
ش��ركت: پنج ميليون ريال تمام اس��ت كه در اختيار و تحويل مديرعامل ش��ركت 

مي باشد.
م الف/ 343                       فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

اقتصاد

زاینده رود
يكی رفت��ار كارآفرينانه را به طور 
ع��ام يا مجزا در هر ي��ك از حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی 
جس��تجو و معرفی می كن��د و ديگری 
رفتار كارآفرينان را يعنی كسانی كه فقط 
 در حوزه كسب و كار، رفتار كارآفرينانه 

داشته اند.
در نهاي��ت نتيجه می گي��رد كارآفرينی 
تنها يك ش��غل نيست بلكه يك سبك 
تفك��ر يا يك فرهنگ و س��بك زندگی 
 اس��ت و زوايای مختلف آن را ش��رح 

می دهد. 
در پايان زندگی كارآفرينانه در اس��الم 
مط��رح و فرد حازم به عنوان كارآفرين 

معرفی می گردد.
خوش��بختانه چند س��الی است كه تب 
كارآفرين��ی همچ��ون ت��ب واقعی كه 
عالمت دفاع و واكنش طبيعی نس��بت 
به ورود يك ميكروب خارجی اس��ت 
ب��ه عن��وان عالم��ت دف��اع و درم��ان 
بي��كاری و اش��تغال زاي��ی در چه��ره 
دولتمردان و دلس��وزان نظام جمهوری 
 اس��المی به خوبی و وضوح مش��هود 

است. 
اگر چه فرصت طلبان و رانت خواران 
 اقتصادی نيز خ��ود را با تب مصنوعی 
ب��ه اي��ن چه��ره نماي��ان س��اخته اند 
 و س��يلی های زي��ادی ب��ه ت��ب داران 
واقعی نظ��ام و كارآفرينان اقتصادی و 
اجتماعی جامعه زده اند، اما در مجموع 
طرح موضوع كارآفرين��ی در دولت و 

مجلس امری مبارک و خير است.
در چني��ن ش��رايطی چنانچ��ه صاحب 
نظ��ران كارآفرين��ی كش��ور احس��اس 
مس��ئوليت نكنن��د و ب��ا ي��ك هم��ت 
گروه��ی،  جاي��گاه،  رس��الت و مفهوم 
حقيق��ی كارآفرين��ی را تبيين و معرفی 
ننماين��د و از آن حفاظ��ت و صيان��ت 
نكنند ممكن است همچون بسياری از 
امور ضروری و مفيد ديگر به انحراف،  
 ب��اد فراموش��ی و ب��ه نابودی كش��يده 

شود. 
كارآفرينی اگر چه يك ش��غل نيس��ت 
و تروي��ج فرهن��گ آن در جامعه، ابتدا 
موج��ب افزايش بيكاری می ش��ود،  اما 
موت��ور توس��عه اس��ت و بيكاری های 
پنه��ان را ن��ه تنه��ا آش��كار و درم��ان 
 می كند، بلكه باعث پيشگيری از آن نيز 

می شود.

مفهوم کارآفرینی
واژه »كارآفرين��ی« در زب��ان فارس��ی 
واژه ای اس��ت نو ك��ه معنای لغوی آن، 
ش��نونده ي��ا خواننده ناآش��نا به مفهوم 
اصل��ی آن را، ك��ه ترجم��ه انگليس��ی 
ب��ه  اس��ت   Enterpreneurship
اش��تباه می اندازد. اين واژه بيش��تر در 
اذه��ان، مفهوم »اش��تغالزايی« و ارتباط 
مس��تقيم و ذاتی ب��ا كار )آن هم از نوع 
فيزيك��ی آن( را تداع��ی می كن��د، در 
حال��ی كه كارآفرينی ب��ه معنی حقيقی 
 خ��ود تعاري��ف مختل��ف و متنوع��ی 

دارد.
به طور كلی می توان گفت: كه اس��اس 
و جوهره اغلب تعاريف ارائه ش��ده در 
فرهن��گ غرب به مفه��وم »فرآيندهای 
خل��ق ث��روت« ي��ا »تخري��ب خالق« 
می باش��د ك��ه چن��ان فرآين��د و چنين 
تخريبی توأم و همراه با ريسك است.

متأس��فانه عده ای در كشور، كارآفرينی 
را به عنوان يك شغل معرفی می كنند و 
آنه��ا را در كنار كارگر، مدير، مهندس، 
پزش��ك، خلبان، وكيل، جوش��كار و... 
ق��رار می دهن��د و عده ای ديگ��ر آن را 
ش��غل آفرينی می دانند، ع��ده ای ديگر 
كارآفري��ن را كس��ی می دانند كه فقط 
بتوان��د كارگاه ي��ا كارخانه يا ش��ركتی 
 را تأس��يس، راه ان��دازی و مديري��ت 
 نماي�����د و ريس�����ك آن را متقب��ل 

شود. 
ع��ده ای ديگر فقط صاحبان كس��ب و 
كارهای كوچ��ك و نوآور را كارآفرين 
را  كار  ش��الوده  ع��ده ای  و  می دانن��د 
در عص��ر فراصنعت��ی »كارآفرين��ی« و 
در عص��ر صنعت »اس��تخدام« معرفی 
می كنند، ع��ده ای ديگ��ر كارآفرينی را 
مترادف ب��ا ش��غل آزاد و كارآفرين را 
 به معن��ی كارفرما و س��رمايه دار تلقی 

می كنند. 
عالوه بر برداشت های غلط فوق كه در 
ايران رايج شده است در جهان نيز وجه 
مشترک و بس��تر تمام تعاريف، تفاسير 
و ابعاد مختل��ف كارآفرينی منحصر به 
كار و اقتصاد می شود؛ به عبارت ديگر 
تاكن��ون كارآفرين��ی، در جهان فقط در 
ح��وزه كس��ب و كار و آن هم در بعد 
اقتصادی مطرح بوده اس��ت و آنجايی 
هم كه از كارآفرينی اجتماعی، سياسی 
و يا فرهنگی صحبت ش��ده اس��ت به 
معنی كش��ف، جذب و به��ره برداری 
از فرصت ه��ای سياس��ی، فرهنگ��ی و 
اجتماعی درآمدزا و سودآور بوده است 
نه صرف كارآفرينی اجتماعی، سياسی 

يا فرهنگی.
به عبارت ديگر وقتی در غرب صحبت 
از كارآفرينی اجتماعی می ش��ود منظور 
اين اس��ت كه از طريق كس��ب و كار، 
درآمدی ب��رای ام��ور اجتماعی و عام 
المنفع��ه حاص��ل نمايند و يا س��اختار 
اجتماعی، سياسی يا فرهنگی كشورشان 
را برای تسهيل و حمايت از كارآفرينی 
 اقتص��ادی تغيي��ر،  اصالح ي��ا تكميل 

نمايند. 
در فرهن��گ غ��رب وقت��ی صحبت از 
كارآفرينی فرهنگی می شود، منظور اين 

است كه كسب و كار تازه ای در عرصه 
فرهنگ ايجاد كنن��د و يا برای افزايش 
فروش محصوالت فرهنگی اس��تراتژی 
كارآفرينانه را ب��ه كار گيرند و... به هر 
حال در آن فرهنگ، هدف از كارآفرينی 
فرهنگی و اجتماعی يا سياسی، تخريب 
خ��الق در اصالت،  رس��الت، روش ها،  
مؤلفه ها و س��اختار فرهنگ، اجتماع يا 
سياس��ت نيس��ت و هر آنچه كه به اين 
نام مطرح می ش��ود به منظ��ور تقويت 

كارآفرينی اقتصادی است. 
برای روش��ن تر ش��دن موض��وع الزم 
است بدانيم كه ادبيات كارآفرينی نشان 
می دهد كارآفرينی تاكنون از طريق مدل 
استقرايی تعريف و تبيين گرديده است؛ 
يعن��ی ابتدا ش��اخص ها و ويژگی های 
ش��خصيتی و رفت��ار اف��راد موف��ق در 
كس��ب و كار م��ورد شناس��ايی ق��رار 
گرفته و س��پس براس��اس آن مؤلفه ها، 
ابع��اد، مفاهيم، فرضيه ه��ا و مدل هايی 
 را ب��رای كارآفرين��ی طراح��ی و ارائه 

نموده اند.
کارآفرینی در اسالم

در فرهن��گ كارآفرينی تظاه��ر به كار 
مس��خره ترين امور محسوب می شوند 
و كاره��ای گروهی ب��ه معنای حقيقی 
آن در س��ازمان ها رايج است و بنابراين 

تفاوت كار گروهی با گروه های كاری 
بر همه روشن است. 

در زندگ��ی كارآفرينانه افراد مش��غول 
ارزش آفرينی به معنی عام آن می شوند 
به عب��ارت ديگر ي��ا ارزش های مادی 
اقتص��ادی(  )كارآفرين��ان  می آفرينن��د 
)كارآفرينان  معن��وی  ارزش ه��ای  ي��ا 
اجتماع��ی، سياس��ی و فرهنگ��ی( كه 
كارآفرينانه  زندگ��ی  گف��ت  می ت��وان 
زندگی اس��ت كه فرد حازم در اس��الم  
دارد. در اين زندگی است كه پرده پندار 
شكافته می شود و دنيا و آخرت، عقل و 
دل،  علم و عمل، م��اده و معنا، روح و 
 جس��م با هم تنيده شده و به يك زبان 
می گويند: س��بحان ال��ه و الحمد له و 
ال اله اال اله و اله اكبر. آن وقت اس��ت 
كه كارت عار نمی ش��ود و زبانت مار، 
حس��ادتت رقابت می ش��ود و رقابتت 

بی رحم نمی شود.
آن وق��ت اس��ت ك��ه ت��الش می كنی 
تجارت بدون رضايت نكنی و رضايت 
بدون تجارت به دس��ت ني��اوری، آن 
وقت اس��ت كه در واقع موتور توسعه 
يك��ی  عبادت��ت  و  كار  و  می ش��وی 
می ش��ود، ق��در فرصت ه��ا را می دانی 
 و نم��ازت نماز می ش��ود و س��ئوالت 

جواب.

بهمن توکلي فرد

مديرعام��ل گ��روه صنعت��ي اي��ران خودرو 
در آيي��ن آغاز ب��ه كار هفتمين نمايش��گاه 
خ��ودرو اصفهان كه چن��دي پيش در محل 
نمايش��گاه هاي اين ش��هر برپا گرديده بود 
ضم��ن تأكي��د بر توس��عه فن��اوري هيبريد 
گفت: بخش��ي از رويكرد ايران خودرو در 
بهره گيري از فناوري هاي مدرن براي كاهش 

مصرف سوخت است.
وي همچني��ن افزود در 9 ماهه امس��ال 53 
هزار دس��تگاه خودرو توس��ط اين شركت 
در اصفه��ان فروخته ش��ده ك��ه 43 درصد 
رش��د نسبت به س��ال گذش��ته دارد و رتبه 
اول را از اي��ن نظر در كش��ور داراس��ت. از 
طرفي مس��ئوالن استان اتفاق نظر داشتند كه 
بيشتر آلودگي هواي شهر اصفهان به وسيله 
خودروها اس��ت. هر چند كه كارشناس��ان 

مي گوين��د 20 تا 30 درص��د بنزين اتومبيل 
تبديل ب��ه انرژي جل��و برنده آن مي ش��ود 
 و م��ا بقي��ه تلف��ات اس��تهالک، گرم��ا و... 
اس��ت. موض��وع ديگر برگش��ت بخارهاي 
بنزين است كه در جايگاه هاي سوختگيري 
از بخ��ار مورد توجه قرار گيرد و نگذاريم با 
اراي��ه راهكارهاي فن��ي در حال بنزين زدن 

اين بخار هدر رود. 
همانطور كه از قبل يادآور ش��ديم ورود 53 
هزار خودرو آن هم توسط يك شركت در 9 
ماهه اول سال جاري نياز به مديريت دارد اگر 
به جاي اين هزينه ها وس��ايل نقليه عمومي،  
ايجاد راه هاي ارتباطي گسترده گسترش يابد 
و همچنين قوانين راهنمايي مورد تجديدنظر 
قرار گيرد زيرا در مواقعي خود باعث اتالف 
ان��رژي مي ش��ود بهت��ر مي توانيم س��وخت 
 )بنزين( را به عنوان س��رمايه ملي مديريت 

نماييم.

اصفهان، شهر گنبدهاي فيروزه اي خاستگاه 
هنرهاي ارزشمند س��نتي ايران است كه در 
تجلي و تعالي اين هنرها سهم اساسي داشته 

است. 
هنرهايي چ��ون نگاره گري، قلم زني، منبت 
كاري، خات��م كاري، نق��ش قال��ي و... ك��ه 
در كن��ار ابني��ه تاريخي و قديم��ي گواهي 
ب��ر اين ادعاس��ت ك��ه بايد اصفه��ان را به 
هي��چ ترديدي تجل��ي گاه هنرهاي س��نتي 
اي��ران و زادگاه انديش��ه هاي خالق و ذوق 
سرش��ار هنر دانس��ت و اين گونه است كه 
 اي��ن ش��هر را موزه اي��ران و جهان اس��الم 

مي خوانند.
اين چند س��طر را نوش��تم تا برسم به اينكه 
با گس��ترش ش��هرها و زندگي شهرنش��يني 
مدي��ران ش��هري تم��ام هم و غ��م خود را 
ب��ه كار مي برن��د ت��ا در جهت زيباس��ازي 
گام  زم��ان  ب��ا  هم��گام  و  هم��راه   ش��هر 

بردارند. 
اما آنچ��ه در اين مي��ان بيش��تر خودنمايي 
مي كند پيش��رفت علوم و فن��ون به ويژه در 

بخش ارتباطات است.
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه بس��تر اجراي 
پروژه هاي ش��ركت مخابرات را ش��هرداري 

اصفه��ان با هزينه هاي ميلي��اردي هماهنگي 
و ب��ا همكاري ه��اي فراوان فراه��م مي كند 
و از آنج��ا كه زيباس��ازي و مديريت واحد 
ش��هري پايتخت فرهنگ و تمدن اس��المي 
ايران به عهده ش��هرداري است، ارايه طرح 
 BTS و الگوي جديد براي نصب آنتن هاي
تلفن همراه كه عالوه ب��ر كاربرد مخابراتي 
در زيباس��ازي ش��هر ني��ز مي توان��د نقش 
ارزنده اي داشته باشد يكي از مواردي است 
 كه بايس��تي از هم اكنون م��ورد توجه قرار 
گيرد.  به ط��وري كه اين موضوع در برخي 

كشورها نيز تحقق يافته است.

مدیریت سوخت و بهینه سازي نگهداري بنزین
 در جایگاه هاي سوختگیري!؟

آنتن هاي BTS همراه و زیبایي شهر

نقطه

کارآفرینی اگر چه یک شغل 
نیست و ترویج فرهنگ آن در 
جامعه، ابتدا موجب افزایش 
بیکاری می شود،  اما موتور 
توسعه است و بیکاری های 
پنهان را نه تنها آشکار و 
درمان می کند، بلکه باعث 
 پیشگیری از آن نیز 
می شود.

كارآفريني به عنوان سبك زندگي
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معاون ميراث فرهنگی كش��ور گف��ت: 9 باغ ايران��ی در قالب پرونده 
»باغ های ايرانی« تيرماه 1390 به عنوان سيزدهمين اثر ايران در يونسكو 
ثبت می شود. به گزارش ميراث آريا، مسعود علويان صدر افزود: ايران 
هر س��ال دو سهميه ثبت ميراث فرهنگی در يونسكو دارد كه در تيرماه 

سال 1390 يك اثر ميراث طبيعی و يك اثر غيرمنقول را در يونسكو به 
ثبت جهانی خواهيم رساند. 

وی در ادامه با بيان اين كه تهيه پرونده باغ های ايرانی حدود يك س��ال 
و نيم زمان برده اس��ت،  گفت: در پرونده ثبت جهانی باغ های ايرانی 9 
باغ از 7 اس��تان كشور معرفی شده اس��ت كه شامل باغ ارم شيراز، باغ 
عباس آباد بهش��هر، باغ فين كاشان،  باغ چهلستون اصفهان، باغ شاهزاده 
ماهان كرمان، باغ پاسارگاد، باغ پهلوان پور يزد، باغ دولت آباد يزد و باغ 
اكبريه بيرجند است. به گفته معاون ميراث فرهنگی كشور، پرونده ثبت 
جهانی باغ های ايرانی در حال حاضر مراحل كارشناسی در يونسكو را 
هم گذرانده اس��ت كه بی شك به عنوان سيزدهمين اثر ميراث فرهنگی 

جهانی ايران ثبت می شود. 
تخت جمش��يد،  چغازنبيل،  ميدان نقش جهان، تخت سليمان،  پاسارگاد، 
ارگ بم، س��نگ  نوشته بيستون، گنبد س��لطانيه، مجموعه كليسای سنت 
اس��تپانوس و قره كليس��ای اروميه، س��ازه های آبی  شوشتر، بقعه شيخ 
صفی الدين اردبيلی و بازار تبريز 12 اثر ميراث فرهنگی ثبت ش��ده در 

يونسكو هستند. 
علويان صدر گفت: پرونده باغ های ايرانی اولين پرونده ثبتی زنجيره ای 
است كه مجموع 9 باغ در 7 استان را در برمی گيرد. باغ های ايرانی كه 
در تمام دنيا ش��هره است ش��امل چهار عنصر زمين، آب، گياه و فضای 

معماری است. 
آنچ��ه ب��اغ ايرانی را از س��اير باغ ه��ای دنيا متمايز می كند اين اس��ت 
ك��ه هر آنچه در فضای ب��اغ وجود دارد با نظم معم��اری به هم پيوند 
خورده و بناها و فضای باز باغ با هم تلفيق ش��ده و جدای از يكديگر 

 نيس��تند ب��ه طوری ك��ه حتی عنص��ر آب در مي��ان بناه��ا در جريان 
است. 

ــر طبيعی ایران در  ــای حرا به عنوان اولين اث ــت جهانی جنگل ه ثب
یونسکو 

مع��اون حف��ظ و احي��ای آث��ار تاريخی س��ازمان مي��راث فرهنگی و 
گردش��گری از ثبت جهانی جنگل های ح��را به عنوان اولين اثر طبيعی 
اي��ران در يونس��كو خبر داد و گف��ت: اين اثر طبيعی نيز تيرماه س��ال 
آينده در يونس��كو ثبت می ش��ود. علويان صدر زمان تهيه اين پرونده 
را برای ثبت در يونس��كو يك س��ال و نيم عنوان كرد. به گفته معاون 
سازمان ميراث فرهنگی و گردش��گری، نتيجه بررسی های كارشناسان 
 يونس��كو درباره ثب��ت پرونده جنگل ه��ای حرای اي��ران هنوز اعالم 

نشده است. 
جنگل های حرا در 8 منطقه حفاظت ش��ده اي��ران می رويد كه در اين 
ميان جنگل های هميش��ه سبز دريايی حرا در حاشيه شمال غربی قشم، 
از زيباترين گردش��گاه های خليج فارس به ش��مار می آيد. جنگل های 
ح��را بر روی خاک های لجنی ناش��ی از رس��وب خاک های حاصل از 
فرس��ايش سواحل رشد می كنند و هميش��ه در معرض جزر و مد آب 
ق��رار دارند به طوری ك��ه در زمان جزر، درختان و بس��تر لجنی آن ها 
از آب بي��رون آم��ده و به صورت جزايری پراكنده نمايان می ش��وند و 
در زم��ان مد،  تمامی جنگل ح��را به زير آب رفته و ناپديد می ش��ود. 
درخ��ت ح��را در نقاط��ی می رويد ك��ه در مواقع مد دريا ب��ه زير آب 
 برون��د. درختان حرا آب ش��ور دريا را ش��يرين ك��رده و از آن تغذيه 

می كنند.

مي��راث  پژوهش��گاه س��ازمان  رئي��س 
فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری 
گف��ت: توس��عه محوری باع��ث از بين 
رفتن قسمتی از تپه اشرف اصفهان شده 

است. 
هماي��ش  در  خوش��نويس  احم��د 
دس��تاوردهای كاوش های تپه اش��رف 
در اصفه��ان افزد: ش��هر اصفهان با همه 
قابليت هاي��ی كه دارد می تواند در آينده 
مفتخر به داشتن يك سايت باستانی نيز 

شود. 
وی توس��عه ش��هری و تخريب قسمتی 
از تپه، كانال كش��ی و ريخت��ن زباله را 
از تهديده��ا و موان��ع كاوش ه��ای تپه 
اشرف عنوان كرد و افزود: فقدان اطالع 
كاف��ی مديريت ش��هری از قابليت های 
اي��ن تپ��ه و نظاي��ر آن، ع��دم تواناي��ی 
تطاب��ق فرهنگ ب��ا توس��عه در مديران 
ش��هری و توجه به توس��عه محوری از 
 عوامل تخري��ب اينگونه آث��ار تاريخی 

است. 
خوش��نويس با اع��الم اينكه دولت دهم 
در س��فرهای استانی بودجه های خوبی 
را ب��رای حفظ اي��ن آثار كنار گذاش��ته 
اس��ت گفت: تپه اش��رف ميراثی بزرگ 
اس��ت كه س��ازمان ميراث فرهنگی بايد 
در برنام��ه پنجم عمرانی كش��ور، آن را 
به عنوان يك سايت موزه بزرگ معرفی 
كند. خوشنويس گفت: كمتر شهری در 
جهان اس��ت كه در دل خود تپه باستانی 
داش��ته باش��د و اين فرصت در اصفهان 
وج��ود دارد و برای كاوش های اين تپه 
بايد امكانات فراهم شود تا سرعت عمل 

باال رود. 
اش��اره  م��درن  داری  م��وزه  ب��ه  وی 
ك��رد و گف��ت: در مح��ل كاوش باي��د 
آزمايش��گاه هايی مس��تقر ش��ود و اشياء 
كش��ف ش��ده در همان محل قرار گيرد 
چرا كه س��فال و اس��تخوان در كنار هم 
معنا پيدا می كند و بين آنها ارتباط ديده 

مي شود. 
 رئي��س پژوهش��گاه مي��راث فرهنگ��ی 
گفت: تحقيقات جديد باستان شناسی در 
كشور آغاز ش��ده و با ارتباط دانشگاه ها 
و شورای باستان شناسی و تدوين برنامه 

ساليانه استان ها و استفاده از متخصصان 
و باستان شناس��ان بومی استان ها نسبت 
به حفاری ها اقدام می شود و اين كار با 

توان بومی ارتقاء می يابد. 
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی،  صنايع 
دستی و گردشگری اس��تان اصفهان نيز 
وج��ود دو مصوبه س��فر هي��أت دولت 
به اس��تان در مورد آزاد س��ازی حريم و 
سايت موزه تپه اش��رف و حمايت های 
اس��تانداری اصفهان را از پش��توانه های 

اين كاوش اعالم كرد. 
اس��فنديار حيدری پور گفت: س��ازمان 
مي��راث فرهنگی ب��رای عمليات كاوش 
ب��ا اس��تفاده از داده های ماه��واره ای 
قراردادی ب��ه مبل��غ 300 ميليون تومان 
 با دانش��گاه محيط زيس��ت تهران بسته 

است. 
وی اف��زود: پنجاه فص��ل كاوش در تپه 
اش��رف صورد می گيرد و 10 سال كار 
ادام��ه می ياب��د و برای اي��ن كار نيز از 
 محل اعتبارهای فرهنگی اس��تان كمك 
گرفته اي��م. اس��تاندار اصفه��ان نيز در 
تپه  كاوش های  همايش دس��تاوردهای 
اش��رف گفت: نباي��د هوي��ت را زير پا 
گذاش��ت، تپه اشرف بخش��ی از هويت 
تاريخی و ارزش��مند ماس��ت كه در آن 
آثار دوره ه��ای آل بوي��ه و صفويه كه 
دوره ه��ای اعت��الی فرهن��گ و هنر و 

فرهنگ ما بوده است ديده می شود. 
وی ب��ا اب��راز نگران��ی از وضعيت تپه 
اش��رف و تخري��ب هايی ك��ه صورت 
گرفته اس��ت، گفت: تپه اش��رف بخشی 
از واقعي��ات تاريخ و س��رمايه بش��ری 
اس��ت و نباي��د تاريخ و هوي��ت را رها 
ك��رد. ذاك��ر اصفهانی، ديدگاه فالس��فه 
و نويس��ندگان و شرق شناس��ان غربی 
 را نگاه��ی مس��تكبرانه اع��الم ك��رد و 
جاهاي��ی  در  خودم��ان  م��ا  گف��ت: 
مقصري��م، نباي��د زمين��ه را ب��ه دس��ت 
 آنه��ا دهي��م و هويتم��ان را زي��ر پ��ا 

بگذاريم. 
وی اف��زود: نباي��د مي��راث فرهنگی و 
تأثير عملكرد مس��ئوالن  تاريخی تحت 
قرار گيرد و ب��رای حفظ اصفهان با اين 

هويت بايد تالش كرد.

 ثبت ملی اثر طبيعی كوير لوت به عنوان 
يكی از ژئوپارک ه��ای جهان در كميته 
تخصص��ی ثبت ميراث طبيعی بررس��ی 
شد. به گزارش ميراث آريا، رئيس هيأت 
مديره كانون سبز فارس از ارايه گزارش 
اجمالی پرونده ثبتی اثر طبيعی كوير لوت 
در كميته تخصص��ی ثبت ميراث طبيعی 

خبر داد. 
بهمن ايزدی رويكرد تيم پژوهشی خود 
را ش��ناخت پديده های طبيعی به منظور 
پيداكردن نش��انه های حي��ات و چرخه 
اكول��وژی زندگ��ی در بخش��ی از كوير 
لوت در طول ش��ش س��ال عنوان كرد و 
بيان داشت: در نقطه ای كه گفته می شد 
حياتی وجود ندارد دو حش��ره كش��ف 
ش��د. وی كوير لوت را محدوده ای بين 
استان های خراس��ان جنوبی، سيستان و 
بلوچس��تان، يزد و كرمان معرفی كرد و 
گفت: بيابان لوت بين دو گس��ل نهبندان 
در ش��رق و نای بند در غرب قرار دارد. 
اي��ن مقام مس��ئول ارتفاع پس��ت ترين 
نقط��ه بيابان ل��وت را 57 متر از س��طح 
دريا توصيف كرد و بيان داش��ت: بيابان 
ل��وت جاي��گاه رخداد زمين ل��رزه های 

ب��زرگ و مهمی بوده اس��ت. وی با بيان 
اينكه ش��هر باستانی ش��هداد نقطه تالقی 
 راه های تاريخی لوت به شمار می رود، 
افزود: خبيص نام گذش��ته ش��هداد، نام 
نوعی حل��وا به زبان عربی بوده اس��ت. 
ايزدی ويژگی های طبيعی پيرامون جاده 
ش��هداد به نهبندان را جاده تل گز)نيكا( 
بيان ك��رد ك��ه بس��ياری از جاذبه های 
طبيعی لوت چ��ون پديده گياه بيابانی به 
نام تل گز در پيرامون اين جاده مش��اهده 

می شود. 
وی ارتف��اع گون��ه گياه��ی ت��ل گز را 
 بي��ش از 10 متر توصيف و خاطرنش��ان 
ك��رد: كش��ور اي��ران و س��پس آفريق��ا 
دارن��دگان بزرگ ترين تل گزهای جهان 
هستند. ايزدی از جاذبه های ديگر كوير 
لوت به كلوت ها واقع در گستره ای در 
كوير مركزی اش��اره كرد كه شكل های 
مختلف آن براثر فرس��ايش آبی و بادی 
ب��ه وجود آم��ده ان��د. وی با اش��اره به 
 11هزار كيلومتر مساحت كلوت ها، بيان 
داش��ت: ارتف��اع كلوت ه��ا با رس��يدن 
 ب��ه دامنه ه��ای جن��وب غرب��ی كمت��ر 

می شود.

رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي:

عامل تخریب تپه اشرف اصفهان 
توسعه محوري است 

كویر لوت در انتظار ثبت ملي 

كوله پشتی

باغ هاي ایراني در حافظه جهاني یونسکو ثبت مي شود 

تاريخچه منبت كاری  

ميراث فرهنگی

  هن��ر تزئينی و باس��تانی منبت كه يك��ی از زيباترين و 
پرارزش ترين آثار دس��تی هنرمندان كش��ور ما به ش��مار 
م��ی رود، از قرن ها پيش م��ورد توجه ايراني��ان بوده و 
می توان ادعا كرد كه پايه و اس��اس بيشتر هنرهای دستی 
امروز در اين كشور و ساير ممالك جهان بر روی قواعد 

و اصول اين هنر قرار دارد.
آثار هن��ر منبت هم اكن��ون در تمام موزه ه��ا، كاخ های 
سلطنتی، معابد و مساجد قديمی ايران و ساير كشورهای 
جهان كم و بيش موجود می باشد. مشاهده اين آثار نشان 
می دهد كه عش��ق به زيبايی در تم��ام دوره ها، موضوع 
اصلی هنرهای ملی بوده و هنرمندان سرزمين ما، هميشه 
زيبايی ه��ای طبيع��ت را به ص��ورت طرح ه��ا و نقوش 
 مختلف بر روی چوب ها و كاش��ی ها و كتاب ها منعكس 
س��اخته اند. در دنيای امروز نيز ب��رای هنر منبت ارزش 
و اهميت خاصی قائلن��د و به همين جهت آثاری كه در 
زمينه منبت كاری و س��اير رشته های آن مانند مشبك و 
معرق كاری در نمايشگاه های بزرگ جهان عرضه شده با 
حسن استقبال و توجه زياد رو به رو گرديده و به دريافت 
نشان های گرانقدری نيز نايل آمده است. بايد دانست كه 
استادان هنرهای تزئينی نيز قس��مت عمده ای از اشتهار 
و معروفي��ت هنر خ��ود را مديون دس��ت های هنر پرداز 
هنرمن��دان منبت می دانند. يك ف��رد با ذوق و عالقه مند 
به اين هن��ر، اگر بخواهد برای اولين بار با فنون و اصول 
منبت كاری آشنا شود و به فراگرفتن اين هنر اشتغال ورزد 
بايد گام نخستين را از كوی طراحی كه يكی از رشته های 
منبت كاری اس��ت بردارد و پس از آن با آشنايی كامل به 
انواع چوب ها و وس��ايل كار و آموختن فن»درودگری«، 
هنر مش��بك را تعقيب و خ��ود را برای فرا گرفتن اصول 
ساير رش��ته ها آماده سازد. رش��ته های موزاييك كاری، 
معرق كاری، رنگ كاری و رويه كوبی نيز كه هر كدام به 
موقع خود، دارای ارزش و اعتبار فوق العاده ای می باشند 
در ش��مار اصولی قرار دارند كه بايد برای تعليم يك هنر 

جوی منبت كاری مورد توجه واقع شوند.
ــی: در حقيقت، طراحی يك پروژه ابتدايی اس��ت  طراح
كه موضوع و ايده هنرمن��د را بر روی صفحه های جامد 
منعكس می كند، البته اين رش��ته بايد توأم با فرا گرفتن 
نقاشی و وجود وسايل و ابزار الزم برای فن مزبور باشد.

منبت کاری: اين رشته كه خود به دو نوع ريز و درشت 
بر روی چوب و عاج و اس��تخوان انجام می شود شامل 
مجسمه س��ازی نيم رخ و تمام رخ گلبرگ های اسليمی، 

ختائی و غيره می باشد.
مشبک کاری: اين هنر برای تزئين قاب ها و ساير وسايل 
تجمل��ی به كار برده می ش��ود و به طور معمول بر روی 

چوب های گوناگون و عاج و استخوان انجام می گردد.
معرق کاری و موزایيک: موزاييك و معرق كاری عبارت 
است از قرار دادن چوب هايی به رنگ های طبيعی و عاج 
و اس��تخوان و صدف در كنار ه��م و به هم آميختن آنها 
و ايجاد يك س��ری نقش��ه های زيبا و بديع مانند اشكال 

گوناگون هندسی و برگ اسليمی، مينياتور و نظاير آن.
ــری: درودگری جزو اص��ول مقدماتی آموزش  درودگ
منب��ت كاری به عالقه مندان و هنر جويان اين فن اس��ت 
زيرا درودگری وسيله بسيار خوبی برای شناساندن صحيح 

چوب های مختلف و آموختن اس��تيل كار به هنر جوی 
منبت كار است. 

ــه کوبی: اين مرحله ك��ه به منظور  ــگ کاری و روی رن
زيباتر س��اختن و جال بخش��يدن به كارهای منبت كاری 
است تا حدودی در مراحل نهايی است و در هنر تزئينی 
منب��ت مورد نظ��ر هنرمن��دان و صاحب نظ��ران اين فن 
می باش��د. رنگ كاری و رويه كوبی عالوه بر افزودن بر 
 زيباي��ی اثر، چوب را از گزن��د رطوبت و گرما و... حفظ 

می كند.
کارگاه منبت کاری چگونه ایجاد شد؟ 

منبت كاری نيز مانند خاتم كاری از هنرهايی است كه در 
دوران صفويه راه پيشرفت و ترقی را به سرعت پيمود و 
هنرمندان منبت كار آثار بسيار زيبايی در اين دوره از خود 
باقی گذاردند ولی در دوره قاجاريه به علت عدم توجهی 
كه به هنر و هنرمندان شد، اين هنر نيز در بوته فراموشی 
ماند و رو به انحطاط نهاد، تا اين كه با ظهور سلسله پهلوی 
خوش��بختانه هنر منبت نيز مانند س��اير صنايع مستظرفه 
مورد توجه خاص رضا ش��اه سر سلسله دودمان پهلوی 
 قرارگرف��ت و موجبات احيای اين هنر فراهم گش��ت و
منبت كاری كه تا اين زمان در حال ركود بود بار ديگر راه 
تكامل را پيمود. در بين شهرهای ايران دو شهر آباده و شيراز 
از مراكزی است كه در آن منبت كاری و ساير رشته های 
اين هنر رواج بسيار دارد و به خصوص در شهر آباده هنر 
مزبور رونق بيشتری دارد و در سال 1311 كه حسب االمر 
رضا شاه به منظور متمركز ساختن هنرهای ملی، »هنرستان 
صنايع قديمه« تأسيس گرديد، مرحوم احمد امامی كه از 
هنرمندان به نام و از اس��تادان بزرگ منبت كاری به شمار 
می رفت و در ش��هر آباده سكنی داشت، به منظور ايجاد 
كارگاه منب��ت كاری و تعليم هنر جويان به تهران دعوت 
گرديد. مرحوم احمد امامی به همراهی فرزند خود، علی 
امام��ی )رئيس فعلی كارگاه منبت كاری ( به تهران آمد و 
كارگاه منبت، به همت اين اس��تاد فقيد تأس��يس گرديد. 
مرحوم استاد امامی تا س��ال 1319 كه در قيد حيات بود 
خدمات ارزنده و شايان توجهی در جهت پيشرفت منبت 
و پرورش هنرمندان قاب��ل و با ذوقی در اين زمينه انجام 
داد و آثار نفيس و زيبايی از خود باقی گذارد كه در حال 
حاضر در موزه هنرهای ملی نگهداری می ش��ود. بعد از 
در گذشت استاد احمد امامی، فرزند با ذوق و هنرمند او 
)علی امامی( رياست كارگاه منبت كاری را عهده دار شد 
و به آموزش و پرورش هنرجويان و عالقه مندان اين هنر 
پرداخت. علی امامی به س��ال 1291 در ش��هر آباده ديده 
به جهان گش��ود و بعد از طی دوران تحصيلی، با ش��وق 
و عالق��ه وافری كه به هنر اجدادی خود نش��ان می داد، 
تحت نظر و تعليم پدر هنرمند خويش، به آموختن اصول 
مقدماتی فن منبت كاری مش��غول شد و با استعداد قابل 
توجهی كه داشت پدرش او را به همراهی خود به تهران 
آورد. علی امامی از اين پس به ادامه كوشش های هنری در 
كارگاه منبت اشتغال ورزيد و بعد از مرگ پدر، از آنجا كه 
اس��تادی اليق و با كفايت به شمار می رفت در رأس اين 
كارگاه، ب��ه تعليم هنرجويان و خلق آثار زيبا و پر ارزش 
منبت پرداخ��ت. علی امامی تاكنون هنرمندان با ارزش و 
چيره دستی پرورش داده كه هر يك از آنان در رشته های 

 گوناگ��ون اين فن، مانن��د منبت كاری، مش��بك كاری، 
مع��رق كاری، موزايي��ك و رنگ كاری به مقام اس��تادی 
رس��يده اند و كارهايشان در خور توجه و تحسين بسيار 
اس��ت. در حال حاضر در كارگاه منب��ت كاری هنرهای 
زيبای كش��ور چهارده نفر هنرمن��د و هنرجو تحت نظر 
استاد علی امامی به تهيه آثار ارزنده هنری اشتغال دارند كه 

در اين جا از آنان به ترتيب ياد می شود:
آقاي��ان پروي��ز زابلی، عباس ش��هميرزادی، محمد طاهر 
امامی، عزيز اله ويزايی، عباس امين، قاسم شهريه، محمد 
علی ش��يرازی، حسن احيايی، ش��اپور گودرزی، حسين 
اعيان، اكبر حاجی قاس��می، حسن حلج، اكبر سريری و 

حسن آزاد خانی.
در بين اين افراد هنرمندان و استادانی وجود دارند كه هر 
يك در كارگاه مزبور متجاوز از بيس��ت و پنج سال سابقه 
خدمت دارند، هنرمندانی چون زابلی، شهميرزادی، طاهر 

امامی و ويزايی در زمره اين افرادند.
آثار قابل توجه 

از جمله آثار پر ارزش و ممتازی كه تحت نظر و هدايت 
علی امامی به وسيله هنرمندان كارگاه منبت كاری هنرهای 
زيبای كش��ور ساخته ش��ده و موجبات شناساندن بيشتر 
كش��ور ما را به جهانيان فراهم س��اخته كاره��ای زير را 

می توان نام برد:
1( بوفه بزرگ هفده كش��ويی منبت و معرق و مش��بك 
كاری كه در سال 1319 ساخته شده است. اين اثر در زمان 
سلطنت رضا شاه، در نمايش��گاه امتعه وطن، به معرض 
نمايش گذارده ش��د و از طرف نمايش��گاه مزبور به اخذ 

مدال نايل گرديد.
2( كارگاه منبت كاری، در نمايش��گاه ديگری كه در سال 
1325 از طرف وزارت فرهنگ در محل فعلی س��اختمان 

مجلس سنا برگزار شده بود شركت كرد و با نمايش آثار 
متعددی از معرق و منبت، مدال هايی دريافت كرد.

3( ميز گرد به وس��عت يك متر و پنجاه سانت كه سطح 
آن از طرح های ش��اه عباسی معرق و اطراف پايه های آن 
منبت كاری شده است. اين ميز بسيار نفيس در نمايشگاه 
س��ازمان صنايع كش��ور به معرض نمايش گذارده شد و 
مورد توجه و استقبال شركت كنندگان در نمايشگاه مزبور 
قرار گرفت و مدال ممتاز نمايش��گاه را كسب نمود. ميز 
مزب��ور در حال حاضر در م��وزه هنرهای ملی نگهداری 

می شود.
4( مي��ز مربع مس��تطيل به طول 5 مت��ر و به عرض يك 
متر و بيس��ت سانت. كليه سطح اين ميز از عاج و صدف 
 و اس��تخوان و چوب های گوناگ��ون با رنگ های طبيعی 
معرق كاری ش��ده و اطراف مي��ز از چوب فوفل به طور 
برجسته ساخته شده است. پايه اين ميز به سبك معماری 
است. ميز مزبور در نمايشگاه جهانی بروكسل نمايش داده 
شد و مورد توجه و استقبال بينندگان و شركت كنندگان 
واقع گرديد و به اخذ مدال طالی»گراند پری« بزرگ ترين 

و ارزنده ترين جايزه نمايشگاه نايل گرديد.
آثار جدید 

ب��ه تازگی كارگاه منبت كاری در تهي��ه آثار هنری خود، 
تنوعی به وجود آورده و آثار جديد و بسيار زيبايی عرضه 
ك��رده كه از ه��ر نظر تازگی دارد و می ت��وان اين آثار را 
نقطه تحول آش��كاری در هنر منبت به شمار آورد. سطح 
كارهای جديد از فلزات گوناگون، صدف عاج، استخوان 
و چوب های مختلف طبيعی اس��ت و اين آثار ش��باهت 
زيادی به تابلوهای نقاش��ی دارد، به طوری كه تمايز اين 
آثار از تابلوهای نقاش��ی در نظر اول ب��رای بيننده امری 

دشوار و بلكه محال است.

1 – مناقصه گزار: اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: حفاظت و مرمت تزئينات کاخ عالی قاپو

3- مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 8/000/000 ریال یا واریز به حساب شماره 2172620206000 
بانک ملی ایران.

4- برآورد اوليه: مبلغ 679/002/688 ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر مبنای فهرست بهای عمليات مرمتی 
در سال 1389.

5- مدت اجرا: به مدت 4 ماه شمسی 
6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 89/11/03 لغایت تاریخ 89/11/07

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری 89/11/17
8- تاریخ بازگشایی: رأس ساعت 12 ظهر مورخ 89/11/18

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان – خيابان مشتاق دوم – دفتر فنی اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداری(

توضيحات:
 به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
 سازمان در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.

 سایر اطالعات و جزیيات مربوط به اسناد مناقصه درج شده است.
 با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور، کليه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 
در پایگاه مذکور به آدرس اینترنتی : http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربردی دریافت و همراه پاکت هاي پيشنهادی خود 

تحویل نمایند.

آقای  جناب  شایسته  انتصاب  در  را  حضرتعالی  درایت  حسن  بدینوسيله 
به  شيرانی  جواد  آقای  و  اداره  پشتيبانی  معاونت  به سمت  پرنده  مهندس 
مجموعه  و  توفيق حضرتعالی  و  گفته  تبریک  اشتغال  اداره  ریاست  عنوان 

وزین تحت امر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایيم.
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی )يك مرحله ای(

مديركل محترم اداره كار و امور اجتماعی استان اصفهان 
 برادر گرانمایه جناب آقای مهندس قادریان

نوبت اول

هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی استان اصفهان
م الف: 14855
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والدانو: 
خوزه در مادرید 
می ماند

کاظمیان: 
سپاهان شانس اول 
قهرمانی
لیگ و باشگاه های 
آسیا است

جنتی: 
قهرمانی گیتی 
پسند را در کنار 
برزیلی ها جشن 
می گیریم

نايب رئيس باش��گاه رئال مادريد اسپانيا خبر مربوط به 
جدايی مورينيو از رئال مادريد را جنگ روانی دانس��ت 
كه در كاتالونيا كليد خورده و طراحی شده است. به گزارش 
ماركا اس��پانيا، خورخه والدانو گفت: هيچ مشكلی با مورينيو 
ندارم و معتقدم كه ما هر دو به س��ود يكديگر عمل می كنيم، 
مش��كل های بين من و مورينيو به سال ها پيش برمی گردد و 

اكنون حتی ردپايی از آنها هم وجود ندارد. 
وی ادام��ه داد: اين اخب��ار در روزنامه ه��ای كاتالونيا متولد 
می ش��ود و س��پس به سفارش كس��انی كه در صورت تداوم 
اين كار نامش��ان را هم فاش می كنم در رس��انه های اروپايی 

منعكس می شود. 
نايب رئيس رئال تأكيد كرد: مورينيو برای سال ها در مادريد 
می ماند و اظهارات اخيرش درباره حضور تا پايان اين فصل 
تح��ت تأثير فش��ار روزنامه ها بوده و هيچ اس��اس و منطقی 
ندارد. مورينيو توس��ط وكيلش از اينترميالن پيشنهاد رسمی 
 درياف��ت كرده و باش��گاه چلس��ی نيز با وی تماس داش��ته

است.

مهاجم فوالد مباركه س��پاهان گفت: سپاهان با 22 بازيكن 
همس��طح، تي��م قدرتمندی را ب��رای حض��ور در ليگ و 
باش��گاه های آس��يا تش��كيل داده و به همين دليل شانس اول 
قهرمانی در اين فصل اس��ت. جواد كاظمي��ان افزود: چهار تيم 
س��پاهان، ذوب آهن، استقالل و پرسپوليس در اين فصل مدعی 
قهرمانی هستند ولی معتقدم سپاهان شانس اصلی قهرمانی است. 
وی افزود: تيم ما دو بازی عقب افتاده دارد كه با برد اين دو بازی 
فاصل��ه  مان با صدرجدول كمتر می  ش��ود. كاظمي��ان با مثبت 
 ارزيابی ك��ردن اردوی ي��ك هفته ای س��پاهان در تركيه اظهار 
داش��ت: با وجودی كه ملی پوشان س��پاهان در اين اردو غايب 
بودند اما تمرين های خوبی انجام داديم. وی خاطرنش��ان كرد: 
س��اير تيم ها می توانند با استفاده از تعطيالت پيش آمده، نقاط 
ضعف تيمشان را برطرف كنند اما تيم سپاهان شش بازيكن ملی 
پ��وش در اردوی تيم مل��ی دارد و نمی توان��د از اين موقعيت 
اس��تفاده الزم را داشته باش��د. كاظميان به ديدار تيم ملی ايران و 
كره جنوبی هم اش��اره كرد و گفت: بازی با كره جنوبی سخت 

است ولی اميدوارم به نيمه نهايی برويم.

رئيس هيأت مديره باش��گاه گيتی پسند گفت: در صورت 
كس��ب عنوان قهرمانی تيم گيتی پس��ند در ليگ فوتسال، 
جشن قهرمانی تيم را كنار بازيكنان تيم ملی ايران و برزيل برگزار 
خواهيم كرد. علی رضا جنتی درباره گرفتن ميزبانی ديدار تيم های 
ملی ايران و برزيل اظهار داش��ت: به اذعان همگان برزيل بهترين 
تيم ملی فوتس��ال دنيا است و اين ديدار می تواند پيش زمينه ای 
برای عيد امسال باشد كه اميدواريم با پيروزی بچه های تيم ملی 
همراه ش��ود. وی افزود: ليگ برتر فوتسال 28 بهمن ماه به پايان 
می رسد و در صورت قهرمانی تيم گيتی پسند در ليگ، به دنبال 
برگزاری جشنی باشكوه برای اين قهرمانی با حضور بازيكنان ملی 
پوش ايران و برزيل در يكی از روزهای دوم يا سوم اسفند هستيم 
كه می تواند ش��ب باشكوهی برای فوتس��ال ايران باشد. رئيس 
هيأت مديره باشگاه گيتی پسند درباره هزينه برگزاری ديدار ايران 
و برزيل نيز گفت: هزينه اسكان، بليت رفت و برگشت دو تيم و 
هزينه های جزئی ديگر بر عهده باشگاه می باشد، البته هزينه كردن 
برای تيم ملی يك نوع س��رمايه گذاری اس��ت و ما به آن افتخار 

می كنيم. 

ورزش

زاینده رود
مسعود داوری، داور بين المللی كشورمان طی روزهای 
اخير به طور رس��می از دني��ای داوری خداحافظی خواهد 
كرد. به گفته يك منبع آگاه قرار اس��ت اواخر هفته جاری و 
پيش از آغاز دوباره رقابت های ليگ برتر، يك دوره كالس 
توجيهی برای داوران و كمك داوران طی سه روز در تهران 
با حضور عسگری، رئيس جديد كميته داوران برگزار شود 
كه مس��عود م��رادی اعالم كرده در اي��ن كالس به صورت 
 رسمی از دنيای داوری و مستطيل سبز خداحافظی خواهد 

كرد.

بعد از اتفاق های ديدار تيم های بسكتبال توزين الكتريك 
و مهرام در تهران، كاشانی ها بايد منتظر عكس العمل كميته 

انضباطی باشند. 
 هفت��ه پيش و در دي��دار تيم های بس��كتبال ذوب آهن و 
پتروشيمی بندر امام بود كه تماشاگران اصفهانی با سر دادن 
شعارهايی عليه مصطفی هاشمی )سرمربی پتروشيمی( جو 
ديدار را متش��نج كردند. كميته انضباطی فدراس��يون نيز در 
واكنش به اين حركت ها تش��كيل جلسه داد و تماشاگران 
 اصفهانی را دو جلس��ه از حضور در س��الن مس��ابقه های 
ذوب آهن محروم كرد. اين اتفاق اين بار از سوی كاشانی ها 

رخ داد. 
پنجشنبه شب در جريان ديدار تيم های توزين الكتريك و 
مهرام در تهران، تماش��اگران كاشانی پس از تعويض مهدی 
كامران��ی، وی را مورد هجمه ش��عارها و توهين های خود 
قرار دادند. عالوه بر اين تماش��اگران كاش��انی عليه داوری 
نيز شعارهايی سر دادند. البته در اين ميان مهدی كامرانی نيز 
بی تقصير نبود و با حركاتی ناشايست تماشاگران كاشانی را 
تحريك كرد. بعد از اين اتفاق كاشانی ها و نيمكت نشينان 
 مه��رام بايد منتظ��ر اعالم نظر كميته انضباط��ی در اين باره 

باشند.

هفته دوم ليگ  برتر كبدی در حالی به كار خود پايان داد كه 
تيم توسعه منابع آب  و خاک سيستان همچنان به پيشتازی 

خود ادامه می دهد. 
هفته دوم مسابقه های ليگ  برتر كبدی با برتری تيم توسعه 
منابع آب  و خاک سيستان و بلوچستان و شكست تلخ تيم 
دهياران تالش به پايان رس��يد. در ديگ��ر بازی اين هفته، 2 
تيم مدعی راه و ترابری اصفهان و ايثار محمدآباد گلستان به 
مصاف هم رفتند كه در پايان تيم راه و ترابری اصفهان با جبران 
شكست هفته اول، مقابل حريف قدرتمند خود به پيروزی 
42 بر 35 دست يافت تا به ادامه اين رقابت ها اميدوارتر شود. 
هفته سوم پيكارهای ليگ برتر كبدی پنجشنبه و جمعه هفته 

جاری برگزار خواهد شد.

پژمان سلطانی

دومين دوره مسابقه های شترسواری در كوير 
به مناس��بت دهه مبارک فجر، روز جمعه در 
روستای توريس��تی مصر از توابع شهرستان 
خ��ور و بيابانك برگزار ش��د كه رضا داوری 
به مقام قهرمانی رسيد و مجيد افضل و قاسم 
حيدری به ترتيب دوم و س��وم شدند. عباس 
عامری با 65 سال سن مسن ترين شترسوار و 
سجاد حيدری نيز با 15 سال سن جوان ترين 

ش��ركت كننده لقب گرفت. اين رقابت ها به 
همت هيأت ورزش روس��تايی و عش��ايری 
استان اصفهان برگزار شد. غالمرضا جعفری 
سرپرس��ت فدراس��يون ورزش روس��تايی و 
عشايری، مهدی اسدی )رئيس هيأت ورزش 
روستايی و عشايری استان اصفهان( و رشيد 
خدابخ��ش )مدي��ركل تربيت بدنی اس��تان 
اصفهان( در اين مسابقه ها حاضر و از نزديك 

شاهد رقابت جذاب شترسواران بودند.
غالمرضا جعفری: دولت تکلیفی ندارد 

که فقط از فوتبال حمایت کند!
روس��تايی  ورزش  فدراس��يون  سرپرس��ت 
و عش��ايری پ��س از پاي��ان دومي��ن دوره 
مس��ابقه های شترس��واری در كوي��ر اظهار 
داش��ت: امس��ال اين رقابت ها جذاب تر و 
ديدنی تر از س��ال گذش��ته و از نظم خاصی 
برخوردار بود. مهدی اس��دی و همكارانش 
عل��ی صفايی، حميد صاب��ری و هادی دادفر 
برای هيأت ورزش روستايی و عشايری استان 
اصفه��ان زحمت های فراوانی كش��يده اند. 
غالمرضا جعفری ادام��ه داد: در حال حاضر 
بايد جامعه ورزش روستايی را توانمند كنيم 
و به نوع��ی راهبرد اصلی فدراس��يون بحث 
ارتقای توانمندی و بهره وری جامعه ورزشی 

روستايی كشور است. 
اف��زود: تش��كيل ورزش روس��تايی و  وی 
عش��ايری همانند يك كودک چهار پنج ساله 
اس��ت و مقايسه با فدراس��يون هايی كه نيم 
قرن سابقه دارند قابل قياس و منطقی نخواهد 
بود. ويژگی مهم ورزش روستايی و عشايری 
حفظ و ترويج ارزش های فرهنگی در قالب 
بازی های بومی و محلی است و اين موضوع 
يكی از عاليق بزرگ روس��تائيان و عش��اير 

كشور محسوب می شود. 
جعف��ری نگاه ب��ه ورزش روس��تايی را نگاه 
 ويژه دانس��ت و گفت: در ح��وزه كاری بايد

اولوي��ت بن��دی ص��ورت گي��رد و وظايف 
حاكميتی را در مرحله نخس��ت انجام دهيم، 
دولت تكليفی ندارد كه فقط از فوتبال حمايت 
كند چرا كه جامعه روستايی در تأمين امنيت 

كشور نقش به سزايی دارد. 
وی توضيح داد: هر چه در بخش روس��تايی 
هزينه كنيم س��رمايه گذاری مطلوب و تحول 
عظيمی در ورزش كش��ور ايجاد می شود كه 

در اين برنامه تقسيم كار الزم است و با توجه 
به گس��تردگی وس��عت كش��ورمان و توزيع 
نامتقارن جمعيت، دستگاه های دولتی بايد در 
حد توان ورزش روس��تايی را حمايت كنند. 
وی تصريح كرد: نمايندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی در قالب طرح از ورزش روستايی 
حماي��ت كنند ت��ا بتواني��م ورزش آنها را در 
ش��أن و قداس��ت اين عزيزان مديريت كنيم. 
برگزاری اين رقابت ها مسابقه جهانی نداشته 
اما اي��ن زمينه را فراهم می كند تا نش��اط و 
شادابی مدت خاصی در نزد اين سرمايه های 

كشور باشد. 
جعفری در پايان اضافه كرد: اگر هيأت ورزش 
روستايی و عشايری استان اصفهان شترهای 
مسابقه را تأمين كند مسابقه های كشوری به 

ميزبانی روستای مصر برگزار خواهد شد.
مهدی اسدی: دولت مدیون روستائیان 

است
مهدی اسدی در ادامه صحبت های سرپرست 
فدراسيون ورزش روستايی و عشايری كشور 
گفت: خوشبختانه دومين دوره مسابقه های 
شترس��واری در روستای توريس��تی مصر با 
ش��ركت 35 نفر در س��ه مرحله انجام شد و 
نظم خاصی بر اين رقابت ها حاكم بود كه در 
اينجا از غالمرضا جعفری، رش��يد خدابخش 
و همكارانم در هيأت ورزشی استان اصفهان 

تشكر می كنم. 
رئيس هيأت ورزش روس��تايی و عش��ايری 
اس��تان اصفهان به عملكرد هيأت اشاره كرد 
و توضيح داد: امسال براساس سند راهبردی 
س��ال 1388 و اوايل س��ال 1389 با حضور 
2 اس��تاد از دانش��گاه اصفهان تقويم ورزشی 
1389 را تنظي��م كرديم. اولي��ن رقابت های 
المپياد فرهنگی ورزش��ی عش��اير كش��ور به 

ميزبانی اس��تان اصفهان در منطقه وردش��ت 
سميرم برگزار ش��د كه روز افتتاحيه نزديك 
ب��ه 25 هزار نفر از اين مس��ابقه ها اس��تقبال 
كردن��د. وی افزود: زيباترين مس��ابقه ها در 
س��ميرم انجام شد و حدود 40 ميليون تومان 
هزينه كرديم، در صورتی كه در بازی فوتبال 
س��پاهان و پيروزی بيش از اي��ن مبلغ هزينه 
می شود. در اين مس��ابقه ها 430 ورزشكار 
از 23 اس��تان حضور داشتند. اسدی به بحث 
آم��وزش اش��اره ك��رد و توضي��ح داد: در 5 
ماهه اول در رش��ته های فوتس��ال، فوتبال و 
بازی های بومی و محلی آموزش داش��تيم و 
در 6 رشته نيز كالس آموزشی برگزار كرديم. 
وی افزود: پ��س از آن دومين المپياد ورزش 
روس��تايی و عش��ايری را به مناس��بت هفته 
تربيت بدنی استارت زديم كه رئيس سازمان 
هرچه داش��ت برای قهرمانان گوانگژو هزينه 
كرد، يك مق��دار بر می گردد به بحث قانون 
و آن ي��ك درصد كه در واق��ع عقيم مانده و 
هن��وز هم قانونش ابالغ نگردي��ده و تنها دو 
ماه به پايان س��ال داريم. اسدی تصريح كرد: 
ب��ا اين حال ما بيكار ننشس��تيم و با حمايت 
خدابخش كه س��الن پيروزی را در اختيار ما 
گذاش��ت و پش��توانه مطلوبی برای برگزاری 
رقابت ها بود، همچنين استانداری 30 ميليون 
ب��ه ما كمك كرد تا هي��أت در هزينه اياب و 
ذهاب روس��تائيان دچار مش��كل نشود و در 

اينجا از آنها تشكر می كنم.
وی در پايان افزود: دولت نهم و دهم مديون 
روس��تائيان است و بايد آنها را مورد حمايت 
قرار دهد اما تاكنون علی س��عيدلو هيچ پولی 
به فدراس��يون هي��أت ورزش روس��تائيان و 
عشايری استان اصفهان پرداخت نكرده است 

تا در اختيار هيأت ها قرار گيرد.

خبر

شتر سواری در كوير؛
 تفريح 2011 جوانان روستای مصر

خداحافظی رسمی 
مسعود مرادی از دنیای داوری

کاشانی ها در انتظار
 رأی کمیته انضباطی

از پیروزی نماینده اصفهان تا 
پیشتازی تیم سیستان در کبدی

توپ و تور

نجمه کرمی

ش��ايد بتوان از دي��دار دو تي��م هندبال بان��وان فوالد 
مبارك��ه س��پاهان و ذوب آه��ن در چارچ��وب هفته 
 س��وم رقابت های باشگاه های برتر كش��ور، به عنوان 
حس��اس ترين ديدار هفته نام برد كه با حساب 20 بر 

19به سود تيم بانوان ذوب آهن پايان يافت.
در اين ديدار بانوان هندباليس��ت سپاهان با وجود همه 
تالش هايی كه كردند نتوانستند حريف تجربه بازيكنان 

تيم ذوب آهن شوند.
در اين ديدار تيم فوالد مباركه س��پاهان كه به تازگی از 
ليگ دس��ته يك به س��وپرليگ راه يافته بود؛ در مقابل 
تيم ذوب آهن )مدافع عن��وان قهرمانی( قرار گرفت و 
با انجام يك بازی دقيق و حساب شده رقابت زيبايی را 

به نمايش گذاشت.
اي��ن تيم در حالی با اخت��الف نزديك 20 بر 19 نتيجه 
را به همشهری خود واگذار كرد كه می توانست برنده 
نخستين شهرآورد هندبال در بخش بانوان در اصفهان 

باشد.  
در ابتدای نيمه نخست اين ديدار، تيم ذوب آهن بازی 
را ب��ا گل زهرا تقی يار در ثانيه های ابتدايی بازی آغاز 
ك��رد اما در ادامه اين ي��اران پروانه كوهيان بودند كه تا 
پايان نيمه اول بر بازی سوار شدند و توانستند نيمه اول 

را با حساب 11بر 6 به سود خود به پايان برسانند.
در اين نيمه فريبا تاروردی )سنگربان تيم سپاهان( نمايش 
خيره كننده ای داشت و در چندين موقعيت تك به تك 
ناجی تيمش شد. تيم ذوب آهن در ضد حمله ها خيلی 
خطرناک و زهردار ظاهر می شد كه عكس العمل های 

تاروردی در اين موقعيت ه��ا به وي ژه در مصاف های 
خود با زهرا تقی يار )بازيكن ملی پوش ذوب آهنی ها( 

بيش از ساير بازيكنان به چشم می آمد.
زهرا تقی يار كه نقش ناجی برای فرار از يك شكست 
 ص��د درصدی را ب��رای تيمش بازی ك��رد و پيروزی 
ذوب آه��ن در اين دي��دار را رقم زد، روز س��ختی را 
پشت سر گذاشت چرا كه با سدی به نام فريبا تاروردی 
روب��ه رو ب��ود. اين بازيكن اگرچ��ه در نيمه اول خيلی 
 از موقعيت ه��ای تيمش را به خاط��ر عملكرد خوب 
دروازه بان حريف از دست داد اما در نيمه دوم با انگيزه 
بيش��تری پا به ميدان گذاشت وشش گل از مجموع 20 

گل زده تيمش را به نام خود ثبت كرد.
همچنين در اين ش��هرآورد هر چقدر ت��اروردی برای 
طاليی پوش��ان آماده و مطمئن عمل ك��رد، ملك تاج 
محمدی )گلر تيم ذوب آهن( نمايش ضعيفی داش��ت 
و گل های بدی را دريافت كرد و مقصر صد درصدی 
در دريافت ه��ا بود و اگر تيم��ش در اين ديدار پيروز 
نمی شد امكان نداش��ت بازيكنان اشتباه های او را در 
اين بازی ببخش��ند.  البته اگر در اين ديدار مژگان روح 
نواز )گلر اول تيم ذوب آهن( حضور داشت شايد اين 
تيم تع��داد گل كمتری را دريافت می كرد كه البته اين 
دروازه بان نه تنها برخالف فصل قبل در زمين حضور 
پيدا نكرد بلكه نامش در فهرس��ت 16 نفره تيمش هم 
وجود نداشت و علوی مجبور بود از محمدی مصدوم 
در درون دروازه خود بهره ببرد كه همين امركار را برای 

اين تيم سخت تر كرده بود.
نجمه مرادی برای تيم ذوب آهن دو پنالتی خراب كرد 
ام��ا در دقايق پايانی بازی به همراه تقی يار با گل های 
خود ناكامی هايشان را در اين ديدار كم رنگ كردند. در 

تيم فوالد نيز پريناز قربانی، شيما شياسی، هدی رئيسی 
و غزاله ناظم از بهترين ها بودند و چه در حمله و چه 

در دفاع عملكرد قابل قبولی را از خود نشان دادند.
مهس��ا معتمدی و مينا وطن پرس��ت هم كه بازيكنان 
غير بومی تيم س��پاهان را تش��كيل می دهن��د، در اين 
ديدار چن��دان پرفروغ ظاهر نش��دند و ش��ايد دوری 
از تمرين ه��ای منظم و عدم هماهنگی الزم با س��اير 
بازيكن��ان، از داليل مهم عملك��رد ضعيف آنان در اين 
ديدار بود. ضمن آنكه غزاله ناظم كه نقش پخش كننده 
توپ در زمين را برعهده داشت با وجود مصدوميت از 
ناحيه پا و برخالف توصيه پزشكان كه او را از بازی در  
اين دي��دار منع كرده بودند وظيفه خود را به خوبی در 

زمين پياده كرد.
نكته جالب توجه در اين ديدار رويارويی پروانه كوهيان 
و زهرا علوی س��رمربيان دو تيم فوالد مباركه س��پاهان 
و ذوب آه��ن اصفه��ان بود كه به خاطر مش��كل های 
گذشته ميان اين دو پيش بينی می شد اين ديدار حاشيه 
هايی هم در بر داشته باش��د كه خوشبختانه شهرآورد 
اصفهان بدون هيچ تنشی ميان مربيان دو تيم و بازيكنان 
برگزار ش��د. تيم فوالد مباركه س��پاهان اگر چه در اين 
ديدار نتيجه را به حريف واگذار كرد اما انگيزه و روحيه 
تيمی و پي��روزی طلبی كه كوهيان به آنان تزريق كرده 
اس��ت نويد روزهای طاليی را برای اين تيم می دهد. 
اگر بازيكنان قدر موقعيت های خود را بيش از گذشته 
بدانند حتی می توانند س��ودای قهرمانی در ليگ را نيز 
در س��ر بپرورانند چرا كه اين تي��م در مصاف با تيمی 
كه س��يزده عنوان قهرمان��ی را در كارنام��ه خود ثبت 
 كرده اس��ت به مراتب هدفمند تر و زيباتر بازی كرد و

آينده دار نشان داد.

ذوب آهن از یک شکست، پیروزی ساخت
سپاهان به خاطر بی تجربگی، بازی را واگذار كرد

جواد خلیفه سلطانی

1 – با تأخيری چند ماهه تبريكات صادقانه ما در ارتباط با كس��ب مقام ش��امخ و 
ارزنده نايب قهرمانی تيم فوتبال تحت پوش��ش آن كارخانه در مس��ابقه های ليگ 
قهرمانان باش��گاه های آسيا را پذيرا باش��يد. بی شك نزديكان، دوستان و مسئوالن 
باش��گاه و تيم فوتبال ذوب آهن خدمت ش��ما گفته اند كه كس��ب چنين عنوان با 
ارزش��ی در مس��ابقه های مهم برون مرزی ظرف يك دهه اخير تنها توسط دو تيم 

مقتدر اصفهانی )ذوب آهن و سپاهان( صورت پذيرفته است.
2- صادقانه و شفاف بايد خدمت شما عرض كنم كه نگاهی گذرا به عملكرد و نوع 
تفكر شما در طول سال های خدمت در مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان، گروه 
شركت های تكادو و شركت قائم رضا به عنوان مديرعامل بيانگر اين واقعيت است 
كه شما به خاطر دور بودن از فضای ورزش قهرمانی شايد تنها به مسأله ورزش از 

ديد و منظر سالمت نگاه می كرده ايد.
3- حض��ور ش��ما در كارخانه بزرگ ذوب آهن ظرف يك س��ال اخير و توجه به 
اين مهم كه باشگاه ذوب آهن به عنوان يكی از چند قطب مهم و شاخص ورزش 
كشور در بعد قهرمانی مطرح بوده و از طرف ديگر توجه به اين مهم كه مسئوالن و 
مقام های ارشد وزارت صنايع و معادن كه شما و كارخانه ذوب آهن زير مجموعه آن 
به حساب می آييد با عالقه وافری به ورزش قهرمانی و حفظ و تقويت باشگاه های 
تحت امرشان در جای جای كشور دارند، سبب گشته تا شما هم چاره ای جز تغيير 

نگاه به مقوله ورزش قهرمانی و ادامه روند گذشته را نداشته باشيد.
4- پس از حضور ش��ما در ذوب آهن به عنوان مديرعامل، حرف و حديث هايی 
طبيعی در خصوص يك س��ری جا به جايی ها در مديريت باشگاه و افراد حاضر 
در هيأت مديره آن به وجود آمد ولی عدم تحقق آنها بی شك ناشی از تجربه های 
خوب مديريتی شما در خصوص عدم انجام تغييرهای زود هنگام در بدو ورود هر 
مديری به يك سازمان بوده و شايد هم كسب نتيجه های خوب تيم های ورزشی 
باشگاه به خصوص تيم فوتبال آن، سبب گرديده تا با وجود شدت يافتن شايعات 
ايجاد تغيير تا به اين لحظه و به درستی هيچ گونه تغييری در سطح مديريت باشگاه 

و اعضای هيأت مديره آن به وجود نيايد. 
5- جناب آقای دكتر براتی ظرف يك ماه اخير دو بار ش��ايعاتی نزديك به واقعيت 
در خصوص تغييرهای گسترده و سونامی شكل در سطح چهار نفر از جمع پنج نفر 
اعضای هيأت مديره باشگاه توسط اطرافيان شما مطرح گرديده ولی تا زمان نگارش 
اين مطلب و با وجود ش��دت يافتن دامنه اين شايعات، شاهد هيچگونه تغييری به 

صورت رسمی نبوده ايم.
6- آق��ای مديرعامل، ايجاد تغيير و انجام جا به جايی حق طبيعی هر مديری بوده 
و خواهد بود ولی سئوال ما از شما اين است كه اگر قصد ايجاد تغيير داريد با چه 
توجيهی در صدد عملياتی كردن آن هستيد؟ آيا به دليل ناتوانی افراد حاضر در جمع 
هيأت مديره؟ آيا به دليل عدم موفقيت آنها در رابطه با سياست گزاری؟ آيا به دليل 

همسو نبودن و هم فكر نبودن آنها با شما؟ و آيا به دليل....
7- آق��ای دكتر براتی، به ش��هادت صفحات همين روزنام��ه و ديگر روزنامه های 
سراس��ری كش��ور كه اين حقير افتخار همكاری با آنها را داشته ام؛ ظرف يكی دو 
س��ال اخير اينجانب در بسياری از مواقع و بسياری از موارد يكی از منتقدان جدی 
مديريت باشگاه بوده ام ولی با وجود نقدهای مطرح شده توسط اينجانب به نوع و 
شيوه عملكرد آنها با توجه به كسب عنوان های به دست آمده و هزينه های معقول 
صورت گرفته و مقايسه آن با عملكرد هزينه های چند باشگاه مطرح و مدعی ديگر، 
متوجه می شويم عملكرد باشگاه و مسئوالن آن می تواند در بسياری از موارد قابل 
 قبول باش��د. اگر ش��ما هم اين مهم را قبول داريد پس چرا و به چه دليل و تحت 
تأثير چه مس��ائلی سعی در ايجاد تغيير آن هم به صورت گسترده در جمع اعضای 
هيأت مديره باش��گاه را داريد؟ فكر نمی كنيد با يكی دو تغيير احتمالی و با ابالغ 
نوع نگرش خودتان به آنها و اصالح نوع تفكرات و همس��ويی آنها با ش��ما، بتوان 

مشكل ها را بدون هرگونه تغيير گسترده حل نمود؟
8- جناب آقای مديرعامل جا دارد تا در آستانه از سرگيری دوباره مسابقه های ليگ 
برتر و توجه به جايگاه حساس تيم فوتبال شما در جدول و باز هم در آستانه آغاز 
مسابقه های ليگ قهرمانان باشگاه های آسيا در سال 2011، شما به عنوان متولی و 
مس��ئول كارخانه بايد يك بار برای هميش��ه به صورت قاطع، شفاف و رسمی نظر 
خودتان در خصوص انجام تغيير در جمع اعضای هيأت مديره و يا مديريت باشگاه 
را اعالم كنيد تا دوس��تان، مش��اوران و نزديكان شما كه منشأ اين شايعات هستند 
تكليف كار خودشان را بدانند و مديريت باشگاه و ديگر اعضای هيأت مديره بهتر 

و قاطع تر تكليف كار خودشان را بدانند.

سرمربی تيم  بسكتبال ذوب آهن گفت: تيم راه و ترابری بازی بهتری نسبت به ما انجام 
داد و حقش كسب پيروزی بود. فرزاد كوهيان  در مورد شكست مقابل تيم  بسكتبال راه 
و ترابری قم اظهار داشت: در اين مسابقه عملكرد بدی داشتيم و ضعيف ظاهر شديم، 
ام��ا در آن طرف ميدان راه و ترابری ب��ازی قابل قبولی ارايه داد و حقش برد بود. اين 
شكست داليل زيادی داشت كه بايد بررسی شود و برای بازی بعد آنها را برطرف كنيم. 
وی در مورد راه ترابری گفت: نماينده قم تيم خوبی است و مقابل ما هم در حد عالی 
بازی كرد. س��رمربی ذوب آهن در مورد مشكل های اين بازی عنوان كرد: اسكوربورد 
سالن قم به علت مشكلی كه در نگهداری زمان داشت اعصاب بازيكنان و مربيان 2 تيم 
را به هم ريخت. سالنی كه بازی در آن برگزار شد به هيچ وجه استاندارد نيست. اين 
سالن خيلی ايمن نيست و احتمال دارد بازيكنان در آن آسيب ببينند. كوهيان در مورد 
جذب سومين بازيكن خارجی برای غرب آسيا گفت: هنوز فرصت نشده در مورد  اين 
موضوع با مديريت باشگاه جلسه ای داشته باشيم و اميدوارم شرايطی فراهم شود كه با 
تيم قدرتمندی راهی دور يك چهارم نهايی غرب آسيا شويم. ذوب آهن در پايان هفته 
هفتم ليگ برتر با يك بازی كمتر و با كسب 11 امتياز در مكان سوم قرار دارد. اين تيم 

در هفته هشتم ليگ برتر دوشنبه چهارم بهمن ميزبان شهرداری گرگان است. 
 

سخنگوی شورای نگهبان از تأييد تأسيس وزارت ورزش و جوانان در اين شورا خبر 
داد.  عباس��علی كدخدايی سخنگوی ش��ورای نگهبان با حضور در نشستی خبری به 
س��ئوال های خبرنگاران در خصوص مصوبه های اخير اين ش��ورا پاسخ داد. وی در 
بخشی از سخنانش از تصويب تأسيس وزارت ورزش و جوانان در اين شورا خبر داد 
و گفت: در بررسی های انجام شده اعضای شورای نگهبان تأسيس »وزارت ورزش و 
جوانان« را خالف شرع و مغاير قانون اساسی ندانستند و با تأسيس آن موافقت كردند. 
نمايندگان مجلس در جلس��ه علنی 12 دی  ماه 89 جزئيات طرح تبديل س��ازمان های 

تربيت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان را بررسی و تصويب كردند.
اين طرح با 157 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 220 نماينده 
حاضر به تصويب رس��يد. براساس اين مصوبه مجلس، از تاريخ تصويب اين قانون، 
سازمان های تربيت بدنی و ملی جوانان با اعتبار،  نيروی انسانی و امكانات ادغام و به 
وزارت ورزش و جوانان تبديل می شود و اقدام های قانونی برای انجام اصالحات الزم 
در مقررات مربوط به آن به عمل می آيد.  هزينه ناشی از تغيير عنوان دستگاه از محل 
صرفه جويی در هزينه های جاری وزارت ورزش و جوانان تأمين  ش��ود. يك فوريت 

طرح مذكور 6 مرداد 1388 و كليات  آن 8 دی ماه 89 به تصويب مجلس رسيده بود.

نخس��تين دوره مسابقه های كشتی پهلوانی پيشكسوتان استان اصفهان برای اولين 
بار در كشور در اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هيأت كشتی استان 
اصفهان، در اين مسابقه ها كه به همت هيأت كشتی استان اصفهان و همكاری هيأت 
ورزش های زورخانه ای و پهلوانی اس��تان اصفهان در سالن پوريای ولی مجموعه 
ورزشی شهيد نصر اصفهان برگزار شد، 42 كشتی گير در 5 گروه سنی و در 4 وزن 

با هم به رقابت پرداختند تا چهره برترين های اين مسابقه ها مشخص گردد.
در حاش��يه اين مسابقه ها نيز هيأت كشتی استان اصفهان از جمعی از پيشكسوتان 
ورزش اين اس��تان تجليل كرد. اس��تاد اش��تری، دكتر مهرزاد خليليان، حاج مهدی 
شمش��يرگران، حاج محمود شفيعيون، حاج مهدی ش��فيعيون و مرشد سيد كمال 

عطايی از جمله اين پيشكسوتان بودند.
نفرات اول اين رقابت ها به اين شرح است:

:A گروه
فردين رفيعی )وزن 70-60 كيلوگرم(، رس��ول طغيان��ی )وزن 80-70 كيلوگرم(، 

محمد عليرضايی )وزن 90-80 كيلوگرم(، علی رحمانی )وزن 90+ كيلوگرم(
:B گروه

 عليرضا ش��ريفی )وزن 70-60 كيلوگرم(، اكبر س��نجيده )وزن 80-70 كيلوگرم(،
اصغر مانی )وزن 90-80 كيلوگرم(، مهدی كوره پز )وزن 90+ كيلوگرم(

:C گروه
عليرضا دايی زاده )وزن 70-60 كيلوگرم(، محمد فهيمی )وزن 80-70 كيلوگرم(، 

جمشيد محمدی )وزن 90-80 كيلوگرم(، رحيم صالحی )وزن 90+ كيلوگرم(  
:D گروه

قاسم فيناس��يان )وزن 70-60 كيلوگرم(، ابراهيم همدانی )وزن 80-70 كيلوگرم(، 
غالمحسين سلطانی )وزن 90+ كيلوگرم(  

:E گروه
 اكب��ر نوری )وزن 70-60 كيلوگ��رم(، قنبر علی هادي��ان )وزن 80-70 كيلوگرم(،

علی مشفقی فر )وزن 90-80 كيلوگرم(، محمد علی ناظمی )وزن 90+ كيلوگرم(

آقای دکتر براتی سالم

مسابقه های کشتی پهلوانی پیشکسوتان 
استان، نفرات برتر خود را شناخت

کوهیان: 
پیروزی حق تیم ما نبود

شورای نگهبان تأسیس 
»وزارت ورزش و جوانان« را تأیید كرد
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امام علي )ع(:
 بزرگترین عیب آن 
 است که آنچه را 
 مانند آن در خود 
 توست عیب 
بشماري.

روزی بود...

یاد یاران یاد باد

مش��اور مرك��ز رس��انه های ديجيت��ال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
از س��وی مركز رس��انه های ديجيتال و 
معاونت مطبوعاتی بودجه ای معادل 20 
ميليون ريال برای س��ايت های مفيد در 

نظر گرفنه شده است. 
به گزارش مهر، محمد صادق افراسيابی، 
در ديدار با مش��اوره اس��تاندار در امور 
جوانان، گفت: س��ايت پيوندهای دات 
آی آر نيز تمام سايت های مفيد را نمايه 
می كند كه مبنای رنكينگ ايران خواهد 
بود. وی افزود: در اس��تان گلستان 160 
كان��ون فرهنگی هنری وج��ود دارد كه 
از اي��ن تعداد 60 ب��اب دارای كتابخانه 
هس��تند و عموم كتابداران و مديران آن 
افراد جوان هس��تند. افراسيابی تصريح 
كرد: دفتر مشاور امور جوانان با مديران 
ج��وان كانون ها نشس��ت هايی برگزار 
كن��د و برنامه ه��ای ويژه تهيه ش��ود و 
استانداری نيز از اين برنامه ها حمايت 

كند.  
ب��ه گفت��ه وی، در ص��ورت حماي��ت 
مديران ج��وان، موج��ب باالرفتن رتبه 
اس��تان  می ش��ود. روح اله حس��ينی، 
مش��اور امور جوانان اس��تاندار گلستان 
نيز در اي��ن ديدار با بي��ان اينكه، طرح 
عموم��ی نهض��ت توليد فك��ر ملی در 

شورای عمومی مشاوران جوان مصوب 
شده است كه ش��روع طرح از كتابخانه 
اس��ت، گفت: اين 160 كانون می تواند 
ابزار خوبی باشند و از قبال اين ايده ها 

می تواند كار انجام داد. 
همچني��ن در اين ديدار كه مقرر ش��د: 
مش��اور اس��تاندار در ام��ور جوانان به 
ص��ورت ماهان��ه دي��داری ب��ا مديران 
كانون های تخصصی و عمومی داش��ته 
باشد. مش��اور استاندار گلستان در امور 
جوان��ان، از ارائه مجوز س��ازمان های 
مردم نهاد ب��ه كانون ه��ای فرهنگی و 
هنری اس��تان كه مديران مسئول جوان 
اس��ت خبر داد و افزود: به اين مديران 
تمامی تسهيالت مربوط تعلق می گيرد. 

افراسيابی خبر داد: 
کم��ک 20 میلی��ون ریال��ی دولت به س��ایت های 

الکترونیکی مفید 

نخستين همايش تخصصی دولت 
الكتروني��ك و ITIL ب��ا نگاه��ی 
ب��ر خدم��ات قابل ارائ��ه مبتنی بر 
فناوری اطالعات در سازمان ها 4 
اس��فندماه در آستانه روز مهندسی 
برگزار می ش��ود. به گ��زارش مهر، 
نخستين همايش تخصصی دولت 
الكترونيك و ITIL  با همكاری و 
مشاركت مراكز علمی، سازمان های 
فع��ال در اين ح��وزه و اس��تادان 
و پژوهش��گران ح��وزه فن��اوری 
اطالعات از سوی شركت اطالعات 
فناوری جهان��ی پارس )اينفوتك( 
در مرك��ز همايش های برج ميالد 
برگ��زار می ش��ود. در اين همايش 
اس��تادان و كارشناسان متخصص 
حوزه فن��اوری اطالعات و دولت 
الكترونيك در قالب س��خنرانی و 
برگزاری كارگاه آموزش��ی به ارائه 
آخرين و جديدترين دستاوردها و 

مباحث اين حوزه خواهند پرداخت 
همزمان با اين همايش، كارگاه های 
آموزش��ی نيز براساس نياز مديران 
و كارشناس��ان فن��اوری اطالعات 
برگزار می شود. از جمله محورهای 
ب��ه موضوعاتی  همايش می توان 
چون دولت الكترونيك و خدمات 
قابل ارائه مبتنی بر فناوری اطالعات 
در س��ازمان ه��ا، معرف��ی مفهوم 
ITIL و فرآينده��ای آن، معرف��ی 
 ،ITIL اصول و مبان��ی اجرايی در
 معرفی مزايای ITIL و چگونگی 
پياده س��ازی آن در س��ازمان اشاره 
كرد. معرفی آخرين دس��تاوردها و 
 ،ITIL اطالعات درباره نسخه سوم
دولت الكترونيك و ITIL  و ارائه 
آخرين تحقيقات و دس��تاوردهای 
علمی اي��ران در اين حوزه از ديگر 
محورهای مهم اين همايش خواهد 

بود.

معاون پژوهش��ی و فناوری وزارت 
علوم آخرين وضعي��ت راه اندازی 
منطقه ويژه علم و فناوری در اصفهان 
را تشريح كرد و گفت: استانداری يزد 
برای راه اندازی منطق��ه ويژه علم و 
فناوری در اين استان اصرار دارد كه 
برای تصميم گيری در اين زمينه منتظر 
راه ان��دازی منطقه وي��ژه در اصفهان  
هس��تيم. محمد مهدی ن��ژاد نوری 
 در گفتگ��و با مهر با بيان اين مطلب 
اف��زود: پ��ارک عل��م و فن��اوری 
 اس��تان يزد به هم��راه اس��تانداری 
منطق��ه  راه ان��دازی  ب��رای  ي��زد 
 وي��ژه عل��م و فن��اوری در ي��زد 
مصر هستند اما منتظر هستيم تا منطقه 
وي��ژه عل��م و فن��اوری در اصفهان 
 راه اندازی شود و اگر مشكالتی در زمينه 
راه اندازی اين منطقه ها وجود داشت 
رفع شود و سپس به توسعه الگوی 
راه ان��دازی منطقه ه��ای ويژه علم و 

فناوری  بپردازيم. 
معاون پژوهش��ی و فناوری وزارت 
علوم، تحقيقات و فن��اوری با اعالم 
اينكه در هر استانی، استاندار رئيس 
منطقه ويژه علم و فناوری است درباره 
آخرين وضعي��ت راه اندازی منطقه 
ويژه علم و فناوری در اصفهان گفت: 
مقدماتی از لحاظ آئين نامه نويسی و 
لكه گ��ذاری برای منطقه ويژه علم و 
فناوری اصفهان انجام شده اما درباره 
اينكه اين منطقه ويژه در اصفهان در 
عمل راه بيافتد هنوز چشم اندازی را 
نديده ام. مهدی نژاد نوری در پاس��خ 
ب��ه اين س��ئوال كه آي��ا منطقه ويژه 
علم و فناوری مانند منطقه های ويژه 
اقتصادی دارای ويژگی تمركز مكانی 
است به مهر گفت: منطقه ويژه علم 
و فناوری يك منطقه متمركز از نظر 
فيزيكی نيست اما ترجيح بر اين است 
كه يك منطقه متمركز فيزيكی باشد. 

كاربران اينترنت در س��ال ميحی 
تريليون ايمي��ل   107 گذش��ته 
 فرس��تادند كه بيش��تر آنها اس��پم 

بود. 
اين آمار از منابع مختلف در وب 
س��ايت پينگدام جمع آوری شده 

است.
 بر اس��اس آم��ار پينگ��دام تا ماه 
كارب��ران  ش��مار   2010 ژوئ��ن 
و ميلي��ارد  ي��ك   اينترن��ت 
 970 ميلي��ون ب��ود ك��ه از اي��ن 
 تع��داد 825 ميلي��ون در آس��يا، 
475 در اروپ��ا، 266 ميلي��ون در 
آمري��كای ش��مالی، 204 ميليون 
نفر در آمري��كای التين و منطقه 
كارائيب، ح��دود 111 ميليون در 
آفريقا،63 ميلي��ون در خاورميانه 
و 21 ميليون نيز در اقيانوس��يه و 

استراليا بودند.
به گزارش پينگدام روزانه به طور 

متوسط 294 ميليارد ايميل ارسال 
 ش��د كه 89 درصد از آنها اس��پم 

بود.
بر اس��اس اين گزارش در س��ال 
گذشته 2/9 ميليارد حساب ايميلی 
و 152 ميلي��ون وب الگ وجود 

داشت. 
عداد وب سايت ها در سال گذشته 
255 ميليون بود كه اين رقم بيشتر 
 از 21 ميليون در س��ال قبل از آن 

بود. 
 ت�����ويت��ر س�����ال گ�ذش��ته 
100 ميلي��ون حس��اب كارب��ری 
م��اه  ت��ا  و  ك��رد  ب��از   جدي��د 
س��پتامبر حس��اب های كارب��ری 
 خود را ب��ه 175 ميليون افزايش 

داد.
تع��داد كارب��ران فيس ب��وک در 
 س��ال 2010 حدود 600 ميليون 

بود. 

نخس�تین همای�ش تخصص�ی دولت 
الکترونیك و ITIL برگزار می شود 

آخری�ن وضعیت منطقه وی�ژه علم و 
فناوری در اصفهان 

حدود دو میلیارد كاربر اینترنت
 107 تریلیون ایمیل فرستادند

يك ش��ركت خودروس��ازی در نمايش��گاه 
خودروی ديترويت آخرين خودروی نمايشی 
خ��ود را با نام Curb 12-HCD به همراه 
فناوری های جالب توجهی كه در س��اخت 
آن به كار گرفته ش��ده بود از جمله استفاده 
از فناوری لمس��ی به جای دستگيره های در 

خودرو به نمايش گذاشت. 
به گ��زارش مه��ر، اين خ��ودرو ويژه رفت 
و آمده��ای داخل ش��هری س��اخته ش��ده 
كابين��ی  در  واق��ع  در  آن  سرنش��ينان  و 
خواهند نشس��ت ك��ه اتاقك داخل��ی آن از 
تكنولوژی های متفاوت پوشانده شده است. 
اين خودرو بسيار يكپارچه و فشرده بوده و 
ط��ول آن تنها 3/5 س��انتيمتر بلندتر از مدل 
 Accent ديگر اين خودروس��ازی به ن��ام 

است. 
يك��ی از فناوری ه��ای به كارگرفته ش��ده 
در اي��ن خودرو فناوری لمس��ی اس��ت كه 
درهای  معم��ول  دس��تگيره های  جايگزين 
خودرو ش��ده اس��ت، به اين شكل سرنشين 
تنه��ا با لمس كردن صفح��ه ای كه بر روی 
دره��ا ق��رار گرفته اس��ت می تواند درهای 

خودرو را باز و بسته كند.

موتور خوردروی Curb با كمك موتور 1/6 
ليتری سوختی و جعبه دنده دوگانه می تواند 
در بزرگراه ها برای هر 100 كيلومتر مس��افت 
5/9 ليتر سوخت مصرف كند. فناوری ديگری 
كه در اين خودرو جل��ب توجه می كند، بلو 

لينك نام دارد. 
اب��زاری كه ام��كان برقراری ارتب��اط با ديگر 
خودروه��ا را ب��رای رانن��ده ي��ا سرنش��ينان 
فراهم می آورد و راننده برای اس��تفاده از آن 
نمايش��گری لمس��ی و چند گزين��ه ای را در 

اختيار دارد.  
ابزارهای هشدار زودهنگام و خودكار تصادف، 
كليد اورژانس، ابزاری برای رديابی خودروی 
به سرقت رفته و تايپ صوتی پيامك در تلفن 
همراه از ديگر ويژگی های بلو لينك به شمار 

می رود.
بر اس��اس گزارش سی نت، از ديگر امكاناتی 
كه در س��اخت اين خودرو به كار گرفته شده 
اس��ت حذف آيينه ه��ای كناری خ��ودرو و 
جايگزين ش��دن آنها با استفاده از دوربينهای 
تصويربرداری اس��ت، البت��ه اين فناوری را به 
 تازگی می توان در خوردوهای زيادی مشاهده 

كرد.

خودرويی 
كه بايد 

درهايش را 
لمس كنید 

تا باز و بسته 
شود

شهردار اصفهان در جلسه شورای اسالمی 
شهر اصفهان

شهردار اصفهان اعالم كرد: بر اساس بررسی های 
انجام شده بودجه سال 90، 470 ميليارد تومان در 
نظر گرفته شد كه 32/8درصد اين بودجه صرف 
هزينه های جاری و67/2 درصد به فعاليت های 
عمرانی اختصاص دارد.    به گزارش ايمنا، سيد 
مرتضی س��قائيان نژاد در جلس��ه علنی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان با تقديم بودجه سال 90 
به اين ش��ورا گف��ت: تدوين بودجه س��ال 90 با 
67جلسه، 2100نفر –س��اعت و كار كارشناسی 
150نفر جهت بررسی و تصويب به شورای شهر 
اصفهان ارائ��ه گرديد.وی با بي��ان اين كه تنظيم 
بودجه براس��اس قانون هدفمندی يارانه ها انجام 
شده است، افزود: طبق مطالعات دانشگاه اصفهان 
در خصوص تأثير قان��ون هدفمندی يارانه ها بر 
بودجه ش��هرداری می بايس��ت اين بودجه باالی 
570ميلي��ارد توم��ان در نظر گرفته می ش��د اما 
ش��هرداری سعی كرده تنها در جايی كه ضرورت 
دارد اين بودج��ه را افزايش دهد كه در نهايت با 

470ميليارد تومان تدوين شد.
ش��هردار اصفهان با اشاره به اين كه از كل بودجه 
در نظر گرفته شده 67/2 درصد آن به فعاليت های 
عمران��ی و 32/8درصد ب��ه فعاليت های جاری 
اختص��اص دارد، تصري��ح ك��رد: ب��ر اس��اس 
بررس��ی های انجام شده 42درصد از اين بودجه 

يعنی 197ميليارد تومان از طريق عوارض و مازاد 
تراكم، 6/4درصد معادل 29ميليارد تومان از طريق 
عوارض بر پروانه های س��اختمانی، 5/7 درصد 
مع��ادل 27ميليارد تومان از مح��ل فروش اموال 
غير منق��ول، 4/9درصد يعن��ی 23ميليارد تومان 
از جريمه كميسيون ماده 100و4/5درصد معادل 
21ميليارد تومان از طريق وام تأمين می شود.وی 
ب��ا تأكيد بر اين كه 61درص��د بودجه 90 مربوط 
به بخش درآمدهای ساختمانی است، خاطرنشان 
كرد: اگر نگاهی به بودجه سال های گذشته داشته 
باشيم س��هم درآمدهای ساختمانی شهرداری رو 
به كاهش اس��ت چرا كه اين س��هم در سال 88، 
74درصد و در س��ال 89، 68درصد بوده اس��ت.

دكتر سقائيان نژاد اظهار داشت: از بودجه سال 90، 
6/7ميليارد تومان از محل درآمدهای س��اختمانی 
و 53/2 ميلي��ارد تومان از مح��ل درآمدهای غير 
ساختمانی يعنی درآمدهای پايدار تأمين می شود. 
وی ب��ا تأكيد بر اين ك��ه عدالت محوری دركليه 
منطقه ها دربودجه امس��ال در نظر گرفته ش��ده 
است، ادامه داد: به منطقه های محرومی همچون 
2،3،7،8،9،11،12،14 جه��ت رف��ع محرومي��ت 
زداي��ی 3/5ميليارد توم��ان و 10ميليارد تومان  از 
 رديف متمركز محرومي��ت زدايی در بودجه اين 

منطقه ها در نظر گرفته شده است.
ش��هردار اصفه��ان س��رانه در آم��دی را به طور 
ميانگين برای منطقه ها 256ميليارد تومان عنوان 

كرد و گفت: 42درصد بودجه منطقه ها از طريق 
عوارض مازاد بر تراكم،12 درصد از فروش اموال 
غي��ر منقول،9درصد مربوط ب��ه ماليات بر ارزش 
افزوده و بقيه سهم عوارض بر پروانه ساختمانی 
اس��ت.دكتر سقائيان نژاد با اش��اره به هزينه های 
در نظر گرفته ش��ده در سال 90 افزود: 20درصد 
از هزينه ه��ا يعنی 31ميليارد تومان در خصوص 
خدمات ش��هری است كه بر اساس بررسی های 
انج��ام ش��ده س��هم ه��ر ش��هروند اصفهانی در 
خص��وص هزينه های خدماتی 17ه��زار تومان 
اس��ت و اگر ي��ك خان��واده 5 نف��ری را درنظر 
بگيريم سهم آنان 85 هزار تومان می باشد.وی با 
اش��اره به هزينه های عمرانی تصريح كرد: سرانه 
هر ش��هروند در هزينه های عمران��ی 172هزار 
تومان است.شهردار اصفهان با بيان اين كه حمل 
و نق��ل و ترافي��ك 40درصد بودج��ه عمرانی و 
23درص��د بودجه جاری را ب��ه خود اختصاص 
می ده��د، خاطرنش��ان ك��رد: اگر حم��ل و نقل 
عمومی به دولت واگذار شود 300ميليارد تومان 

از هزينه های شهرداری كاسته می شود.
دكتر س��قائيان ن��ژاد اظهار داش��ت: 11درصد از 
بودج��ه عمرانی به فعاليت ه��ای فرهنگی تعلق 
دارد ك��ه در مجموع با در نظر گرفتن هزينه های 
ج��اری 19درصد از كل بودج��ه به فعاليت های 

فرهنگی اختصاص دارد. 
وی تأكيد كرد: 12/9ميليارد تومان س��هم تملك 
فضای س��بز اس��ت كه ب��ا تكميل، س��اماندهی 
مع��ادل   س��بز16درصد  فض��ای  نگه��داری  و 
51/9ميلي��ارد تومان س��هم فضای س��بز ش��هر 
می باشد.شهردار اصفهان سهم هر شهروند را در 
حفظ و توس��عه فضای سبز 28هزار و 300تومان 
عنوان كرد و ادامه داد: س��هم هر ش��هروند برای 
نظاف��ت ش��هر 45ه��زار و 300تومان اس��ت كه 
اگ��ر يك خان��واده 5نف��ری را در نظ��ر بگيريم 
س��هم آنان از حفظ و نگهداری فضای س��بز وبا 
احتس��اب نظاف��ت ش��هر226هزار و 500تومان 
می باش��د.دكتر سقائيان نژاد با اش��اره به اين كه 
29درصد از بودجه س��هم توس��عه زيرساختهای 
ش��هر است، بيان داشت: س��رانه مربوط به حمل 
و نقل برای هر ش��هروند شامل تملك، آسفالت، 
 قطار ش��هری و غيره معادل 69هزار و 630تومان 

است.
وی ب��ا تأكيد براي��ن كه در بودجه س��ال 90 كه 

اولين س��ال برنامه 5ساله اس��ت 12هدف كالن 
را دنبال می كنيم، اضافه كرد: بودجه س��ال 90بر 
 مبن��ای برنام��ه اصفهان 95 تعيين و تنظيم ش��ده 

است.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره به 
اين كه بودجه س��ال 90 دارای 20 ويژگی است 
گفت:تقويت و توسعه حمل ونقل عمومی به ِويژه 
اتوبوسرانی،قطار شهری و تراموا و توجه به حمل 
ونقل و ترافيك ش��هری از مهم ترين مشخصات 
بودجه سال آتی اس��ت. به گزارش ايمنا،عليرضا 
نص��ر در جلس��ه علن��ی ش��ورا در خص��وص 
ويژگی های بودجه س��ال 90 اظهارداشت:توجه 
به اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها و منظور 
نمودن بخشی از اثرات مستقيم آن در هزينه های 
شهرداری در حد امكان،توجه به عدالت اجتماعی 
در توزيع منابع و امكانات در سطح شهر،استفاده 
از نتيجه نظر س��نجی های ب��ه عمل آمده با بيش 
از ده هزار نمونه آم��اری در منطقه 14گانه،تهيه، 
تدوين و تحلي��ل آمار و اطالع��ات موضوعات 
بودجه و تهيه نرم افزار بر پايه ای.آر پی و استقرار 
سيس��تم بودجه و بانك های اطالعاتی مرتبط بر 

روی آن از مشخصات بودجه سال 90 است.
وی تقويت رويكرد  تحقق شهرداری الكترونيكی 
و توسعه كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در 
مديريت شهر وش��هرداری از ديگر ويژگی های 
بودجه س��ال 90 عن��وان و اعالم ك��رد: اولويت 

بخشی به اتمام پروژه های نيمه تمام و تخصيص 
اعتب��ار وي��ژه ب��رای طرح های كوچ��ك محله 
مح��وری با جهت گيری عم��ران و آبادانی بافت 
داخل محالت از ديگر مش��خصات بودجه سال 

آتی می باشد.
نصر اضافه ك��رد: توجه به حمل ونقل و ترافيك 
ش��هری در زمين��ه ايج��اد زيرس��اخت،مديريت 
و مهندس��ی ترافيك و تكميل و به روز رس��انی 
تجهيزات،اهتمام ونگاه ويژه به تقويت و توس��عه 
حمل ونق��ل عمومی به ويژه اتوبوس��رانی،قطار 
ش��هری و تراموا،ادامه روند ارتقا و توسعه كمی 
و كيفی فضای س��بز ش��هر از ديگر ويژگی های 

بودجه سال 90 است.
وی تكمي��ل ش��بكه های آبياری و آبرس��انی و 
توج��ه وتاكيد ويژه آبياری تحت فش��ار و برنامه 
ريزی  استفاده از انرژی خورشيدی در روشنايی 
پارک ه��ا از مش��خصات مهم بودجه س��ال 90 
عنوان و خاطرنشان كرد:توجه خاص به امر نشاط 
و ش��ادابی مردم و زيباس��ازی و بهسازی محيط 
ش��هری،توجه به امور اجتماعی و فرهنگی شهر 
و توس��عه مراكز فرهنگی و ورزش��ی با اولويت 
مشاركت مردمی،توسعه مطالعات و پژوهش های 
كاربردی در زمينه های مورد نياز شهر،پيش بينی 
انج��ام آزادس��ازی اراضی مورد ني��از طرح ها و 
پيش بينی استفاده از منابع خارج از شهرداری از 

ويژگی های بودجه سال آتی خواهد بود.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان :

بودجه سال 90  شهرداری اصفهان تدوين شد

تقویت و توسعه حمل 
و نقل عمومی به ویژه 
اتوبوسرانی،قطار 
شهری و تراموا،ادامه 
روند ارتقا و 
توسعه کمی و کیفی 
فضای سبز شهر از 
ویژگی های بودجه 
سال 90 است
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