
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: شهرستان 
كوهرنگ مستعد توسعه در زمينه هاي عمراني، 

گردشگري و فرهنگي است. 
در  عنابستاني  اصغر  علي  ايرنا،  گزارش  به 
شهرستان  فرماندار  معارفه  و  توديع  جلسه 
فراوان  منابع  وجود  داشت:  اظهار  كوهرنگ 
توسعه گردشگري  زمينه  بكر،  آب و طبيعت 

اين شهرستان را فراهم كرده است. 
راستاي  در  گذار  سرمايه  جذب  افزود:   وي 
بايد  شهرستان  اين  در  گردشگري  گسترش 
گيرد.  قرار  ريزان  برنامه  امور  اولويت  در 
عنابستاني بيان داشت: جذب سرمايه گذار و 
در  زايي  اشتغال  به  منجر  گردشگري  توسعه 

اين شهرستان كمتر برخوردار مي شود. 
وي گفت:  استفاده از ظرفيت بخش خصوصي 
اقتصادي  چشمگير  ظرفيت هاي  رونق  براي 

منطقه ضروري است. 
و  نظام  خدمات  بركت  به  افزود:  عنابستاني 
دولت نهم كارهاي خوبي در شهرستان انجام 
و  عمراني  كارهاي  انجام  به  و  است  گرفته 

خدماتي بيشتري نياز است. 
وي توسعه شيالت و تخصيص آب كشاورزي 
و باغداري در منطقه را از اولويت هاي كاري 
عنوان كرد وگفت: بايد از وجود پتانسيل هاي 
مناسب در اين بخش ها براي آباداني و ايجاد 

اشتغال بهره برداري كرد. 
به گزارش ايرنا، در اين نشست ستار خيري به 
عنوان فرماندار جديد اين شهرستان معرفي و 
از خدمات حميدرضا فروزنده فرماندار سابق 
تقدير شد. شهرستان كوهرنگ در فاصله 95 
قرار  بختياري  و  چهارمحال  مركز  كيلومتري 

دارد. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
شهرستان كوهرنگ مستعد 

گسترش در زمينه هاي 
مختلف است 

در سال 90؛

اختصاص بودجه ویژه 
به 10 دانشگاه برتر کشور 

اجتماعی  امور  و  كار  مديركل 
ســاخت  و  تحقيــق  واحــد 
تداركـــات و امـــور بازرگانی 
شركت پااليش نفت اصفهان در 
ميزان  جاری  سال  اول  ماهه   9
 5/319/154/843 ريــال سود و 

صرفه جويی اقتصادی داشته است. جعفر مذهب مسئول واحد...
سراسری/ صفحه2

ــئول روابط عمومي ميراث  مس
و  ــتي  دس ــع  صناي ــي،  فرهنگ
گردشگري چهارمحال و بختياري 
گفت: بازديد از موزه هاي تحت 
ــن اداره در ايام دهه  ــش اي پوش
فجر امسال رايگان است. مهرداد 

رئيسي در گفتگو با ايرنا افزود: بازديد از موزه هاي پوشاك دزك در قلعه 
تاريخي دزك، مردم شناسي چالشتر و صنايع دستي شهركرد...

شهرستان/ صفحه4

معاينه فنی خودرو  رئيس ستاد 
كه  داد  خبر  اصفهان  شهرداری 
اصفهـــان 95،  برنامه  براساس 
نصب دستگاه هــای سنجــش 
آلودگی صوتی در 30 نقطه شهر 
و همچنين نصب نمايشگر اين 

نوع آلودگی در مناطق 14 گانه پيش بينی شده است. به گزارش ايمنا، 
دكتر جمشيد جمشيديان با اشاره به وضعيت آالينده ها در شهر...

سراسری/ صفحه2

در 9 ماهه اول سال جاری؛ 
بیش از 500 میلیون تومان صرفه جویی 

در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

 بازدید رایگان از موزه هاي 
چهارمحال و بختیاري درایام دهه فجر 

نصب دستگاه های سنجش آلودگی 
صوتی در 30 نقطه شهر 

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس جمهور:
هدفمندکردن یارانه ها موجب اقتدار ایران شد 

معاون دفتر تحول اداري استانداري اصفهان:
40 درصد کارمندان اصفهان دورکار مي شوند 
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به طول  اينچ  لوله 42  پوشش خط  تعويض  دارد  نظر  در  گاز(  انتقال  عملیات  دو  )منطقه  ايران  گاز  انتقال  شركت 
27900 متر از كیلومتر 501 الي 528 در محدوده دلیجان را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. جهت كسب 

اطالعات بیشتر از شرايط مناقصه و متقاضیان به سايت هاي اينترنتي زير مراجعه فرمايید.
WWW. SHANA . IR
WWW. NIGC-NIGTC . IR

شركت انتقال گاز ايران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران هاي تأسیسات 
تقويت فشار گاز پتاوه )55 كیلومتري شمال ياسوج( و دوراهان )50 كیلومتري جنوب بروجن( را از طريق مناقصه عمومي 

واگذار نمايد. جهت كسب اطالعات بیشتر از شرايط مناقصه و متقاضیان به سايت هاي اينترنتي زير مراجعه فرمايید.
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGC-NIGTC.IR

روابط عمومي منطقه دو عملیات انتقال گاز

روابط عمومي منطقه دو عملیات انتقال گاز

آگهي شناسایي و ارزیابي کيفي پيمانكاران
شماره 87390021 شماره مجوز 371007

آگهي شناسایي و ارزیابي کيفي پيمانكاران
شماره 87390020 شماره مجوز 370994

موضوع مزايده:
1 – فروش تعداد 13 دستگاه خودرو قابل تبديل به پالک 

2- فروش ابزار آالت و لوازم جانبی مستعمل خودرو از قبیل جک، آچار چرخ و ...
3- فروش دستگاه های چاپ مستعمل از قبیل افست، ملخی و ...

مبلغ تضمین شركت در مزايده:
هر دستگاه خودرو به مبلغ 5/000/000 ريال 

ابزار آالت و لوازم جانبی مستعمل خودرو به مبلغ 5/000/000 ريال 
دستگاه های چاپ به مبلغ 15/000/000 ريال 

تاريخ بازديد: از روز چهارشنبه مورخ 1389/11/6 لغايت روز دوشنبه مورخ 1389/11/18
محل بازديد:

1 – اصفهان: میدان آزادی – بلوار دانشگاه – درب شمالی دانشگاه اصفهان – اداره نقلیه مركزی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان 

2- اصفهان: اتوبان ارغوانیه – مجموعه انبارهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
زمان و محل برگزاری مزايده حضوری: روز سه شنبه مورخ 1389/11/19 ساعت 10 صبح اصفهان – میدان آزادی 

– بلوار دانشگاه – درب شمالی دانشگاه اصفهان – اداره نقلیه مركزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 7922375 – 7922302 – 7922307- 0311 

تماس و يا به آدرس های فوق مراجعه نمايند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی مزایده حضوری 

شركت انتقال گاز ایران
منطقه دو عمليات انتقال گاز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اصفهان

شركت انتقال گاز ایران
منطقه دو عمليات انتقال گاز

نوبت اول

نوبت اول

تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/11/7

تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/11/7

WWW. NIGC-DIST2 . IR

WWW. NIGC-DIST2 . IR

واحد مزايده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف/ 15028
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

الدن سلطانی

علوم  دانشگاه  فرهنگی  دانشجويی  معاون 
 6 با حضور  نشستی  در  اصفهان  پزشكی 
دانشجوی نمونه كشوری اين دانشگاه در 
شورای  مجلس  گفت:  خبرنگاران  جمع 
اسالمی در نظر دارد با انتخاب 5 دانشگاه 
برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و 
5 دانشگاه برتر وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی بودجه خاصی را به بخش 
پژوهش اين دانشگاه ها جهت قرار گرفتن 
 آنها در رده دانشگاه های برتر دنيا اختصاص 

دانشگاه  انداز  اين چشم  با  افزود:  كلباسی  دهد. 
اصفهان سعی می كند در بين 44 دانشگاه كشور 
به برتری دست يابد و ما همواره در تالشيم كه با 
همكاری دانشجويان جزو 5 دانشگاه برتر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشيم.
پژوهشی  عرصه های  از  بسياری  در  افزود:  وی 
عوض  حال  در  كشور  اول  طراز  جايگاه های 
شدن است و اوج اين تغييرها را در سه رخداد 
شاهد   89 سال  در  ورزشی  و  فرهنگی  علمی، 
دانشگاه  فرهنگی  دانشجويی  معاون  ايم.  بوده 
دانشجويان  كرد:  تصريح  اصفهان  پزشكی  علوم 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان برای دومين سال 
پياپی مقام نخست جشنواره دانشجويی را به خود 
اختصاص دادند. كلباسی درباره كسب مقام برتر 
توسط دانشجويان در المپياد دانشجويی فرهنگی 
دوره  نهمين  در  امسال  تابستان  گفت:  ورزشی 
دانشجويان  ورزشی،  فرهنگی  دانشجويی  المپياد 
ورزشی  سنگين  رقابت های  طی  پزشكی  علوم 
به جايگاه نايب قهرمانی رسيدند كه با احتساب 
گذشته  سال  در  دختر  دانشجويان  اول  جايگاه 
پزشكی  علوم  دانشگاه  دانشجويان  مجموع  در 
 اصفهان مقام نخست المپياد دانشجويی را كسب 

كردند.

وی خاطرنشان كرد: انتخاب شش دانشجوی نمونه 
كشوری از بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی 
اصفهان نشان می دهد كه يک پنجم دانشجويان 
برتر كل كشور مربوط به اين دانشگاه است و در 
واقع وجود اين ميزان دانشجوی نمونه از بين 44 
دانشگاه، پديده استثنايی است كه در هيچ دوره ای 
در  حتی  و  پزشكی  علوم  دانشگاه های  بين  در 
نداشته  سابقه  علوم  وزارت  دانشگاه های   بين 
دانشگاه علوم  فرهنگی  دانشجويی  معاون  است. 
بين  بسيار خوبی  تعامل  گفت:  اصفهان  پزشكی 
مسئوالن دانشگاه و دانشجويان وجود دارد و اين 
تنگاتنگ  همكاری  اين  حاصل  هم  موفقيت ها 
فرهنگی  امكانات  ميزان  درباره  كلباسی  است. 
قالب  در  دانشجو   6400 كرد:  تصريح  دانشگاه 
كارشناسی  كارشناسی،  مقاطع  در  رشته   140
ارشد، PHD، تخصص و فوق تخصص تحصيل 
می كنند كه به طور ميانگين ساالنه حدود 20 هزار 
بازديدها،  انواع  شامل  فرهنگی  اردوی  روز  نفر 
اردوهای زيارتی و... به دانشجويان ارايه می شود. 
وی در خاتمه درباره بحث فرار مغزها خاطرنشان 
بعد  يكی  است.  بعد  دو  شامل  بحث  اين  كرد: 
فردی كه فرد به عنوان يک شخصيت علمی به 
كشور خارجی می رود و در هر حال تعامل خود 
با دانشگاه مبدأ را قطع نمی كند و به عنوان يک 

سفير علمی در كشور خارجی حضور دارد 
طور  به  كه  هستند  افرادی  ديگر  بعد  اما 
با  ديگر  و  می شوند  از كشور خارج  كل 
مبدأ تماسی ندارند ولی در كل پديده فرار 
يكی  می دهد.  رخ  جهت  سه  به  مغز ها 
جوان  جامعه  به  را  خود  امكانات  اينكه 
هماهنگی  عدم  ديگر  كنيم  نمی  معرفی 
است،  پژوهشی  و  علمی  بخش های  در 
همچنين عدم اطالع رسانی درست سبب 
تبليغات  سوی  به  جوان ها  كه  می شود 
كشورهای ديگر كشيده شوند و از امكانات 
كشور خود و بستر علمی موجود در كشور 
از  يكی  ادامه محسن شهرياری  در  باشند.  غافل 
طرح های  درباره  كشوری  نمونه  دانشجويان 
طرح های  معمول  طور  به  گفت:  تحقيقاتی 
اما  باشد  مشكل  رفع  جهت  در  بايد  پژوهشی 
اين سمت  در  پژوهشی  ما طرح های  در كشور 
نيست. وی افزود: ما بايد بنابر فرمايش های رهبر 
خود  دستاوردهای  و  آزمون ها  طبق  بر  انقالب 
مشكل هايمان را حل كنيم چرا كه اينگونه تكليف 
دانشگاه و جهت كار آن هم معلوم می شود و از 
اين طريق به توسعه مد نظر می رسيم. شهرياری 
در خاتمه خاطرنشان كرد: هميشه مشكل بر سر 
كمبود بودجه نيست بلكه نيازها متفاوت است. در 
واقع بايد به سمت پژوهش های كاربردی پيش 
برويم تا نيازها برآورده شوند. گفتنی است: فاطمه 
امينی )كارشناسی ناپيوسته رشته مدارك پزشكی(، 
مامايی(،  رشته  ارشد  )كارشناسی  عبدی  فاطمه 
پرستاری(،  رشته   PHD( شهرياری  محسن 
باروری(،  بهداشت   PHD( زاده  طلعت خديور 
و  دندانپزشكی(  حرفه ای  )دكترای  فاخران  اميد 
جواد زارعی )كارشناسی ارشد مدارك پزشكی( 
6 دانشجوی نمونه كشوری دانشگاه علوم پزشكی 
رئيس  توسط  مراسمی  طی  كه  هستند  اصفهان 

جمهور مورد تقدير قرار گرفتند.

سراسری

در سال 90؛

اختصاص بودجه ویژه به 10 دانشگاه برتر کشور 

جهان نما ایران

در  درحالی  و5+1  ايران  مذاكره های 
استانبول خاتمه يافت كه ابتكارات تيم 
را  اين نشست  كننده كشورمان  مذاكره 
به نفع ايران سوق داد و هرچند ناتوانی 
منطق  به  درخور  پاسخی  از  غرب 
روشن ايران موجب شد اين مذاكره ها 
اما  نيابد  دست  مشخصی  نتيجه  به 
تهران  برای  توجهی  قابل  دستاوردهای 

به همراه داشت. 
به گزارش ايرنا، جمهوری اسالمی ايران 
بر خالف طرف غربی كه از چارچوب 
دنبال  به  اخير  سال های  در  گفتگو 
است  نبوده  همكاری  و  تعامل  نتيجه 
پوشه ای  با  مذاكره ها  از  دور  اين  در 
شامل  مشخص  پيشنهادهای  از  مملو 
چارچوب  در  همكاری  موضوع های 
و  سالح  خلع  اشاعه،  عدم  محورهای 
چراغان  كاخ  در  آميز  صلح  همكاری 
با  مذاكره  به  و  يافت  استانبول حضور 
)روسيه،  امنيت  شورای  دايم  اعضای 
به  انگليس(  فرانسه،  آمريكا،  چين، 

عالوه آلمان پرداخت. 
هايی  روش  ايران  اسالمی  جمهوری 
خود  پيشنهادهای  اجرای  برای  عملی 
شده  توافق  كار  دستور  از  كرد،  ارايه 
مسير  الزامات  نيامد،  كوتاه  ژنو  در 
و  كرد  تببيين   5+1 برای  را  همكاری 
پايبند  الزامات  از 1+5 خواست به اين 
باشند و در نهايت گفت كه مذاكره ها 
در  فقط  اما  كند  پيدا  ادامه  می تواند 

همين چارچوب. 
مذاكــره كنندگان ايران در حالی بر سر 
ميز مذاكره های استانبول حضور يافتند 
كه رويدادهـــای داخلــی و بين المللی 
در  تهران  چانه زنی  قدرت  كشورمان، 

گفتگوها را بيشتر كرده بود. 
در سطـــح ملی، اجـــرای قــــانون 
هدفمندكردن يارانه ها با باالترين سطح 
از  ايران  ملت  همـــراهی  و  مشاركت 
حكايت  ايران  فوق العاده  سياسی   ثبات 

دارد. 
موضوع  چهار  بين المللی  سطح  در 
در  ايران  پيمان  هم  دولت  تشكيل 
عراق، سقوط دولت امريكايی در لبنان، 
ضربه به شبكه جاسوسی و تروريستی 
ايران و  رژيم صهيونيستی )موساد( در 

ابتكار ديپلماتيک تهران در قالب بازديد 
تأسيسات  از  بلندپايه  ديپلمات هـــای 
هسته ای اراك و نطنز، قدرت  گفتگوی 
نمايندگان كشورمــــان را افزون كرده 

بود. 
كنندگان  مذاكره  فضايی  چنين  در 
كشورمان با ابتكار وارد گفتگوها شدند 
به  اذعان  سمت  به  را  مقابل  طرف  تا 

حقوق ايران سوق دهند. 
اين در حالی بود كه در آستانه مذاكره ها 
سيگنال ها و پيام هايی از طرف غربی 
مخابره شده بود كه اگرچه برخی از آنها 
در سطح رسمی و دولتی نبود اما يک 
رويكرد تازه در نگاه به كشورمان تلقی 

می شد. 
ارشد  كننده  مذاكـــره  اشتون  كاترين 
خــارجی  سياست  مسئـــول  و   5+1
مذاكره ها  اين  پايان  در  اروپا  اتحاديه 
ايران  كه  پرداخت  ادعا  اين  طرح  به 
 برای غــرب پيش شرط تعيين كـــرده

است. 
به  »احترام  نكته  دو  به  اشتون  اشاره 
از مقــابله  حقوق ملت هــا و اجتناب 
با حق ملت ها« بود كه موضوعی بديهی 
همان  بر  گفتگو  منطق  ملزومات  از  و 
»ان پی تی«  ساز و كاری است كه در 
بر آن تأكيد شده و سخن تهران مبنی بر 
تكاليف  و  ميان حقوق  تعادل  برقراری 
اعضای ان پی تی سخن ملت ها است. 
كه  است  روشن  نگاه،  زاويه  اين  از 
احترام به حقوق ملت ها با پيش شرط 

گذاشتن منافات دارد.
گذشته از اين كه اين سخن اشتون در 
نگاه ملت های جهان موضوعی غيرقابل 
پذيرش است. توجه به اين مقوله كه در 
مذاكره  برای  آنها  مقطعی  گذشته و در 
پيش شرط می گذاشتند اما اكنون اذعان 
در  ايران  اسالمی  جمهوری  كه  دارند 
آنها شرط  برای  كه  دارد  قرار  شرايطی 
تعيين كند حاكی از موفقيت و پيروزی 
غرب  با  ديپلماتيک  هماورد  در  ايران 
ارايه  فنی و  اين كه در عرصه  است و 
انرژی  موضوع  در  فناوری های جديد 
هسته ای، ايران بر خالف خواست آنها 
پيشرفت  حال  در  مضاعفی  سرعت   با 

است. 

پیروزی منطق ایرانی 
در هماورد استانبول 

نصف النهار
زرداری و گیالنی دولت پاکستان

را منحل می کنند 
يک منبع رسمی در پاكستان فاش كرد كه »آصف علی زرداری« و »يوسف 
رضا گيالنی«، رئيس جمهور و نخست وزير اين كشور تصميم دارند تا دولت 
اسالم آباد را منحل و ساختار دولت را اصالح كنند. به گزارش ايلنا به نقل از 
خبرگزاری كويت، اين منبع كه نخواست نامش فاش شود، گفت: اين تصميم 
در عمل به شرايطی اتخاذ شد كه اوايل ماه كنونی ميالدی »نواز شريف«، رئيس 
حزب »مسلم ليگ« از آنها به عنوان شرايط پيوستن حزبش به دولت ياد كرد. وی 
در ادامه افزود كه از جمله شرايط نواز شريف كه گيالنی موافقت خود را با آن 
اعالم كرد، كاهش قيمت بنزين، كنترل قيمت برق و گاز و مبارزه با فساد است. 
وی تأكيد كرد كه مقابله با بحران رو به رشد اقتصادی در پاكستان از اهداف 
ديگر چنين تصميمی است و زرداری و گيالنی می خواهند با تعريف ساختاری 

متحول شده، حجم دولت جديد را كاهش دهند.

نماینده روسیه در مذاکره های 
شش جانبه به کره جنوبی می رود

وزارت خارجه كره جنوبی اعالم كرد كه نماينده ارشد روسيه در گفتگوهای 
شش جانبه، اين هفته به سئول سفر می كند. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری 
»الكسی  كه  كرد  اعالم  بيانيه ای  در  كره جنوبی  خارجه  وزارت  فرانسه، 
بوروداوكين«، بيست  و هشتم ماه ژانويه به سئول سفر خواهد كرد تا با »وی 
سونگ الك«، همتای خود درباره اوضاع هسته ای كره شمالی و واكنش آتی 
اين كشور گفتگو كند. افشاگری كره شمالی در ماه نوامبر سال گذشته درباره 
تأسيسات غنی سازی اورانيوم به ظاهر فعال اين كشور، نگرانی های امنيتی 
افزايش داده است. تنش ها در شبه جزيره همچنين   را در شبه جزيره كره 
همان ماه پس از گلوله باران يكی از جزاير مرزی كره جنوبی توسط كره شمالی، 
»هو  و  امريكا  رئيس جمهوری  اوباما«،  »باراك  يافت.  افزايش  پيش  از  بيش 
جين تائو«، همتای چينی وی، هفته گذشته در ديدار با يكديگر در واشنگتن، بر 
لزوم خلع سالح هسته ای كره شمالی تأكيد كردند و اقدام های الزم را برای از 

سرگيری گفتگوهای شش جانبه خواستار شدند.

نیمی از مردم ایتالیا خواستار استعفای 
برلوسکونی هستند 

شبكه تلويزيونی يورونيوز گزارش داد كه مردم ايتاليا از رفتارهای غيراخالقی 
سيلويو برلوسكونی )نخست وزير اين كشور( خسته شده اند. به گزارش 
ايرنا،  شبكه چند زبانه يورونيوز افزود: نيمی از مردم ايتاليا به آن اندازه كه از 
رفتارهای غيراخالقی و منافی عفت سيلويو برلوسكونی ناخشنودند از اداره 
كشور نگران نيستند. بنابر اين گزارش،  به همين دليل اين بخش از مردم ايتاليا 
خواستار استعفای برلوسكونی از نخست وزيری كشورشان هستند. برلوسكونی 
كه به تازگی مصونيت قضايی وی از سوی دادگاه قانون اساسی ايتاليا لغو شده 
است و می تواند در مقابل دادگاه قرار گيرد اين اتهامات را رد كرد. يورونيوز در 
بخش ديگری گزارش داد كه دادگاه شهر ميالن اسناد و مداركی از رسوايی های 
اخالقی نخست وزير ايتاليا به مجلس اين كشور تسليم كرده است. برلوسكونی 
كه سال گذشته از همسرش جدا شده با استفاده از توانايی مالی و سوء استفاده از 
قدرت خود در عرصه سياسی و رسانه ای ايتاليا همواره رفتارهای غير اخالقی 
و منافی عفت انجام می دهد كه اين مسأله موجب نارضايتی شديد مردم اين 

كشور شده است. 

رئيس جمهوری اسالمی ايران به اجرای ناعادالنه 
طرح هدفمندكردن يارانه ها در برخی كشورها كه 
است،  شده  منجر  آنها  در  متعددی  مشكل های  به 
اشاره و تأكيد كرد كه در ايران اينگونه نبوده و اين 
به گزارش  اقتدار كشور شده است.  طرح موجب 
منتخبان  جمع  در  نژاد  احمدی  محمود  ايرنا، 
نيز  آنها  اگر  افزود:  گيالن  استان  فرهيختگان  و 
می كردند  اجرا  عادالنه  را  يارانه ها  كردن  هدفمند 
از اين موهبت )اقتدار( برخوردار می شدند. رئيس 
داليل  درباره  وی  از  فردی  اينكه  بيان  با  جمهور 
در  يارانه ها  كردن  هدفمند  قانون  خوب  اجرای 
ايران سئوال كرده است،گفت: دليل آن اين است كه 

دولت برنامه ريزی دقيقی داشت و 5 سال در اين 
خصوص كار كرد. احمدی نژاد دليل ديگر اجرای 
خوب اين قانون را اعتماد متقابل دولت به مردم و 
مردم به دولت ذكر كرد و ادامه داد: دليل سوم اين 
است كه اين طرح را امام زمان )عج( مديريت كرد 
خاطرنشان  وی  بود.  ايشان  طرح  اين،  واقع  در  و 
كرد: اين حرف ادعا نيست بلكه برای آن استدالل 
دارم. رئيس جمهور قانون هدفمند كردن يارانه ها 
و  توصيف  عدالت  اجرای  جهت  در  گامی  را 
تصريح كرد كه عدالت گستر كسی جز امام عصر 
)عج( نيست. احمدی نژاد اضافه كرد: توجه كنيد 
كه چگونه مديريت كرد، اراده ها يكی و دل ها به 

هم نزديک شد و اقتدار كشور افزايش يافت. رئيس 
عدالت  مسير  در  كه  كسی  داشت:  اظهار  جمهور 
قرار  مسير  اين  در  كه  ميزان  هر  به  كند  حركت 
گيرد، به طور طبيعی تحت مديريت عدالت گستر 
عالم خواهد بود. احمدی نژاد خاطرنشان كرد: آنها 
ناخرسندند كه در ايران يک عظمت جلوه می كند 
آنها  به  بايد  اما  است  ما  كار  كه  می كنند  تصور  و 
بگويم كه كار ما نيست و هيچ اتفاقی در دنيا رخ 
الگوی  با تأكيد بر  اراده خدا. وی  با  نمی دهد جز 
اسالمی - ايران گفت كه بايد ايران را با ايمان و 
توكل به خدا، همبستگی، هم دلی و عدالت بسازيم 

و اين الگو مبنای برنامه های كشور باشد.

رئيس ستاد معاينه فنی خودرو شهرداری اصفهان 
نصب   ،95 اصفهان  برنامه  براساس  كه  داد  خبر 
نقطه   30 در  صوتی  آلودگی  سنجش  دستگاه های 
آلودگی  اين نوع  نمايشگر  شهر و همچنين نصب 

در مناطق 14 گانه پيش بينی شده است. 
به گزارش ايمنا، دكتر جمشيد جمشيديان با اشاره 
به وضعيت آالينده ها در شهر، آلودگی صوتی را از 
شهروندان  سالمت  ناپايداری  بر  مؤثر  آالينده های 
شورای  مصوبه  براساس  داشت:  اظهار  و  عنوان 
پايش  شهرداری  معاونين  شورای  و  شهر  اسالمی 
قرار ستاد  اين  كار  دستور  در  صوتی   آلودگی 

گرفت. 
وی با بيان اين كه در مرداد ماه سال جاری وضعيت 

آلودگی صوتی در دو منطقه پل شيخ صدوق و پل 
غدير به صورت پايلوت مورد ارزيابی قرار گرفت، 
كه  داد  نشان  ارزيابی  اين  اوليه  نتيجه های  افزود: 
آلودگی صوتی هر دو منطقه  40 درصد باالتر از 
پل  منطقه  صوتی  آلودگی  ولی  است  نرمال  حد 

غدير باالتر از شيخ صدوق است.
رئيس ستاد معاينه فنی خودرو شهرداری اصفهان با 
تأكيد بر اين كه آلودگی صوتی براساس اطالعات 
مربوط به حجم ترافيک، سرعت و نوع خودروها 
در روز و شب و مشخصات و ارتفاع ساختمان ها، 
تصريح  می شود،  تعيين  پارك ها  و   خيابان ها 
كرد: كارشناسان در بررسی های خود به اين نتيجه 
در  صوتی  آلودگی  استاندارد  حدود  كه  رسيده اند 

تا  هفت صبح  از ساعت  ترتيب  به  مناطق شهری 
10 شب، 55 دسيبل و از ساعت 22 تا هفت صبح 

45 دسيبل است. 
شدن  نهايی  از  پس  كرد:  خاطرنشان  جمشيديان 
نتيجه های پايش آلودگی صوتی در اين دو منطقه 
مثل  آلودگی  كاهش  جهت  اقدام هايی  اجرای  و 
اين  صوتی،  آلودگی  كاهنده  ديواره های  نصب 
قرار  كار  دستور  در  شهر  مناطق  ديگر  در   پايش 

می گيرد. 
وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده در مراكز 
معاينه فنی خودرو مشخص شده 13درصد آلودگی 
صوتی خودرو ها به علت استفاده از بوق های غير 

استاندارد بوده است.

زاینده رود
امور  و  تداركات  ساخت  و  تحقيق  واحد 
بازرگانی شركت پااليش نفت اصفهان در 9 ماهه 
 اول سال جاری ميزان 5/319/154/843 ريال سود و 

صرفه جويی اقتصادی داشته است.
ساخت  و  تحقيق  واحد  مسئول  مذهب  جعفر 
نفت  پااليش  شركت  كاالی  امور  و  تداركات 
نوع   121 ساخت  از  مطلب  اين  بيان  با  اصفهان 
اين مدت خبر داد و  قلم در  به ميزان 7052  كاال 
اظهار داشت: قيمت مشابه خارجی اين نوع كاالها 
است  درحالی  اين  و  بوده  ريال   8/795/790/000
كه برای ساخت آنها 3/476/635/151 ريال هزينه 
سال  از  واحد  اين  اينكه  بيان  با  وی  است.  شده 
وجود  با  گفت:  است  نموده  كار  به  شروع   1382
عزيزمان  كشور  عليه  گرفته  صورت  تحريم های 
از  بيش  ما  تا  آمده  فراهم  مطلوبی  شرايط  ايران، 
گذشته بر توانمندی های متخصصان داخلی تكيه 
كنيم و تاكنون نيز خوشبختانه توانسته ايم قطعات 

پااليشگاه  در  بار  اولين  برای  را  ارزشمندی  بسيار 
اصفهان تهيه نماييم.

جعفر مذهب فعاليت اين واحد را در زمينه تأمين 
ماشين  ويژه  به  و  پااليشی  دستگاه های  قطعات 
آالت دوار از قبيل توربين، پمپ، كمپرسور، چرخ 
دنده و... دانست و اضافه كرد: در اين مدت 1/171 
نوع كاال به ميزان 83/467 قلم با هزينه ای بالغ بر 

23/401/454/957 توليد شده است.
تعداد  اين  خارجی  مشابه  قيمت  داد:  ادامه  وی 
و  سود  كه  بوده  ريال   112/010/660/601
كاالها  داخلی  ساخت  از  ناشی  اقتصادی  صرفه 

88/609/114/644 ريال می باشد.
وی با اشاره به اينكه نحوه عملكرد واحد تحقيق 
از  پااليشگاه  اصلی  قطعات  بر  تكيه  با  ساخت  و 
خواص  به  توجه  با  و  معكوس  مهندسی  طريق 
می شود  انجـــام  آنهـــا  شيميــايی  و   مكانيكی 
گفت: واحد تحقيق و ساخت كاال از طريق رايانه 
و با استفاده از نرم افزارهای اتوكد، مكانيكال، كتيا 

و اينونتور نقشه ساخت را تهيه می كند و از لحاظ 
در  نيز  فنی  بازرسی  نظير  سختی  ميزان  و  جنس 
طريق  از  آن  از  پس  و  می گردد  منظور  نقشه ها 
و  شده  ارجاع  سازنده  توانمند  منابع  به  استعالم 
مشخص  را  برنده  معامالت،  كميسيون  نهايت   در 

می نمايد. 
پس از آن سازنده تعيين شده از طرف شركت يک 
نمونه از قطعه درخواستی را توليد نموده و به اين 
امور ارايه می دهد كه ما نيز با بررسی همه جانبه 
)از نظر ابعاد، اندازه، جنس و ميزان سختی( و رفع 
اشكاالت احتمالی، سازنده را از نقطه نظرات بيشتر 
پااليشگاه مطلع ساخته تا نسبت به اصالح و ادامه 

ساخت بقيه تقاضا اقدام نمايد.
 200 حدود  با  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  وی 
شركت سازنده داخلی ارتباط داريم افزود: تاكنون 
ارزشمندی  و  مهم  بسيار  كارهای  روش  اين  با 
صورت گرفته كه حتی با نمونه های خارجی قابل 

رقابت هستند.

انبار توزيع مطبوعات در دهه فجر خبر  شهردار اصفهان از كلنگ زنی 
داد. به گزارش ايمنا، يكی از خبرهای خوش شهردار اصفهان در مصاحبه 
كه هم زمان  بود  مطبوعات  توزيع  انبار  احداث  پيش،  ماه  دو  مطبوعاتی 
را  انبار  اين  محل  نژاد  سقائيان  دكتر  می شود.  زنی  كلنگ  فجر  دهه  با 
نزديک به رينگ سوم و در منطقه 10 عنوان كرد و گفت: اين انبار به 34 
غرفه پيش بينی شده كه در نظر داريم 24 غرفه آن را به صورت موقت 

به  تومان  ميليون  به اختصاص 50  اشاره  با  نماييم. وی همچنين  فراهم 
معاونت  در  خبرنگاران  الحسنه  قرض  افزود:  مطبوعات  الحسنه  قرض 
اظهار  پايان  در  اصفهان  شهردار  است.  شده  قطعی  اجتماعی  فرهنگی 
داشت: در نهايت برای اينكه بتوانيم فرهنگ دوچرخه سواری را نهادينه 
اهدا  دوچرخه  دستگاه   2 خبرگزاری ها  و  روزنامه  دفترهای  به   نماييم 

می شود.

رئیس جمهور:
هدفمندکردن یارانه ها موجب اقتدار ایران شد 

نصب دستگاه های سنجش آلودگی صوتی در 30 نقطه شهر 

در 9 ماهه اول سال جاری؛ 
بیش از 500 میلیون تومان صرفه جویی در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

خبرهای خوش شهردار اصفهان برای اصحاب رسانه محقق شد
کلنگ زنی انبار توزیع مطبوعات، هم زمان با ایام دهه فجر 
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برگی از تاریخآژیر

خاطرات ش��اهد عینی از حماس��ه 
آمل

حماسه  شش بهمن ماه سال 60 آمل يكی 
از برگ های افتخار تاريخ انقالب اسالمی 
ــت. اين حماسه موجب شد تا  ايران اس
ــومی كه قرار بود به جبهه های  جبهه  س
جنوب و كردستان اضافه شود، در كمتر از 
24ساعت، متالشی شود. سردار سعادتی 
از جمله افرادی بود كه به  عنوان مسئول 
بسيج شهرستان بابل در آن حادثه حضور 

داشت.
مه��دی  پاس��دار  س��رتیپ دوم 

سعادتی
انقالب اسالمی ايران به  عنوان انقالبی نوپا 
شاهد حوادث و بحران های بسياری بود 
ــط دشمن طراحی و اجرا شد. از  كه توس
جمله  آن ها می توان به توطئه  بنی صدر و 
منافقين، چريک های فدايی، واقعه  طبس، 
ــاره  ــوژه و جنگ تحميلی اش كودتای ن
ــر از موضوعات، حضور  كرد. يكی ديگ
ــوص جنگل های  ــگل و به خص در جن
ــور بود. انتخاب منطقه های  ــمال كش ش
ــور، - چه در گيالن و چه  ــمالی كش ش
در مازندران- به دليل فعاليت های حزب 
توده، وجود انديشه های كمونيستی و نيز 
ذهنيتی كه از جنگ های چريكی و دهقانی 
نظير ماجرای سياهكل در قبل از انقالب 
ــت، مكان مناسبی برای انجام  وجود داش
ــود. پس از انقالب  جنگ های چريكی ب
ــای جوانی انقالب و فضای  نيز، به اقتض
ــی از آن، فعاليت های  ــی ناش ــاز سياس ب
ــت ها  ــا، منافقين و كمونيس گروهک ه
ــی را هم جذب  ــه در ظاهر جوان هاي ك
ــت به دست هم  خويش كرده بودند، دس
ــمن به دنبال اجرای طرح هايی  داد تا دش
ــد. چند گروه بودند كه از  در جنگل باش
حركت های بنی صدر و منافقين حمايت 
ــدر به همراه  ــد. اما وقتی بنی ص می كردن
سركرده  منافقين فراری شد، آن ها به دنبال 
ــد؛ يعنی می گفتند  ــک قيام فوری بودن ي
ــكل ممكن، ضربه ا ی  كه ما بايد به هر ش
اساسی به جمهوری اسالمی بزنيم؛ مانند 
گروه رنجبران، اشرف دهقان، مجاهدين 
خلق)منافقين( و اتحاديه كمونيست های 
ــتر در گرگان  ــروه رنجبران بيش ايران گ
ــرف دهقان بيشتر  فعاليت می كردند. اش

در جنگل های نور، قائم شهر، ساری و... 
بودند. منافقين نيز در الهيجان، قائم شهر 
و عده ای هم در بابل مستقر بودند. حوزه  
ــت ها نيز بيشتر  فعاليت اتحاديه  كمونيس
در آمل و در بيست كيلومتری اين شهر، 
ــُگل دّره بود. حادثه  در منطقه ای به نام َمن
شش بهمن آمل برآمده از طراحی اتحاديه 
كمونيست های ايران گروه بود كه خود را 
سربداران جنگل می ناميدند. اما هدف آن ها 
برای انجام اين شورش يا به  زعم خودشان 
ــطح كشور  قيام، مطرح كردن خود در س
و حضور فعال سياسی، ايجاد زمينه هايی 
برای جلب حمايت خارجی و نيز ايجاد 
ــت در دل نظام بود. آن ها  رعب و وحش
می خواستند به دليل اهميت شهر آمل در 
استان مازندران به  عنوان مدخل ورودی 
استان و نزديكی اين شهر به تهران، شهر 
را تصرف كرده، اعالم استقالل كنند. پس 
از آن هم  خودشان با همراهی مردم آمل 
به تهران حمله كنند. آن ها معتقد بودند كه 
ــک جرقه اند و اگر ما  مردم آمل منتظر ي
حمله كنيم، مردم هم همراه ما می شوند 
و بعد برای حمله به تهران و بخش هايی 
ــويم. حتی در  ــاده می ش ــدران آم از مازن
ــازماندهی عملياتی خود، گروه هايی  س
ــی كرده بودند كه مردم را همراه  را طراح
ــه آن ها فكر  ــد. ضمن اين ك با خود كنن
ــوان منطقه  امن،  ــد كه آمل به عن می كردن
ــرپلی باشد برای مبارزه با  نقطه  آغاز و س
جمهوری اسالمی. نقشه آن ها به اين شكل 
بود كه گروهی مأمور تصرف سپاه بودند. 
گروهی بايد مقر بسيج را می گرفتند. گروه 
ديگر وظيفه  تصرف فرمانداری و دادگاه 
انقالب را بر عهده داشتند. يک گروه هم 
ــتند جاده  هراز را ببندند. با  كه می خواس
زحمات عملياتی و اطالعاتی، تمام عناصر 
ــهرهای  اين اتحاديه كه به جنگل ها و ش
ــتگير شده و  ديگر فرار كرده بودند، دس
ــان به عنوان محارب و  مفسد  خيلی هاش
فی االرض، به دار مجازات آويخته شدند. 
اين حادثه از چنان اهميتی برخوردار بود 
كه حضرت امام)ره( راجع به آن صحبت 
كردند و به خيال خام دشمنان ملت درباره  
ــاره كردند و مردم  همراهی شهر آمل اش
شهر آمل را به واسطه  مقاومت شان مورد 

تحسين قرار گرفتند. 

ــه هيچ كودكی  ــبختانه بايد گفت ك خوش
ــود. ولی از همان ابتدا  لوس متولد نمی ش
ــيوه برخورد والدين به طور ناخودآگاه  ش
ــروز اين خلق و خوی  می تواند باعث ب

ناخواسته شود. 
شايد نرمی و لطافت بيش از اندازه والدين 
ــودك چنين تاثيری دارد. به  در برخورد ك
ــتند و به  طور طبيعی كودكان معصوم هس
ــار می كنند و قلب  گونه ای با نمک رفت
ــبت به خود  ــان را نس ــن و اطرافي والدي
رئوف كرده و باعث می شوند كه والدين 
ــا هر كاری انجام دهند. اما لوس  برای آنه
كردن كودكان باعث می شود كه آن همه 
ــود. از  جذابيت و گيرايی يكباره نابود ش
جمله عالمت های رفتاری كودكان لوس 

عبارتند از:
 برای رسيدن به خواسته شان متوسل به 

گريه و فرياد می شوند.
ــه و بلند ــن انداخت ــود را روی زمي  خ

نمی شوند.
 اين كودكان اغلب بدخلق بوده و حتی 

در زمان تنبيه نيز والدين را می زنند.
ــؤال می كنيد، توجه   زمانی كه از آنها س

نمی كنند.
ــاير بزرگترها  ــبت به شما و س  آنها نس

بی ادب و گستاخ هستند.
ــراری ارتباط  ــا از بازی كردن و برق  آنه
ــاب می كنند و  ــر اجتن ــودكان ديگ با ك
ــتند كه اسباب بازی خود را به  حاضر نيس

دوستشان بدهند.
ــبت به   اغلب خودنمايی می كنند و نس

برتری جويی  ــاالن خود  همس
مركز  در  ــد  ــرده، می خواهن ك

توجه باشند.
ــری دارد را  ــه ديگ ــر آنچ  ه
ــی كه آن را  می خواهند و زمان
بدست می آورند، تقاضای چيز 

جديدتری می كنند.
ــاله در مهدكودك  ــارای 4 س س
ــنويی  دختر خوب و حرف ش
ــد، از او  ــت. همه مربيان مه اس
ــد و او را دختری  رضايت دارن
ــتنی و  ــت داش ــان، دوس مهرب
در  ــا  ام ــد...  می دانن ــودب  م
ــه های ماهيانه كه والدين  جلس
او به مهدكودك می آيند، داستان 

را طور ديگری تعريف می كنند: سارا در 
خانه، دختری خودخواه، لوس، بهانه گير و 
غيرقابل تحمل است كه همه افراد خانواده 
را به ستوه آورده! پدر و مادر او در عجب 
ــتند كه چرا رفتار او در محيط مهد با  هس
خانه آنقدر متفاوت است. آيا سارا دختری 

لوس و خودخواه است؟ نكند طرز رفتار 
ــان اشتباه بوده است؟ نكند  آنها با فرزندش
ــارا چنين رفتاری  ــت كه س تقصير آنهاس
دارد؟ به سراغ دكتر ميترا حكيم شوشتری، 
روان پزشک و عضو هيات علمی دانشگاه 
ــؤاالت  ــخی برای اين س ــه ايم تا پاس رفت

بيابيم. 
چه کودکی لوس می شود؟ 

ــت  به طور معمول بچه لوس، بچه ای اس
كه همه خواسته هايش )چه معقول و چه 
غيرمعقول( توسط بزرگ ترها به سرعت 
ــل ناكامی را  ــوند. او تحم برآورده می ش
ــت در  ــته ها ممكن اس ندارد. اين خواس
ــند اما  كودكان كوچک تر قابل انجام باش
ــته های بيشتری  كودكان بزرگ تر، خواس
ــان برآورده  ــته های ش دارند و اگر خواس
نشود، بدرفتاری بيشتری نشان می دهند. 

برای جلوگیری از لوس ش��دن بچه 
چه باید کرد؟ 

ــن و مقررات  ــتن قواني ــن راه، داش بهتري
ــوان نمونه اگر  ــت. به عن ــواده اس درخان
بچه ها با خانواده بيرون می روند بدانند كه 
ــيله را  در مغازه فقط اجازه خريد يک وس
دارند يا از قبل بدانند كه آن روز هيچ چيز 
برای آنها خريده نمی شود. بايد سعی كنيم 
تغييری در رفتارمان ندهيم و با ثبات باشيم. 
در اين صورت بدرفتاری و لوسی كودكان 

به تدريج از بين می رود. 
شیوه مقابله با کودکان 

لوس:
ــار خوب به  در مقابل رفت
آنها جايزه دهيد و در مقابل 

رفتار بد، آنها را تنبيه كنيد.
اگر برای درخواست چيزی 
شروع به داد و فرياد كردند، 
ــد و آنچه  ــا ندهي ــه آنه ب
ــت می دارند را نيز از  دوس

آنها بگيريد.
ــد  ــن بلن ــر از روی زمي اگ
ــدند آنها را بلند كرده و  نش
ــان ببريد تا  به داخل اتاقش
زمانی كه آرام شوند و عذر 

خواهی كنند.
اگر حاضر نشدند اسباب بازی خود را با 
ــوند، اسباب بازی را از  ديگری شريک ش

آنها بگيريد.
هر آنچه را می خواهند برای آنها نخريد، 
ــتحقاق و شايستگی بدست  تا از روی اس

آورند.
ــود را به هم می ريزند به آنها  اگر اتاق خ
اجازه خروج ندهيد تا زمانی كه اتاق را به 

طور كامل مرتب كنند.
آیا تش��ویق و تنبیه اثری در اصالح 

چنین رفتارهایی در کودک دارد؟ 
ــويق كمک كننده است و  تشويق بله. تش
باعث رفتار خوب كودك می شود. اما بايد 
ــم كه چه رفتاری  به كودك خود بفهماني

مدنظر ماست. 
ــم اگر در برخورد با  به عنوان مثال بگويي
ديگران سالم كند، جايزه ای می گيرد. اما 
ــويق ها و جايزه ها هم نبايد دايم  اين تش
تكرار شود چون كودك شرطی می شود 
و هر كاری را فقط به خاطره جايزه انجام 

می دهد. 
ــه كودكی كه  ــوان نمونه اگر ب به عن

»اگر  ــم:  بگويي ــت،  بدغذاس
ــه پارك  ــذا بخوری ب غ

ــرطی  می رويم،« ش
هر  و  ــود  می ش

ــرای غذا  بار ب
ــوردن، از  خ
ــا چيزی  م

ــب  طل
كند.  می 
بايد  مــا 
او  ــه  ب
بفهمـانيم 
ــه  ــه بـ ك
ــر  طــ خا
ش  د خــو
و نياز بدنش 
ــورد.  می خ
ايجاد  ــرای  ب
ی  ــا ه ر فتا ر
در  ــح  صحي
بهتر  ــودك،  ك

است يک يا دو 
او  به  رفتار را 

ش  ز ــو م آ
هيم  د

و 

بعد از اينكه طی چند ماه، رفتار درست را 
آموزش ديد، سراغ رفتار جديدی برويم. 

چه زمانی باید کودک را متوجه رفتار 
زشت و ناپسندش کنیم؟ 

لوس كردن فرزند، به طور معمول كار پدر 
ــودكان خود، باج  ــت. آنها به ك و مادر اس
ــه آبروی آنها  ــد تا كاری نكنند ك می دهن
ــرود. اما بعد آنها را تنبيه می كنند. چنين  ب

كاری خيلی بد است.
كودك بايد در همان لحظه متوجه كار بد 
خود بشود. برای اينكه چنين مشكلی پيش 
ــل، روی كودك كار كرد  ــد، بايد از قب نياي
ــم تا رفتارهايش را  و تصميم قاطع بگيري
اصالح كنيم. اگر با كودك خردسال خود 
ــی می رويم، بايد بدانيم كه وی  به ميهمان
تحمل يک ميهمانی طوالنی را ندارد پس 
ــد و همراه  ــد زمان ميهمانی كوتاه باش باي
ــايلی ببريم كه وی را سرگرم  خودمان وس

كند. 

جامعه

ــدی فرهنگی،  ــی گفت: عالقمن ــده نيروی انتظام فرمان
ــی و ابعاد خصوصی زندگی مردم كاهش يافته و  سياس
ــا می كنند كه اين مورد نياز  ــردم اطالعات خود را افش م
ــود  ــازی دارد چرا كه افراط موجب می ش به فرهنگ س
مردم عكس عروسی خود را نيز در اينترنت بگذارند. به 
گزارش فارس، سردار اسماعيل احمدی مقدم در مراسم 
ــايبری فضای توليد و تبادل اطالعات  افتتاحيه پليس س
ناجا گفت: حوزه فضای تبادل اطالعات، ديجيتالی است 
ــر دچار اختالل شده  ــرفت بش و امنيت اين فضا با پيش
است. وی اظهار داشت: توسعه تبادل اطالعات موجب 
شد مداخالت دارندگانی كه به اين علوم بيشتر دسترسی 
دارند بيشتر شود گرچه عصر ديجيتال مزايايی داشته ولی 
معايبی نيز با خود دارد. وی ادامه داد: در گذشته با واژه 
تأخر فرهنگی روبه رو بوده ايم به طور مثال خودرو وارد 
ــتفاده از آن ايجاد  ــور می شود ولی هنوز فرهنگ اس كش
ــت بنابراين بنده معتقدم تأخر امنيتی را بايد به  نشده اس
ــردار احمدی  مقدم افزود:  تأخر فرهنگی اضافه كنيم. س
ــايبری فارغ از توجه بار امنيتی  متأسفانه ورود فضای س
جامعه را آسيب پذير كرده است و ما در ناخودآگاه خود 
ــار افراد می گذاريم. فرمانده  اطالعات زيادی را در اختي
ــوزه ديجيتال كمتر  ــت: در ح ــروی انتظامی بيان داش ني
حصار كشيده ايم چرا كه اين موج تمام دنيا را در برگرفته 
ــت و فرصت ها را نيز از دنيا گرفته است بنابراين نه  اس
ــتاد و نه می توان از آن جلوگيری  می توان جلوی آن ايس
ــور ما گام های خوبی با  ــت: در كش كرد. وی اظهار داش
ــايبری برداشته شده  تأخير در زمينه برخورد با جرايم س
ــرقت اينترنتی نيز ساده انجام می شود و همه  است و س
ــرقت اطالعات كامپيوتری آشنا  ــال بلوتوث يا س با ارس
ــان امكان  ــت خودم ــتند. همچنين امروزه ما با دس هس
ــم يعنی اگر ابزار  ــی را برای افراد فراهم می كني جاسوس
ــم. وی در موضوع  ــد مصونيت نداري ــز خاموش باش ني
ــت: در حريم خصوصی  ــار داش ــم خصوصی اظه حري
ــت اندازی ديگران به اطالعات داخل ذهن ما  امكان دس
ــفانه مجرمان، اطالعات داخل ذهن  فراهم است و متأس
ــردار احمدی مقدم تأكيد كرد:  ــا می كنند. س ما را نيز افش
ــور ما ايجاد  ــبكه های اجتماعی برای كش ــگان، ش بيگان
ــه فنی كنند ولی  ــبكه ها ضرب ــد كه ما را با اين ش كرده ان
ــت كه خودشان نيز مصدوم باشند كه نمونه  اينگونه نيس
ــت كه چاره انديشی برای ما، بالی  ــور تونس اس آن كش
جان كشور خودشان می شود. وی گفت: در سال گذشته 
ــی و گروه های ضد انقالب كه  ــايعه، دروغ پراكن ابزار ش
ارتباطشان با خارج محدود به ديدار بود با برداشته شدن 
مرزها ارتباطشان راحت تر شده است بنابراين ما بايد در 
ــا مراقبت كنيم و هم اكنون نيز در اين زمينه  تمام زمينه ه

تأخير كرده ايم. 

فرمانده نیروی انتظامی: 
مردم در فضای مجازی 

اطالعات خود را افشا می كنند 

به مناسبت سالروز حماسه مردم آمل 
آملی ها منتظر یک جرقه بودند

شيوه برخورد والدین با بچه های لوس

به طور معمول 
بچه لوس، بچه ای 

است که همه 
خواسته هایش 

)چه معقول و چه 
غیرمعقول( توسط 

بزرگ ترها به 
سرعت برآورده 

می شوند. او 
تحمل ناکامی را 

ندارد

1 - موضوع مناقصه: تأمین لودر و كمپرسی به منظور كندن، بارگیری و حمل مصالح زيرسازی و 
خاک و نخاله به صورت تن – كیلومتر براساس شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا تاريخ 89/11/17 از اداره پیمان و رسیدگی واقع در 
خیابان اباذر، ساختمان شهرداری.

3- مهلت قبول پیشنهادات: حداكثر تا تاريخ 89/11/19 به صورت الک و مهر شده و تحويل به 
دبیرخانه مركزی.

كاشان  محل شهرداری  در  تاريخ 89/11/20  در  رسیده  پیشنهادات  پاكات:  بازگشايی   -4 
باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات مختار و هزينه چاپ آگهی دو نوبت به عهده 
برندگان مناقصه می باشد.

تلفاكس: 4465858 – 0361 

موضوع مناقصه: تهیه، تأمین و خريد آسفالت مورد نیاز شهرداری مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به صورت تحويل در محل.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 89/11/17، مهلت قبول پیشنهادات 
 حداكثر تا تاريخ 89/11/19 و بازگشايی پاكات در مورخ 89/11/20 

می باشد.
كلیه هزينه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفاكس: 4465858 – 0361 
 سعید مدرس زاده

شهردار کاشان

 سعید مدرس زاده
شهردار کاشان

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 89/52
)مرحله دوم(

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 89/60
)مرحله دوم(

نوبت دوم

نوبت دوم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شهرضا دومین مرکز مکانیزه معاینه 
فني خودروهاي سبک در اصفهان

ــتای اقدام هاي زير بنائی اين  ــهرداری شهرضا و در راس به همت ش
ــزه معاينه فنی  ــز تمام مكاني ــان، دومين مرك ــه خدمت رس مجموع
ــهرضا راه اندازی و به بهره برداری رسيد.  ــبک در ش خودروهای س
شهرضا بعد از دو مركز مشابه در شهر اصفهان، دومين شهری است 
ــبک در آن راه اندازی  ــز مكانيزه معاينه فنی خودروهای س كه مرك
ــده و بعد از شهرضا، خمينی شهر- شاهين شهر و مباركه در اين  ش

خصوص مطرح هستند. 
ــي خودروهاي  ــناس فنی مركز مكانيزه معاينه فن ــرويان كارش خس
ــبک، كاهش آاليندگی ها، تصادفات شهری و جاده ای كه در اثر  س
ــت  نقص فنی به وجود می آيد را هدف راه اندازی اين مركز دانس
ـــت های دود،  ــهرضا تس ــت در مـركز معـاينه فنی ش و اعالم داش
كمک فنر، چراغ ها ترمـز و زيـر و بند بـرای خـودروهـای سـبک 
ــت های چراغ، دود و ترمز برای مـوتورسيكلت به صورت  و تـس

مكانيزه در شهرضا انجام می گيرد. 
ــه ميانگين مراجعه روزانه  ــداد مراجعين روزانه را با توجه ب وي تع
ــتگاه خودرو و ظرفيت معاينه روزانه 140 دستگاه خودرو و  85 دس
140 دستگاه موتور سيكلت اعالم و از شهروندان درخواست نمود 
ــال و فرارسيدن ايام تعطيالت نوروزي و تراكم  با توجه به پايان س
ــام معاينه اقدام  ــبت به انج مراجعات، در جهت رفاه حال خود نس
نمايند. شايان ذكر است مركز مكانيزه معاينه فنی خودروهای سبک 
ــيراز فاز سوم مجتمع  ــهرضا - ش در موقعيت مكانی ابتدای جاده ش
ــالن  ــاحت 2000 مترمربع و س ــع كارگاهی، در زمينی به مس صناي
ــه روزه حتی روزهای تعطيل  ــاحت 140 مترمربع، هم معاينه به مس
ــهروندان و مراجعه كنندگان  ــرويس دهي منظم به ش ــغول به س  مش

مي باشد.

برگزاري جلسه کارگروه
 بانوان و خانواده اصفهان

زاینده رود
ــتان با حضور دكتر  ــه كارگروه بانوان و خانواده اس چهارمين جلس

محمد مهدي اسماعيلي معاون سياسي امنيتي استانداري برگزار شد.
در اين جلسه رؤساي كميته هاي تخصصي زيرمجموعه كارگروه بانوان 
و خانواده استان به ارائه گزارش در خصوص آموزش و پژوهش و امور 

فرهنگي بانوان، ورزش،  اشتغال و آسيب هاي اجتماعي زنان پرداختند.
ــي و بهداشتي  ــناس نظارت بر فرآورده هاي آرايش در ادامه دهقان كارش
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي استان در خصوص فرآورده هاي 
آرايشي و بهداشتي مجاز،  غيرمجاز و نحوه شناسايي آنها گزارش ارايه كرد.
همچنين معاون دفتر منابع انساني و تحول اداري گزارشي از نحوه اجرايي 
ــان چهار طرح اداره كل  ــه ارايه كرد. در پاي آئين نامه دور كاري به جلس
آموزش و پرورش استان و سه طرح اداره كل زندان ها، اقدام هاي تأميني و 
تربيتي استان مورد بررسي قرار گرفت و طرح هاي اداره كل زندان ها و يک 

طرح آموزش و پرورش به تصويب نهايي رسيد.

برگزاري کار گروه اجتماعي فرهنگي 
با حضور استاندار اصفهان

 
زاینده رود

كار گروه اجتماعي فرهنگي استان با حضور استاندار، اعضاي محترم 
ــالمي و مديران كل دستگاه های  كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اس
فرهنگی استان به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل فرهنگی اجتماعي 
در راستاي ايجاد تعامل و همگرا نمودن فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي 
استان برگزار شد.  در اين جلسه مسائل اجتماعي دستگاه ها از جمله مسائل 
خاص سازمان بهزيستي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. گفتني است 
دكتر ذاكر اصفهاني، استاندار اصفهان با تشكر از تالش هاي مديران اجرايي 
ــتان از خدمات سازمان بهزيستي در راستاي خدمت رساني به جامعه  اس
قدرداني نمود و از نمايندگان محترم عضو كميته اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي خواست ضمن بازديد از مراكز تحت نظارت بهزيستي اين سازمان 
را در امر خدمت رساني هرچه بهتر به جامعه هدف ياري نمايند. در پايان 
مقرر گرديد مسائل خاص و چالش هاي موجود در سازمان بهزيستي استان 

اصفهان به كميسيون ارجاع و مورد رسيدگي قرار گيرد.

همایش کارشناسان اقامه نماز
 استان اصفهان در نایین

زاینده رود
ــان اقامه نماز و  مدير آموزش و پرورش نايين از همايش كارشناس
مديران مراكز مدارس قرآن مركزي كليه نواحي چهل گانه استان در نايين 
خبر داد.يوسف حسني افزود: 4 مدرسه قرآني و يک مدرسه قرآني مركزي 
در حال فعاليت مي باشد كه بيش از يک هزار نفر دانش آموزان در مدارس 
ــوده و دوره هاي مربوط را طي نموده اند  ــي در نوبت اول ثبت نام نم قرآن
ــتقبال دانش آموزان شعبه هايي در ديگر مدارس فعاليت  كه به جهت اس

مي نمايند.

صدور 58 پروانه
 بهره برداري در بخش کشاورزي

 چهار محال و بختیاري 
زاینده رود  

ــازمان  ــت مديريت صدور پروانه ها و مجوزهاي س سرپرس
ــداد پروانه  ــال و بختياري تع ــار مح ــتان چه ــاورزي اس  جهاد كش
ــاري را 58 مجوز عنوان كرد.  ــال ج بهره برداري صادره 9 ماهه س
ــازمان جهاد كشاورزي استان، مسعود  به گزارش روابط عمومي س
ــدت 388 موافقت اصولي و  ــي در اين ارتباط افزود: در اين م بيات
ــيس نيز از سوي اين مديريت صادر شد.وي گفت:  125 پروانه تاس
ــيري، پروار بندي  ــامل گاو ش ــاي صادره به تفكيک دام ش مجوزه
ــتي، مرغ تخمگذار، بز سانن،  ــاله، پروار بندي بره، مرغ گوش گوس
بوقلمون گوشتي، بلدرچين، كبک، شتر مرغ گوشتي، پرورش اسب، 
ــتي، پرندگان زينتي و پرورش ماهي مي باشد.وي با بيان  ــتر داش ش
اينكه از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه 4 مجوز موافقت اصولي 
ــده است،  ــير با ظرفيت 23 هزار ليتر صادر ش پايگاه جمع آوري ش
ــادره 14 پروانه بهره  ــه بهره برداري ص ــت: از 58 پروان اظهار داش

برداري آن پرورش ماهي با ظرفيت 593 تن مي باشد.

برگزاري 4 دوره آموزشي 
ترویجي در شهرستان بروجن

زاینده رود  
ــتان بروجن از برگزاري دوره هاي  مدير جهاد كشاورزي شهرس
آموزشي ترويجي در شهرستان بروجن خبر داد.به گزارش روابط عمومي 
سازمان جهاد كشاورزي استان، آيت اله غالميان در اين خصوص  گفت: 
ــي يک روزه تغذيه دام در روستاي دستگرد با حضور  يک دوره آموزش
25 نفر از روستائيان برگزار شد. وي افزود: يک دوره آموزشي يک روزه 
بهداشت شير در روستاي سيبک با حضور 25 نفر از روستائيان برگزار شد. 
وي ادامه داد: يک دوره آموزشي تغذيه باغات ميوه و بهداشت جايگاه دام 

نيز در روستاي حسين آباد با حضور 25 نفر از روستائيان برگزار گرديد.

 بازدید رایگان از موزه هاي 
چهارمحال و بختیاري 

درایام دهه فجر 
ــئول روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  مس
چهارمحال و بختياري گفت: بازديد از موزه هاي تحت پوشش اين 
اداره در ايام دهه فجر امسال رايگان است. مهرداد رئيسي در گفتگو 
ــاك دزك در قلعه تاريخي  ــا ايرنا افزود: بازديد از موزه هاي پوش ب
ــتي شهركرد در ايام دهه  ــي چالشتر و صنايع دس دزك، مردم شناس
ــت. وي افزود: اجراي برنامه فرهنگي هنري در ايام  فجر رايگان اس
ــه چهارمحال و بختياري از  ــتان هاي هفتگان دهه فجر از در شهرس

برنامه هاي اين اداره است. 

تایید سالمت 15 گونه از ماهي هاي 
خلیج فارس در دانشگاه شهرکرد  

وجود غلظت برخي عناصر فلزي در 15 گونه ماهي بومي خليج فارس 
توسط پژوهشگران دانشگاه شهركرد بررسي و سالمت اين ماهي ها تأييد 
شد.  دكتر عزيزاله فالح عضو هيأت علمي و محقق دانشگاه شهركرد در 
گفتگو با ايرنا اظهار داشت: بر روي 15 گونه از ماهي هاي خليج فارس 
ــبد مصرف خانوارهاي ايراني از نظر وجود فلزات سنگين  موجود در س
شامل آرسنيک ، جيوه، سرب، كادميم، مس و روي تحقيقات علمي انجام 
شد وي افزود: اين تحقيقات بر روي ماهي هاي شير، تن، حلواي سياه و 

سفيد، هامور، كفشک انجام گرفت. 
ــطوح  ــن پژوهش براي اولين بار در ايران بر روي تاثير س ــزود: اي وي اف
ــده در ماهي هاي  ــاد ش ــي و غلظت فلزات ي ــرات فصل ــتي، تغيي زيس
ــي  ــان مورد بررس ــزان ورود اين فلزات به بدن انس ــج فارس و مي خلي
ــو هيأت  ــاعي دهكردي عض ــياوش س ــيد س ــت. دكتر س ــرار گرف ق
ــهركرد  ــگاه ش ــت و كنترل كيفي مواد غذايي دانش علمي گروه بهداش
ــتفاده از  ــاي اين تيم تحقيقاتي نيز در گفتگو با ايرنا گفت: اس  و از اعض
تكنيک هاي پتانسيومتري، طيف سنجي جذب اتمي كوره گرافيكي، طيف 
سنجي جذب اتمي بخار سرد در اين تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته 

است. 
ساعي دهكردي افزود: محققان دانشگاه شهركرد بررسي ميزان ورود فلزات 
سنگين و مصرف گوشت ماهي را به سبب اهميت آن در جامعه مصرف 
كننده بررسي كردند. اين محقق تأكيد كرد: مقايسه اين بررسي ها با كميت 
ــازمان خوار و بار جهاني و  ــده از سوي مجمع مشترك س هاي ارايه ش
ــازمان جهاني بهداشت نشان داد ميزان مس در ماهي هاي پالژيک در  س
مقايسه با كف زي باالتر است ولي در مورد ساير فلزات، غلظت عناصر در 

ماهي هاي كف زي باالتر است. 

اخبار شهركردروي ميز

معاون دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري 
ــالغ دولت به  ــه زودي طبق اب ــان گفت: ب اصفه
دستگاه هاي اجرايي، 40 درصد كارمندان ادارات 

به صورت دوركاري فعاليت خواهند كرد. 
ــت  ــن ابراهيمي در نشس به گزارش فارس، حس
ــا بيان  ــان ب ــتانداري اصفه ــوان اس ــروه بان كارگ
ــد دوركاري  ــيوه هاي جدي ــه آيين نامه و ش اينك
ــال پيش در  ــات اين طرح حدود پنج س و مطالع
ــتگاه هاي اجرايي  ــد و اكنون به دس ايران انجام ش
ــت: دوركاري شيوه  ــده است، اظهار داش ابالغ ش
ــاي اينكه كارمند  ــت كه به ج جديدي از كار اس
ــمت  ــود، كار به س ــت ش ــمت كار هداي ــه س ب
ــده و كار و تكنيک در بيرون  ــد هدايت ش كارمن
ــتگاه اداري انجام  ــور در دس ــدون حض  از اداره ب
مي شود. وي افزود: با ابالغ به دستگاه هاي اجرايي 

ــده است 40 درصد كار به روش دوركاري با  مقرر ش
ــخصي در محلي غير از محيط اداري توسط  حجم مش
ــود. معاون دفتر منابع انساني و تحول  كارمند انجام ش
ــابقه  ــاره به اينكه س ــتانداري اصفهان با اش اداري اس
دوركاري به سال 1970 در آمريكا برمي گردد، تصريح 

ــتر بحث دوركاري حول محور فعاليت هاي  كرد: بيش
ــان 96 ميليون نفر  ــون در جه ــت و تاكن خدماتي اس

اشتغال به سبک دوركاري دارند. 
ــازماني، انفرادي  ــش س ــه بخ وي دوركاري را در س
ــاب بهينه نيروي  ــت و گفت: انتخ ــي دانس و اجتماع
ــوع، افزايش توان  ــش مراجعات ارباب رج كار، كاه

ــت ها، افزايش بهره وري  پاسخگويي به درخواس
ــم  ــاي مه ــازمان ها از مزاي ــت س ــش غبي  و كاه
 دوري كاري در سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي 

است. 
ــردي  ــاي ف ــه مزاي ــن از جمل ــي همچني ابراهيم
ــي، زماني،  ــت مكان ــع محدودي دوركاري را رف
ــي از آن،  ــد و هزينه هاي ناش ــش رفت و آم كاه
ــغل و كاربري متقاضيان  گسترش حق انتخاب ش
ــمرد و اضافه كرد: كاهش ترافيک، گسترش  برش
ــس اعتماد عمومي و  ــروي كار، ايجاد ح بازار ني
ايجاد فرصت بيشتر براي جلب مشاركت زنان در 
امور عمومي از ديگر محاسن دوركاري در بخش 

اجتماعي و اقتصادي است. 
ــول اداري  ــاني و تح ــع انس ــر مناب ــاون دفت مع
ــت دوركاري در  ــه وضعي ــتانداري اصفهان ب اس
ــن برنامه ريزي  ــاره كرد و گفت: عمده تري ــور اش كش
دوركاري در كشور براي اشتغال بانوان در نظر گرفته 
شده است كه به همه دستگاه هاي اجرايي در استان ها 
 ابالغ شده كه كارگروه مرتبط با اين موضوع را تشكيل 

دهند. 

شهرستان
معاون دفتر تحول اداري استانداري اصفهان:

40 درصد کارمندان اصفهان دورکار مي شوند 

زاینده رود
ــان ارشد و دكتراي بنياد ملي  گروهي از كارشناس
ــدي از فوالد مباركه  ــتان اصفهان طي بازدي نخبگان اس
ــركت در خط توليد و  ــتاوردهاي اين ش با آخرين دس
استراتژي هاي تعريف شده در حوزه هاي منابع انساني 
ــنا شدند. در جريان اين بازديد، ايرج سلطاني، مدير  آش
آموزش، تحقيقات و توسعه منابع انساني شركت فوالد 
مباركه در جمع نخبگان گفت: شركت فوالد مباركه در 
زمينه مدل EFQM و تعالي سازماني و مباحث منابع 
ــته است طي 5 سال  ــاني، فروش، خريد، ... توانس انس
ــور احراز نمايد. وي  ــته رتبه اول را در سطح كش گذش

ــال هاي قبل طرح نظام جامع  افزود: فوالد مباركه از س
برنامه ريزي استراتژيک را در چشم انداز شركت لحاظ 
نموده و در تمام حوزه ها مبادرت به تعريف هدف ها و 
شاخص هاي متعددي در جهت بهبود كيفيت، افزايش 
توليد، ارتقاء منابع انساني و ... نموده است. دكتر سلطاني 
در ادامه با اشاره به استراتژي، فرهنگ يادگيري و توسعه 
جانشين پروري، فرهنگ ياددهي و يادگيري در حوزه 
ــركت بيان  ــاني، اين موارد را از نقاط قوت ش منابع انس
ــان كرد: مدل طراحي شده در حوزه  نمود و خاطر نش
برنامه ريزي استراتژيک و هم سو سازي استراتژي ها با 
ــم انداز فوالد مباركه و سنجش و اندازه گيري آن،  چش

يكي از مدل هاي بي نظير در مكاتب مديريت استراتژيک 
ــد. وي تصريح كرد: در حوزه هاي فني نيز اين  مي باش
شركت با جديّت موضوع بومي سازي را در دستور كار 
ــودي از خودباوري و  ــت كه اين نم خود قرار داده اس
استفاده از توانمندي داخلي كشور در جهت خودكفايي 
ــوزش، تحقيقات و  ــور را تداعي مي كند. مدير آم كش
توسعه منابع انساني رويكردهاي مهم در حوزه هاي منابع 
انساني را برقراري تعادل بين جنبه هاي  جسمي، رواني 
ــاس  و اجتماعي كاركنان، ايجاد تقويت انگيزه و احس
ــترك و انتقال   تعلق در بين كاركنان با تقويت درك مش

دغدغه هاي سازمان از باال به پايين بيان كرد .

زاینده رود
به گفته مهندس مجيد مشفقي مدير برق شهرستان 
نجف آباد امسال طي دهه فجر پانزده پروژه بزرگ و كوچک 
ــاني و بهينه سازي شبكه هاي برق با هزينه اي بالغ  برق رس
ــتاد ميليون ريال  ــش ميليارد ريال و چهارصد و هش بر ش
ــرداري از آن آغاز  ــتان نجف آباد افتتاح و بهره ب در شهرس
مي گردد. براي اجراي پروژه هاي ياد شده 16750 متر شبكه 
فشار متوسط و فشار ضعيف احداث و 1/5 كيلومتر شبكه 
روستايي جديد با استفاده از تجهيزات و المپ هاي پربازده 
ــتان  ــم مصرف در مدار قرار مي گيرند. مدير برق شهرس ك
نجف آباد افزود: با اجراي پروژه هاي مذكور عالوه بر جذب 

مشتركان جديد برق در اين شهرستان زمينه انجام مانورهاي 
الكتريكي بيشتري فراهم و ظرفيت سازي الزم براي انجام 
مديريت شبكه ايجاد شده است. گفتني است برخي پروژه 
قابل افتتاح در اين دهه را مي توان نام برد. احداث 1000 متر 
شبكه فشار متوسط پليس راه جنوب پشت سنگبري ها، بهينه 
سازي 600 متر شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف خيابان 
ــهريور، بهينه سازي 200 متر شبكه فشار متوسط و  17 ش
نصب ترانسفورماتور هوايي نمازگاه اشن، بهينه سازي 1000 
متر شبكه 20 كيلو ولت و فشار ضعيف خيابان مفتح اميرآباد، 
بهينه سازي 1500 متر شبكه فشار متوسط و ضعيف بلوار 
وليعصر نجف آباد، جا به جايي و بهينه سازي پست هوايي 

خ منتظري شمالي، بهينه سازي و رفع حريم جاده سايبر به 
طول 1000 متر، بهينه سازي 550 متر شبكه فشار متوسط 
هوايي چشمه كوره هاي اشن، احداث 5000 متر شبكه فشار 
متوسط روستاي گلدره، احداث 1500 متر شبكه روشنايي 
بلوار قلعه سفيد، فيدرگيري از پست هاي 63/20 كيلوولت 
شهرستان نجف آباد به طول 4400 متر،  برق رساني به 310 
واحد مسكوني مسكن مهر و بنياد مسكن انقالب اسالمي 
ــازي و رفع حريم 700 متر  ــطح شهرستان، بهينه س در س
شبكه هاي فشار متوسط و ضعيف بلوار وليعصر گلدشت و 
احداث 2000 متر احداث روشنايي بلوار امام علي ويالشهر 

مي باشد.

ــكي اصفهان  ــوم پزش ــگاه عل ــتي دانش معاون بهداش
ــه فجر، 47  ــيدن ايام اله ده ــت: همزمان با فرا رس گف
ــزون بر 22 ميليارد ريال  ــت با هزينه اي اف خانه بهداش
ــتان اصفهان به بهره برداري مي رسد. به گزارش  در اس
ــت: با افتتاح 47 خانه  فارس كمال حيدري اظهار داش
ــت و صرف هزينه اي افزون بر 22 ميليارد ريال  بهداش
در منطقه هاي محروم استان، پروژه عظيم استقرار نظام 
ــتي درماني تكميل مي شود كه در طول  خدمات بهداش
انقالب شكوهمند اسالمي در استان اصفهان بي سـابقه 

ــت: افتتاح اين پروژه ها در  ـــت. وي بيان داش بوده اس
ــالمت رياست جمهوري  ــتاي شعار عدالت در س راس
مبني بر رفع كامل محروميت هاي روستايي در سراسر 
ــت در سال 89 كليد  ــتور وزير بهداش ــور و با دس كش

خورد. 
ــكي اصفهان  ــوم پزش ــگاه عل ــتي دانش معاون بهداش
ــه  ب ــر  منحص ــاي  ويژگي ه از  ــرد:  ك ــان  خاطرنش
ــاه تكميل طرح  ــان كوت ــدت زم ــروژه، م ــرد اين پ ف
ــه اتمام  ــاه ب ــر از پنج م ــدت كمت ــرف م ــود كه ظ  ب

رسيد. 
ــن پروژه ها در  ــه دو طرح از اي ــزود: نزديک ب وي اف
شهرستان اصفهان، هشت طرح در فريدن، چهار طرح 
در چادگان و سه طرح در تيران و كرون به بهره برداري 
ــيد. حيدري ادامه داد: در شهرستان هاي گلپايگان،  رس
فالورجان و خوانسار هر كدام دو طرح از خانه بهداشت 
ــه،  ــهر و ميم ــميرم، شاهين ش ــتان هاي س و در شهرس
 شهرضا، دهاقان، نطنز و برخوار هر كدام يک طرح به 

مرحله اجرا در آمده است.

رئيس شوراي اسالمي شهراصفهان با بيان اينكه خيران 
ــک و ياري  ــه ها به ويژه كم ــهر در همه عرص اين ش
رساندن به افراد نيازمند تاكنون گام هاي اساسي برداشته 
ــص اصفهان در امور  ــي دارند، گفت: مردم مخل و برم
ــد. به گزارش  ــه حرف اول را مي زنن ــر و ايثارگران خي
ايرنا، عباس حاج رسوليها در گردهمايي جامعه خيريه 
ــه با حضور حدود يک  ــرت امام محمدباقر)ع( ك حض
 هزار نفر از خيران اصفهاني براي كمک به يتيمان و افراد 
بي بضاعت تشكيل شده بود، افزود: ساالنه حدود يكصد 
نشست همانند اين گردهمايي معنوي در اصفهان برگزار 

مي شود كه همگي حاكي از تفكرهاي خداپسندانه مردم 
اين شهر است. وي اظهار داشت: مردم اين شهر بعضي 
ــوند كه در قالب هاي ديگر  از كارهايي را متعهد مي ش

امكان اجراي آنها وجود ندارد. 
ــرت امام  ــه خيريه حض ــام مديرعامل جامع ــم مق  قائ
ــدف از برگزاري اين گردهمايي  محمد باقر)ع( هم ه
ــهرهاي  ــاني به مردم نيازمند اصفهان و ش را كمک رس
ــوروز آتي عنوان كرد.  ــتان در ايام عيد ن محروم اين اس
مهدي مطيع امرالهي افزود: اين جامعه هم اكنون حدود 
ــش  ــواده بي بضاعت و نيازمند را تحت پوش 600 خان

ارايه ارزاق، پوشاك، جهيزيه و مسكن دارد. وي اظهار 
داشت: سال گذشته و هم زمان با فرا رسيدن عيد نوروز 
ــتمندان و افراد  نيز بيش از 110 هزار بن كارت بين مس
ــد كه شامل انواع البسه،  بي بضاعت اصفهان توزيع ش
ــبد ارزاق عمومي با بهترين نوع كاالي خوراكي بود.  س
ــال نيز  وي تصريح كرد: در ايام ماه مبارك رمضان امس
ــوع به وزن 650  ــبد ارزاق در مجم معادل 50 هزار س
ــي به  ــت قلم ارزاق اساس هزار كيلوگرم در قالب هش
 مردم نيازمند و بي بضاعت اصفهان و بعضي شهرهاي 

دور دست استان كمک شد. 

تشریح عملکرد فعالیتهاي 
اداره بهزیستي شهرضا

برگزاري دوره تربیت مدرس کارآفریني 
در دانشگاه آزاد واحد خمیني شهر 

برگزاري کارگاه آموزشي حفظ کاربري 
اراضي زراعي و باغي در فارسان

جابجایی بدون توقف خطوط تولید 
دو سیلوي تصفیه غبار 

در ناحیه فوالدسازي 

فوالد مبارکه در اجرای قطار بین 
شهری شهرستان همکاری نماید

زاینده رود
ــتي شهرضا در گفتگو با ايرنا  محمد علی صادقی، رئيس اداره بهزيس
ــت از محرومان و معلوالن جامعه  ــازمان با هدف حماي اعالم كرد: اين س
ــهيد دكتر فياض بخش تشكيل شد و در سه دهه  ــال 59 به همت ش در س
ــات آن تغيير يافته  ــد تكنولوژی نحوه ارايه خدم ــته با توجه به رش گذش

است.
ــت: اكنون نگاه سازمان بهزيستی از سياست های حمايتی  وی اظهار داش
ــت نموده  ــگاه تخصصی حرك ــمت ن ــراي جامعه هدف به س ــرف ب  ص

است. 
ــتي شهرضا بيان نمود: با توجه به قانون هاي موجود در  رئيس اداره بهزيس
كشور سه درصد از كل استخدام ها بايد از بين معلوالن و جانبازان باشد 

كه اين قانون مهجور مانده است. 
وي با اشاره به اينكه حدود 10درصد از جمعيت 150 هزارنفری شهرضا 
ــمي حركتي،  ــن معلوالن و جانبازان در گروه هاي جس ــد گفت: اي معلولن
ــنوا عقب ماندگان ذهني و بيماران رواني  ــنوا وكم ش نابينا و كم بينا، ناش
ــته بندي شده اند. محمد علی صادقي اشتغال، مسكن و ازدواج  مزمن دس
ــت و تصريح كرد: حدود 30 نفر  ــكالت معلوالن دانس را از مهم ترين مش
ــش بهزيستی شهرضا دانشجو هستند كه  از معلوالن وجانبازان تحت پوش
اگر زمينه مناسب جهت فعاليت آنها فراهم شود هيچ نيازی به ساير افراد 
ــهرضا بيش از 10 هزارنفر  ــتي ش ندارند. صادقی همچنين گفت : بهزيس

مددجو تحت پوشش دارد.

زاینده رود
ــگاه  ــت مدرس كارآفريني از طرف كانون فارغ التحصيالن دانش دوره تربي
ــالمي به ميزباني واحد خميني شهر به مدت 10روز برگزار گرديد. در اين  آزاد اس
ــدرس براي تدريس درس 3 واحد اختياري براي تمام   دوره كه با هدف تربيت م
ــد در 3 قسمت عمومي، اختصاصي و ارائه پروژه  رشته هاي تحصيلي برگزار ش
طراحي و اجرا گرديد. مخاطبين دوره تربيت مدرس كارآفريني اعضاء هيأت علمي و 
مدرسين واحدهاي منطقه چهار و واحدهاي دانشگاهي از سراسر كشور بودند كه از 
تجربيات و رهنمودهاي مدرسان طراز اول دانشگاه هاي معتبر از قبيل دانشگاه صنعتي 

شريف و تهران در موضوعات مهارت ها و الزمات كارآفريني، و ... بهره بردند.

زاینده رود
سرپرست مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فارسان گفت: بيش از 65 نفر 
ــاورزان، اعضاي شوراهاي اسالمي و دهياران شهرستان فارسان در كارگاه  از كش
ــي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي شركت كردند.به گزارش روابط  آموزش
عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان، مهندس ابراهيم شيراني افزود: اين كارگاه 
آموزشي با هدف جلوگيري از تخريب اراضي، باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي 
با پي آمدهاي قانوني تخريب، راه هاي اخذ مجوز قانوني جهت ايجاد تغيير كاربري 

نقش و اهميت زمين در كشاورزي برگزار شد. 

زاینده رود
با اجراي طرح هاي توسعه در كوره هاي قوس الكتريكي فوالد مباركه 
ــگ هاوس هاي  ــير ب ــره دود بگ هاوس هاي قبل در مس ــيلوی ذخي  دو س
ــوط توليد  ــدن هرگونه توقف به خط ــه واردآم ــرار گرفته بود ك ــد ق  جدي

سيلوها و سيستم مربوط به آن جابجا شد.
ــاط  ــن ارتب ــه در اي ــوالد مبارك ــی ف ــوس الكتريك ــاي ق ــس كوره ه  رئي
ــاي ــر روي كوره ه ــعه ب ــاي توس ــراي طرح ه ــتاي اج ــت: در راس  گف
ــتم  ــن سيس ــرار گرفت ــير ق ــماره 5 و 6 و در مس ــي ش ــوس الكتريك   ق
ــد بر آن  ــتم جدي ــاي قديمي با سيس ــگ هاوس ه ــره دود ب ــيلوي ذخي  س
ــويم بيش از  ــعه آينده ناچار ش ــه در فعاليت هاي توس ــل از آنك ــديم قب  ش
ــارج نمائيم؛ اين  ــط توليد خ ــور را متوقف و از خ ــوره مذك ــاه دو ك  يكم
مشكل را با جا به جايي سيلوي ذخيره غبارگيرها و سيستم آن در دو كوره 

ياد شده برطرف كنيم. 
ــريع تر  ــام هرچه س ــراي انج ــت: ب ــه گف ــوب در ادام ــواد زرك محمدج
ــيلوي  ــتم س ــزي كرديم كه انتقال سيس ــه ري ــه اي برنام ــه گون ــن كار ب اي
ــه و انتقال  ــتم تصفي ــه متعلقاتش همزمان با سيس ــراه با كلي ــر هم موردنظ
ــد و تعميرات  ــياري كاركنان تولي ــان با هّمت و هوش ــه طور همزم دود ب
ــت انجام  ــا موفقي ــعه ب ــكاران توس ــا و پيمان ــاني كوره ه ــد آبرس  در واح

شود. 

زاینده رود
ــتان مباركه و عضو  ــوی نماينده محترم مردم شهرس علی محمد موس
ــالمی در جمع اعضای كميسيون  ــيون اجتماعی مجلس شورای اس كميس
اجتماعی مجلس در شركت فوالد مباركه ضمن تقدير و تشكر از اقدام هاي 
ــتای تغيير وضعيت كاركنان پيمانكار،  ــت عالی فوالد مباركه در راس مديري
اجرای طرح های توسعه و بومی سازی صنعت فوالد گفت: از مديرعامل 
ــركت فوالد مباركه   ــميعی نژاد به خاطر حضور در ش فوالد مباركه دكتر س
ــی كه در بين كاركنان و  ــان با اعتماد به نفس ــكر می كنيم چرا كه ايش تش
ــت در پيشبرد هدف ها و برنامه های  كارگران مجموعه به وجود آورده اس
ــزايی خواهد داشت و طرح های توسعه با قوت و  ــركت تأثير به س اين ش

شدت هر چه بيشتر اجرا خواهد شد.
ــت: حركت  ــالمی اظهار داش ــورای اس نماينده مردم مباركه در مجلس ش
ــعه برای رسيدن به ظرفيت  ــمت اجرای طرح های توس فوالد مباركه به س
ــيار  ــون تن انواع محصوالت فوالدی تخت، كاری بزرگ و بس 11/2 ميلي
ــركت به طور عملي دو  ــد به طوری كه ظرفيت اين ش ــمند می باش ارزش

برابر خواهد شد.
ــان افزود: توجه به بومی سازی و استفاده از توانمندی های متخصصان  ايش
ــته به  ــت كه فوالد مباركه به آن توجه ويژه داش ــی نيز كار مهمی اس داخل
ــتر قطعات و تجهيزات مورد نياز اين شركت ساخت داخل  طوری كه بيش
شده كه از اين طريق كمک زيادی به كاهش هزينه های تمام شده خواهد 

كرد.

بازدید گروه بنياد ملي نخبگان استان اصفهان از فوالد مباركه

افتتاح پروژه هاي قابل افتتاح برق در شهرستان نجف آباد بيش از شش ميليارد ریال است

همزمان با دهه مبارک فجر؛
47 خانه بهداشت در استان اصفهان به بهره برداري مي رسد 

رئیس شوراي اسالمي اصفهان:
شهروندان اصفهان در امورخير و ایثارگرانه حرف اول را مي زنند 
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ابالغ رأي
10/435 شماره دادنامه: 8909970353101504، شماره پرونده: 8909980364600684، شماره 
بايگاني شعبه: 890654، شاكي: آقاي حسين پيرحاجي به نشاني خ امام خميني خ مينو، ك ايران 
بلوك فرعي اول پ 3،  متهم: آقاي مهدي كروندي به نشاني مجهول المكان، اتهام: ضرب و جرح 

عمدي، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام مهدي كروندي مبني بر ايراد جرح عمدي با قمه نسبت به حسين پيرحاجي 
كه به جهت اعالم رضايت شاكي خصوصي در رابطه با جنبه عمومي موضوع از سوي دادسرا 
ــي محتويات پرونده و با عنايت به تحقيقات انجام  ــت صادر گرديده دادگاه با بررس كيفرخواس
شده و گواهي صادره از سوي پزشكي قانوني و اظهارات شهود در مرحله تحقيقات مقدماتي در 
دادسرا صرف نظر از اعالم رضايت شاكي خصوصي دادگاه بزه انتسابي را از حيث جنبه عمومي 
ــلم دانسته و به استناد تبصره ذيل ماده 614 قانون مجازات اسالمي و رعايت بند 2  محرز و مس
ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين متهم را به پرداخت 
ــه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از  مبلغ س

ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 14641                            عالمي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
10/436 كالسه پرونده: 890849 ك 119، وقت رسيدگي: سه شنبه 89/12/17 ساعت 11 صبح،  
ــيرزاد، سيد كمال مؤمن زاده،  ــتادعلي فرزند: كرم علي، خوانده: ابراهيم ش خواهان: غالمرضا اس
ــته، بتول و مهدي مسماريان، خواهان دادخواستي  مهدي غالمي، علي روزبخش، محمد گلدس
تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 119 دادگاه جزايي ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
ــت در يكي از جرايد  ــي مدني مراتب يک نوب ــز ماده 73 قانون آيين دادرس ــه تجوي دادگاه و ب
ــار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه  كثيراالنتش
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهمرساند. چنانچه بعداً ابالغي به وسيله آگهي الزم شود 

فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف/ 14640                                         دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
10/437 شماره دادنامه: 8909970351000978، شماره پرونده: 8909980351000273، شماره 
بايگاني شعبه: 890273، خواهان: بانک صنعت و معدن با وكالت خانم الهام محمدي به نشاني 
ــتري، خواندگان: 1. آقاي رسول فنائي به نشاني ميدان  دولت آباد، بلوار جانبازان، جنب دادگس
قيام- خ عالمه مجلسي- پاساژ داودي- ط زيرزمين- فروشگاه ميالد، 2. آقاي اكبر پنجه پور به 
نشاني خ احمدآباد- كوچه فاضل- پ 18، 3. آقاي پرويز پنجه پور به نشاني خ عالمه مجلسي- 
ــاژ جعفري، ط 3، پ 3/31، خواسته: مطالبه طلب، دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم  پاس

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

در خصوص دعوي بانک صنعت و معدن بطرفيت آقايان 1- اكبر پنجه پور 2- پرويز پنجه پور 
3- رسول فنائي بخواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ريال به موجب 3 فقره سفته به شماره هاي 
ــت مصدق سفته و واخواستنامه صادره و  366425 و 366624 و 366623 نظر به اينكه رونوش
بقاء اصول مدارك در يد خواهان مؤيد صحت ادعاي خواهان مي باشد و خواندگان از طريق نشر 
آگهي دعوت لكن در محضر دادگاه حضور نيافته و دفاعي بعمل نياورده اند لذا دعوي خواهان 
ــتنداً به مواد 307 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئين  ــخيص و مس ثابت تش
دادرسي مدني خواندگان را به پرداخت اصل خواسته به انضمام مبلغ هزينه دادرسي و حق الوكاله 
وكيل و هزينه واخواست و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم شاخص بانک 
ــا وصول محكوم به در حق خواهان محكوم مي نمايد رأي صادره  ــزي از تاريخ 89/3/16 ت مرك

غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي است.
م الف/ 14639                            اصالني- رئيس شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/442 نظر به اينكه آقاي مظفرصدري باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود 
ــماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سه دانگ مشاع ازپالك 3396 فرعي ازيک  رس
ــند مذكوردر صفحه 534 دفتر102 بنام وي ثبت وسندصادرگرديده و نامبرده  اصلي شده كه س
بموجب سندرهني شماره 34622 – 71/2/10 دفترچهار شهرضا سه دانگ رادررهن بانک ملي 
ــت اينک آقاي مظفرصدري درخواست صدور سندمالكيت  ــده اس قرارداده كه اين رهن فک ش

ــي نموده لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي  المثن
شود كه هر كس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا 
مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين 
آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 
نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد 
.در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 

نسخه تنظيم ويک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالکیت
10/443 نظر به اينكه خانم عزت براهيمي باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود 
ــده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يک ونيم دانگ مشاع ازپالك 3396 فرعي  رسماًگواهي ش
ــندصادرگرديده  ــند مذكوردر صفحه 307 دفتر245 بنام وي ثبت وس ــده كه س ازيک اصلي ش
ــهرضا يک ونيم دانگ  ــماره 34622 – 71/2/10 دفترچهار ش ــندرهني ش و نامبرده بموجب س
ــده است اينک درخواست صدور سندمالكيت  رادررهن بانک ملي قرارداده كه اين رهن فک ش
ــي نموده لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي  المثن
ــبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده  ــود كه هر كس نس ش
ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ــليم  ــند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس ــود اداره ثبت س معامله ارائه نش
خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
 معترض در دو نسخه تنظيم ويک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالکیت
10/444 نظر به اينكه خانم خديجه صدري فرزند مختار باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
ــهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يک ونيم دانگ مشاع ازپالك  وامضاءش
3396 فرعي ازيک اصلي شده كه سند مذكوردر صفحه 325 دفتر38 امالك بنام غالمرضا صدري 
به ميزان ششدانگ  ثبت وسندصادرگرديده سپس نامبرده بموجب سندشماره 150 – 40/11/10 
ــاع ازمالكيت خودرابه عزت براهيمي انتقال داده  ــهرضا تمامت يک ونيم دانگ مش ــه ش دفترس
ــماره 27376 – 51/7/10 دفترسه شهرضا چهارونيم دانگ باقيمانده  وهمچنين بموجب سندش
ــبت به سه دانگ وخديجه صدري نسبت به يک ونيم دانگ  مالكيت خودرابه مظفرصدري نس
انتقال داده كه ته سندبه ميزان يک ونيم دانگ درسهم خديجه صدري قرارگرفته است اينک خانم 
ــندمالكيت المثني نموده لذا دراجراي ماده 120آئين نامه  خديجه صدري درخواست صدور س
ــبت به ملک مورد آگهي  ــود كه هر كس نس اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي ش
معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
ــار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود  ــت ظرف مدت ده روز پس از انتش مي بايس
ــند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي  را ضمن ارائه اصل س
نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني 
ــند مالكيت يا سند  ــليم خواهد كرد .در صورت ارائه س را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس
ــخه آن به  ــخه تنظيم ويک نس معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس

متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

اخطار اجرايي
ــعبه 33 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان  ــماره 1283 تاريخ 89/8/16 ش بموجب رأي ش
كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي فرامرز محمدرضايي مجهول المكان محكوم است به: 
ــي هزار ريال بابت هزيه  ــت مبلغ 2/670/000 ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و س پرداخ
دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )89/4/30( لغايت وصول 
آن در حق محكوم له آقاي محمد باقر كاظمي نشاني محل اقامت: اصفهان، بزرگراه شهيد حبيب 
الهي، فرعي اول، كوچه شهيد زارع، پالك 73. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون 
ــعه اقتصادي،  اجتماعي،  فرهنگي محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين  ــوم توس برنامه س
اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم 
ــه و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي  ب

احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 14977                                        شعبه 33 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 1068-89/10/14، مرجع رسيدگي: شعبه 27 شوراي  كالسه پرونده: 848/89، ش
حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به مديريت احمد 
ــل: اصيل، خوانده: علي  ــان حكيم نظامي جنب كوچه 33، وكي ــاني: اصفهان خياب صابريان نش
تيموري مجهول المكان: وكيل: اصيل، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا 

ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

ــنه حضرت محمد )ص( به مديريت احمد صابريان بطرفيت علي  دعوي صندوق قرض الحس
تيموري فرزند علي اكبر بخواسته مطالبه مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان ريال وجه چک شماره 
ــارات قانوني- با  172652 عهده بانک ملت مجتمع تجاري كوثر اصفهان به انضمام مطلق خس
ــوي بانک  ــتندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س توجه به بقاي اصول مس
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد  ــتغال ذمه خوانده و اس محال عليه كه ظهور در اش
ــه رسيدگي حاضر نگرديده و  ــر آگهي در روزنامه در جلس و اينكه خوانده با توجه به ابالغ نش
اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
ــي مدني حكم بر محكوميت خوانده به  ــواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس ــارت و م تج
پرداخت مبلغ 3/500/000 ريال بابت اصل خواسته و سي هزار ريال 30/000 ريال بابت هزينه 
ــارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن  ــي و همچنين خس دادرس
براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر 
ــالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين  و اع
ــعبه مي باشد و پس از 20 روز از مهلت واخواهي قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم  ش

عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
آقاي مسعود خليفه سلطاني داراي شناسنامه شماره 45441 به شرح دادخواست به كالسه 89-
ــوده و چنين توضيح داده كه  ــت گواهي حصر وراثت نم ــورا درخواس ــن ش 4597 ح/ 10 از اي
شادروان مرتضي خليفه سلطاني بشناسنامه 340 در تاريخ 88/8/19 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
ــر و همسر به اسامي زير:  ــت به چهار پس زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
1- مهرداد خليفه سلطاني ش ش 973 پسر مرحوم، 2- مجيد خليفه سلطاني ش ش 876 پسر 
مرحوم، 3- مسعود خليفه سلطاني ش ش 45441 پسر مرحوم، 4- مهدي خليفه سلطاني ش ش 
918 پسر مرحوم، 5- پري جيهاني ش ش 186 همسر مرحوم. اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
ــي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از  ــت مزبور را در يک نوبت  آگهي مي نمايد تا هر كس درخواس
ــورا تقديم دارد واال گواهي صادر  ــر آگهي ظرف يک ماه به ش ــد از تاريخ نش متوفي نزد او باش

خواهد شد.
م الف/ 14812                                       شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
خانم مال غريبيان غرغني داراي شناسنامه شماره 1380 به شرح دادخواست به كالسه 4677-89 
ــت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس ح/ 10 از اين ش
انترانيک غريبيان غرغني بشناسنامه 705 در تاريخ 1378/4/21 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
ــر به اسامي زير: 1- مال  ــت به يک دختر و همس گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
غريبيان غرغني دختر مرحوم ش ش 1380، 2- پريزاد هرسپيان سنگبردي ش ش 584 همسر 
ــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت  آگهي مي نمايد تا  مرحوم. اينک با انجام تش
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 14811                                       شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
ــماره 1088 تاريخ 89/9/17 حوزه 46 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان  بموجب رأي ش
كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي سلطانعلي عبدي تركاني نام پدر: روزعلي شغل: راننده 
ــارت وارده و مبلغ  ــت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت خس كاميونت هيوندا محكوم اس
ــي در حق محكوم له آقاي غالمرضا ابوطالبي نام پدر:  ــي و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرس س
ــينعلي نشاني محل اقامت: بهارستان، چهار راه آزادي، كوثر 13، پالك 402، ماده 34 قانون  حس
شوراهاي حل اختالف: چنانچه محكوم عليه محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست 

ــتور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محكوميت هاي  نيايد با تقاضاي ذينفع و دس
مالي به اجراء احكام دادگستري اعالم مي شود.

شعبه 46 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ دادنامه 
ــيدگی: شعبه 27 شورای  ــماره دادنامه: 1099-89/3/25 مرجع رس ــه پرونده: 890/89 ش كالس
حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به مديريت احمد 
ــانی خيابان حكيم نظامی- موسسه صندوق قرض الحسنه حضرت محمد)ص(  صابريان به نش
ــعيدی مجهول المكان 2- زهره شارقی وكيل اصيل خواسته  ــعيد س وكيل اصيل خوانده: 1- س
ــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ  ــته گردش مطالبه مبلغ 7/200/000 ريال اصل خواس
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نمايد: 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به مديريت احمد صابريان به 
طرفيت 1- سعيد سعيدی و زهره شارقی فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه مبلغ 7/200/000 ريال 
اصل خواسته و مطالبه هزينه دادرسی و مطالبه خسارت تاخير تاديه قانونی از تاريخ 88/12/18 
تا زمان وصول شورا پس از بررسی مستندات ابرازی خواهان و مالحظه اصول فرمهای قرارداد 
وام گيرنده خوانده و رديف اول و ضمانت خوانده رديف دوم به خواهان و در نظر گرفتن عدم 
ــر آگهی در روزنامه كثيراالنتشار ، لذا شورا  ــيدگی با توجه به نش حضور خواندگان در حين رس
دعوی خواهان و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئين دادرسی مدنی 
ــته در حق خواهان به  حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت 7/200/000 ريال اصل خواس
ــی مدنی حكم بر محكوميت  ــتنداً به مواد 519 و 522 قانون آئين دادرس صورت متضامناً و مس
خوانده می شود به پرداخت مبلغ سی هزار ريال هزينه دادرسی و جبران خسارت تاخير و تاديه 
از تاريخ ارائه دادخواست 89/9/2 در حق خواهان به صورت متضامناً صادر می گردد رأی صادره 

غيابی و ظرف مهلت20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد. 
قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
كالسه پرونده: 634/89، شماره دادنامه: 937-89/10/25، مرجع رسيدگي: شعبه 29 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان:  جواد الماسي نشاني: خ پروين دوم، طبقه زيرين بانک انصار، خوانده:  
ــيد فدائي مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ  فرش
ــورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال  ــورتي اعضاي محترم ش نظريه مش

بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

ــيد فدائي بخواسته مطالبه مبلغ چهل  ــي به طرفيت فرش ــت جواد الماس در خصوص دادخواس
ــماره هاي 808302-89/6/15 و 808303-89/6/27 عهده  ميليون ريال وجه دو فقره چک به ش
بانک اقتصاد نوين به انضمام خسارات دادرسي و تأخيرتأديه با توجه به دادخواست تقديمي و 
ــه  ــتندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلس مالحظه اصول مس
شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و 
مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت سي هزار ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارت 
تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چكها لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود. 
م الف/ 14901                                       شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
در خصوص پرونده كالسه 1042/89 خواهان غالمرضا كريمي دادخواستي مبني بر الزام به انتقال 
سند موتورسيكلت به طرفيت محمد احساني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز يک 
شنبه مورخ 89/12/8 ساعت 16 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در 
ــاني- جنب بيمه ايران مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ  ــم كاش خيابان محتش
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15005                                        شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

محیط زيست
مديركل حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

پدیده وارونگي هوا 260 روز در سال ميهمان اصفهان است
مهدی رفائی

مديركل حفاظت و محيط زيست استان اصفهان در نشست خبري اين سازمان در 
جمع خبرنگاران گفت: در 9 ماهه نخست سال و تا تاريخ 26 دي ماه اصفهان تنها 
17 روز هواي پاك داشته است و طي اين مدت 184 روز هواي اصفهان آلوده و 

مدت 101 روز ميان اين دو حالت و در وضعيت هواي سالم بوده است.
ــاخص هاي سنجش آلودگي افزود: زماني  ــريح ش احمدرضا الهيجان زاده در تش
ــد، هواي پاك تعريف  كه هوا در وضعيت بين يک تا 50 درجه )اي كيو آي( باش
مي شود و درجه آلودگي وضعيت باالي 100 درجه را مي گويند، همچنين وضعيت 
ــانگر هواي سالم است. وي ادامه داد: به اجبار در دنياي  بين 50 تا 100 درجه نش
ــت محيطي را رعايت كنند  ــايل زيس ــتمداران بايد مس كنوني همه مردم و سياس
ــيالب نيمكره جنوبي را  ــرما تمام اروپا را محاصره كرده و س ــرا كه برف و س چ
فراگرفته است و اين چيزي جز ناديده گرفتن مسايل زيست محيطي نيست پس 
ــتانداردهاي محيط زيست و تحقق آن در جهان  همه دولت ها بايد براي يافتن اس

مشاركت كنند.
الهيجان زاده تصريح كرد: كشور ما نيز از اين اثرات بي نصيب نبوده و خشكسالي 
ــت كه  ــي هوا ارمغان تغييرات جوي و گازهاي گلخانه اي براي ايران اس و آلودگ
ايجاب مي كند نظر ما نسبت به وضعيت اقتصادي عوض شود و مسايلي همچون 
ــتفاده از هر قطره آب در برنامه زندگي قرار  ــراف و اس آبخيزداري، دوري از اس

گيرد.
ــت: آگاهي عمومي در كشور و استان باالتر رفته است و اين اراده  وي اذعان داش
تصميم گيران را مصمم تر مي نمايد تا با جرأت بيشتري برنامه هاي محيط زيستي 

را پيش ببرند.
پديده وارونگي هوا 260 روز در سال میهمان اصفهان است

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان اظهار داشت: پديده وارونگي هوا 
به دليل شرايط اقليمي و توپوگرافي خاص و متفاوت منطقه 260 روز از سال در 
اصفهان اتفاق مي افتد و در اين روزها جا به جايي هوا در شهر اصفهان به كندي 

صورت مي گيرد.
احمد رضا الهيجان زاده با اشاره به شدت )اينورژن هوا( در آذرماه كه شهر را به 
تعطيلي كشاند توضيح داد كه در آن روزها به مدت دو هفته ارتفاع اليه آلوده سطح 
زمين به 240 متر مي رسيد و اين ديوار مرتفع آلودگي ارتباط اصفهان با آسمان را 

به كلي قطع نموده بود.
وي انجام مطالعات و پژوهش هاي علمي و انجام آموزش همگاني را از گام هاي 
مؤثر در رهايي از آلودگي هوا قلمداد كرد و خواهان عزم جدي براي خداحافظي 

با روزهاي هشدار،  اضطرار و بحران در آلودگي هوا شد.
ــرح جامع مبارزه  ــت تا ط ــان زاده آلودگي هواي اصفهان را فرصتي دانس الهيج
ــالمي  ــوراي اس ــيون پژوهش مجلس ش ــا آلودگي هوا به جريان بيفتد و كميس ب
ــاكن مانده بود بار  ــال ها س ــود و اين طرح را كه س ــأله ش با جديت وارد اين مس
ــتي شكل   ديگر به جريان اندازد و اهتمام ملي براي اجراي پروژه هاي محيط زيس

بگيرد. 
ــدن ترددها را مثبت ارزيابي كرد و  ــت استان طرح نوبتي ش مدير كل محيط زيس
ــوده از ناوگان حمل و نقل گفت: تعريف از  ــاره به خروج خودروهاي فرس با اش
ــوده نادرست است و عمر خودروهاي فرسوده بايد از 30 سال به  خودروي فرس
15 سال برسد و ميزان خروج ساالنه اين خودروها از مدار زيادتر شود. همچنين 
ــهر بزرگ آلوده كشور باشد و  ــوده با هشت ش اولويت خروج خودروهاي فرس
ــال 82  ــت براي اجراي اين طرح توجه خود را به توليدات خودروي زير س دول

جلب كند.

احمدرضا الهيجان زاده در تشريح عملكردي در قبال طرح جامع كاهش آلودگي 
ــتفاده  ــهر،  اس ــبز به دور ش هوا افزود: خروج كارگاه هاي آلوده،  ايجاد كمربند س
ــازي در توليد خودرو  ــوخت پاك، افزايش فضاي سبز شهِري، استانداردس از س
ــتاندارد يورو 2004(، تعيين سوخت گازوئيل به جاي بنزين براي سواري ها  )اس
و سپردن استانداردسازي زيست محيطي به سازمان محيط زيست از فعاليت ها و 

برنامه هاي مدنظر كارگروه هاي طرح جامع كاهش آلودگي هوا بوده است.
با همکاري شهرداري و حفاظت محیط زيست

ــهر و كوه صفه اصفهان ايجاد  ــاهین ش دو پارک حیات وحش در منطقه ش
مي شود

ــري از ابالغ  ــت خب ــتان اصفهان در نشس ــت اس ــركل حفاظت محيط زيس مدي
ــتورالعملي احداث پارك هاي حيات وحش به شهرداري ها خبر داد و گفت:  دس
پارك وحش 15 هكتاري در منطقه كوه صفه و پارك حيات وحشي بسيار وسيع تر 

در منطقه شاهين شهر ايجاد خواهد شد.
ــهر را شامل همه  ــاهين ش احمدرضا الهيجان زاده پارك حيات وحش منطقه ش
ــاغ وحش ها نبايد  ــون جديد احداث ب ــت و افزود: در قان ــور دانس وحوش كش
حيوانات در قفس نگهداري شوند و محيط طبيعي وسيع تر با اكوسيستم طبيعي و 

فضاي شاد و واقعي پارك ها حيات وحش جايگزين باغ وحش ها مي شود.
30 هزار رأس وحوش علفخوار در مناطق حفاظت شده سرشماري شد

اصفهان رتبه اول حفاظت از گونه هاي آهو در كشور
ــاره به سرشماري اخير  ــتان اصفهان با اش ــت اس مديركل حفاظت از محيط زيس
ــال 85  گونه هاي وحوش علفخوار از افزايش اين گونه ها از 16 هزار رأس در س
به 30 هزار رأس در سال جاري خبر داد. الهيجان زاده اصفهان را داراي رتبه اول 
ــت و به سرشماري 4600 رأس آهو در  ــور دانس حفاظت از گونه هاي آهو دركش
ــده موته، 3 هزار رأس در منطقه قامشلو و 1400 رأس در كاله  منطقه حفاظت ش
ــش گياهي بي نظير منطقه ها  ــاره كرد و افزود: اين حيات وحش و پوش قاضي اش
مي تواند جاذبه هاي گردشگري خاصي را براي استان اصفهان ايجاد كند، كه يكي 
ــت ها مي باشد كه به ازاي هر شكارچي  ــكار براي توريس از آنها صدور پروانه ش

ــب مي شود كه متأسفانه در حال حاضر اين  ــت 10 هزار دالر منفعت كس توريس
طرح به طور كامل اجرا نمي شود و عوايد آن نيز به سازمان محيط زيست نرسيده 
و به حساب خزانه دولت مي رود، وي همچنين توليد گياهان دارويي و زينتي را 
ــت دانست كه بايد براي آن  ــيل درآمدي ديگري براي سازمان محيط زيس پتانس

برنامه ريزي شود.
احمدرضا الهيجان زاده تصريح كرد: در حال حاضر ورود به منطقه هاي حفاظت 
ــده طبق قانون ممنوع است ولي به خاطر تقاضاي زياد مردمي، محدوده اي در  ش
ــت كه رعايت اصول و قوانين  ــتفاده مردم مشخص شده اس كاله قاضي براي اس

توسط مردم مي تواند باعث تداوم اين طرح شود.
ــان ساخت: كشف پتانسيل هاي منطقه عباس آباد و كشف زيستگاه  وي خاطرنش
يوزپلنگ در اين منطقه و مشاهده گونه هاي باز شكاري و همچنين مشاهده حضور 
ــتداران حيات وحش در  ــد پلنگ در منطقه كاله قاضي از اميدهاي اخير دوس چن

استان بوده است.
مديركل حفاظت محیط زيست استان اصفهان خواستار شد:

ايجاد مديريت يکپارچه حوزه هاي آبريز و رعايت حق آب تاالب گاوخوني
مديركل  حفاظت محيط زيست استان اصفهان خواستار اعمال مديريت يكپارچه 
ــيخ بهايي  بر حوزه هاي آبريز و رعايت حق آب تاالب گاوخوني مطابق طومار ش
ــد. احمدرضا الهيجان زاده گفت: در طومار شيخ  ــتم ش براي حفظ اين اكوسيس
بهايي حق آبي مشخص و قانوني براي تاالب گاوخوني در نظر گرفته شده است 
ــدود 100 ميليون مترمكعبي به  ــال هاي نه چندان دور اضافه مصرف ح كه در س
اين تاالب سرازير مي شده است كه متأسفانه اين رقم در سال هاي خشكسالي به 
صفر رسيده و موجب بر هم خوردن شرايط زيست محيطي گاوخوني شده است. 
ــگاهي حق آب  ــتفاده از مطالعات دانش وي افزود: با برنامه ريزي دقيق اخير با اس
ــه مقطع زماني پرآبي، كم آبي و خشكسالي در سه عدد مشخص  گاوخوني در س

تعيين شده كه بايد همه به اجراي آن احترام بگذارند.
ــان زاده در خصوص مديريت يكپارچه حوزه هاي آبريز گفت: حوزه آبريز  الهيج
ــده است كه بايد  ــي و استاني تقسيم ش ــيم بندي سياس زاينده رود به علت تقس

ــود و نتيجه تقسيم فعلي تملک و  ــاس نيازها مديريتي واحد بر  آن اعمال ش براس
ــوب گذاري و ساير مشكالت را در بر داشته است  تجاوز به حريم رودخانه، رس
و به تازگي طرح مديريت يكپارچه حوزه آبريز زاينده رود به دولت تقديم شده و 

وزارت نيرو متولي بررسي دقيق و كارشناسي طرح شده است.
مديركل حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: 88 درصد آب استان در كشاورزي 
ــي بايد به 33 درصد يعني  ــود كه با اصالح روش ها و صرفه جوي مصرف مي ش

استاندارد جهاني آن برسد.
ــده در استان  ــترش مناطق حفاظت ش ــت و گس افزايش ادارات محیط زيس

اصفهان
ــاره به موفقيت در اجراي  ــتان اصفهان با اش ــت اس مديركل حفاظت محيط زيس
ــت جمهوري از گسترش محدوده هاي حفاظت شده  مصوبه هاي سفرهاي رياس
استان از 3/5 درصد به 10 درصد و نيز احداث 8 اداره محيط زيست و 7 نمايندگي 

جديد در شهرستان هاي اصفهان خبر داد.
ــي و محيط زيست  احمدرضا الهيجان زاده گفت: در حوزه هاي فرهنگي، آموزش
طبيعي و انساني شاهد تحقق سريع مصوبه سفرهاي رياست جمهوري بوده ايم و 
112 هكتار از منطقه كركس و نيز عباس آباد را به منطقه هاي حفاظت شده استان 
اصفهان اضافه كرده ايم و پاسگاه هاي مدرن و جديدي در منطقه هاي حفاظت شده 

احداث گرديده است.
ــتان ها داشتيم كه در  ــت در شهرس وي افزود: پيش از اين تنها 8 اداره محيط زيس
ــفرهاي رياست جمهوري 8 اداره شهرستان و نيز 7 نمايندگي  پيگيري مصوبه س
جديد محيط زيست در شهرهاي استان ايجاد شده است كه شهرستان هاي مباركه،  
ــهر، آران و بيدگل،  فالورجان، خور و بيابانک، تيران و  ــاهين شهر، خميني ش ش

كرون و برخوار را بي نياز مي كند.
ــگاه ها و احداث موزه اداره كل را به  ــعه چارت سازماني، تجهيز آزمايش وي توس
ــاله مالياتي  ــراه ايجاد تصفيه خانه هاي فاضالب و اجراي طرح معافيت 10 س هم
ــاير اقدام هاي محيط  ــوند را از س ــهر خارج مي ش براي صنايعي كه از محدوده ش

زيستي انجام پذيرفته دانست.
تا پايان امسال

همه بیمارستان هاي دولتي استان اصفهان مجهز به دستگاه امحاء زباله هاي 
عفوني مي شوند

ــكالتي كه  ــاره به مش ــتان اصفهان با اش ــت اس مديركل حفاظت از محيط زيس
زباله هاي عفوني براي محيط زيست و سالمت ايجاد مي كنند از مجهز شدن همه 
بيمارستان هاي دولتي استان اصفهان به سيستم امحاء زباله هاي عفوني تا پايان سال 
ــتم و دستگاه امحاء  ــتان اصفهان به سيس خبر داد. الهيجان زاده گفت: 20 بيمارس
زباله هاي عفوني مجهز شده اند و اين مصوبه سفر رياست جمهوري تا پايان سال 

در همه بيمارستان هاي دولتي استان اصفهان محقق خواهد شد.
ــت جمهوري  ــفرهاي رياس وي اضافه كرد: صد در صد مصوبه هاي دور اول س
ــوم نيز 70 درصد اجرايي شده اند  ــت و مصوبه هاي دور دوم و س ــده اس انجام ش
ــت نبودن زمين  ــت به عل ــراي محيط زيس ــاي اوليه تنها فرهنگس و از مصوبه ه
ــت كه به تازگي با جانمايي به مرحله احداث درآمده   مدتي بال تكليف مانده اس
ــاره به ورود دو فاضالب تصفيه شده زرين  ــت. احمدرضا الهيجان زاده با اش اس
ــاماندهي به اين امر را الزم و ضروري  ــهر و تصفيه خانه جنوب به رودخانه س ش
ــت.وي در خصوص برنامه هاي هفته هواي پاك تصريح كرد: اجراي طرح  دانس
ــزاري پياده روي،  ــزاري همايش هاي متعدد، برگ ــار« در مدارس، برگ ــط ي »محي
مسابقات ورزشي، چاپ تمبر يادبود، آموزش مربيان بهداشت مدارس و گسترش 
ــازي از ديگر برنامه هاي هفته هواي پاك در استان اصفهان   برنامه هاي فرهنگ س

مي باشد.
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ــريال  ــش س ــبكه اول از پخ ــر ش  مدي
» كاله پهلوی« پس از اتمام » مختارنامه« 
ــرداری » كاله  ــر داد و گفت: فيلمب خب
ــد  پهلوی« پس از مدتی به پايان می رس
ــبكه  ــريال »مختارنامه« از ش و بعد از س

اول سيما پخش می شود. 
ــن كه پخش  ــی با اعالم اي مهدی فرج
ــال آينده  مختارنامه اواخر خرداد ماه س
ــنا،  ــد در گفتگو با ايس به پايان می رس
ــريال  ــه س ــی ك ــون بازخوردهاي پيرام
مختارنامه تاكنون داشته است گفت: اين 
ــريال تا به حال بازخوردهای خوبی  س
ــردم و هم از  ــوی م ــته و هم از س داش

ــور با  ــان و نخبگان كش طرف كارشناس
استقبال خوبی مواجه شده و اين سريال 

را پسنديده اند. 
ــادآوری اينكه  ــا ي ــبكه ملی ب ــر ش مدي
ــوی  ــه« رضايت بااليی از س »مختارنام
مخاطبان كسب كرده است درباره مسائل 
به وجود آمده در خصوص نمايش چهره 
ــل)ع( در مختارنامه  ابوالفض ــرت  حض
گفت: سازمان صدا و سيما برای نمايش 
يا عدم نمايش چهره حضرت ابوالفضل 
نيز  من  ــرد؛  می گي ــم  العباس)ع(تصمي
ــازمان  ــت س ــری متفاوت از سياس نظ

ندارم.

به گزارش شبكه ايران، گويا شبكه يک 
سيما قرار است سريال نوروزی خود را 
ــينما،  به رامبد جوان كارگردان جوان س

در مقام كارگردان بسپارد. 
ــل را  ــريال ماه عس ــد اوجی كه س مجي
ــوروزی برای  ــوان مجموعه ای ن به عن
ــيما در كارنامه كاری خود  شبكه دو س
دارد، اين بار سريال نوروزی شبكه يک 
ــت »عمليات 135«  ــيما را با نام موق س
ــی رامبد جوان تهيه خواهد  به كارگردان
ــمت 45  ــريال در 15 قس ــرد. اين س ك
ــاخته خواهد شد و داستان  دقيقه ای س

آن توسط فلورا سام نوشته شده است تا 
گروه سازنده سريال پرمخاطب »نشانی« 
ــبكه يک سيما به سر   نوروز 90 را در ش
كنند.  مجيد اوجی در خصوص آخرين 
ــريال مناسبتی به  وضعيت توليد اين س
ــات 135« اوايل  ــه »عملي ــر گفته ك مه

مهرماه كليد خورده است.
ــون مجموعه های  ــی تاكن ــد اوج مجي
تلويزيونی روزهای زندگی، همسايه ها، 
ماه عسل، نشانی، شبی از شب ها، مشق 
عشق، تا رهايی و... را تهيه كرده است.

زاینده رود
ــماعيلی در  ــد مهدی اس دكتر محم
ــاره به  ــدار از حوزه هنری اصفهان با اش دي
ــی و هنری  ــراوان فرهنگ ــای ف ظرفيت ه
استان اصفهان گفت: استانداری اصفهان از 
طرح های فرهنگی و هنری هنرمندان استقبال 
ــرده و امكانات الزم را در اختيار آنان قرار  ك
 می دهد. وی با بيان اينكه استان اصفهان با 
ــزی دقيق، پرچمدار فعاليت های  برنامه ري
ــته های مختلف  ــری در رش فرهنگی هن
می شود افزود: رئيس جمهور محترم در دور 
سوم سفر به اصفهان در كار گروه فرهنگ و 

هنر استان، اصفهان را پيشتاز و پرچمدار حوزه 
فرهنگی در كشور بيان كردند. معاون سياسی 
ــتانداری  ــتانداری به حمايت اس امنيتی اس
اصفهان از ايجاد پژوهشكده هنرهای فاخر 
استان اصفهان اشاره كرد و اظهار داشت: با 
ايجاد اين پژوهشكده، اصفهان مانند نگينی 
در حوزه هنری و فرهنگی خواهد درخشيد.
ــماعيلی با تأكيد بر  دكتر محمد مهدی اس
پيگيری جدی طرح ارگ هنر افزود: اجرای 
ــت  اين طرح، كار ماندگاری در اصفهان اس
و بايد آن را در اولويت كارهای فرهنگی و 

هنری قرار داد.

ــهيدان  ش ــار  آث ــگاه  نمايش و  ــوزه   م
ــتان  ــال و بختياری، در موزه باس چهارمح
ــتان افتتاح شد. به گزارش  شناسی اين اس
ايرنا، مدير كل ميراث فرهنگی صنايع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختياری در آيين 
افتتاح اين موزه اظهار داشت: حفظ و عرضه 
ــهدای استان، از مهم  آثار به جا مانده از ش

ترين اهداف افتتاح اين موزه است. 
مژگان رياحی زانيانی گفت: ترويج و انتقال 
ــل جوان،  ــهادت به نس فرهنگ ايثار و ش
ــت. به گفته رياحی  وظيفه ای همگانی اس
ــراث فرهنگی  ــهيد اداره كل مي آثار 14ش
ــال و بختياری در  ــگری چهارمح و گردش
موزه باستان شناسی به نمايش گذاشته شده 
است. رياحی تصريح كرد: اين نمايشگاه در 

قلعه تاريخی چالشتر و  قلعه دزك نيز دائر 
شده است. اين مقام مسئول افزود: درقلعه 
ــهيد  ــتر، آثار برجای مانده از 70 ش چالش
چهارمحال و بختياری از قبيل وصيت نامه، 
ــه و عكس های آنان به   لباس،  زندگی نام

نمايش گذاشته شده است. 
به گزارش ايرنا در حاشيه افتتاح اين موزه، 
نمايشگاه صنايع دستی و هنرهای سنتی با 
محوريت نماز و موضوع های مذهبی افتتاح 
شد.  در اين نمايشگاه 20 نفر از هنرمندان 
ــتی چهارمحال و بختياری 100  صنايع دس
اثر خود را به مدت 15روز در معرض ديد 
عموم قرار می دهند. چهارمحال و بختياری 
ــهيد تقديم انقالب اسالمی كرده  2400 ش

است

ــالمی شهرستان  رئيس اداره تبليغات اس
ــی  و دومين  ــت: هم زمان با س اردل گف
ــنواره قرآنی كودك  ــروزی، جش فجر پي
ــتان برگزار  ــن شهرس ــوان در اي و نوج
ــود. به گزارش فارس از شهركرد،  می ش
ــن چراغی  در جلسه  حجت االسالم حس
هماهنگی برگزاری ويژه برنامه های دهه 
فجر در اين شهرستان با اعالم اين مطلب 
اظهار داشت: اين طرح در راستای هدايت 
استعدادهای كودكان، نوجوانان و جوانان 
به سمت تربيت قرآنی و به  منظور ترويج 
فرهنگ قرآنی در بين اين قشر از جامعه 

برگزار می شود. 
وی افزود: برگزاری مسابقه های مفاهيم 
ــر برنامه های اين  ــظ از ديگ قرآن و حف
ــت كه به مناسبت گراميداشت  كميته اس
ــتاهای آليكوه،  ــطح روس دهه فجر در س
ــتک و شهر  ــرچاه، قلعه درويش، دش س
اردل برگزار می شود. چراغی خاطرنشان 
ــر 10 عنوان  ــوع افزون ب ــرد: در مجم ك
برنامه فرهنگی مذهبی در اين شهرستان 
ــالمی، اوقاف  ــكاری تبليغات اس با هم
ــرورش و  ــه، آموزش و پ ــور خيري و ام
ــود. رئيس اداره  دهياری ها برگزار می ش
ــتان اردل، درك  تبليغات اسالمی شهرس
ــانه های  ــه آيات قرآن را از نش و عمل ب
تقوا عنوان كرد و افزود: اميدواريم امسال 
ــای متنوع فرهنگی  ــا برگزاری برنامه ه ب
ــده، گام مؤثری در  ــی تدوين ش و مذهب
ــتای نهادينه  سازی آموزه های قرآنی  راس

در جامعه برداريم. 
وی با تأكيد بر اينكه قرآن بهترين حافظ 

ــان عظمت  ــت كه به انس و نگهبانی اس
می بخشد، گفت: قرآن يک كتاب تربيتی 
ــت كه به انسان الگو را نشان می  دهد.  اس
چراغی همچنين ترويج آموزه های قرآنی 
ــه را گام مؤثری در برابر تهاجم  در جامع
نرم دشمن برشمرد و عنوان داشت: برای 
رسيدن به اين مقصود بازگشت به قرآن 
ــراد را به اين  ــت و بايد همه اف الزم اس
ــتفاده از قرآن تشويق كرد. وی  امر و اس
در ادامه انقالب اسالمی ايران را انقالب 
قرآنی دانست و گفت: توجه به گسترش 
ــئوالن  فرهنگ قرآنی بايد از اهداف مس
ــد كه اين امر نيز در كشور ساری و  باش

جاری است. 
ــوان ايام اهلل  ــه  فجر به عن ــی از ده چراغ
شوكت، اقتدار و يادآوری  كننده روزهای 
ــام برد و  ــالمی ن ــالب اس ــروزی انق  پي
ــام و انقالب همواره  ــمنان نظ گفت: دش
ــعی در تضعيف حضور ملت ايران در  س
ــم های انقالبی هستند  راهپيمايی و مراس
ــكوه تر  ــزاری هرچه باش ــه برگ در نتيج
ــخ كوبنده ای به  جشن های دهه فجر پاس
ــمنان نظام و انقالب اسالمی خواهد  دش
ــاس  ــد كرد: بر همين اس ــود. وی تأكي ب
ــكوه دهه فجر در  ــم باش برگزاری مراس
ــان در جوانان  ــور و هيج ــه اول ش درج
ــمگيری در  ايجاد می كند تا حضور چش
ــته باشند و از اين فرصت  دهه  فجر داش
ــتای آشنايی با مبانی و  پيش آمده در راس
اصول انقالب و تفكرات امام)ره( و نقش 
رهبری در پيروزی و تداوم انقالب بهره 

خواهند برد. 

»مختارنامه« خرداد ۹0 به پایان می رسد

سریال نوروزی شبکه اول را رامبد جوان 
می سازد  

اختصاص 40 میلیارد ریال بودجه فرهنگی 
برای ساخت فیلم و انیمیشن  

افتتاح موزه شهداي چهارمحال و بختیاري

 جشنواره قرآني کودك و نوجوان 

در اردل برگزار مي شود

اخبار سينمایی

اخبار

ــالمی چهارمحال و  ــاد اس مديركل فرهنگ و ارش
بختياری از برگزاری نمايشگاه هنرهای تجسمی با 
عنوان »مشق انقالب« در دهه فجر در اين استان خبر 
داد.  به گزارش فارس از شهركرد، داريوش رضوانی 
ــه هماهنگی برگزاری برنامه های دهه فجر  در جلس
ــتان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: اين  در اين اس
نمايشگاه با هدف معرفی و ترويج هنر اسالمی در 
ــود. وی برگزاری  ــهركرد برپا می ش دهه فجر در ش
ــنواره ملی هنرهای تجسمی با موضوع قرآنی  جش
ــده به مناسبت دهه  را از ديگر برنامه های تدوين ش
ــركت در اين  ــر عنوان كرد و گفت: فراخوان ش فج
جشنواره ملی هم زمان با آغاز دهه فجر در سراسر 
كشور توزيع می شود، كه برهمين اساس عالقه مندان 
ــنواره می توانند آثار خود را  ــركت در اين جش به ش
ــته نقاشی و با موضوع مفاهيم قرآن كريم به  در رش

دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند. 
رضوانی خاطرنشان كرد: برگزاری جشنواره آواها و 
ــان، برپايی جشن های دهه  نواهای انقالبی در فارس
ــاجد اين  فجر در كانون های فرهنگی و هنری مس
استان، برگزاری مسابقه عصر شعر فجر در شهركرد 
و برگزاری دومين جشنواره استانی شعر طنز در كيار 
از ديگر برنامه های اين كميته به مناسبت گراميداشت 

دهه فجر به شمار می رود. 

ــالمی چهارمحال و  ــاد اس مديركل فرهنگ و ارش
ــرورت تبيين اهداف انقالب به ويژه  بختياری بر ض
برای نسل جوان تأكيد كرد و گفت: انقالب اسالمی 
ايران يكی از عوامل مهم و تأثيرگذار در پيشبرد روند 
ــلمانان و افزايش فعاليت های  بيداری و آگاهی مس

مؤثر اسالمی در جوامع مسلمانان بوده است.
ــكوه و عظمت ملت  ــه فجر را تجلی گاه ش وی ده
ايران دانست و گفت: اين انقالب با شعار و انديشه  
توحيدی در راه رهايی از قيدهای حكومت ظلم و 
جور به مفاهيم واالی ايثار، جهاد و شهادت تجسم 

عينی بخشيد. 
رضوانی با تأكيد بر اينكه بدون شک نقش مردم در 
به ثمر رساندن انقالب اسالمی ايران بر كسی پوشيده 
ــه های  ــت، گفت: اين مردم بودند كه با حماس نيس
بزرگ خويش، نظام ستم شاهی را به زباله دان تاريخ 

فرستادند. 
ــالب نيز همين مردم  ــح كرد: پس از انق وی تصري
ــش، با حضور در انتخابات  به پيروی از رهبر خوي
ــالمی را محكم كرده و به  متعدد، پايه های نظام اس
مقابله با تهديدها رفتند و هم زمان به بازسازی كشور 
ــی  ــتاوردهای سياس پرداختند. رضوانی يكی از دس
ــرق و غرب  ــالمی را نفی ش و فرهنگی انقالب اس
ــت و افزود: از اصول  و دولت های استكباری دانس

مسلم و خدشه ناپذير حاكم بر سياست خارجی كه 
ــی جمهوری اسالمی به آن تصريح  در قانون اساس
ــده، اصل نه شرقی و نه غربی است. وی تصريح  ش
ــرق و غرب  ــی كه جهان به دو بلوك ش كرد: زمان
تقسيم شده بود انقالب اسالمی با شعار نه شرقی نه 
ــلطه جهان را درهم شكست و چون  غربی، نظام س
ــتوار در مقابل دشمنان ايستاد و استقالل  كوهی اس

خود را حفظ  كرد. 
ــم انقالب  ــرات مه ــر از ثم ــی ديگ ــی يك رضوان
ــلمان ايران را  ــعار محوری مردم مس ــالمی و ش اس
ــالمی عنوان كرد و   برقراری حكومت جمهوری اس
افزود: حكومت اسالمی، حكومتی مبتنی بر قوانين 
اسالمی و استقالل است و حفظ چنين حكومتی از 

اوجب واجبات است. 
ــالب را مبارزه با  ــی از ويژگی های اين انق وی يك
استكبار و فتنه طلبان دنيا برشمرد و تصريح كرد: در 
اوايل انقالب هيچ كشور و جريانی احساس نمی كرد 
ــال بتواند  ــت چند س ــت ايران بعد از گذش  كه مل
ــتكبار را به زانو درآورد اما امروز اين حقيقت به  اس
ــت كه ملت ما با تكيه بر اصول  ــنی نمايان اس روش
ــته است استكبار را خوار   و ارزش های خود توانس
ــر را به دنيا عرضه  ــک الگوی حكومتی بی نظي  و ي

كند. 

هر تمدنی از دل باورها، آرزوها و آمال مردمانش شكل 
می گيرد و موجوديت می يابد. هرچه اين سرزمين ها 
ــند، نوع و عمق  ــتری داشته باش ــينه بيش قدمت و پيش

نگاهشان به زندگی غنی تر است.
ــن از تاريخ  ــر قومی نمونه ای روش ــفاهی ه ادبيات ش
ــت. ادبياتی كه ريشه های  چندهزار ساله يک ملت اس
ــی،  اجتماع ــائل  مس ــی،  تاريخ ــع  وقاي در  را  ــود   خ
حسرت ها، شرايط اقليمی و اعتقادهای بومی ـ مذهبی 
ــتان ها، آوازها،  ــت. اين ادبيات شامل داس گسترده اس
سوگواره ها و ترانه ها می شود كه همواره از نسلی به 

نسل ديگر منتقل شده است.
ــينی، ادبيات شفاهی و  با ظهور پديده ای به نام شهرنش
فلكلور در زندگی مردمان جوامع گوناگون رنگ باخت 
ــی را بر  ــيلی محكم فراموش ــد و زمانه س و مهجور ش
صورت اين شكل از ادبيات نواخت. با ورود تلويزيون 
ــری مادربزرگان جذابيت  ــو، قصه های جن و پ و رادي
خود را از دست داد و مادران از فرط خستگی و مشغله 

كار ديگر برای كودكانشان الاليی نخواندند. 
ــه كودكش را در  ــدن مادری ك ــی كه امروز دي ــا جاي ت
ــواره يا روی زانوانش در حال خواندن الاليی تكان  گه

می دهد، كيميا شده است. 
ــای امروز جزو ادبيات مكتوب  ــعر كه در دني ترانه و ش
ــود، بارزترين شكل ادبيات فلكلور و  ما حساب می ش
ــت. انسان اوليه پيش از آن كه  شفاهی همه تمدن هاس
ــی را برای ارتباط برقراركردن با ديگران خلق كند،  زبان
از طريق آوا با ديگران سخن می گفت و هنوز هم شعر 
ــت، بيش از  و ترانه كه ماحصل تكامل آواهای اوليه اس
ــان مردمان برقرار  ــی و عاطفی مي  هر چيز ارتباط حس

می كند. 
الاليی نيز نوعی شعر است، نغمه ای ابدی است كه در 
آن احساسات جاويد مردم جوامع مختلف سروده شده 
ــعر از مردان نزديک ترند. اين حس  ــت. زنان به ش اس
ــبب ابراز  ــت و س و حال زاده طبيعت و زنانگی آنهاس
ــات، عالقه به پرورش فرزندان و ايجاد ارتباط  احساس

صميمانه می شود. 
تاريخچه الاليی 

الاليی در زبان اطفال معنی می دهد و صوتی است كه 
ــواره می خوابانند و در  ــيله آن كودك را در گه به وس
ــرای خوابانيدن طفل  ــع آواز خواندن مادر يا دايه ب واق

شيرخواره است. 
ــت  ــاعرانه ای اس ــتين پيمان آهنگين و ش الاليی نخس
ــته ای  ــود. رش ــته می ش ــان مادر و كودك بس ــه مي ك
ــا گوش های  ــای مادر ت ــه از لب ه ــی ك ــت نامرئ اس
ــی آن،  ــر جادوي ــد و تأثي ــوازش می ده ــودك را ن ك
ــرا  ــودك را ف ــه ك ــت ك ــی اس ــواب ژرف و آرام  خ

می گيرد. 
ــای صادقانه و  ــته ای كه حامل آرمان ها و آرزوه رش
ــت و تكان های دمادم گهواره بر  بی وسواس مادر اس

آن رنگی از توازن و تكرار می زند. 
ــويش و ساده بيان می شوند  اين آرزوها آنچنان بی تش
ــنونده در درك حقيقيت آنها، بی تصميم و  كه ذهن ش
ــرگردان می ماند. تنوع و كيفيت الاليی، هنگام روز  س

ــتغال به كار يا فراغت، از نظر متن  ــب و هنگام اش يا ش
ــاده اند و كلمه ها و  ــيار س و نوا متفاوتند. ترانه ها بس
ــده نيز ساده اند.  اصطالحاتی كه در آنها به كارگرفته ش

بار موسيقی الاليی ها با اهميت و تأثيرگذاراست. 
ــه و كنار ايران زمين برای ناز و نوازش  مادران در گوش
ــاخته و پرداخته اند  كودكان خود ترانه هايی خاص س
كه مانند همه ترانه ها، زاييده ذوق و تخيل و بيان حس 

و حال خودشان است.
ــيار زيبا و ساده اند و كلمه  هايی كه در  اين ترانه ها بس

ــن كوكان است. در قديم  آنها به كار رفته نيز درخور س
ــدند، زنان برای  ــكار می ش كه مردان عازم جنگ يا ش
ــان برای پدر  ــردن دل خود و بهانه های كودكش آرام ك

الاليی می خواندند.
ــر محيط جغرافيايی،  ــای هر دياری تحت تأثي الاليی ه
ــای اقليمی و منطقه ای و نحوه  آب و هوا و ويژگی ه
ــيری  ــردم آن ديارند. ترانه های مردم گرمس زندگی م
ــت و حتی نحوه بيان  ــيری متفاوت اس با مناطق سردس

احساسات در آنها فرق دارد.
يک ترانه گرمسيری سوزنده، پرالتهاب، عميق و آتشين 
ــيری آرام، ماليم و لطيف است. ناله  و يک ترانه سردس
ــتم های زمانه و  ــكايت از روزگار و س ــكوه و ش و ش
رنج های ناگفتنی و سوزنده در الاليی ها به حد وفور 

به چشم می خورد. 
الاليی در انحصار زنان 

ــا روان زنانه آن را  ــه تنه ــت ك ــی خصلتی اس در الالي
دريافت می كند. مادر الاليی را از خود آغاز می كند و 
در آن لحظه به جز كودك و گهواره و حال دل خويش 

به چيز ديگری نمی انديشد. 
ــت اين  ــود را می خواند، ممكن اس ــت دل خ او رواي
روايت قصه جامعه باشد، ممكن است نباشد. حتی اگر 
ــه جامعه تعميم  ــت كه آن را ب ــد اين مادر نيس هم باش
ــت كه قصه ديگران هم  می دهد، بلكه خود الاليی اس

می شود.
براساس كتاب زنان و سروده هايشان در گستره فرهنگ 
ــياری از  ــته صادق همايونی، بس مردم ايران زمين نوش
ــرايند، در  ــعی كرده اند، الاليی بس ــاعران مرد كه س ش
ــن زمينه موفق نبوده اند، چرا كه الاليی را از اجتماع  اي
ــتاويز  ــاده تر الاليی را دس ــاز كرده اند يا به زبان س آغ
ــود كرده اند كه از خصلت اين  گفته های اجتماعی خ

ترانه های ساده بيرون است.
ــوند  ــيم می ش ــه گونه های متفاوت تقس ــا ب الاليی ه
ــت ارتباط زنان  ــن ترانه ها با محوري ــا كه اي و از آنج
ــود، موضوع اصلی آنها  ــروده می ش ــان س با فرزندانش

ــان دارند، به  ــت كه زنان برای فرزندانش آرزوهايی اس
ــال الاليی هايی كه مادر آرزو می كند كودكش  عنوا مث
ــپارد يا  ــات می س ــد و او را به مقدس ــت بمان  تندرس
ــد، كودكش بزرگ  ــه مادر آرزو می كن الاليی هايی ك
ــود، ترانه هايی كه  ــواد ش ــود، به مكتب برود و باس ش
ــد، الاليی  ــه ثمر برس ــد كودكش ب ــادر آرزو می كن م
ــد با وجود  ــادر در آنها به كودك می گوي ــی كه م هاي
ــادر آرزو می كند  ــت يا م او ديگر بی كس و تنها نيس
ــود و همسر بگيرد يا شوهر كند و او   كودكش بزرگ ش

عروسی اش را ببيند. 
الاليی هايی كه مادر آرزو می كند هنگامی كه كودكش 
ــناس زحمات او باشد و البته برخی  ــد قدرش بزرگ ش
الاليی ها كه مادر در آنها از نحسی كودك و از اين كه 
چرا نمی خوابد گاليه می كند. اين الاليی ها گاه لحنی 

مالمت بار و گاه عصبی و گاه طنزآميز دارد. 
افول الاليی 

ــد و نفوذ  ــينی و در پی آن رش ــده شهرنش ــور پدي ظه
تكنولوژی و همچنين دنيای پررنگ و لعاب رسانه های 
ــاند و  ــوی آينده می كش ــان ها را به س گوناگون، انس

گذشته را محتوم به فراموشی می كند. 
ــای امروز كه زنان پا به پای مردان در جامعه كار  در دني
ــب خسته و با هزاران دل مشغولی راهی  می كنند و ش
خانه ها می شوند و گاه حتی مجال در آغوش كشيدن 
فرزندان خود را نمی يابند، خواندن الاليی امری محال 
ــد. علی انتظاری )جامعه شناس( در اين  به نظر می رس
ــته مضمون بيشتر الاليی ها به  باره می گويد: در گذش

عدم حضور پدر در خانه مربوط  می شد. 
مردان برای جنگ و شكار بيرون می رفتند و ممكن بود 
ديگر به خانه بازنگردند، مادران برای آرام كردن خود و 

كودكی كه مدام بهانه پدرش را می گرفت، الاليی های 
پراميد می سرودند كه محتوای آنها حكايت از پيروزی 

و بازگشت پدر داشت. 
ــز در كار و فعاليت  ــا، زنان ني ــا تغيير نقش ه ــروز ب ام
بيرون از خانه سهم دارند و شرايط زندگی قالبی امن و 

عقالنی به خود گرفته است. 
از طرفی آشنايی كودكان با انواع بازی های كامپيوتری، 
اينترنت، فيلم و تفريحات متنوع باعث شد تا اهميت و 
ــان از بين  جذابيت الاليی برای خانواده ها و فرزندانش
برود. انتظاری اين عوامل را در مهجور شدن الاليی ها 
ــا تلويزيون و  ــد: كودكان ب ــر می داند و می افزاي مؤث
بازی های كامپيوتری بيش از خانواده شان رابطه دارند 
ــوش دادن به  ــدن فيلم يا گ ــع هنگام دي ــی مواق و گاه
موسيقی خوابشان می برد، از طرفی سرعت زندگی باال 
ــه و مادران حوصله و فرزندان صبوری و عالقه ای  رفت

به گوش دادن الاليی ندارند.
با پيشرفت تكنولوژی و تغيير زندگی و نيازهای زندگی 
افراد جامعه، نوع معيشت آنها تغيير می كند، اما ادبيات 
ــزو ميراث فرهنگی تمدن های گوناگون  فلكلوريک ج
ــكل  ــاب می آيد و اين دگرگونی ها هرچند ش به حس
ــد با كمک  ــت می دهند، باي ــردی خود را از دس كارب
ــگران و تاريخ شناسان از خطر فراموشی نجات  پژوهش

پيدا كنند. 
امروزه می توان با استفاده از اين الاليی ها كه زمانی تنها 
ــات و خوابانيدن كودك سروده  به منظور ابراز احساس
می شدند، سبک جديدی از موسيقی را به وجود آورد 
و در تجديد حيات اين اشعار كهن قدمی برداشت و از 
ــاد نبريم اين ترانه ها از همان آواهايی برمی خيزد كه  ي

اجداد ما درگذشته از طريق آن كالم را يافتند.

به  مناسبت  گرامیداشت دهه فجر صورت مي گیرد؛
برپایي نمایشگاه هنرهاي تجسمي »مشق انقالب« در شهركرد

روزهای 
پایانی 

الالیی های 
مادر

الالیی نخستین پیمان آهنگین و شاعرانه ای 
است که میان مادر و کودک بسته می شود. 
رشته ای است نامرئی که از لب های مادر تا 
گوش های کودک را نوازش می دهد و تأثیر 

جادویی آن، خواب ژرف و آرامی است که 
کودک را فرا می گیرد.

میترا شریعت 
ــت و چگونه به غنای فرهنگی می رسيم؟ ورود  تحول فرهنگی چيس
ــناخت عناصر فرهنگی،  ــی عمليات فرهنگی و ش ــه عرصه هنر يعن ب
ــيدن به غنای فرهنگی است. ناصر كوشان متولد 1325 يكی از نام  رس
ــت كه به فرهنگ نمايش اصفهان خدمات ارزنده ای كرده  آورانی اس
ــيم نمود.  ــت. تالش هنری او را می توان به چند بخش عمده تقس اس
ــال های  ــال های 48 تا 58( بازيگری، دهه دوم )از س ــه اول )از س ده
ــيس و  ــوم )از 68 تا 78( تدريس، تأس ــا 68( كارگردانی، دهه س 58 ت
مديريت مؤسسه هنری و برنامه های هنری و دهه چهارم )از سال های 
78 تا امروز( كه شامل نوشتن ده ها متن هنری است. مجوعه ای پر بار 
از مستندات تلويزيونی، تله تئاتر، فيلم كوتاه و نمايش های صحنه ای 
)بازی – كارگردانی – نويسندگی(. اتفاق فرهنگی يک واژه نيست يک 
ــت كه ناصر كوشان برای آن به خصوص در بافت  حركت معنادار اس
سنتی و سخت پذير اصفهان كوشيده كه اين اتفاق در كتاب »تاريخ تئاتر 

اصفهان« هويدا شود.
وی بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعی و با رويكرد به تاريخ هنر اين 
كتاب را نوشته كه شامل مراحل گوناگون تحول و دگرگونی نمايش از 
دوره صفويه و تئاتر وارداتی به روش اروپايی آغاز و تا امروز ادامه يافته 
است كه در هفت فصل شامل اطالعات، يادداشت ها، سندها، عكس ها 

و گفتگو با هنرمندان اصفهانی است. 
معرفی گروه های مختلف تئاتر و تماشاخانه های شهر و بيان خاطرات 
چندی از بزرگان نيز از مطالب اين كتاب است. كوشان به روح جمعی 
تئاتر و دگرگونی وسيع جامعه از تئاتر اعتقاد دارد. تئاتر را زنده می داند 
و آن را آزمايشگاهی به حساب می آورد كه روحيه بشر را با جلوه های 
مختلف تجزيه و تحليل می كند. وی نزديكی طبقات مختلف اجتماع را 
از طريق تئاتر و بررسی آداب و رسوم و عادات آنها امكان پذير می داند. 
كوشان به تئاتر عشق می ورزد كه يک نهاد نيست بلكه كانون زندگی و 
تفكر اجتماعی است، جزو بی بديل )روح ملت( و سازمان كوچكی از 

هزاران بند و سازمان بزرگ تر.
وی معتقد است كه يک تئاتر تنها دو ساعت روی صحنه نيست بلكه 
معنای تمام چيزهای حول و حوش آن را شامل می شود از مكان های 
خالق گرفته، نمايشگاه، پوستر تا حتی رفتار گيشه فروش، بنابراين جنبه 

اجتماعی اين حوزه ماندنی تر و پيچيده تر است.
هر رويدادی كه با روح اجتماعی تماس داشته باشد آن را تغيير می دهد 
تئاتر می تواند به روش های مختلف، مردم خود را جلب كند، تحريک 
ــه كارهای بد را از  ــياری از تمايالت نهانی ب ــد و تكان بدهد و بس كن
ــد و اين معنای  ــد و يک ضربه تكان دهنده باش درون آنها بيرون بكش
ــت. وی اكنون در حال نوشتن و تحقيق كتاب  يک اتفاق فرهنگی اس
ــان دين عميق  ــد. با اينكه كوش »ارحام صدر از تولد تا مرگ« می باش
ــهر ادا كرده اما همچنان به نگهداشتن  ــتادان هنر تئاتر ش خود را به اس
ــانی كه با بيان خاطره ای  ــت و بنابراين از همه كس ارزش ها پايبند اس
ــند تقاضای كمک  ــته باش  او را ياری كنند يا مطلب به ياد ماندنی داش
ــهر اصفهان  ــان به خاطر خدمت به تئاتر ش دارد.برای آقای ناصر كوش

آرزوی سعادت و سالمتی داريم و چشم به راه آثار زيبايش هستيم.

درباره 
ناصر 

كوشان 

با 
هنرمندان 
شهرمان 

1 - موضوع مناقصه: ديواره سازی مقبره مال فتح ا... مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و 
مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا تاريخ 89/11/17 از اداره پیمان و رسیدگی 
واقع در خیابان اباذر، ساختمان شهرداری.

3- مهلت قبول پیشنهادات: حداكثر تا تاريخ 89/11/19 به صورت الک و مهر شده و 
تحويل به دبیرخانه مركزی.

4- بازگشايی پاكات: پیشنهادات رسیده در مورخ 89/11/20 در محل شهرداری كاشان 
باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات مختار و هزينه چاپ آگهی دو نوبت به 
عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفاكس: 4465858 – 0361 

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 89/56
)مرحله دوم(

نوبت دوم

اداره پیمان و رسیدگی
سعید مدرس زاده - شهردار کاشان
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کربکندی: 
نباید همه چیز 
را گردن مربی 
بیندازیم

دادکان: 
قطبی مقصر نیست 
آنهایی مقصرند که 
قطبی را آوردند

عینک دردسر ساز 
یورگن گده

مربی سابق راه آهن تهران، گفت: درست نيست باخت 
ــد بعد از اين برای  ــط گردن قطبی بيندازيم و باي را فق
ــال آينده تالش كنيم. رسول كربكندی )مربی  رقابت های س
ــابق راه آهن( افزود: تيم ملی بازی های خوبی را از خود  س
ــرای قهرمانی اميد  ــه ما ب ــت، به طوری ك ــه نمايش گذاش ب
ــفانه در بازی با كره نتوانستيم بازی  ــتيم، اما متأس زيادی داش
قابل قبولی انجام دهيم، ولی برخالف ما حريف بازی خوب 

و قدرتمندی از خود نشان داد. 
ــم ملی قول  ــود اينكه بازيكنان تي ــرد: با وج ــح ك وی تصري
ــا در نيمه اول حتی  ــروزی مقابل كره را داده بودند، اما م پي
ــم و در نيمه دوم به جای  ــت نياوردي يک فرصت هم به دس
ــد، اما باز هم  ــدری به بازی آم ــرو حي ــد نصرتی، خس محم
ــتيم بازی را به جلو ببريم تا چند فرصت نهايی روی  نتوانس
ــيم. وی گفت: تيم ملی كشورمان  ــته باش دروازه حريف داش
ــت اما ما مشكل اصلی خودمان را پيگيری   از پايه ضعيف اس
 نمی كنيم و امور فدراسيون را بايد مديريت جديد در دست 

بگيرد. 

ــيان گشود. او  محمد دادكان بار ديگر لب به انتقاد از كفاش
ــب به اعتراض  ــتانش ل ــه به طور معمول در جمع دوس ك
می گشايد، اين بار هم در پی باخت تيم ملی برابر كره و حذف 
ــرارداد گران قيمت قطبی گفت: فكر  ــال ايران با انتقاد از ق فوتب
ــده درحالی كه  می كنم رقمی ميلياردی برای اين مربی هزينه ش
ــته است. البته من او را  كارايی چندانی هم برای فوتبالمان نداش
مقصر نمی دانم. قطبی قراردادش را بسته، كسی تقصير دارد كه 
می رود مربی را می آورد. همه مشكالت ما تقصير فدراسيونی 
ــت كه فوتبال را می گرداند. وی همچنين در بخشی ديگر از  اس
ــوی حاضران در اين گفتگوی خصوصی  حرف هايش كه از س
برای ما نقل شده گفته است: پيش از اين هم گفته بودم اگر اين 
تيم دستم بود با يک سوت می رفتيم باال، ولی شرايط اين طوری 
است كه انگار فوتبال ما فقط بايد ببازد. بسياری از كارشناسان از 
ابتدای حضور افشين قطبی در قامت سرمربی تيم ملی ناراضی و 
گله مند بودند اما در آن روزها اين مسائل به پای مسائل شخصی 
ــی به حرف كسانی كه  ــته می شد و كس و غرض ورزانه گذاش

امروز را پيش بينی كرده بودند گوش نداد!

ــم جا ماند تا همراه ديگر  يورگن گده از پرواز تهران قش
ــتقالل كه  ــم نرود. مربی آلمانی اس ــتقاللی ها به قش اس
ــنبه شب ميهمان روزنامه خبر بود و از فوتبال ايران و آسيا  ش
ــی اش را در  ــو عينک طب ــان اين گفتگ ــخن گفت در پاي س
ــت تا همين بی عينكی، او را از پرواز قشم  روزنامه جا گذاش
ــی دوربين دارد و  ــم هاي ــتقالل كه چش جا بگذارد. مربی اس
ــد، در دفتر  ــادی پيدا می كن ــكل های زي ــدون عينكش مش ب
ــش را برايش  ــک عينك ــود تا پي ــر ب ــتقالل منتظ ــگاه اس  باش

ببرد. 
ــتقالل بيش از سه  ــگاه اس ــيدن به باش پيكی كه البته برای رس
ــتقالل پرواز به قشم را از  ــت تا مربی اس ــاعت تأخير داش س
ــفر به  ــت بدهد و با پروازی ديگر و به تنهايی ناچار به س دس

قشم شود! 
ــنبه وارد جزيره  ــاعت 16:15 دوش ــتقالل س ــم اس كاروان تي
ــئوالن اين جزيره قرار گرفت.   ــم شد و مورد استقبال مس قش
ــان اولين تمرين خود را ساعت 18:30  دوشنبه شب  آبی پوش

در زمين ورزشگاه تختی جزيره قشم برگزار كردند.

ورزش

پژمان سلطانی

ــای فوتبال جام ملت های  چهاردهمين دوره رقابت ه
ــورهای مالزی، اندونزی، تايلند و  ــيا به ميزبانی كش آس
ــتراليا برای اولين بار در اين جام  ويتنام برگزار شد. اس

شركت كرد. 
ــد و در فينال عربستان  ــاز ش ــگفتی س تيم عراق هم ش
ــد. اما  ــم ش ــام چهارده ــان ج ــت داد و قهرم را شكس
ــه نوعی در  ــت امير قلع ــا هداي ــورمان ب ــم ملی كش تي
ــبت به  ــک چهارم نهايی با يک بازی برتر نس  مرحله ي
كره جنوبی در ضربه های پنالتی مغلوب اين تيم شد كه 
ــی پور به همراه بيژن ذوالفقار  در آن زمان عادل فردوس
ــاد انتقاد  ــی را به ب ــی، قلعه نوع ــب و مجيد جالل  نس

گرفتند. 
ــت از جام چهاردهم خداحافظی  قلعه نوعی بدون باخ
ــول خطيبی و مهدی  ــرد و اگر ضربه های پنالتی رس ك
ــه نوعی با تيم  ــد قلع ــدوی كيا تبديل به گل می ش مه
ــه فينال راه می يافت اما  ــت و هماهنگ خود ب يک دس
ــد تا اينكه جام پانزدهم فرا رسيد و تيم ملی  اينگونه نش
ــين قطبی در مرحله گروهی با اقتدار به  با مربيگری افش
ــود كرد و در اين مرحله  ــه يک چهارم نهايی صع مرحل
ــران با يک بازی نه چندان مطلوب و انتقادی مغلوب  اي
كره ای شد كه از آغاز مسابقه ها اين تيم را غول بزرگ 
ــتند و در 120 دقيقه بازی، كره جنوبی تاكتيک  می دانس
ــم ايران ديكته كرد. حاال بايد منتظر  تيمی خود را بر تي
ــی پور افشين قطبی را به برنامه پر  ماند آيا عادل فردوس
ــا اينكه امپراطور  ــده اش )برنامه 90( می آورد و ي بينن

قرمزها به ژاپن می رود.
ــی اش را  ژنرال آبی ها بدترين روزهای زندگی ورزش
ــت و هدايت مس را  ــهر كرمان رف تجربه كرد اما به ش
ــيار خوبی را به دست  به عهده گرفت و نتيجه های بس
ــكان كرد و به  ــتقالل نقل م ــه اس ــس از آن ب آورد و پ
ــان آمد. وی در اولين  ــت يافت و به اصفه قهرمانی دس
سال حضورش در اصفهان، سپاهان را قهرمان ليگ برتر 
ــش در جايگاه مطلوبی در  ــور كرد و هم اكنون تيم كش

جدول به سر می برد. 
ــين قطبی تنها برچسب مربيگری تيم ملی ايران  اما افش
ــک آناليزور  ــن برای ي ــورد و اي ــانی اش خ روی پيش
ــرمربی تيم  ــد. قطبی نيز س ــاب می آي موفقيت به حس
ــای فراوان، اين  ــوده كه با اما و اگره ــروزی تهران ب پي
ــاند. آقای فردوسی پور گناه  تيم را به مقام قهرمانی رس
ــه او انتقاد كردی؟  ــه نوعی چه بود كه اين چنين ب قلع
ــه ات دعوت می كنی و او  ــين قطبی را به برنام آيا افش
ــی يا اينكه قطبی ديگر به ايران باز   را به چالش می كش

نمی گردد؟!

ــب در سكوت كامل وارد تهران شد. تيم ملی فوتبال  ــنبه ش تيم ملی فوتبال ايران يكش
ــنبه شب در ساعت 21  ــيا، يكش ــابقه های جام ملت های آس ايران پس از حذف از مس
ــكوت كامل وارد فرودگاه امام خمينی)ره( شد. هيچ كدام از مسئوالن فدراسيون  در س
ــتقبال اين تيم نيامدند و تنها منصور ابراهيم زاده  ــازمان تربيت بدنی به اس فوتبال يا س
)سرمربی تيم ذوب آهن( به استقبال بازيكنان تيم خودش آمد. حتی رسانه های مختلف 
هم در فرودگاه امام خمينی )ره( حضور نداشتند و تنها يک شبكه تلويزيونی آمده بود 

كه با دو سه بازيكن تيم ملی مصاحبه كرد.

زاینده رود
ــه زاينده رود  روزنام
ــتای  ــر دارد در راس در نظ
ورزش  ــطح  س ــالی  اعت
استان و توجه به استعدادها 
ــی  ــای ورزش و ظرفيت ه
ــان  ــان نوجوان ــه در مي ك
ــتان وجود  ــان اس و جوان
ــتعدادهای  دارد؛ برخی اس

ــانه  ــن رس ــق اي ــايی و از طـــري ــوه را شناس بالقــ
ــی ــرم معرف ــان محت ــه ورزش و مخــاطب ــه جامعــ  ب

نمايد.
ــی  قديم ــتاد  اس ــكاری  هم ــا  ب و  ــت  نخس گام  در 
ــهر  ــوان ش ــكاران نوج ــی از ورزش ــی يك ــه معرف ب
ــان  ــوب اصفه ــری جن ــع در 50 كيلومت ــن واق  چرمهي

می پردازيم.
ــن عالوه  ــال س ــكار با وجود 16 س اين نوجوان ورزش
ــتان خيام  ــر در هنرس ــته كامپيوت ــل در رش ــر تحصي ب
ــبک  ــتاد قديمی در س ــر نظر اس ــه زي ــته كارات در رش
ــتن  ــه تازگی و با داش ــز فعاليت دارد و ب ــيتوريو ني ش
ــور دست يافته  ــبز به عنوان قهرمانی در كش  كمربند س

است.
ــطه اخالق، رفتار و درخشش در  وحيد صادقی به واس
ــی، تحسين مديران و مسئوالن شهر  رقابت های ورزش
ــه نوعی وادار به  ــن را برانگيخته و هر يک را ب چرمهي

تقدير از خود كرده است.
وحيد هدف خود از ورزش را پرورش جسم و روحش 
ــايه  ــازه نداده ورزش بر درس او س ــوان كرده و اج عن
بيندازد. وی معتقد است كه با ورزش توانسته با روحيه 
ــال كند و از نوجوانان و  ــتری درس را دنب و انگيزه بيش
جوانان ديگر می خواهد كه در كنار درس به يک رشته 
ورزشی هم روی آورند و در زندگی هدف داشته باشند 

و بر خدا توكل كنند.

یادداشت

دریچه

عادل خان گناه قلعه نوعی چه بود؟
قطبی را باید به چالش بکشی

وحید صادقی
 قهرمان کاراته کشور

تيم ملی در سکوت كامل وارد تهران شد

زوممصاحبه

زاینده رود
سرمربی تيم هندبال فوالد مباركه سپاهان با اعالم اينكه شكست تيمش مقابل 
ذوب آهن به منزله پيروزی است گفت: تيم ما در اين ديدار تنها از نظر تجربه از 

حريف كم آورد و همين موضوع شكست تيم سپاهان را رقم زد.
ــت كه در ليگ برتر و در مقابل  ــال اس پروانه كوهيان افزود: تيم ذوب آهن 16 س
تيم های قدرتمند بازی كرده و بازيكنان با تجربه و ملی پوش دارد در حالی كه 

تيم سپاهان تازه از زيرگروه به سوپرليگ صعود كرده است.
وی ادامه داد: بی تجربگی بازيكنانم باعث شد تا بازی برده را با شكست تعويض 
كنند، تيم ما 6 گل و در دقايقی از بازی تا 8 گل از حريف پيش افتاده بود اما چون 
ــتند، نتوانستند زمان بازی را به سود خود سپری كنند و در  بازيكنان تجربه نداش

زمان دريافت توپ، بازی را سريع آغاز می كردند.
ــپاهان در خصوص عملكرد بازيكنان جديد خود در اين ديدار  ــرمربی تيم س س
گفت:  مينا وطن پرست و مهسا معتمدی به خاطر هم زمانی رقابت های ابتدايی 
ليگ با زمان امتحانات دانشگاه در بسياری از تمرين ها، تيم را همراهی نكردند و 
هنوز به هماهنگی كامل نرسيده اند كه البته اميدوارم هرچه زودتر اين ناهماهنگی 
هم از بين برود. وی درخصوص عملكرد تيم ذوب آهن در اين ديدار گفت: نجمه 
مرادی و زهرا تقی يار، بازيكنان ملی پوش ذوب آهن هر كدام يک وزنه سنگين 
برای تيم ذوب آهن محسوب می شوند و حضور اين دو در هر تيمی يک امتياز 
به حساب می آيد. كوهيان تصريح كرد: در روزی كه تيم ذوب آهن حرفی برای 
گفتن نداشت اين دو بازيكن تيمشان را نجات دادند و تجربه و قدرت نفوذ اين 

بازيكنان باعث پيروزی تيمشان در اين ديدار شد.
وی درخصوص عملكرد دروازه بان تيمش در شهرآورد اصفهان گفت: تاروردی 
يكی از گلرهای آينده دار هندبال خواهد بود و قد و قامت و استيل اين بازيكن در 

خور دروازه بانی است و من از عملكردش در اين ديدار بی نهايت راضی بودم.
ــپاهان و ذوب آهن اصفهان كه در چارچوب هفته  ديدار دو تيم فوالد مباركه س
چهارم مسابقه های ليگ در سالن صفائيه برگزار شد، 20 بر 19به سود ذوب آهن 

به پايان رسيد. 

ــپاهان پس از غيبتی شانزده  روزه  در نهايت به  ــنگالی تيم فوتبال س ابراهيم توره مهاجم س
ــپوليس را دارد در  ــابقه بدقولی در تيم های سپاهان و پرس ــت. توره كه س اين تيم بازگش
تعطيالت ليگ مرخصی 14روزه گرفته بود كه اكنون پس از يک ماه به تيمش برمی گردد. 
امير قلعه نوعی سرمربی اين تيم درباره وضعيت اين بازيكن گفت: كميته انضباطی باشگاه 
درباره اش تصميم گيری خواهد كرد. باشگاه سپاهان در اولين جلسه كميته انضباطی كه به 

احتمال فراوان امروز تشكيل خواهد شد، نحوه برخورد با توره را مشخص می كند.

زاینده رود
ــال های قبل از انقالب به گونه ای بود كه حسين  ــرايط فوتبال در س ش
چرخابی با وجود تالش و كوشش برای قرار گرفتن در جمع بزرگان آن روز 
ــطح اول  ــت به عنوان يک بازيكن مطرح و س فوتبال اصفهان، هيچگاه نتوانس
ــتكار و توانمندی های فنی او  ــود ولی عالقه، پش در فوتبال اصفهان مطرح ش
در سال های پس از انقالب به خصوص در دهه شصت با تيم فوتبال تام كه 
به اعتقاد بسياری از آگاهان در طول يک دهه فعاليت ارزشمند اين تيم، تام از 
وجود چرخابی و چرخابی هم در وجود تام خالصه می شد؛ سبب گرديد تا 

او به عنوان يک مربی سازنده، مطرح و صاحب سبک شناخته شود.
ــدن توان بخش  ــدن فوتبال در ابتدای دهه هفتاد و خارج ش ــس از گران ش پ
ــا وجود دريافت  ــال 72 و ب ــی از تأمين هزينه های تيم داری در س خصوص
ــور، امتياز تيم فوتبال اين  ــابقه های باشگاه های كش جواز حضور تام در مس
باشگاه به قيمت 18 ميليون تومان به باشگاه ذوب آهن واگذار شد تا پرونده 
ــين  ــيب يک دهه و اندی فعاليت تيم فوتبال تام به مديريت حس پر فراز و نش
عاليی و سرمربيگری حسين چرخابی در خيابان منوچهری در طبقه زير زمين 

نمايشگاه اتومبيل تام بسته شود. 
ــال های  ــق كار مربيگری بود در س ــس از اين اتفاق تلخ، چرخابی كه عاش پ
ــپاهان و ذوب آهن، باشگاه پلی اكريل،  ــنی س مختلف در تيم های مقاطع س
ــپاهان و چند  ــپاهان(، در مقعطی كوتاه در س فوالد مباركه )نه فوالد مباركه س
سال هم در سپاهان نوين و در حال حاضر هم در فوالد نطنز مشغول خدمت 

به فوتبال شد.
ــه چرخابی در مجله  ــه اصل مطلب و اينك ــيم ب ــوارد فوق را گفتيم تا برس م
ــخ به سئوال خبرنگار  ــاگر همين هفته طی يک گفتگوی مفصل در پاس تماش
ــيون فوتبال تيم های اصفهانی  ــيده بود به دليل حضور تاج در فدراس كه پرس
ــتفاده می كنند با تأييد گفته های مصاحبه  ــا و امتيازهای خوبی اس از رانت ه
ــاب آمد دليل  ــت: آفت ــن جمله گفته وی را تأييد كرده اس ــا بيان اي ــونده ب ش

آفتاب. 
ــتر از  ــما می دانيد قانون فوتبال می گويد هر تيمی بيش وی در ادامه گفت: ش
ــد بازی های آن تيم بايد به تعويق  ــته باش ــه بازيكن در تيم های ملی داش س
بيفتد. ولی فوالد نطنز چهار بازيكن در تيم اميد داشت تنها بازی اين تيم 48 
 ساعت به تأخير افتاد و ما هر چه گفتيم بازی ما را عقب بيندازيد كسی گوش 

نكرد. 
ــين چرخابی كه يكی از مربيان زحمتكش و فعال  با توجه به اين گفته از حس
ــت و می توان ادعا نمود در طول سه دهه اخير فعال ترين  فوتبال اصفهان اس
ــت بگوييد قانون مورد اشاره  ــئوال می كنيم ممكن اس مربی اصفهان بوده، س
شما در كجای آيين نامه های موجود فدراسيون می باشد كه شما آن را سراغ 

داريد و ما نداريم؟
ــوط به قوانين  ــاره كرديد مرب ــما به آن اش ــای چرخابی اين موردی كه ش آق
ــان مديريت  ــه هفتاد و در زم ــط ده ــابقه ها در اواس ــررات آيين نامه مس مق
ــه تدوين و ابالغ  ــت با توجه ب ــال هاس ــيون بوده كه س  مصطفوی در فدراس

آيين نامه های جديد منتفی گشته است. 
ــپاهان كه  ــم بازی های س ــد بگوي ــما باي ــی محض اطالع ش ــای چرخاب آق
ــم ملی عقب  ــه بازيكن در تي ــه علت حضور س ــگ برتر هم ب ــن لي در همي
ــن نامه  ــچ كجای آيي ــرا كه در هي ــت چ ــت قانونی اس ــد وجاه ــاده، فاق افت
ــازمان ليگ، چنين قانونی وجود ــابقه های جاری فدراسيون فوتبال در س  مس
ــا نارضايتی خود  ــادن اين ديدارها برخی تيم ه ــدارد و به خاطر تعويق افت ن
ــت ساير  ــتند و اگر اين حركت توجيه قانونی داش را از اين موضوع بيان داش
ــود تيم خود  ــود می دادند تا از اين بند به س ــن اجازه را به خ ــا نيز اي تيم ه

استفاده كنند.

سرمربی تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان:
این شکست برای من به منزله پيروزی بود

سرانجام توره بازگشت
قلعه نوعی: كميته انضباطی 

درباره  او تصميم می گيرد

برای فعال ترین مربی سه دهه اخیر فوتبال نصف جهان 
دو كلمه حرف حساب با حسين چرخابی 

جواد خلیفه سلطانی

ــالم؛ در خصوص تاريخ و  ــتون آقای مديركل س ــته در س ــنبه گذش 1 – يكش
ــتان اصفهان با توجه به غيبت  ــان برگزاری مجمع عمومی هيأت فوتبال اس زم
ــتان  اجباری كاپيتان های دو تيم در مجمع به عنوان دو بازيكن برتر فوتبال اس
ــی( يادآور شده بوديم كه شما به عنوان  )مفاد 6-4 آيين نامه هيأت های ورزش
ــئول ورزش استان و نايب رئيس مجمع، می بايستی تاريخ و زمان ديگری  مس
ــديد تا تمامی اعضای مجمع  ــرای برگزاری به هيأت فوتبال يادآور می ش را ب
بتوانند در آن شركت نمايند. از آنجايی كه اظهار نظر ما در چارچوب آيين نامه 
ــئوالن هيأت فوتبال مجمع مورد  ــكيل هيأت های ورزشی بوده و مس قبلی تش
ــنامه جديد كه گويا دو هفته قبل از طرف فدراسيون  ــاس اساس ــاره را براس اش
ــته بوده و ما در جريان آن نبوده ايم برگزار نموده بودند، الزم  فوتبال ابالغ گش
ــال و مخاطبان عزيز  ــئوالن محترم هيأت فوتب ــما و مس می دانيم صادقانه از ش

روزنامه عذرخواهی نماييم.
ــه مجمع عمومی هيأت فوتبال صحبت های  ــما در جلس 2- آقای مديركل، ش
ــراد فرموديد. در كل  ــدار دهنده ای اي ــول، قابل تعمق و هش ــوب، قابل قب خ
ــم حرف های خوب  ــتيد كه هم خوب حرف می زنيد و ه ــما مديری هس ش
ــتيد و تالش داريد تا در  ــما مديری برنامه محور هس می زنيد. اعتقاد داريم ش
ــكاندار  ــما س ــته كه ش چارچوب برنامه حركت نمايند. البته ظرف ده ماه گذش
ــما و ديگر همكارانتان صرف برنامه  ــده ايد، بيشتر وقت ش ورزش اصفهان ش
ــده كه اميدواريم با توجه به ضرورت و نياز ورزش استان به عملياتی  ريزی ش
 و اجرايی كردن برنامه های تدوين شده شاهد از قوه به فعل درآوردن مطلوب 

برنامه ريزی ها باشيم.
ــت كه ورزش اصفهان در بخش قهرمانی  3- آقای مديركل، اعتقاد بنده اين اس
ــئوالن تربيت بدنی ظرف  با توجه به عملكرد نه چندان مطلوب و مقتدرانه مس
ــال گذشته از يک سو و از سوی ديگر با توجه به فعاليت های گسترده  چند س
ــپاهان و ذوب آهن در طول همين سال ها، رنگ و بوی باشگاه  ــگاه س دو باش
ــتفاده هر دو  ــوری به خود گرفته و با توجه به دولتی بودن ورزش ما و اس مح
باشگاه از بودجه و امكانات دولتی به عنوان های مختلف و از آنجايی كه شما 
ــی اول ورزش و نماينده دولت در  ــتان متول به عنوان مديركل تربيت بدنی اس
ــتيد؛ جا دارد به گونه ای مسائل و ورزش را مديريت نماييد كه  اين بخش هس
ــوی تربيت بدنی محور حركت نمايد. به عبارتی  ــتان به سمت و س ورزش اس
ــئوليت خودش با يک  ــالت و مس ــت بدنی با توجه به رس ــد اداره كل تربي باي
ــح مقدمات حركت و  ــانه و يک ريل گذاری صحي ــت گذاری كارشناس سياس
ــگاه و ديگر باشگاه های فعال در بخش ورزش قهرمانی را  فعاليت اين دو باش
بر روی ريل های تعبيه شده و كار گذاشته شده مهيا نمايد، در غير اين صورت 
بايد همچنان شاهد افراط و تفريط هايی در فعاليت رشته های مختلف ورزشی 
ــاهد باشيم كه اصفهان در ليگ  ــيم، به طور مثال بايد ش در بخش قهرمانی باش
برتر هندبال سه تيم داشته باشد ولی در مسابقه های ليگ برتر واليبال با وجود 
عقبه بسيار درخشان در اين رشته شاهد حضور و فعاليت هيچ تيمی نباشيم و 
ــال شاهد حضور سه تيم آن هم با انواع و اقسام بازيكنان  يا در ليگ برتر فوتس
ــيم ولی در رشته كشتی با توجه به رزومه قابل قبول شاهد حضور  وارداتی باش

و فعاليت هيچ تيمی نباشيم.
ــاهد ارايه آمارهای بسيار  4- آقای مديركل، در مجمع عمومی هيأت فوتبال ش
ــاحلی و... آن هم در مقاطع  ــال، فوتبال س جالبی در بخش های فوتبال، فوتس
ــيار جالب  ــيا ويژن بوديم. از نظر كمی آمار بس ــنی مختلف تحت عنوان آس س
توجهی بود ولی نمی دانم از نظر كيفی هم سطح برگزاری اين تعداد مسابقه آن 

هم در چارچوب استانداردهای آسيا ويژن در سطح قابل قبول بوده يا نه؟
ــتيد و يک مدير برنامه محور  ــما مديری برنامه محور هس 5- آقای مديركل، ش
ــئوال می كنيم كه  ــما س ــتندات حركت می كند. از ش در چارچوب آمار و مس
ــأت فوتبال در مجمع  ــئوالن محترم هي ــيا ويژن اينگونه كه مس اگر اجرای آس
ــا و حرف های ــن و اين برنامه ه ــد خروجی اين قواني ــوان كرده اند باش  عن
ــابقه و اين  ــت؟ مگر نبايد خروجی اين همه مس ــكوه چيس ايده آل، زيبا و باش
ــتانداردش معرفی حداقل سالی چند بازيكن نخبه  همه برنامه آن هم از نوع اس
ــپاهان و ذوب آهن   و قابل قبول برای عرض اندام در جمع تيم های اصلی س

باشد؟
6- ضمن تشكر از زحمت های مسئوالن محترم هيأت فوتبال كه در تالش آنها 
ــما درخواست  ــتان كوچک ترين ترديدی نداريم، از ش برای ارتقای فوتبال اس
ــری به محل  ــمی، اتفاقی و بدون اعالم قبلی س ــه صورت غير رس ــم ب می كني
ــياری از واقعيت ها و به  ــابقه ها بزنيد تا از نزديک در جريان بس برگزاری مس

سخره گرفتن استانداردهای آسيا ويژن قرار گيريد.
آقای مديركل، مشكل هيأت فوتبال در برگزاری اين مسابقه ها مسائل اجرايی 

و نبود افراد اجرايی متخصص است.

مفسر و كارشناس فوتبال كشور با تأكيد بر 
اينكه هر مربی ديگری هم جای قطبی بود 
تيم ملی در جام ملت ها محكوم به شكست 
بود، تأكيد كرد: همه در اين شكست سهم 
دارند و مقصر دانستن يک فرد يا بازيكنان 

تيم ملی غيرمنصفانه است.
ــن بيان اين مطلب  امير حاج رضايی ضم
ــزود: نمی خواهم در مقطع فعلی كه تيم  اف
ــده به  ــت تلخی روبه رو ش ــی با شكس مل
مسائل فنی تيم ملی و داليل باخت بپردازم 
چرا كه به فوتبال كشور نگاهی فراتر از اين 
ــكل های  ــابقه دارم و معتقدم بايد مش مس
ــيع تر بررسی كنيم.  فوتبال را كلی تر و وس
حاج رضايی يادآور شد: بنده پيش از جام 
ــبت به عملكرد  ملت ها گفته بودم كه نس
ــابقه ها در بيم و اميد  تيم ملی در اين مس
ــتم و فوتبال ما با هر نتيجه ای در جام  هس
ــانس و نوزايی نياز دارد و  ملت ها به رنس
ــكل های فوتبال  بايد نگاه كلی تری به مش

كشور داشت.
ــال ايران در يک  ــه افزود: فوتب وی در ادام
ــال اخير جشنواره ای از شكست ها را به  س
ــت و  ــه مندان فوتبال هديه كرده اس عالق
ــت ها را  اعتقاد دارم هيچ يک از اين شكس
نبايد از منظر فنی مورد تجزيه و تحليل قرار 
دارد چرا كه داليل آن فراتر از مسائل فنی و 

چارچوب مستطيل سبز است.
اين كارشناس فوتبال اظهار داشت: ناكامی 

ــال نوجوانان، جوانان، اميد و  تيم های فوتب
ــله شكست هايی  ــاالن، سلس حاال بزرگس
ــتداران فوتبال را تلخ  ــت كه كام دوس اس
كرده است و اگر باز هم بخواهيم با تشكيل 
كميته شكست به دنبال پيدا كردن مقصر و 
ــيم، باز هم در  ــی كردن اين و آن باش قربان
اشتباهيم و بار ديگر كاری را تكرار كرده ايم 
ــودی  ــته هم از آن س ــال های گذش  كه س

نبرده ايم.
ــناس فوتبال كشور با تأكيد بر اينكه  كارش
ــی دارد  ــيب شناس فوتبال ايران نياز به آس
ــه از منظر  ــال بلك ــا اهالی فوتب ــه تنه و ن
ــن فوتبال مورد  ــاير حوزه ها نيز بايد اي س
ــرد، گفت:  ــرار بگي ــل ق ــه و تحلي  تجزي
ــی فوتبال ايران نه تنها بايد  ــيب شناس آس
ــان فوتبال بلكه ساير  ــوی كارشناس از س
ــی، روان  حوزه های حقوقی، جامعه شناس
ــی و مديريتی نيز مورد بررسی قرار  شناس
ــكل های فوتبال كشور در اين  گيرد و مش

حوزه ها نيز ريشه يابی شود.
وی تصريح كرد: اگر همه چيز اين فوتبال 
ــت امروز  ــرار داش ــودش ق ــای خ در ج
ــينيم به تحليل فنی تيم  می توانستيم بنش
ــم و تصميم های كادر فنی را  ملی بپردازي
ــيم ولی اعتقاد دارم مشكل  به چالش بكش

فوتبال ايران كالن تر از بحث فنی است.
ــاج رضايی با تأكيد بر اينكه هرگز نبايد  ح
ــت  ــی و بازيكنان را در اين شكس كادر فن

ــا را بابت ناكامی در  ــت و آنه مقصر دانس
ــرزنش كرد، اظهار   جام ملت های آسيا س
ــت: به اعتقاد من هر مربی ديگری هم  داش
ــی در جام ملت ها  جای قطبی بود تيم مل
ــاخت ها  نتيجه نمی گرفت چرا كه زير س
ــت و اگر  ــم نيس ــران فراه ــال اي در فوتب
پيروزی هايی هم برای تيم ملی رقم خورد 
ــالش كادر فنی و بازيكنان تيم ملی به  با ت
ــاد دارم اين مجموعه  ــت آمد كه اعتق دس
ــرای تيم ملی  ــر از توان خود ب ــی فرات حت
ــيدند و بايد قدردان زحمات  زحمت كش

آنها باشيم.
مفسر فوتبال كشور با تأكيد بر اينكه حمله 
به تيم ملی و كادر فنی در شرايط كنونی به 
هيچ عنوان منصفانه و شايسته نيست و نبايد 
باز هم به دنبال قربانی كردن اين و آن باشيم 
اظهار داشت: با شرايط فوتبال ايران، توان 
تيم ملی همين است و نبايد از آن انتظاری 
ــته باشيم. فوتبال  فراتر از حد خودش داش
ــت كه همه در موفقيت  يک مجموعه اس
ــد و تا زمانی كه زنجيره اين  آن نقش دارن
موفقيت  ها برای فوتبال ايران فراهم نشود 

سريال شكست ها ادامه خواهد داشت.
وی اضافه كرد: اگر برای زخم های فوتبال 
ــد آن را به كار  ــری وجود دارد كه باي تدبي
ــيم و اگر تدبيری  بگيريم و التيامش ببخش
ــدارد، زخم های فوتبال را تحمل  وجود ن
كنيم و افكار عمومی را با لبخندها و خرج 

كردن از آينده فريب ندهيم.
حاج رضايی با تأكيد بر اينكه همه در اين 
شكست سهم دارند و تنها سهم افراد در آن 
متفاوت است، اظهار داشت: نبايد شكست 
ــابقه  ــم ملی تنها از منظر همين يک مس تي
ــود بلكه بايد با نگاهی  ــيب شناسی ش آس
كالن ببينيم آيا شكست های زنجيروار تيم 
ــت يا فوتبال ما استعداد و  ملی اتفاقی اس
ــيل الزم برای اوجگيری در آسيا را  پتانس

ندارد.
ــور اضافه كرد: از  ــناس فوتبال كش كارش
ــابقه های مقدماتی المپيک  اسفند ماه مس
ــه واقع اميدی  ــود و آيا ب لندن آغاز می ش

برای فوتبال ايران وجود دارد؟
ــاد من مجموعه  ــد: به اعتق وی يادآور ش
فوتبال كشور نياز به نقد دارد و بنده مخالف 
صد درصد اين هستم كه به يک فرد خاص 
ــود بلكه  به عنوان كم كار و مقصر نگاه ش
حتی من هم به عنوان مفسر بايد پاسخگو 
ــبت به تيم ملی  ــم كه در نقدهايم نس  باش
ــا اظهار نظرهای  ــه كاری كردم و ب محافظ
ــن  ــی اجازه ندادم واقعيت ها روش احتياط
شود. حاج رضايی در پايان گفت: تا زمانی 
كه به فوتبال كشور نگاه جدی وجود نداشته 
باشد موفقيت های فوتبال جرقه ای خواهد 
ــعله  ــود، در حالی كه ما بايد به دنبال ش ب
اصلی باشيم تا فوتبال كشور با هر شكست 

و پيروزی دچار فراز و فرود نشود.

زاینده رود
در هفته شانزدهم ليگ دسته سوم فوتبال، امروز تيم تازه مدعی شده گيتی 
ــند به مصاف مهارت مهديشهر سمنان می رود. ليگ دسته سوم فوتبال ايران  پس
ــود و طی آن امروز تيم گيتی پسند در  ــاس خود نزديک می ش به روزهای حس
ــگاه قيام زرين شهر از تيم مهارت مهديشهر سمنان پذيرايی می كند. هم  ورزش
ــت و در رده سوم  ــند از 15 بازی خود صاحب 29 امتياز اس اكنون تيم گيتی پس
جدول جای دارد. تيم مهارت مهديشهر سمنان نيز از 13 بازی صاحب 12 امتياز 
است و در رده يازدهم جای دارد. بازيكنان تيم فوتبال گيتی پسند با شكست تيم 

مهارت سمنان، مهيای ديدار حساس با مهر كرج می شوند.

هفته شانزدهم لیگ دسته سوم فوتبال ایران
گیتی پسند به دنبال یک پیروزی پر گل 

مراسم عزاداری اربعین حسینی 
در جمع ورزشکاران

زاینده رود
ــوی هيأت كشتی استان  ــاالر شهيدان از س ــم عزاداری سرور و س مراس
ــنبه شب برگزار  ــكاران استان اصفهان دوش ــيج ورزش اصفهان با همكاری بس
ــاعت 18 در محل حوضخانه باغ غدير با قرائت زيارت  ــد. اين مراسم از س ش
عاشورای حضرت اباعبداله الحسين)ع( برگزار و مداحان اهل بيت در حضور 

اهالی ورزش استان مديحه سرايی كردند.

توان تیم ملی همین استآقای مدیرکل سالم 

امير حاج رضایی: هر مربی دیگری هم جای قطبی بود می باخت 
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مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه 6 بهمن 1389/ 21 صفر 1432/ شماره Wednesday 26 January 2011    450  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسین )ع(:
جز به یکی از سه نفر حاجت 
مبر: دیندار یا صاحب 
مروت و یا کسی که اصالت 
خانوادگی داشته باشد.

ــی های انجام شده  ــهردار اصفهان اعالم كرد: طبق بررس ش
ــاس داشته ها و واقع بينانه تنظيم و  بودجه سال آينده بر اس

تدوين گرديده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری 
ــقاييان نژاد در جمع خبرنگاران با  اصفهان، سيد مرتضی س
ــان +22، اصفهان  ــاره به اين كه اصفهان 3 برنامه اصفه اش
ــر گذاشته است، گفت: اليحه  ــت س 85، اصفهان 90 را پش
ــورای شهر تقديم شد  تدوين اصفهان 95 دو ماه پيش به ش
ــيون ها در حال بررسی است و  كه در حال حاضر در كميس
ــد چرا كه  ــريع تر به تصويب برس ضرورت دارد هر چه س

مبنای بودجه سال 90، برنامه 5 ساله شهر است.
چگونگی روند تنظیم بودجه

ــان دی ماه  ــتی در پاي ــهرداری بايس ــا بيان اين كه ش وی ب
ــورا ارائه دهد،  افزود:  ــال آينده را به ش ــال بودجه س هر س
ــاس مطالعات و برنامه ريزی های انجام شده با اجرای  براس
قانون هدفمندی يارانه ها می بايست بودجه شهرداری باالی 
ــب 1/86 در نظر گرفته  ــان يعنی با ضري ــارد توم 570 ميلي
ــد اما شهرداری سعی كرده تنها در جايی كه ضرورت  می ش
دارد اين بودجه را افزايش دهد كه در نهايت با 470 ميليارد 

تومان تدوين شد.
شهردار اصفهان با تأكيد بر اين كه بودجه سال آينده با رشد 
ــبت به سال 89 تدوين شد، تصريح كرد:  14/4 درصدی نس
ــاعت و كار  ــه، 2100 نفر- س ــال 90 با 67 جلس بودجه س

كارشناسی 150 نفر بررسی و تدوين گرديد.
دكتر سقاييان نژاد خاطرنشان كردك شهرداری در نظر دارد 
ــابداری نيمه تعهدی حركت كند از اين رو  ــمت حس به س
ــده است.  بودجه غيرنقدی در اين بودجه در نظر گرفته نش
ــهرداری از لحاظ امالك  ــبختانه ش وی با بيان اين كه خوش
پشتوانه خوبی دارد، اظهار داشت: بيشتر پروژه های عمرانی 

را نيز براساس همين پشتوانه انجام گرفته است.
ويژگی های بودجه سال 90

ــهردار اصفهان با اشاره به اين كه بودجه سال90 براساس  ش
ــته ها و واقع بينانه تنظيم شده است،  ادامه داد: با توجه  داش
ــه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها ضمن تأكيد بر اصالح  ب
ــش مصارف به ويژه  ــازی و كاه الگوی مصرف و بهينه س
ــی از اثرات مستقيم اين قانون  در بخش انرژی و آب، بخش
ــهرداری در حد امكان در نظر گرفته شده  در هزينه های ش

است.
ــال 90 بيان داشت:  ــاره به ويژگی های بودجه س وی با اش
ــه عدالت محوری در توزيع  ــن اين بودجه توجه ب در تدوي
منابع و امكانات در سطح شهر و تخصيص اعتبارات جهت 
ــه منطقه هايی با برخوداری كم  كمک و محروميت زدايی ب
ــده است. دكتر سقاييان نژاد با اشاره به  نيز در نظر لحاظ ش
ــه 14 گانه اضافه كرد:  ــن كه 19 لكه محروميت در منطق اي
ــهرداری مركزی  ــهرداری 3/5 ميليارد تومان از بودجه ش ش
ــارد تومان از رديف متمركز محروميت زدايی در  و 10 ميلي

بودجه به منطقه های محروم اختصاص داده است.
توجه ويژه به محله محوری در بودجه سال آينده

ــاره به پروژه های محله محوری در  ــهردار اصفهان با اش ش
سال آينده تصريح كرد: محله محوری از جمله حركت هايی 
ــده، همچنين برای هر  ــت كه در هر منطقه پيش بينی ش اس

منطقه يک پروژه شاخص نيز تعريف گرديده است.
ــتی از نظر  ــالن های اجالس بايس وی با تأكيد بر اين كه س
ــان كرد:  ــود، خاطرنش ــبی احداث ش امنيت در مكان مناس
ــد 100 ميليارد تومان  ــاس اين تفاهم نامه مقرر گردي براس
ــهرداری  ــرای اجرای پروژه  در اختيار ش ــوی دولت ب از س
ــهرداری برای اجرای  ــت كه ش قرار گيرد اين در حالی اس
ــركت تعاونی منابع طبيعی استان  اين طرح 50 هكتار از ش
ــداری كرده كه برای اين منظور يک هزار و 570 واحد  خري
ــازات ديگر  ــاير امتي ــركت به اضافه س ــكونی به اين ش مس

واگذار نموده است.
ــاس مصوبه دولت بايستی  ــهردار اصفهان ادامه داد: براس ش
ــده تحت نظارت وزارت  ــالن ها در زمان بندی تعيين ش س
ــهرداری اصفهان احداث و  ــكن و شهرسازی توسط ش مس
ــزاری اجالس آماده و  ــردد و يک ماه قبل از برگ ــز گ تجهي

تحويل داده شود.

وی با بيان اين كه تاكنون 28 ميليارد تومان از طرف دولت 
ــتباه به  ــالن ها تخصيص يافته اما به اش برای احداث اين س
ــازی اختصاص يافته است، تصريح كرد:  ــكن و شهرس مس
اميد است با همكاری وزارت امور خارجه و تمام مسئوالن 
ــتان ساخت مجموعه سالن های غيرمتعهدها تحقق عينی  اس

يابد.
تخصیص درصدی از مالیات برای توسعه شهر

وی با تأكيد بر اين كه درآمدهای پايدار در تمام كشورهای 
ــوارض گفت: عوارض  ــت نه ع ــمتی از ماليات اس دنيا قس
ــود اما ماليات يعنی  جهت ارائه خدمات به مردم اخذ می ش

سودی كه در صندوق دولت واريز می گردد.
ــهردار اصفهان در ادامه  ش
ــاص  اختص ــتار  خواس
ــدی از ماليات جهت  درص
ــعه اين  ــداری و توس نگه
ــزود:  ــد و اف ــهر ش كالنش
هزينه  ــد  نمی توانن ــردم  م
برعهده  را  ــهر  ــعه ش توس

داشته باشند.
ــه  ك ــن  اي ــان  بي ــا  ب وی 
از  ــدی  درص ــت  می بايس
نگهداری  ــرای  ب ــات  مالي
ــر  ــهر در نظ ــعه ش و توس
ــود اذعان داشت:  گرفته ش
براساس برنامه دولت مقرر 
شده است كه از محل نرخ 
ــر ارزش افزوده  ــات ب مالي
ــهرداری ها  ش به  درصدی 

اختصاص يابد كه اين راهی برای تحقق درآمد پايدار برای 
ــهرداری ها و رهايی از درآمدهای ناپايداری نظير فروش  ش

تراكم می باشد.
ــاره به اين كه كالن شهر، از لحاظ  ــهردار اصفهان، با اش ش
ــگری بايد به صورت ملی و بين  تاريخی، فرهنگی و گردش
المللی مطرح باشد ادامه داد: مگر چند شهر تاريخی همانند 
ــيراز در كشورمان داريم و اين در حالی است  اصفهان و ش
ــرايط  ــور نيز قرار دارد و از ش كه اصفهان در چهار راه كش

خاص ويژه ای برخوردار می باشد.
ــرای طرح های ملی  ــت برای اج ــد كرد: الزم اس وی تأكي
ــود بنابراين تعيين  ــژه توجه ش ــه صورت وي ــه اصفهان ب ب
درآمدهای پايدار برای اين كالنشهر در راستای برنامه ريزی 

پايدار ضروری است.
ــت: اصفهان در بين شهرهای ديگر كشور از  وی اذعان داش
ــت بنابراين حق  ــاظ پرداخت ماليات رتبه دوم را داراس لح
اين شهر می باشد درصدی از ماليات خود را برای توسعه و 

نگهداری شهر هزينه نمود.
تعیین سهم شهرداری از مترو بعد از تکمیل اين طرح

شهردار اصفهان در ارتباط با مباحث سهم پرداخت اعتبارات 
مترو از سوی دولت و شهرداری اعالم كرد: فقط برای خط 
شمال- جنوب مترو اصفهان يک هزار ميليارد تومان بودجه 
ــت اين در حالی است كه براساس قانون 50 درصد  نياز اس
ــتی  ــهرداری بايس ــهم اين بودجه را دولت و مابقی را ش س

پرداخت نمايد.
دكتر سقاييان نژاد با بيان اين كه در پروژه های محله محوری 
ــال آينده دو موضوع آسفالت و پياده روسازی در دستور  س
كار قرار می گيرد،  خاطرنشان كرد: به طور مثال در آسفالت 
معابر اصلی در سال 89، 5 ميليارد تومان بودجه اختصاص 
ــال 30 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه  يافت ولی امس

10 ميليارد آن تنها صرف تهيه قبر می شود.
وی اظهار داشت: برای آسفالت معابر سعی شده به منطقه ها 
ــد آن را به  ــه تنها 30 درص ــود به طوری ك ــار وارد نش فش
ــدی بپردازند و 40 درصد آن به صورت متراكم  صورت نق

سيار و 30 درصد به صورت معوض پرداخت شود.
ــه طبق  ــن بودج ــل از تدوي ــت: قب ــان گف ــهردار اصفه ش
نظرسنجی های به عمل آمده در منطقه های 14 گانه نيازها و 

اولويت های هر نقطه از ديدگاه مردم شناسايی شده است.
دكتر سقاييان نژاد با اشاره به تهيه نرم افزار بر پايه ERP و 

استقرار سيستم بودجه و بانک های اطالعاتی مرتبط بر روی 
ــه را فراهم می كند وضعيت  ــزود: اين نرم افزار زمين آنها اف
بودجه بندی شهرداری، وضعيت پروژه ها و نظرسنجی ها را 

در يک صفحه مشاهده كرد.
ــهرداری الكترونيكی و  ــرد تحقق ش ــا تأكيد بر رويك وی ب
ــات و ارتباطات در مديريت  ــعه كاربرد فناوری اطالع توس
شهری در بودجه سال 90 تصريح كرد: در تدوين بودجه به 
ــهری در زمينه ايجاد زيرساخت،  حمل و نقل و ترافيک ش
ــانی  ــک و تكميل به روز رس ــی ترافي ــت و مهندس مديري
تجهيزات توجه ويژه شده است. شهردار اصفهان با تأكيد بر 
ــده است،  ادامه  اين كه بودجه به صورت انقباضی تدوين ش
ــال آينده به تقويت و توسعه حمل و نقل عمومی به  داد: س
ويژه اتوبوس رانی، قطار شهريو تراموا نگاه ويژه ای خواهد 
ــقائيان نژاد در ادامه با اشاره به ارتقا و توسعه  ــد. دكتر س ش
كمی و كيفی فضای سبز از طريق پارك های جديد شهری و 
محلی،  توسعه كمربند سبز شهر و درخت كاری اضافه كرد: 
با توجه به افزايش آلودگی هوا در سال جاری جايگاه فضای 
ــيار مهم است. بنابراين تكميل و  ــبز در توسعه پايدار بس س
ساماندهی فضای سبز موجود و افزايش بهره وری و كارايی 
آنها در دستور كار قرار گرفته است. وی همچنين به تكميل 
ــه آبياری تحت  ــانی و توجه ب ــبكه های آبياری و آب رس ش
ــاس برنامه ريزی های  ــاره كرد و بيان داشت: براس فشار اش
ــده شهرداری در نظر دارد از انرژی خورشيدی در  انجام ش
ــنايی پارك ها، چراغ های ترافيكی تقاطع ها و روشنايی  روش
فضاهای شهری استفاده نمايد. شهردار اصفهان توجه خاص 
ــاط و شادابی مردم و زيباسازی و بهسازی محيط  به امر نش
ــهر و توسعه  ــهری، توجه به امور اجتماعی و فرهنگی ش ش
ــی با اولويت مشاركت مردمی را از  مراكز فرهنگی و ورزش
ــده معرفی كرد و گفت:  ــال آين ديگر ويژگی های بودجه س
ــردی در زمينه های  ــات و پژوهش های كارب ــعه مطالع توس
مورد نياز شهر، پيش بينی، انجام آزادسازی اراضی مورد نياز 
ــتفاده از منابع خارج از شهرداری از  طرح ها و پيش بينی اس

ويژگی های بودجه سال آتی خواهد بود.
ــاخص در  ــروژه ش 25 پ
ــال آينده شهر  برنامه س

اصفهان
دكتر سقاييان نژاد با تأكيد 
ــروژه  ــه 25 پ ــن ك ــر اي ب
ــاخص در شهر اصفهان  ش
در سال 90 در نظر گرفته 
ــزود: 14  ــت،  اف ــده اس ش
ــروژه در منطقه 14 گانه  پ
ــاخص در  و 11 پروژه ش
كل شهر اصفهان از طريق 
انجام  مركزی  ــهرداری  ش

می شود.
وی تصريح كرد: فاز دوم 
احيای ميدان تاريخی امام 
ــای بافت  ــی )ع(، احي عل
در  ــاد  آب همت  ــوده  فرس
ــرق چهارباغ، زيرگذر  ــازی ش منطقه 6، ادامه روند بدنه س
ــته، احداث بزرگ ترين شهر  ــهيد الوی، پروژه باغ گلدس ش
ــزار و جنوب ميدان امام  ــازی، اتمام خيابان های ابوذر، گل ب
)ره(، همچنين پروژه قطار شهری و تراموا و از همه مهم تر 
ــران  ــالن های اجالس برای برگزاری اجالس س احداث س
ــورهای غيرمتعهد از پروژه های شاخص شهرداری در  كش

سال آينده است.
بودجه از زبان ارقام

ــی های انجام شده  ــاس بررس ــهردار اصفهان گفت: براس ش
ــد كه  ــال 90، 470 ميليارد تومان در نظر گرفته ش بودجه س
ــرف هزينه های جاری و 67/2  32/8 درصد اين بودجه ص

درصد به فعاليت های عمرانی اختصاص دارد.
ــقاييان نژاد با اشاره به اين كه از كل بودجه در نظر  دكتر س
گرفته شده 67/2 درصد آن به فعاليت های عمرانی و 32/8 
ــد به فعاليت های جاری اختصاص دارد، تصريح كرد:  درص
ــد از اين بودجه يعنی 197 ميليارد تومان از طريق  42 درص
عوارض و مازاد تراكم، 6/4 درصد معادل 29 ميليارد تومان 

ــاختمانی، 5/7 درصد  ــر پروانه های س ــق عوارض ب از طري
ــل فروش اموال غيرمنقول،  ــادل 27 ميليارد تومان از مح مع
4/9 درصد يعنی 23 ميليارد تومان از جريمه كميسيون ماده 
ــارد تومان از طريق وام  ــد معادل 21 ميلي 100 و 4/5 درص

تأمين می شود.
وی با تأكيد بر اين كه 61 درصد بودجه 90 مربوط به بخش 
ــان كرد: اگر نگاهی  ــاختمانی است، خاطرنش درآمدهای س
ــيم سهم درآمدهای  ــال های گذشته داشته باش به بودجه س
ــهرداری رو به كاهش است چرا كه اين سهم  ساختمانی ش
در سال 88، 74 درصد و در سال 89، 68 درصد بوده است. 
ــت: از بودجه سال 90، 6/7  ــقاييان نژاد اظهار داش دكتر س
ميليارد تومان از محل درآمدهای ساختمانی و 53/2 ميليارد 
ــاختمانی يعنی درآمدهای  ــان از محل درآمدهای غيرس توم

پايدار تأمين می شود.
ــد از بودجه عمرانی  ــه 19/4 درص ــاره به اين ك ــا اش وی ب
ــاص دارد،  ادامه داد: بودجه  به فعاليت های فرهنگی اختص
ــاب فعاليت های جاری 32/4  فعاليت های فرهنگی با احتس
ــوزش فرهنگ  ــه فعاليت هايی نظير آم ــه ب ــت ك درصد اس

شهروندی، كمک به مساجد و ورزش و غيره می پردازد.
ــران  ــالن های اجالس س ــن مجموعه س ــداری زمی خري

غیرمتعهدها
ــريح جزييات بودجه سال 90  ــهردار اصفهان بعد از تش ش
ــئواالت خبرنگاران در  ــی خود به س ــه مطبوعات در مصاحب
ــوص درآمدهای پايدار،  تعيين زمين به منظور احداث  خص
ــهرداری در راه  ــالن های اجالس غيرمتعهدها و سهم ش س

اندازی مترو پاسخ داد.
ــران غيرمتعهدها در  ــزاری اجالس س ــاره به برگ وی با اش
اصفهان در آبان ماه سال 1391 گفت: با توجه به بررسی های 
انجام شده بين استان های اصفهان و فارس برقرار شد و در 
نشستی بين هيأت دولت و مشاوران در نهايت مقرر گرديد 
ــور دنيا باشد و تفاهم نامه ای در اين  اصفهان ميزبان 18 كش

خصوص به امضا رسيد.
ــاس اين تفاهم  ــاره به اين كه براس ــهردار اصفهان با اش ش
ــال اين  ــد كه ظرف 2 س ــهرداری اصفهان متعهد ش نامه ش
ــالن ها را احداث و تجهيز نمايد، تأكيد كرد: براساس اين  س
ــكل بگيرد و  ــالن های اجالس در اصفهان ش مصوبه بايد س
ــرويس  ــتی به 10 هزار نفر با صندلی VIP س در واقع بايس

دهی شود.
ــاره به نقاط مثبت برگزاری اين اجالس  سقاييان نژاد با اش
در اصفهان تصريح كرد: در صورت برگزاری كنفرانس های 
بين المللی در اصفهان، فرودگاه اين شهر بين المللی خواهد 
ــير اصفهان- تهران نيز بايستی فعال  ــد و قطار سريع الس ش
شود در ضمن اعتبار و منزلت شهر افزايش می يابد و اقتصاد 
آن دگرگون شده و زمينه گسترش صنعت توريسم و رونق 

اقتصادی و اجتماعی نيز فراهم می شود.
ــازی،  جا به جايی تأسيسات  ــاره به اين كه آزادس وی با اش
ــن معوض ها به غير از بودجه های نقدی برای پروژه  و تأمي
ــت تأكيد كرد:  ــوی شهرداری پرداخت شده اس مترو از س
ــاس انجام مباحث مالی آن تكميل و كامل  ــند براس يک س
ــت همچنين در مورد اين پروژه ملی نيز اين مهم صدق  اس

می كند.
ــهم 50-50  ــان ادامه داد: در حال حاضر س ــهردار اصفه ش
ــت اما  ــهرداری مالك نيس ــا 70-30 درصدی دولت و ش ي
ــی برای اين پروژه  ــت تخصيص اعتبارات مل آنچه مهم اس
ــبات از لحاظ قانونی  ــد همچنين ديوان محاس ملی می باش

نظارت های الزم را در اين خصوص خواهد داشت.
وی از تخصيص دو ميليارد دالر براساس مصوبه مجلس به 
مترو اصفهان و ديگر كالنشهرها سخن به ميان آورد و ادامه 
داد: حداقل برطبق اين مصوبه 110 ميليارد تومان برای مترو 
اصفهان اختصاص داده شده كه الزم است اين اعتبار جهت 
ــيگنالينگ، مخابرات و واگن های مترو اين  خريد مباحث س

كالنشهر پرداخت شود.
وی با اشاره به اين كه هر گونه تأخير در اجرای پروژه های 
ــی، هزينه اجرای طرح ها را افزايش می دهد از دولت  عمران
ــده مترو اصفهان هر  ــت تا بودجه تعيين ش و مجلس خواس
ــرع وقت مردم از اين  ــريع تر اختصاص يابد تا در اس چه س

طرح ملی بهره ببرند. 

شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

بودجه سال 90 واقع بينانه تنظيم شده است

در تدوین بودجه سال 
90 توجه به عدالت 
محوری در توزیع منابع 
و امکانات در سطح شهر 
و تخصیص اعتبارات 
جهت کمک و محرومیت 
زدایی به منطقه هایی 
با برخوداری کم نیز در 
نظر لحاظ شده است
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