
مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
برخي  قيمت  گفت:  بختياري  و  چهـارمحــال 
كاالهاي اساسي در اين استان از ميانگين كشوري 
پايين تر است. به گزارش فارس از شهركرد، علي 
اين  بازار  تنظيم  شوراي  نشست  در  شهريارپور 
استان اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندسازي 
يارانه ها آرامش بر بازار اين استان حاكم است و 

بازار روند معمول و طبيعي خود را طي مي كند. 
و  اولويت دار  كاالهاي  قيمت  كرد:  تصريح  وي 
اساسي مورد نياز مردم در چهارمحال و بختياري 
از نوسان زيادي برخوردار نبوده و نرخ ها از تعادل 
خوبي برخوردار است. شهريارپور ادامه داد: حتي 
در برخي كاالها قيمت ها از ميانگين كشوري هم 
پايين تر است كه همكاري خوب مردم و اصناف 
با مسئوالن و تالش شبانه روزي دست اندركاران 
امر در اين راستا قابل تقدير است. وي همچنين 
با اشاره به آغاز اجراي طرح آمايش تجاري در 
زيرساخت هاي  توسعه  داشت:  اظهار  استان  اين 
اجراي مطلوب  منظور  به  استان  اين  در  تجاري 
دفتر  مديركل  است.  ضرورت  يك  طرح  اين 
چهارمحال  استانداري  اقتصادي  امور  هماهنگي 
و بختياري به ظرفيت هاي اين استان در راستاي 
 حركت به سمت رشد و توسعه اشاره كرد و گفت: 
چهارمحال و بختياري استعداد الزم براي اجراي 

طرح هاي بزرگ و توسعه همه جانبه را دارد. 
تعامل  و  تالش  با  بايد  مسئوالن  داد:  ادامه  وي 
بيشتر، توسعه زيرساخت هاي تجاري و نيازسنجي 
بختياري در  براي چهارمحال و  مناسبي  جايگاه 
سند آمايش كشور ايجاد كنند. اسماعيل كاوياني 
بختياري  و  چهارمحال  بازرگاني  سازمان  رئيس 
نيز در اين نشست از برپايي نمايشگاه هاي عرضه 
مستقيم كاال و خدمات در نقاط مختلف اين استان 
14 تا 24 اسفندماه خبرداد و افزود: با برگزاري 
اين نمايشگاه ها، كاالهاي اساسي مورد نياز مردم 
در قالب 450 غرفه در شهرهاي مختلف استان 

عرضه مي شود.

در چهارمحال و بختياري؛
قيمت برخي كاالها از ميانگين 

كشوري پايين تر است 

معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان وعده داد:

اختصاص 5 میلیارد ریال 
به رسانه های مکتوب 

اداره كل آموزش و پرورش استان 
ــر دارد در اجرای  اصفهان در نظ
ــكيل  ــاده 13 قانون تش بند 4 م
ــورای آموزش و پرورش در  ش
استان ها و شهرستان ها و مناطق 
كشور، به منظور تبديل به احسن 

ــاس مشخصات تعيين  نمودن امالک خود، اماكن و رقبات زير را بر اس
شده و شرايط و ضوابط مذكور در اين آگهی از طريق مزايده...

 صفحه آخر/ صفحه8

ــران،  عم ــيون  كميس ــس  رئي
ــازی و معماری شواری  شهرس
ارزيابی  ــهر اصفهان  اسالمی ش
ــام كارهای صورت گرفته در  تم
بخش های مختلف شهرداری در 

سال جاری را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان مهندس مصطفی 

بهبهانی ارزيابی و آسيب شناسی امور در بخش هايی كه پيشرفت...
شهرستان/ صفحه4

اين پروژه ها به عنوان بخشی از 
دستاوردهای انقالب شكوهمند 
اسالمی ايران در روزهای بيستم و 
بيست و يكم بهمن ماه با حضور 
مهندس صمصام شريعت معاون 
و  اصفهان  استانداری  عمرانی 

جمعی از مقامات و مسئوالن شهرستان كاشان افتتاح و به مردم سرفراز و 
شهيد پرور شهرستان كاشان...

گزارش/ صفحه6

آگهی مزایده عمومی فروش امالک
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

ضرورت مکانیزه شدن محاسبات در 
شهرداری های مناطق 14 گانه اصفهان 

پروژه هاي قابل افتتاح 
شهرداري کاشان در دهه فجر 1389

صفحه 2

صفحه 8

صفـحهصفـحه
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رهبر معظم انقالب:
باید با همه اشکال اختالف و تفرقه 
میان مسئوالن مقابله کرد

بيانيه شورای هماهنگی تبليغات اسالمی 
استان اصفهان 
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تجليل از روحانيون مبارز و پيشكسوتان 
هيأت هاي مذهبي استان اصفهان

با پرداخت به موقع عوارض نوسازی و عمران شهری عالوه 
 بر مشارکت در عمران و آبادانی شهر خود از ده درصد  
( جایزه خوش حسابی بهرمند شد. » در صوت عدم  100

0 (
دریافت قبض عوارض نوسازی و عمران شهری ملک خود 
حداکثر تا تاریخ 89/12/20 با شماره تلفن 137 تماس 

حاصل فرمایيد.«
روابط عمومي شهرداری اصفهان

شهروندان گرامی

س
فار

س: 
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری

مهدی رفائی

استاندار  امنيتی  معاون سياسی 
خبری  نشست  در  اصفهان 
از  رسانه،  اصحاب  با  ماهانه 
در  خبر  دانشكده  تأسيس 
اختصـــاص و   اصفهـــان 
5 ميليارد ريال بودجه حمايتی 
استان  مكتوب  رسانه های  به 

خبر داد.
محمــد مهـــدی اسمـــاعيلی 
صورت  رايزنی  طبق  گفت: 
تهران،  با دانشكده خبر  گرفته 
دانشكده  آينده  سال  پاييز  از 
كار  به  آغاز  اصفهان  خبر 
خواهد كرد و برای ترم پاييزه 

دانشجو می پذيرد و 70 درصد از پذيرش آن از 
خبرنگاران نشريه های محلی استان خواهد بود 
خواهند  اولويت  پذيرش  در  رسانه  اصحاب  و 
داشت كه با افتتاح اين مركز، امكان رشد تحصيلی 
در گرايش های مختلف رسانه ای فراهم شده و 
دوره های كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد 

در اصفهان تشكيل می شود.
استـــان  فـــرهنگی  بودجــه  به  اشاره  با   وی 
و  توجه  فرهنگی،  بودجه  اختصاص  در  افزود: 
شده  مكتوب  رسانه های  از  ويژه ای  حمايت 
از  حمايت  برای  ريال  ميليارد   5 مبلغ  و  است 
و  فرهنگ  كميته  اختيار  در  محلی  رسانه های 
هنر و رسانه به شكل بودجه متمركز در اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار می گيرد. اسماعيلی 
ادامه داد: در شورای برنامه ريزی و توسعه استان، 
بررسی طرح های فرهنگی پايان پذيرفته است و 
مصوبه های آن نهايی گرديده و به زودی شاهد 
بروز تحول فرهنگی بزرگ و اتفاق های مباركی 

در استان اصفهان خواهيم بود.
فیلم های ممتاز جشنواره بین المللی فیلم 

فجر در اصفهان به نمایش در می آید
معاون استاندار اصفهان از نمايش 20 فيلم منتخب 
جشنواره فجر در 3 سالن سينمايی اصفهان طی 

روزهای 20 الی 27 بهمن ماه خبر داد.
محمد مهدی اسماعيلی گفت: بايد جايگاه ويژه 
هنری اصفهان تثبيت شود و مردم اصفهان اليق 
هنر،  و  فرهنگ  عرصه  در  موجود  بهترين های 
فعاليت اجتماعی و امكانات موجود هستند. وی 
افزود: با توجه به مشاركت كانون های فرهنگی، 
خيمه های انقالب و دهه فجر در 20 نقطه از شهر 
برپا شده كه با سرويس دهی فرهنگی در ايام دهه 

فجر تا 22 بهمن به فعاليت ادامه می دهند.

و  تاریخی  پل های  در  خوانی  آواز  احیاء 
برگزاری برنامه های ویژه نوروز

نوروز  اصفهان  استاندار  امنيتی  سياسی  معاون 
زمان  در  ويژه  جشنواره ای  با  همراه  را  امسال 
زنده  به صورت  دانست كه  سال تحويل همراه 
از چند شبكه تلويزيونی پخش می شود. محمد 
قبيل  از  هايی  برنامه  انجام  اسماعيلی  مهدی 
و  پهلوانی  و  سنتی  ورزش  سنتی،  آوازخوانی 
تاريخی  پل های  در  فرهنگی  برنامه های  انجام 
برنامه های نوروزی توصيف كرد كه طی  از  را 
حمايت  اصفهان  ديدنی  هنر  و  فرهنگ  از  آن 
می شود و همچنين مجموعه فرهنگی فرشچيان 
شاهد برگزاری فستيوال فرهنگی و تئاتر در ايام 
برنامه ها  اين  هزينه های  كه  بود  نوروز خواهد 
توسط استانداری از بودجه فرهنگی استان تأمين 
محل  جانمايی  به  همچنين  اسماعيلی  می شود. 
جديد انبار توزيع اشاره كرد و افزود: ساماندهی 
به توزيع مطبوعات در اصفهان از اولويت های 

فرهنگی است كه با جديت دنبال می شود. 
نظارت دقیق روزانه بر بازار و قیمت ها 

توسط مدیریت استان 
معاون سياسی امنيتی استاندار اصفهان از نظارت 
دقيق روزانه به بازار و قيمت ها سخن به ميان آورد 
و گفت: در همه حوزه های مصرفی رصد روزانه 
بر قيمت ها وجود دارد و كارگروه های ويژه با 
بازار را  بازرگانی و تعزيرات،  همكاری سازمان 
به طور  تخلف  موارد  كه  دارند  كامل  كنترل  در 
 دقيق گزارش می شود. محمد مهدی اسماعيلی 
افزود: در استان اصفهان مصرف انرژی از ميانگين 
سرانه باالتر و چهار برابر كشورهای ديگر است كه 
كاهش آن بايد در دستور كار قرار گيرد و اصالح 
اقليم های مصرف انرژی برای محاسبه تعرفه ها 
مورد تجديد نظر قرار گرفته و با انجام مكاتبات 

مشكل  نيرو،  وزارت  با  ويژه 
استان  شهرستان های  برخی 
در مورد تعرفه آب و برق حل 
شده است. وی روند هدفمندی 
يارانه ها را مثبت ارزيابی كرد 
و استان اصفهان را در آرامش 
و  مشكل  هيچ  بدون  كامل 
اجرای  از  پس  بی نظمی 
اذعان  و  كرد  توصيف   طرح 
داشت: فعــاليت كميته هـــای 
حمل و نقل و سوخت، ستاد 
تنظيم بازار و كميته اقدام های 
ايجابی استان در كشور نمونه 

بوده است.
سال؛  پایانی  روزهای  در 
کلنگ زنی سالــن اجالس 
سران غیر متعهدهــا در اصفهــــان زده 

می شود
گفت:  اصفهان  استاندار  امنيتی  سياسی  معاون 
خصوص  در  كه  هايی  مشكل  حل  به  توجه  با 
اجالس  سالن های  برای  شده  جانمايی  زمين 
سران متعهدها به وجود آمده بود، كلنگ احداث 
می شود.  زده  سال  پايان  تا  ملی  پروژه  اين 
محمدمهدی اسماعيلی افزود: در زمين 50 هكتاری 
آينده  در  كشوری،  شهيد  شهرک  مجموعه  در 
بود  اين سالن ها خواهيم  احداث  نزديك شاهد 
و هزينه 28 ميليارد تومانی دولت نيز با پيگيری 
استان در اختيار شهرداری قرار گرفته كه با توجه 
به اهميت اين مسأله، مجموعه استان برای تحقق 
خواهند  تالش  حيثيتی  و  ملی  پروژه  اين   سريع 

كرد.
تا  باید  اصفهان  مصالی  بزرگ  شبستان 

رمضان سال 90 راه اندازی شود
اصفهـــان  استانـــدار  امنيتی  سياسی   معـــاون 
گفت: مردم و رسانه ها بايد مطالبه و درخواست 
خود در خصوص مصلی را به صراحت از هيأت 
امنای آن طلب كنند. محمد مهدی اسماعيلی افزود: 
با توجه به اختصاص بودجه 7 ميليارد تومانی كه 
3/5 ميليارد آن توسط مديريت استان پرداخت شده، 
هيأت امنا متعهد شده اند كه شبستان بزرگ مصلی 
را تا ماه رمضان سال 90 به بهره برداری برسانند و 
به درخواست ديرينه مردم پاسخ دهند. وی تصريح 
كرد: مصلی از ابتدای تأسيس، مشكل های حقوقی 
داشته كه در حال پيگيری در دادگاه است و قابل 
حل می باشد. اما مسأله اصلی اين است كه هيأت 
امنا بايد با برنامه ريزی صحيح به تعهد خود مبنی بر 
تحويل شبستان تا رمضان 90 با توجه به اختصاص 

بودجه و تحويل مبلغ عمل نمايند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان وعده داد:
اختصاص 5 ميليارد ريال به رسانه های مكتوب 

جهان نما

جهان نما

ایران

بهمن زین الدین

داشته  اسالم  تاريخ  به  نگاهی جامع  اگر 
با  را  قرن  چهارده  اين  وقايع  و  باشيم 
از  يابيم پس  می  در  كنيم،  مطالعه  دقت 
پيامبر اسالم)ص( فهم درست از اسالم به 
انحراف گراييد و قرائت هايی از اسالم پيدا 
شد كه هيچ نسبتی با اسالم پيامبر)ص( 

نداشت.
پس از حضرت رسول اكرم)ص( اوصيای 
آن حضرت تالش های سختی كردند تا 
اسالم صحيح و واقعی را تبيين كنند و كج 
فهمی ها و بدفهمی ها را بزدايند، چنانكه 
دوران  در  علی)ع(  حضرت  مبارزات 

حكومتش بر سر فهم اسالم بود. 
اين موضوع در دوران امامت و حكومت 
ساير امامان معصوم)ع( نيز ادامه داشت. 
و  اسالم)ص(  پيامبر  از  پس  واقع  در 
ائمه  امامت  دوران  از  پس  به خصوص 
كبری،  غيبت  دوران  آغاز  و  معصوم)ع( 
اسالم پيوسته در معرض تخريب بوده و 
تا  است  كرده  قدرت سياسی تالش  هر 
آن را در جهت منافع خود به كار گيرد 
و به اين ترتيب قرائت ها و تعابير مختلفی 
اسالم  خلفا،  اسالم  نمود:  رخ  اسالم،  از 

امويان، اسالم عباسيان و...
امام  حضرت  تعبير  به  حقيقت  در 
مختلف  دوران  در  اسالم  خمينی)ره(، 
مسخ شد. به بيان ديگر در دوران مختلف 
نظام های سياسی حاكم هر كدام با فاصله 
گرفتن از هويت واقعی اين دين بزرگ، 
خواهان اسالم بی هويتی بودند تا بتوانند به 
واسطه آن به راحتی بر مردمی بی هويت 
حكومت كنند. در اين ميان قيام جاودانه 
كه  داد  نشان  حسين)ع(  امام  حضرت 
عدالت  و  عزت  حريت،  مكتب  اسالم 
است. آن حضرت با حماسه خونين خود 
فهم صحيح از اسالم را جاودانگی بخشيد. 
قيام خونين حضرت امام حسين)ع( باعث 
شد در طول تاريخ پس از آن تاكنون و 
تا هميشه تاريخ در هر زمان و مكان و 
نظام سياسی كه انديشه های منفعت طلب 
و مادی گرا سعی كردند با منحرف كردن 
و  خواست  سمت  به  و چرخش  اسالم 
سليقه خود، آن را از راه اصلی منحرف 
كنند؛ فرياد آزاديخواه و عدالت طلبی در 
خونين  پرچم  و  شده  بلند  دين  از  دفاع 
حضرت اباعبداله الحسين)ع( را همچنان 
برافراشته نگه دارد. اما يكی از انحرافاتی 
كه در قرون اخير و با ظهور انديشه های 
مدرن در مورد اديان ابراهيمی و به ويژه 
يا  كردن  سكوالر  داد،  رخ  اسالم  دين 
جدا  و  دين  كردن  عرفی  ديگر  بيان  به 
از  بود. يكی  بدنه حكومت  از  آن  كردن 
منزوی  شده  سكوالر  دين  آسيب های 
شدن چهره های مذهبی است. اما پيامد 
بزرگ تر و خطرناک تر اين مبحث انزوای 
خودخواسته علما و فقهاست. اين موضوع 
در ميان علما و فقهای متأخر و هم عصر 
با دوران مدرن بيشتر ديده می شود. با نگاه 
به سير حكمت در ميان فقهای اسالمی در 
ايران در سده های اخير در می يابيم كه 
اغلب آنان توجه خود را از حكمت عملی 
به سمت حكمت نظری متمايل و محدود 
می كردند. در واقع قرائت جديدی كه از 
اسالم منهای حكومت در سده های اخير 
اعالم می شد اين دسته از فقها و علما را 
به سمت حكمت نظری آن هم دورترين 
می داد.  سوق  عمل  عرصه  از  شاخه ها 
اينجاست كه تفاوت آشكار و جايگاه بلند 
مرتبه امام خمينی)ره( در ميان ساير فقها و 

علما به خوبی مشخص می شود.
صرف  گفتن  و  مباحثه  خمينی)ره(  امام 
بدون عمل را كافی نمی دانستند و بارها 
می كردند  توصيه  خويش  شاگردان  به 
دوا  را  دردها  تنهايی  به  گفتن  مسأله   كه 
نمی كند. معمار كبير انقالب اسالمی معتقد 
بود كه انسانی می تواند اسالم را بزرگ 
كند كه به درد اسالم بخورد. در واقع اين 
نظر امام خمينی)ره( نشانه نهايت توجه 
ايشان به عمل و مبارزه است. ايشان در 
اند:  فرموده  پويا  و  زنده  اسالم  معرفی 
اسالم مكتب تحرک است و قرآن كريم، 
كتاب تحرک، تحرک از طبيعت به غيب، 
تحرک از ماديت به معنويت، تحرک در 
راه عدالت، تحرک در برقراری حكومت 
عدل. اين موضوع به خوبی نشان می دهد 
به  رسيدن  خمينی)ره(  امام  ديدگاه  از 
مبارزاتی  برنامه ريزی عملی و  با  هدف 
تاريخ  وقتی  واقع  در  می شود.  ميسر 
مبارزات سياسی ايشان را مطالعه می كنيم 
 می بينيم از سال 1342 و شروع مبارزات

سياسی شان، همواره حرف و عمل و طرح 
مسأله و پاسخ مبارزاتی به آن، در تمامی 

شئون رفتاری ايشان توأم بوده است.
امام خمينی)ره( در طرح مسأله چيستی و 
چگونگی حكومت اسالمی نيز به مبارزه 
مبارزه  به  نيز  را  ديگران  و  می انديشد 
اگر  كه  گفت  می توان  می كند.  دعوت 
ايدئولوژی مبارزاتی امام خمينی)ره( مانند 
و  متأخر در حرف  فقهای  ساير علما و 
مباحثه خالصه می شد هرگز راهبرد قوی 
و مستحكمی برای سرنگونی رژيم پهلوی 

ارايه نمی شد.
اما امام خمينی)ره( در ايدئولوژی عملی 
خود هرگونه مصالحه و سازش با رژيم 
طاغوت را غير ممكن دانسته و ناكارايی 
از سوی  كه  را  قبلی  نسخه های  تمامی 
علمای مذهبی و روشنفكران ليبرال ارايه 
اعالم  عمل  در  و  به صراحت  بود  شده 
خمينی)ره(  امام  ايدئولوژی  در  كردند. 
برقراری  و  اسالمی  غير  رژيم  مبارزه 
آن  مواضع  از  ذره ای  اسالمی  جمهوری 
عقب ننشسته و آن را به سر منزل مقصود 

رساندند.
امام  حضرت  عملی  مبارزات  واقع  در 
خمينی)ره( از آن جهت متمايز و برجسته 
است كه ايشان برای كسب ارزش بزرگی 
به نام »استقالل« سعی و تالش می كردند، 
زيرا آنچه از مباحثه و حرف بر می آيد 
تنها ارايه نظريه و ديدگاه است كه حتی 
گاه ممكن است منفعالنه نيز باشد اما گام 
نهادن عملی در عرصه پيكار، اقدامی است 
كه در سيره ايشان به معنی راه برون رفت 
استقالل  به  رسيدن  و  شاهی  استبداد  از 
امام  حضرت  واقع  در  گيرد.  انجام  بايد 
عملی  عنوان  به  استقالل  از  خمينی)ره( 
يك  تاريخ  و  هويت  به  كه  می كند  ياد 
ملت، ارزش و سربلندی می بخشد. ايشان 
می فرمايد: ما برای حيات، زير سلطه غير، 
ارزش قائل نيستيم. ما ارزش حيات را به 
تمام  با  ما  می دانيم...  استقالل  و  آزادی 
قدرت هايی كه بخواهند به مملكت ما 
تجاوز كنند مبارزه خواهيم كرد... امروز 
اراده ملت است و ملت با اراده قوی خود 
موظف  اسالمی،  دستورات  به  ايمان  و 

است با هر قدرتی مبارزه كند.
با مطالعه همين جمله های كوتاه به خوبی 
در می يابيم امام خمينی)ره( مبارزه را عامل 
اصلی آزادی ملت می داند و باالتر از آن، 
ملت را موظف می داند كه برای به دست 
آوردن اين آزادی بايد از راه مبارزه اقدام 
نمايد. اما نكته مهم ديگری كه از همين 
كرد،  درک  می توان  كوتاه  جمله های 
رسيدن  برای  خمينی)ره(  امام  قاطعيت 
شجاعتی  و  صراحت  است.  هدف  به 
داشتند  خود  نظرات  بيان  در  ايشان  كه 
يكی از بزرگ ترين پشتوانه های تحقق 
انقالب اسالمی بود. ايشان بدون هراس از 
تهديدهای نظام شاهنشاهی پهلوی مواضع 
انقالب اسالمی را به صراحت اعالم نموده 
و برای تحقق آنها پافشاری می كردند. اما 
يكی از خصوصيات برجسته معمار كبير 
انقالب اسالمی، بی توجهی به بدگويی ها 
و توطئه برخی عناصر كوته فكر بود كه 
علت اين خصوصيت را می توان در الهی 
بودن شخصيت ايشان جستجو كرد. يكی 
از ويژگی های برجسته امام خمينی)ره( 
ايشان  عمل  و  پيام  كالم،  بودن  الهی 
سياسی–  رهبر  تنها  امام  واقع  در  است. 
انقالبی نبود بلكه فراتر از الگوهای رايج 
بود.  الهی  رهبری  موجود،  قالب های  و 
بزرگ  متفكر  صدر،  محمدباقر  ا...  آيت 
رهبری  عراق،  انقالبيون  رهبر  و  شيعه 
توصيف  اينگونه  را  خمينی)ره(   امام 
امام خمينی)ره( در طرح شعار  می كند: 
جمهوری اسالمی، استمرار دعوت پيامبران 
و  محمد)ص(  حضرت  نقش  تداوم  و 
حضرت علی)ع( در اقامه حكم خدا بر 
روی زمين شد و مظهر صادقانه ای از عمق 
وجدان اين امت گرديد كه هيچ بزرگی و 
عظمتی را برای خود، جز در سايه اسالم 
نمی بيند. اراده پوالدين امام خمينی)ره( و 
اعتماد به نفس ايشان، جرأت و جسارت 
مردم را در مبارزه با رژيم پهلوی بيشتر 
می كرد. دليری و جرأت حضرت امام به 
الگويی برای نخبگان و توده ها تبديل شد 
و در آفرينش روحيه انقالبی و گسترش 
آن كه يكی از شرايط اصلی وقوع و تداوم 

انقالب است بسيار مؤثر بود.
امام)ره( هم پيش از آغاز حركت نهايی 
انقالب كه از 19 دی 1357 شروع شد و 
هم در جريان حركت انقالب در سال های 
56 و 57، اين قاطعيت را نشان می داد. 
قاطعيت و صالبت ايشان در اعالم صريح 
مواضع ملت، باعث بسيج عمومی و به 
صحنه آمدن تمامی اقشار حتی نخبگان 
می شد. در واقع مبارزات عملی امام باعث 
می شد به جز وابستگان به رژيم پهلوی، 
ساير اقشار در صحنه حاضر شوند و فرمان 

ايشان را لبيك بگويند.
در يك كالم بايد گفت كه امام خمينی)ره( 
معيـــار و شاخص انقـــالب اسالمی، 
انديشمندی بزرگ و تاريخ ساز بود كه راه 
رسيدن به هدف نهايی را گام نهادن عملی 
در راه می دانستند و وجوب اجتماعی – 
تاريخی مبارزه را امری بديهی و ضروری 
انقالب  معظم  رهبر  می كردند.  قلمداد 
ای،  خامنه  ا...  آيت  حضرت   اسالمی 
درباره رهبــری الهی امــام خمينی)ره( 
می فرمايد: آن رهبر حكيم و فقيه... خود 
ايمان و عمل  اين حركت در  پيشاهنگ 
لبريز  ايمان، جان او را چنان  اين  شد و 
كرده بود كه توانست دل های بی ايمان و 
ظرف های تهی را از فيض ايمان خود در 

صحنه های عمل، لبريز و سيراب كند.

نصف النهار
رویترز نسبت داد: 

مسئولیت انفجار فرودگاه مسکو 
برعهده شورشیان اسالمگرا 

اسالمگرا  شورشيان  داد:  گزارش  نامشخص  مبدأ  از  رويترز  خبرگزاری 
مسئوليت انفجار فرودگاه مسكو را برعهده گرفتند. بنابراين خبر، عمر اف 
46 ساله با انتشار كليپ ويديويی در وبگاه منتسب به اسالمگرايان اعالم 
كرد كه حمله های مشابه بيشتری به منظور وادار كردن روسيه به اعطای 
استقالل به مناطق مسلمان نشين در قفقاز شامل چچن،  داغستان و ديگر 

مناطق مسلمان نشين نزديك به اين منطقه انجام خواهد گرفت. 
وی در توضيحی افزود: حمله به فرودگاه دومود دوو مسكو در تاريخ 
24 ژانويه عمليات هدايت شده ويژه به طور مستقيم عليه مردم روسيه و 
نخست وزير اين كشور )والديمير پوتين( است. عمر اف در اين فيلم يا 

كليپ ويديويی با لباس و ظاهر جنگی حاضر شد.

استقبال امریکا از نتیجه همه پرسی 
در سودان 

هيالری كلينتون وزير خارجه امريكا از انتخابات تاريخی در سودان كه منجر 
به جدايی جنوب آن كشور شد، استقبال كرد و گفت كه امريكا در نظر دارد 
سودان را از ليست سياه ترور امريكا خارج كند. كلينتون گفت ما رهبران شمال 
و جنوب سودان را به تداوم همكاری برای اجرای كامل پيمان صلح سال 
2005 كه منجر به برگزاری همه پرسی اخير شد، دعوت می كنيم. وی افزود كه 
مقام های امريكايی رهبران دو ناحيه سودان را به همكاری مناسب با يكديگر به 
منظور دستيابی به ترتيبات پس از همه پرسی كه می تواند تعبيركننده آينده آنان 

و هدايت ايشان به سوی رابطه دو جانبه سودمند باشد، فرا می خوانند. 
آمريكا به تازگی نشان داده است كه تمايل دارد رابطه خود را با سودان كه به 
دنبال درگيری ها در دارفور واقع در جنوب آن كشور تيره شده بود، بهبود 
بخشد. كلينتون گفت كه امريكا روندی را به منظور برداشتن نام سودان از 
ليست سياه كشورهای بانی ترور آغاز كرده است. وی افزود كه برداشتن نام 
سودان از ليست سياه در صورتی امكان پذير است كه آن كشور به همه موارد 
بر طبق معيارهايی كه در قانون امريكا آورده شده است، عمل كند. وزير خارجه 
امريكا گفت كه معيارها شامل اطمينان حاصل كردن از حمايت نكردن سودان 

از تروريسم طی يك دوره شش ماهه و تداوم بر اين كار در آينده است. 

برای حمایت از دموکراسی مورد عالقه 
واشنگتن؛ 

ناوهای هواپیمابر امریکا به آب های 
ساحلی مصر اعزام شدند 

دولت امريكا كه از آغاز تحوالت سياسی و تظاهرات گسترده مردم مصر 
عليه حكومت حسنی مبارک از دو هفته پيش، مواضع مبهم و نامشخصی را 
در قبال اين تحوالت اتخاذ كرده است، به تازگی ناوهای هواپيمابر خود را 
همراه صدها نيروی نظامی به سواحل مصر اعزام كرده است. به گزارش ايرنا، 
اخبار رسانه های خارجی حاكی است كه ناو هواپيمابر »كارسارژ« كه عالوه 
بر تعدادی هواپيمای جنگنده و بالگرد نظامی، حدود 800 تفنگدار دريايی 
را نيز با خود حمل می كند، وارد آب های دريای سرخ شده است. طبق 
اخبار و گزارش ها، دولت امريكا مدعی شده است كه اعزام نيروها و ادوات 
نظامی به آب های ساحلی مصر به منظور كمك به عمليات خارج كردن 
شهروندان امريكايی از مصر در صورت متشنج تر شدن اوضاع در اين كشور 
انجام شده است. حضور نظامی امريكا در سواحل مصر به بهانه كمك به 
خارج كردن شهروندان امريكايی از مصر، در حالی صورت گرفته است كه 
مقام های وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( ادعا كرده اند قصد مداخله نظامی در 
امور مصر را ندارند و اعزام نيروهای نظامی به آب های ساحلی مصر فقط 
يك اقدام احتياطی است. باراک اوباما در چند روز گذشته بارها از ضرورت 
انتقال قدرت در مصر و عمل كردن مبارک به خواسته های مردم سخن گفته 
و اين درحالی است كه هيالری كلينتون )وزير خارجه آمريكا( اعالم كرد كه 
كناره گيری مبارک از قدرت در كوتاه مدت عملی نيست. اگرچه دولت امريكا 
مدعی حمايت از مردم مصر در تحوالت اخير اين كشور است، اما با توجه به 
خواسته اصلی مردم مصر مبنی بر كناره گيری هرچه سريعتر مبارک، اظهارات 
كلينتون نشان داد كه شعار حمايت كاخ سفيد از حركت مردم مصر فقط يك 
ترفند تبليغاتی است و واشنگتن هدفی غير از حمايت از خواسته مردم مصر را 

در اين كشور دنبال می كند. 

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان 

زاینده رود
»والفجر و ليال عشر«

يادآور حماسه ها و دالوری های مردمی است كه در  ا... 22 بهمن  يوم 
نيز تحت  و  انسجام خويش  و  اتحاد  و  پروردگار  عنايات حضرت  سايه 
لوای رهبری خردمندانه امام خمينی)ره( بر طاغوت زمان پيروز شدند و 
يادآور  روز  اين  ديدند.  خود  به چشم  را  پروردگار  نصرت  وعده  تحقق 
حماسه مردان و زنانی است كه با هدف برپايی حكومت اسالمی و برقراری 
مساوات، آزادی و استقالل از جان و مال خويش گذشتند و در برابر ظلم 
ها، ستم ها و بی عدالتی ها ايستادند؛ آری، فجر انقالب فجر ارزش ها و 

رويش ها بود.
فجر انقالب فجر بيداری مسلمانان و مستضعفان در سراسر جهان بود تا آنجا 
كه هم اكنون پس از گذشت سه دهه از پيروزی انقالب، شاهد رويش جوانه 
های مبارزه و حماسه در سراسر كشورهای اسالمی با سرمشق گيری از شجره 

تنومند انقالب اسالمی و انديشه سترگ امام خمينی)ره( هستيم.
با وجود توطئه های استكبار جهانی نظام جمهوری اسالمی در عرصه های 
مختلف علوم و فنون خاص دفاعی، پزشكی، صنعتی، فرهنگی و اقتصادی 
پيشرفت های فراوان و چشمگيری داشته است. اينها همه و همه شاهد آن 
است كه انقالب اسالمی چون رودی خروشان جاری است و تشنگان معنويت 
و ايمان و آزادی را از زالل خود بهره مند می سازد. رمز ماندگاری اين انقالب 
عنايات حضرت پروردگار، رهبری خردمندانه انقالب، وحدت و يكپارچگی 
مردم و حضور آنان در صحنه های گوناگون بوده است، چيزی كه دشمنان 
قسم خورده انقالب تاب آن را ندارند و با دسيسه های گوناگون می كوشند تا 
آن را نابود سازند غافل از آنكه جنگ تحميلی، تحريم اقتصادی، جنگ روانی 
و تبليغاتی، نفوذ در صفوف گروه ها و دسته ها، فتنه گری و ... هرگز نتوانسته 
خللی در سد آهنين ملت وارد سازند و نيز تجربه سی و دو ساله انقالب 
نشان داده كه دشمنان قسم خورده انقالب، هر ساله در آستانه سالگرد پيروزی 
انقالب با دسيسه ای خواسته اند تا حضور ملت ايران را در راهپيمايی يوم 
ا... بيست و دوم بهمن كم رنگ سازند. شگفت آنكه اين ترفندها به حضور 
پر شورتر مردم انجاميده و هوشياری انقالبی را افزايش داده است. شورای 
هماهنگی تبليغات اسالمی و ستاد دهه فجر استان اصفهان ضمن تبريك فرا 
رسيدن سالروز پيروزی انقالب، ياد امام خمينی)ره( و شهيدان گلگون كفن 
و همه حماسه سازان انقالب اسالمی را گرامی می دارد و قشرهای مختلف 
مردم را به حضور پر شور در راهپيمايی وحدت آفرين 22 بهمن كه هم زمان 

با سراسر كشور برگزار خواهد شد دعوت می نمايد.

عضو هيأت مديره كانون غير فلزی استان اصفهان گفت: كميسيون صنايع 
بخش  مديران  درخواست های  به  توجه  با  را  مثبتی  اقدام های  مجلس 
توليد سيمان انجام داده است كه يارانه برای صنايع مهمی مانند سيمان 
و فوالد در نظر گرفته شود. حسين آربيع در گفتگو با فارس در اصفهان 
اظهار داشت: سيمان يك كاالی استراتژيك است كه حتی می توان اين 
اهميت استراتژيك را با فوالد مقايسه كرد. وی با بيان اينكه زيربنای تمامی 
طرح های عمرانی كشور به يقين سيمان است، بيان داشت: با هدفمندی 
يارانه ها و رسيدن به تعرفه های حقيقی انرژی و ديگر مقوله ها، صنعت 
سيمان و ديگر صنايع در صورت عدم اعمال سوبسيد با مشكل مواجه 

می شوند. 
تصريح  اصفهـــان  استان  فلـــزی  غير  كانون  مــديره  هيأت   عضو 
كرد: كميسيون صنايع مجلس شورای اسالمی اقدام های مثبتی را با توجه 
به درخواست های مديران سيمانی كشور انجام داده است كه با موافقت 
رئيس جمهور و تصويب مجلس شورای اسالمی اين سوبسيد برای صنايع 
با توجه به  مهمی مانند سيمان و فوالد در نظر گرفته شود. وی افزود: 
نظرات ابالغی به دولت از اول سال آينده شاهد قيمت های معقول تری 
در مورد كاالهای اساسی خواهيم بود. آربيع ادامه داد: در رابطه با صنعت 
با نقش سيمان در  رابطه  بسياری كه در  به تحقيق های  با توجه  سيمان 
توسعه پايدار انجام داده ايم، اين حركت در كنار يارانه هايی كه دولت به 
صنعت سيمان ارايه خواهد داد به طور يقين فشار آن چنانی را روی قيمت 

تمام شده حوزه های عمرانی كشور نخواهد داشت. 

كشور،  در  بار  نخستين  برای  گفت:  اصفهان  استان  بهزيستی  مديركل 
به  اصفهان  در  كشور  شيشه  ترک  درمانی  تخصصی  مركز  نخستين 

بهره برداری می رسد.
به گزارش فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی اداره كل بهزيستی 
مركز  اين  داشت:  اظهار  ارتباط  اين  در  استان، محمود محمودزاده  اين 
آن  در  و  می شود  راه اندازی  اصفهان  در  كشور  در  بار  نخستين  برای 
 از بيمـــاران معتاد به مـــاده مخدر شيشه نگهداری خواهد شد. وی 
افزود: اعتياد به شيشه نوعی بيماری روانی است و بايد برای درمان آن 
مراكزی را در نظر گرفت تا افرادی كه قصد ترک آن را دارند، به مراكز 

تخصصی مربوط مراجعه كنند. 
وی اضافه كرد: اين مركز از استانداری اصفهان مجوز فعاليت دريافت 
كرده و اكنون هم هشت مركز از 50 مركز ترک اعتيادی كه از استانداری 
دريافت  نيز  بهزيستی  كل  اداره  از  را  الزم  مجوزهای  گرفته اند،  مجوز 
كرده اند و به فعاليت مشغول شده اند. مديركل بهزيستی استان اصفهان 
از راه اندازی چهار مركز اقامتی ترک اعتياد ديگر نيز تا پايان سال جاری 

در اين استان خبر داد. 
سازمان  خدمات  توسعه  منظور  به  و  جاری  سال  در  داشت:  بيان  وی 
بهزيستی، 6 ميليارد و 500 ميليون تومان سرمايه گذاری شده كه مراكز 
مراكز  معتادان،  كمپ های  و  نگهداری  اعتياد،  درمان  خانواده،  مشاوره 
اين  مهم ترين  از  حمايتی  كارگاه های  و  توانبخشی  مراكز  سالمندان، 

خدمات به شمار می روند. 

حضرت آيت ا... خامنه اي تأكيد كردند: اختالف 
 و تفــرقه ميان آحــاد مــردم، ميان مسئوالن و 
بخش هاي گوناگون نظام و ميان نظام و مردم، 
انسجام  زدن  هم  بر  براي  دشمن  اصلي  اهداف 
اشكال  همه  با  بايد  كه  است  كشور  در  موجود 
از  نقل  به  فارس  گزارش  به  كرد.  مقابله  آن 
رهبري،  معظم  مقام  دفتر  اطالع رساني  پايگاه 
حضرت آيت ا... خامنه اي در ديدار جمع زيادي 
ارتش و  نيروي هوايي  فرماندهان و كاركنان  از 
قرارگاه پدافند هوايي، ايستادگي و استقامت ملت 
ايران بر اصول و ارزش ها به ويژه اسالم را، عامل 
اصلي ماندگاري جمهوري اسالمي و الگو شدن 
آن براي ملت ها دانستند و تأكيد كردند: حركت 
بيداري  و  كشورها  برخي  در  ها  ملت  عظيم 
اسالمي در منطقه، بی شك تأثيرپذير از حركت 
بزرگ اسالمي ملت ايران در 32 سال گذشته بوده 
و اكنون زمان پايان تدريجي دوران قدرت ها و 
سلطه قدرتمندان فرا رسيده است. در اين ديدار كه 
در سالروز بيعت تاريخي همافران نيروي هوايي 
ارتش با امام خميني)ره( در 19 بهمن سال 57، 
برگزار شد؛ فرمانده كل قوا، اين حركت ماندگار 

و شجاعانه را زمينه ساز دو رويداد مهم دانستند 
و افزودند: معرفي يك هويت جديد از ارتش و 
هويت سازي براي ارتش جمهوري اسالمي يكي 
از نتايج اقدام همافران نيروي هوايي در 19 بهمن 

سال 57 بود. 
حضرت آيت ا... خامنه اي جريان سازي را دومين 
نتيجه اين حركت تاريخي برشمردند و خاطرنشان 
كردند: بدون ترديد اتفاقي كه در 19 بهمن سال 
و  روحيه  داد،  روي  امام)ره(  مقابل  در  و   57
تحرک جديدي را در ملت ايران به وجود آورد 
و در وقوع حادثه بزرگ 22 بهمن سال 57، تأثير 

قوا حركت همافران  فرمانده كل  زيادي داشت. 
زمينه  را  بهمن 57   19 در  ارتش  هوايي  نيروي 
كشور  افزودند:  و  خواندند  كشور  نجات  ساز 
و  تاريخي  و  فرهنگي  سابقه  آن  با  ايران   بزرگ 
ظرفيت هاي فراوان، قبل از انقالب اسالمي، اسير 
قدرت هاي زورگو و تحقير شده بود اما حركت 
مردم در 22 بهمن و پيروزي انقالب، اين كابوس 
ترين  مهم  اسالمي  انقالب  رهبر  شكست.  را 
انقالب بعد از 32 سال را، ايستادگي و  ويژگي 
استقامت ملت ايران بر اصول و ارزش ها دانستند 
و تأكيد كردند: در ميان ارزش ها مهم ترين ارزش، 
اسالم است كه همواره بايد از آن پاسداري و بر 
آن پافشاري شود زيرا استقالل، آزادي، پيشرفت 
مادي، وحدت ملي و شكوفايي استعدادها، همه 
در گرو اسالم است. حضرت آيت ا... خامنه اي با 
يادآوري تأكيد مكرر امام خميني)ره( بر جمهوري 
به  اتكاء  معناي  به  جمهوري  افزودند:  اسالمي، 
مردم است و حاكميت اسالم بدون ايمان عمومي 
اسالمي،  جمهوري  بنابراين  نيست،  پذير  امكان 
اصلي ترين پايه و اساس در انقالب است كه بايد 

آن را حفظ كرد. 

هیأت مدیره کانون غیرفلزی استان اصفهان:

برای صنايع مهم سيمان و فوالد 
يارانه در نظر گرفته شود 

در اصفهان؛

نخستين مركز ترک شيشه كشور 
افتتاح می شود

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروي هوایي ارتش:

باید با همه اشکال اختالف و تفرقه میان مسئوالن مقابله كرد
مبارزه عملی؛ ایدئولوژی پیروز

امام خمینی)ره(

جهان نما

خبر

ایران نصف النهار

منا
 ای

س:
عک
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روز شمار انقالب آژیر

ــاعت 20، تصاويری از  پس از خبر س
دوران اقامت امام خمينی در پاريس از 
ــری تلويزيون پخش شد.  شبكه سراس
ــان با پخش تصوير امام خمينی،  هم زم
ــی در پادگان،  ــروی هواي ــران ني هماف
فرياد »اله اكبر« سر دادند. شعار همافران 
در حمايت از امام خمينی باعث خشم 
ــد اطالعات  ــان ض ــران و كاركن افس
نيروی هوايی شد. اخطارهای تند آنان 
به همافران، به درگيری و تيراندازی و 
ورود گارد شاهنشاهی منجر شد. با باال 
ــردم برای كمك به  گرفتن درگيری، م
ــدند اما  همافران ارتش وارد پادگان ش
ــل گارد شاه به سمت مردم  لوله مسلس
ــدف گلوله قرار  ــد و آن ها را ه چرخي

داد. درگيری تا صبح ادامه داشت...
با حمله مأموران گارد به پادگان نيروی 
هوايی تهران، جنگ خيابانی آغاز شد. 
به گفته همافران، وقتی كه راديو اعالم 
كرد فيلم ورود امام خمينی بعد از اخبار 
تلويزيون نمايش داده خواهد شد، آنها 

ــاع كردند. با  ــالن پادگان اجتم در س
ــرت امام  ــدن تصوير حض ظاهر ش
بر صفحه تلويزيون، طنين صلوات 
ــرد و در اين هنگام،  ــالن را پر ك س

ــوی آنها تيراندازی  افراد گارد به س
كردند و درگيری آغاز شد. مردم ساكن 
ــراف خوابگاه همافران، هنگامی  در اط
ــروی گارد به همافران  ــه از حمله ني ك
آگاه شدند، اهالی خيابان های اطراف 

ــد و طولی  ــا خبر كردن را نيز ب
ــيد كه جمعيت انبوهی  نكش

ــوار خوابگاه  دي ــار  كن در 
ــا فرياد  ــرد آمدند كه ب گ
ــران  هماف از  ــر  اله اكب
ــد.  ــت می كردن حماي
اجتماع مردم در كنار 
همافران  ــگاه  خواب
نيروی هوای يكه 
ده  ــاعت  س از 
شده  آغاز  شب 
همچنان  ــود  ب
يافت.  ــه  ادام
مردم  ــرس  ت
كه  ــود  ب اين 
ــورت  ص در 
ه  ــد كن ا پر

ــه  ــاره ب ــای گارد، دوب ــدن، نيروه ش
ــد، بنابراين از دفتر  همافران حمله كنن
ــب تكليف كردند و  حضرت امام كس
ــه پراكنده  ــام توصيه كردند ك دفتر ام
ــويد. مردم در كنار خوابگاه نيروی  نش
هوايی همچنان شعار می دادند و خود 
ــتيك های فرسوده گرم  را با آتش الس
ــاعت 3/5 بعد از  ــد كه در س می كردن
ــوران حكومت نظامی  ــب مأم نيمه ش
ــی و در حالی كه  ــا خودروهای نظام ب
ــل ها به  ــليك رگبار مسلس از دور با ش
ــاندن مردم  ــوا در صدد ترس ــرف ه ط
ــردم حمله كردند.  بودند، به اجتماع م
ــه كوچه های  ــردم ب ــن هنگام م در اي
اطراف پناه بردند اما مأمورين توانستند 
ــتگير  ــد و پنجاه و دو نفر را دس يكص
و به محل استقرار حكومت نظامی در 
ــران و منتقل كنند. در بين  كالنتری ته
دستگير شدگان دو روحانی نيز حضور 

داشتند.

 

ــر كاركنان در  ــی و تأثير آن ب ــار روان فش
ــر مورد  ــال های اخي ــط كاری در س محي
توجه قرار گرفته است. عناوينی كه در اين 
مطلب مورد بحث واقع می گرد عبارتند 
ــای آن، عوامل  ــار روانی و پيامده از: فش
ــای آن،  ــار روانی و عالمت ه ــاد فش ايج
راه های رويارويی كاركنان با فشار روانی 
ــالت سازمان ها برای مقابله با فشار  و رس
ــط در محيط كار زندگی  ــی. افراد فق روان
نمی كنند بلكه آنچه كاركنان را در محيط 
كار تحت تأثير قرار می دهد در خانه نيز 
تأثيرگذار می باشد. برخی از كاركنان فشار 
روانی را بهانه ای برای انجام ندادن درست 
ــياری  ــف محوله قرار می دهند. بس وظاي
ــادی را متحمل  ــی زي ــار روان ديگر فش
ــوند. كاركنانی نيز هستند كه برای  می ش
انجام صحيح كار می بايست فشار مناسبی 
ــدف مديريت  ــان ايجاد نمود. ه برای آن
فشار روانی اين است كه به كاركنان كمك 
شد سطح فشار روانی متناسب با توانايی 
ــود را برای انجام صحيح كار دريابند و  خ
تا مرحله تغيير آن را حفظ نمايند. به ديگر 
ــرايط در مورد برخی  سخن در بعضی ش
از افراد برای انجام بهينه، كار فشار روانی 
بايد افزايش يابد تا كاهش، مديريت فشار 
روانی عبارت است از كنترل فشار روانی 
به منظور فراهم ساختن محيط آرام برای 
ــازمانی  ــان جهت انجام وظايف س كاركن

است. 
ــت؟ فشار روانی وقتی  فشار روانی چيس
ــردد كه فرد با چالش، تهديد  ايجاد می گ
و يا تحولی مواجه گردد، به عبارت ديگر 

بين توان فرد برای انجام كار و كار خواسته 
ــته باشد.  ــده از وی توازن وجود نداش ش
ــی در حاالت خاص  ــار روان بنابراين فش
ــط كاريش  ــل فرد و محي ــل و با تعام ذي

افزايش می يابد: 
ــرايط تهديد، چالش و يا  وقتی فرد در ش
آسيب قرار می گيرد. وقتی فرد در می يابد 
ــه كاری كه انجام خواهد داد در آرامش  ك
و رفاه زندگی او مؤثر می باشد. وقتی كه 
فرد مطمئن نيست بتواند از چالش ايجاد 
شده با موفقيت بگذرد و يا از تهديد ايجاد 
ــراد در پذيرش  ــد. اف ــده اجتناب نماي ش
مقدار، نوع و دوره يا مدت فشار روانی و 
راه های مقابله با آن متفاوت می باشند. به 
هر حال افراد در بيشتر موارد ايجاد تغيير 
و فشار روانی را در می يابند، ولی مشكل 
ــت كه هيچ كاری برای مقابله با  اين جاس

آن نمی توانند انجام دهند. 
انگیزش و فشار روانی 

ــناخت  ــار روانی ش ــرای درک بهتر فش ب
ــاد انگيزش كه يك فرآيند  چگونگی ايج
ــت ضرورت دارد. چرخه  ــی اس چرخش
ــزش به طور معمول از بروز و ظهور  انگي
ــردد. فرد می خواهد  يك نياز آغاز می گ
ــام دهد )انگيزه( و در نتيجه آن  كار را انج
ــد. كاری را كه انجام  كار را انجام می ده
ــورد نظرش  ــه هدف م ــد او را ب می ده
نزديك كند درآن موقع احساس رضايت 
ــد  ــد و در صورتی كه ناموفق باش می كن
ــاس نارضايتی كرده و ممكن است  احس
ــدت نياز و فشار گردد.  باعث افزايش ش
ــال اين چرخه پايان نمی پذيرد  در هر ح

و فرد آماده می گردد تا كار جديدی برای 
ــتيابی به هدف جديدی را انجام دهد.  دس
اين امر بدان معناست كه رضايتمندی افراد 
ــار  دوام ابدی ندارد و اين منبع عمده فش

روانی برای مديران می باشد. 
برای مديران امكان دارد فشار روانی خود 
را با ايجاد انگيزش دركاركنان كاهش دهند. 
هرچند كه ممكن است ايجاد انگيزش به 
طور مستقيم در كاركنان اتفاق نيافتد، ليكن 
ــب  می توان با فراهم نمودن محيط مناس
زمينه ايجاد انگيزش در كاركنان را فراهم 
ــاده تر و  ــود و اين امر برای مديران س نم
هم ثمربخش تر می باشد. فشار روانی به 
معنی بدخود وقتی به كار می رود كه بين 
ــده انجام  ــته ش فرد، كاری كه از او خواس
گردد و روش انجام كار درخواست شده 

تطابقی وجود نداشته باشد. 
عوامل ایجاد فشار روانی 

مردم به طرق مختلفی نسبت به يك محيط 
خاص واكنش نشان می دهند. چيزی كه 
ممكن است برای گروهی از افراد انگيزه 
زا باشد ممكن است در عده ای ديگر ايجاد 
فشار نمايد. با در نظر گرفتن اين موضوع 
ــار روانی مورد  ــاد كننده فش ــل ايج عوام

بررسی قرار می گيرد: 
عوامل فیزیکی 

ــرو صدا عامل فشار روانی برای بيشتر  س
ــداوم آن متداول ترين منبع  مردم بوده و ت
ايجاد فشار روانی می باشد. برای كاهش 
ــی  ــتر كارگران از گوش ــرو صدا بيش س
ــتفاده می نمايند. اين نكته را هم بايد  اس
ــه در بعضی حاالت  ــت ك به خاطر داش

ــكوت بيش از حد ممكن است ايجاد  س
خطر نمايد. خستگی به دليل اينكه باعث 
نقصان توانايی انجام كار می گردد ايجاد 
فشار روانی می نمايد. بدتر از همه اينكه 
در مرحله اوليه خستگی فرد متوجه عدم 
ــردد و فكر می كند  ــی خود نمی گ كارآي
ــت پيش می رود تا اينكه  همه چيز درس

باعث اشتباه ياخطای بزرگی می شود. 
مسائل خانوادگی 

عوامل فشارزا در خانه نيز يافت می گردند 
ــتگان، نزاع خانوادگی و مسائل  فوت بس
ــه زندگی  ــر مرحل ــا در ه ــی زوج ه مال
می تواند در كارآئی فرد تأثير گذارد. ايجاد 
ــی زوجها  ــب مشكل اساس ارتباط مناس

می باشد. 
ــختی را  ــرد روز كاری س ــال م ــرای مث ب
ــتراحت به منزل آمده  گذرانده و برای اس
ــر نيز روز طاقت فرسايی را  است. همس
ــت هر كدام  ــپری نموده اس با فرزندان س
از اين زوج می خواهند فقط مسائل خود 
ــه اين امر منجر  ــرح كنند، در نتيج را مط
ــی می گردد كه در  ــه نزاع های خانوادگ ب
كارآيی فرد در سازمان نيز تأثير می گذارد. 

روش های مقابله با فشار روانی 
ورزش 

ــدم زدن تاحدی كه باعث تعريق اندكی  ق
شود، شنا كردن و يا هر كار لذت بخشی 
ــای قلبی و  ــود حركت ه كه باعث می ش
ريوی كمی تندتر از حالت عادی صورت 
گيرد بايد سه بار در هفته ادامه يابد. در هر 
ــد با توان فرد هماهنگی  كار تمرينات باي

داشته باشد. 
بازخورد حیاتی 

بازخورد حياتی به فرد می آموزد چگونه 
ــه بعضی از واكنش های  و به طور آگاهان
فشار روانی فيزيكی را كه در شرايط عادی 
ــودكار دارند كنترل نمايد. برای  حالت خ
مثال استفاده ای دستگاه های سنجش نبض 
ــد. در حالت  ــت مناسب می باش و پوس
ــديد ضربان قلب افزايش  فشار روانی ش
ــش می يابد با  ــتی كاه ــت پوس و مقاوم
استفاده از بازخورد حاصل از دستگاه فرد 
می آموزد چگونه ضربان قلب را كاهش و 

يا مقاومت پوستی خود را افزايش دهد. 
روش های شناختی 

ــك می كند كه  ــرد كم ــه ف ــن روش ب اي
فشارهای روانی گذشته و راه های مقابله 
ــه  با آن را به خاطر آورد و بتواند با انديش
بهتر راه های مؤثرتری برای مقابله با بيشتر 
ــارهای روانی بيابد. اين روش بيشتر  فش
ــی دارند  ــرای افرادی كه حالتی احساس ب

مناسب می باشد. 

ــد كنكور را داری كه  ــتن س آنقدر دغدغه قبولی و شكس
ــكالت و مصائب  ــت كمتری برای فكر كردن به مش وق
ــری هم وجود  ــد. البته علت ديگ ــگاه باقی می مان خواب
ــی گرفتن و جابجايی  ــم خواب خوش انتقال دارد آن ه
ــم و حاال بگذار  ــت آخر جمله يك كارش می كني و دس
ــه ابالغ آيين نامه ای  ــويم تا بعد.... با وجود اينك قبول ش
انتقالی دانشجويان دختر به محل سكونت و يا نزديكترين 
شهر محل سكونتشان هنوز هم دانشجويان دختر زيادی 
ــگاه های شهرهای  ــتند كه با رويای انتقالی به دانش هس
مختلف می روند و به علت عدم دريافت انتقالی مجبور 
می شوند چند سالی را در خوابگاه های دولتی و آزاد و يا 
خانه های مجردی اقامت كنند. همواره مشكالت زندگی 
خوابگاهی كه به عنوان مهم ترين معضالت دانشجويان 
شهرستانی محسوب می گردد، موجب ايجاد بحث ها و 
اظهارنظرهای گوناگونی در ميان صاحبنظران و مهم تر از 

همه مسئوالن دانشگاهی شده است. 
دانشجويان بايستی قبل از انعقاد قرارداد و پرداخت وجه 
جهت اجاره خوابگاه يا پانسيون خصوصی از اداره اماكن 
نيروی انتظامی و اتحاديه هتل داران استان اصفهان استعالم 
ــراد طرف قرارداد خود مطالبه  ــای الزم را از اف و مجوزه

نمايند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری كل استان اصفهان، 
دكتر انصاری، رئيس كل دادگستری استان، ضمن بيان اين 
ــل كمبود امكانات و عدم  ــب گفت: به تازگی به دلي مطل
تأمين خوابگاه از سوی دانشگاه ها، تعدادی از دانشجويان 
ــتانی و غيربومی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی  شهرس
ــيون ها و خوابگاه های  ــر از اقامت در پانس ــتان ناگزي اس
خصوصی می شوند و تعدادی از افراد سودجو نيز بدون 
اخذ مجوز از اداره اماكن نيروی انتظامی و اتحاديه مربوط، 
ــجويان اخذ و  مبالغی به عنوان وديعه و اجاره بها از دانش
پس از پايان مدت اجاره و در مواردی قبل از آن متواری 
می شوند، حال آنكه مالك ساختمان نبوده، آن را از شخص 
ديگری اجاره كرده اند. وی افزود: در اين موارد، با مراجعه 
ــاختمان و تقاضای صدور حكم تخليه از ناحيه  مالك س
وی، اجرای احكام دادگستری جهت اجرای دستور تخليه 
ــكل مواجه می شود. دكتر انصاری خواستار آن شد  با مش
كه اين گونه ساختمان ها با نظارت دانشگاه و با هماهنگی 
ــجويان قرار گيرد  نيروی انتظامی اجاره و در اختيار دانش
و دانشجويان در صورت آگاهی از تبليغ اين گونه موارد 
در محيط دانشگاه، مراتب را جهت بررسی به اداره اماكن 
نيروی انتظامی اطالع دهند. رئيس كل دادگستری استان 
ــجويان و نمايندگان دانشگاه ها و مراكز  در پايان از دانش
ــت در صورت وجود هرگونه ابهام  آ موزش عالی خواس
و نياز به راهنمايی به معاونت پيشگيری از جرم دادسرای 
ــتری كل استان مراجعه  عمومی و انقالب واقع در دادگس

نمايند.

لزوم دقت دانشجويان در
اجاره خوابگاه يا پانسيون

رویدادهای بیستم بهمن ماه 1357

زیر پوست شهر

تجلیل از موذنان و خادمان 
نماز در فارسان

زیبا سازی فضای شهر نشاط 
اجتماعی را افزایش می دهد

کلنگ یک هتل بزرگ در 
خمینی شهر به زمین زده شد 

ــر از موذنان، خادمان و  ــان با دهه مبارک فج همزم
دست اندكاران برگزاری نماز در سپاه ناحيه فارسان 
ــئول روابط عمومی و  ــد. به گزارش ايرنا، مس تجليل ش
تبليغات سپاه ناحيه فارسان در اين مراسم، گسترش نماز 
ــروان   را از ضروريت های فرهنگی جامعه عنوان كرد. س
ــالم نيكزاده افزود: پياده شدن معارف الهی و اسالمی  اس
ــت. وی عمل به  ــه، عامل نزول بركات الهی اس در جامع
دستورات قرآن كريم را باعث بيداری ملت ها عنوان كرد 
ــتورات  و افزود : پيروزی انقالب نمونه بارز عمل به دس

الهی است. 

استاندار چهارومحال و بختياری گفت: زيبا سازی 
ــاط  ــه افزايش روحيه نش ــهری منجر ب ــای ش فض
ــا علی اصغر  ــود. به گزارش ايرن ــی مردم می ش اجتماع
ــتانی در آيين افتتاح ميدان جمهوری شهر فارسان  عنابس
ــهر و تأثير  ــازی فضای بصری ش افزود: افزايش زيبا س
ــهروندان، اصل انكار ناپذير  مثبت آن در روح و روان ش
ــهر،  ــت. وی تصريح كرد: فضای ش ــهری اس در امور ش
ــكيل می دهد و مديران،  ــهروند را تش محيط زندگی ش
طراحان و متخصصان امور شهر بايد محيط را به گونه ای 
تجهيز كنند كه شرايط زندگی و زيست محيطی آن عالی 
ــد. عنابستانی اظهار داشت: تالش برای زيباتر شدن،  باش
ــهر منجر به  ــد بودن و ارائه هويت با ارزش در ش كارآم
ــرمايه  ــگر و بازار س ــب توجه جهانی، جذب گردش جل
خواهد شد. استاندار چهارمحال بيان داشت: فضای زنده 
شهری نياز به تركيب و تلفيق متناسب زيباشناختی دارد 
ــهر و نمای بيرونی  ــاز در ش و بايد در زمينه ساخت وس

ساختمان ها، امور فنی رعايت شود. 

كلنگ يكی از بزرگ ترين هتلهای استان اصفهان با 
ــئوالن در شهرستان خمينی  حضور استاندار و مس
ــهر به زمين زده شد. عليرضا ذاكر اصفهانی در مراسم  ش
ــتان اصفهان از قابليت مهم  كلنگ زنی اين هتل گفت:اس
ــت و بايد زمينه ارتقا و  ــی و هنری برخوردار اس فرهنگ
بالندگی و رشد هنر، هنرمندان و اصحاب فرهنگ استان 
ــرمايه گذاری و  ــرد. وی افزود: در بخش س ــم ك را فراه
ــرمايه گذاران در  ــرايط بسيار خوبی برای س حمايتی ش
استان فراهم شده است و عالوه بر حمايت های معنوی 
ــادی دولت نيز برخوردارند. مدير كل  از حمايت های م
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان 
ــتاره  ــتوران و هتل چهار س نيز گفت: مجوعه تاالر، رس
ــاركت بخش خصوصی به مساحت  ›نقش جهان‹ با مش
ــر و زير بنای 11 هزار متر مربع با هزينه بالغ بر  4500 مت
ــهر احداث  ــهر درچه خمينی ش 130 ميليارد ريال در ش

خواهد شد. 

دث
حوا

زاینده رود
ــزار و 221 قطعه  ــف 28 ه ــتان اصفهان از كش فرمانده انتظامی اس
ــه و توزيع اين  ــج باند تهي ــواره و انهدام پن ــت از ماه ــزات درياف تجهي
ــط مأموران پليس امنيت عمومی اين فرماندهی خبر داد.  تجهيزات توس
ــن كرمی با بيان اين خبر اظهار داشت: مأموران پليس امنيت  سردار حس
ــال جاری پنج  ــتان اصفهان در 10 ماهه س عمومی فرماندهی انتظامی اس
ــواره را منهدم و تعداد 28 هزار و 221  ــد تهيه و توزيع تجهيزات ماه بان
ــفيات صورت  ــف و ضبط كردند. وی كش قطعه از اين تجهيزات را كش
ــامل سه هزار و 529 دستگاه  گرفته در خصوص تجهيزات ماهواره را ش
ريسيور، 10 هزار و 595 دستگاه ديش و 14 هزار و 97 دستگاه ال ان پی 
عنوان كرد. فرمانده انتظامی استان گفت: در همين ارتباط مأموران پليس 
ــن فرماندهی طی چندين عمليات ويژه تعداد 778 نفر  امنيت عمومی اي
ــتگير و تحويل مراجع قضايی  از عامالن فروش تجهيزات ماهواره را دس
دادند. اين مقام مسئول ماهواره را يكی از تهديدهای مهم جامعه برشمرد 

ــان داده كه افرادی كه به تماشای شبكه های  و بيان داشت: تحقيقات نش
ماهواره می نشينند نوع گفتار، رفتار و حتی ميهمانی های خود را براساس 
تبليغات و فيلم های اين شبكه ها تنظيم می كنند. وی با بيان اينكه تماشای 
ــان و نوجوانان دارد بر  ــر روی جوان ــواره آثار مخربی ب ــای ماه برنامه ه
ضرورت آگاه سازی در اين خصوص تأكيد كرد و گفت: بايد كاری كنيم 
كه مردم از اين تهديدات و آسيب ها آگاه شده و خودشان با هوشياری و 
ــالم سازی محيط زندگی خود كمك كنند. سردار كرمی  دقت كامل به س
ــاره به غيرقانونی بودن خريد و فروش تجهيزات ماهواره به تمامی  با اش
كسانی كه در اين خصوص فعاليت دارند هشدار داد: در صورت مشاهده 
ــتان در  ــود. فرمانده انتظامی اس با عوامل خاطی با جديت برخورد می ش
ــتگيری مجرمان و  پايان با تقدير از همكاری خوب مردم با پليس در دس
خالفكاران از آنان خواست تا چنانچه اطالعی از مكان های تهيه و توزيع 
اين گونه تجهيزات دارند موضوع را از طريق شماره تلفن 110 به پليس 

اطالع دهند تا در سريع ترين زمان ممكن با اين گونه افراد مقابله شود.

زاینده رود
ــط مأموران  ــارق 19 ساله كه توس يك س
ــتان  ــی شهرس ــی انتظام ــری 17 فرمانده كالنت
ــده بود به 110 فقره سرقت  اصفهان دستگير ش
ــهروندان اعتراف  ــازه و اماكن خصوصی ش مغ
ــا بيان اين خبر گفت:  كرد. مصطفی صادقيان ب
ــطح  ــرقت در س ــی وقوع چندين فقره س در پ
 17 ــری  كالنت ــوران  مأم ــان  اصفه ــتان  شهرس
فرماندهی اين شهرستان به يك سارق 19 ساله 
ــابقه  ــه نام »عيوض- ت« كه دارای س افغانی ب
ــتگير كردند.  كيفری نيز بود مظنون و وی را دس
ــتگيری متهم تحقيقات از  وی افزود: پس از دس
وی توسط كارآگاهان پايگاه شرق پليس آگاهی 
استان آغاز شد و نام برده هنگامی كه با مدارک 
ــد ضمن اعتراف  ــتندات پليس مواجه ش و مس

ــرقت  ــه خود به 85 فقره س ــه عمل بزهكاران ب
ــرقت از  ــهروندان و 24 فقره س از مغازه های ش
ــرق اصفهان اقرار  اماكن خصوصی در حوزه ش
ــئول با بيان اينكه متهم اعتياد  كرد. اين مقام مس
شديدی به مواد مخدر از نوع كراک دارد،  انگيزه 
خود از انجام اين سرقت ها را تأمين هزينه مواد 
مصرفی خود عنوان كرد. سرپرست مركز اطالع 
ــانی پليس اصفهان خاطرنشان كرد: در اين  رس
ــير  ــكيل و متهم جهت س خصوص پرونده تش
ــدند.  مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل ش
ــرق  ــهروندان حوزه ش ــان در پايان از ش صادقي
ــا در صورتی كه مغازه ها و  ــت ت اصفهان خواس
ــرقت قرار گرفته  اماكن خصوصی آنها مورد س
ــرق پليس  ــده به پايگاه ش ــت تكميل پرون جه

آگاهی استان مراجعه كنند.

ــده و  ــدی يارانه ها آغاز ش ــرح هدفمن ط
ــتان خانوار ثبت نام كرده اند، اما آيا  سرپرس
ــام اين افراد صالحيت دريافت يارانه را  تم
ــاله اش را با 3 روسری  دارند؟! كودک 2 س
رنگ و رو رفته به كمر بسته و حوالی ميدان 
پاسداران گشت می زد.... بلند اما با صدای 
ــون می گويد: خانما يه كمك می كنيد  الج
ــه بچم شير خشك بخرم؟ خانما شير  واس
ــده.... رهگذرها اول  خشك بچم تموم ش
نگاهی به سر و روی زن جوان می اندازند، 
ــه صد  ــد از آن هم يكی در ميان دو، س بع
ــتش  ــاه تومانی كف دس ــا پنج ــی ي تومان
ــرو صدا پول ها را كف  می گذارند.... بی س
ــت مرتب می كند و به جيب مانتو هل  دس
ــتم،  می دهد. آرام و با مكث كنارش می ايس
دستش را می فشارم و می گويم كه خبرنگار 
هستم.... دستش را پس می كشد و از آبروی 
نداشته و داشته اش حرف می زند. می گويد: 
ــرف خانه صاحب  ــه چهار راه آن ط 2، س
ــوده و اگر صاحب كارش بفهمد  كارش ب
كه همين حوالی از مردم پول تقاضا می كند، 
از كار بيكارش می كند. پول های مچاله شده 
ــای داروخانه،  را باز می كند و تا نزديك ه
آرام آرام قدم برمی دارد؛ ارزانترين نوع شير 
خشك را با قيمت 4300 تومان می خرد از 
فروشنده درخواست می كند كه يك تخفيفی 
ــت« بر  ــم بدهد اما »قيمت ها مقطوع اس ه
ــير خشك هم صدق می كند! زهرا  روی ش
ــاله می گويد: اگر عصرها  مادر كودک 2 س
بيشتر از امروز پول در بيارم پوشك هم برای 
ــوری ندارم،  نرگس می خرم؛ وقت كهنه ش
خيلی هنر كنم كهنه های مادر صاحب كارم 
و بسابم و زمين شويی كنم!.... از داروخانه 
ــمت مينی بوس های  بيرون می آيد و به س
ــريعتی راه می رود، نگران همراه شدنش  ش
با يك خبرنگار است... اما با مكث می گويد: 

ــالی می شود كه ديگر  ــوهرم 6 س اعتياد ش
تابلو شده... همسايه و فاميل به صد نسلش 
لعنت می فرستن... اين آخری ها هم كه دائم 
از طرح جديدی صحبت می شود دست و 
ــده.... حاال ديگه اعتماد زن  دلمون و لرزون
جلب شده و لبخند زنان می گويد: شوهرم 
ــت خانوار از پول يارانه ها  به اسم سرپرس
استفاده می كند و پول را برای خرج موادش 
ــهمی از  ــد... پيش از اين كه س دود می كن
ــتيم حاال هم زبونش  جيب مباركش نداش
ــده و هم خيالش راحت، كه دو ماه  دراز ش
يكبار پولی براش از آسمان حواله می شود... 
ــتن زن جوان و دل  چاره ای جز تنها گذاش
ــود... كمی پايين تر... جايی كه  پردردش نب
ــوی، روبروی ويترين  می گويند 4 راه مول
يك مغازه شيرينی فروشی مردی كه ظاهر 
ــت  ــتاده... انگش كثيف و نامرتب دارد ايس
ــيرينی های  ــاره اش روی يك نوع از ش اش
ــت ويترين مانده و قوز كرده، كنارش  پش
می روم... مرد معتاد به همان حالت چرت 
ــتاده..  ــد، از خماری بی حركت ايس می زن
ــا به كودک  ــنه بوده و ي ــكمش گرس يا ش
ــالش فكر می كند كه شايد با ديدن  خردس
ــود... اما مرد  ــيرينی ذوق زده ش اين نوع ش
معتاد با طعنه عابران پياده  و صدای حركت 
ــود! به گزارش  خودروها هم بيدار نمی ش
ايلنا اين تصاوير، نمونه عينی از يك مشكل 
ــور است؛ پدران معتادی كه به  نوپا در كش
ــان اما به كام اعتياد  نام فرزند و همسرانش
ــاير منافع خودشان اين پول را  خود و يا س
دريافت می كنند. طه طاهری قائم دبير كل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد ساز و كار 

واريز يارانه به افراد معتاد سرپرست خانوار 
ــرات مربوط به اين موضوع  می گويد مذاك
ــده است.  در كميته های تخصصی آغاز ش
اما نتيجه آن هنوز نهايی نبوده و مشخص 
ــت خانوار  ــت كه افراد معتاد سرپرس نيس
ــای واريزی را  صالحيت دريافت يارانه ه
دارند يا نه. وی ادامه می دهد اگر چه در حال 
تكميل پرونده های اين افراد هستيم اما به هر 
حال اين امكان وجود دارد كه خانواده های 
ــار باشند. اگر چه  اين اشخاص تحت فش
مسئوالن مربوط در مواردی نسبت به اين 
ــده اند اما انجمن های  موضوع حساس ش
ــودک پس از  ــی و فعاالن حقوق ك حمايت
ــه از يارانه ها و به دنبال  واريز اولين مرحل
واريز مرحله دوم از اين مبلغ كه تا پايان سال 
صورت می گيرد، در اين زمينه نگران بوده و 
با موارد زيادی از سرگردانی كودكان و زنان 
كه همسرانشان به مواد مخدر اعتياد دارند، 
ــم زاده عضو  ــده اند. فاطمه قاس روبه رو ش
ــبكه ياری كودكان كار  كميته هماهنگی ش
ايران در اين ارتباط به خبرنگار ايلنا تأكيد 
می كند: تعداد زيادی از كودكان ايرانی كه به 
طور جسته و گريخته به دليل فقر خانواده 
كار می كنند پس از اجرای طرح هدفمندی 
يارانه ها بامسائلی روبه رو بوده اند. وی ادامه 
می دهد: پدری كه معتاد است و خانواده را 
به سختی اداره می كند، در عين حال كودک 
و همسرش را نيز مجبور به كار كرده است، 
با استفاده از پول هدفمندی يارانه ها كه در 
برابر اعتياد سرسام آورش پول ناچيزی بوده، 
به خانواده فشار بيشتری اعمال می كند. اين 
فعال حقوق كودک تصريح می كند: كودک 

اين فرد معتاد هزينه اعتياد پدر يا مادرش را 
با كار روزانه و شبانه در می آورد و در عين 
حال هيچ سهمی از پول يارانه ها ندارد؛ در 
ــار وارد آمده بر اين قبيل كودكان  واقع فش
ــتار  ــم زاده خواس ــود. قاس مضاعف می ش
ــی صالحيت افراد سرپرست خانوار  بررس
برای دريافت يارانه ها شده و ادامه می دهد: 
خانواده هايی كه به انجمن ها مراجعه كرده و 
از اين مسأله ابراز نگرانی دارند اين درحالی 
ــت مردان و  ــای ما از دول ــت كه تقاض اس
مجريان قانون هدفمندی يارانه ها اين است 
ــای مردم نهاد و  كه با مراجعه به انجمن ه
فعال در زمينه كودكان نسبت به صالحيت 
ــت يارانه ها  ــا برای درياف ــدر يا مادر آنه پ
ــب كنند ضمن آنكه پرونده  اطالعات كس
ــودكان در انجمن ها موجود  ــن ك كامل اي
ــينی مددكار خانه كودک  است. مژده حس
ــطه به انجمن حمايت  ناصرخسرو، وابس
ــكل  از حقوق كودكان نيز در تأييد اين مش
يادآور می شود: پس از واريز پول يارانه ها به 
حساب سرپرستان خانوار، كودكان زيادی با 
مراجعه به خانه كودک نسبت به سوءاستفاده 
پدر يا مادر خود از اين پول ابراز ناراحتی و 
اعتراض كردند. وی ادامه می دهد: كودكانی 
هستند كه هيچ سهمی از اين پول نمی برند 
ــان از اين پول به نفع منافع  و پدر و مادرش
ــتفاده می كنند. اگر چه اين  ــان اس خودش
ــئوالن نسبت به  ــان و مس روزها كارشناس
ضرورت اجرای قانون هدفمندی يارانه ها 
اطالع رسانی گسترده ای داشته اند اما تبعات 
اجرای اين طرح بر روی اقشار آسيب پذير 
ــی  ــی و كار كارشناس ــه جای بررس جامع
ــترده دارد؛ تا زمانی كه معضالت اين  گس
ــديد نشده و  ــان تش كودكان و همسرانش
ــان نرسيده  به بيان ديگر كارد به استخوانش

برای شان تدبيری شود. 

سردار کرمی خبر داد:
كشف 28 هزار قطعه تجهيزات ماهواره در اصفهان

110 فقره سرقت در پرونده سارق 19 ساله

فشار روانی در محیط كار  و راه كارهای مقابله با آن 

ــرای اينكه خالقيتی ايجاد و پرورش  ب
ــك هايی  ــتی فنون و تكني ــد بايس ياب
رعايت گردد. محققان مختلف فنونی 
ــه مهم ترين آنها  را ذكر كرده اند كه ب

اشاره می شود:
یــورش فکری یا طوفــان مغزی: 
اين تكنيك را نخستين بار دكتر الكس، 
اس، اسبورن مطرح كرد و چنان مورد 
ــتقبال مردم و سازمان ها  استفاده و اس
ــه جزئی از  ــرار گرفته ك ــرب ق در غ
زندگی آنها شده است، يورش فكری 
ــتر چنين  در واژه نامه بين المللی و بس

تعريف شده است:
ــك گردهمايی كه  ــك تكني ــرای ي اج
ــند راه  ــق آن گروهی می كوش از طري
ــأله به خصوص  ــرای يك مس حلی ب
ــده هايی كه در جا  ــتن تمام اي با انباش
ــيله اعضا ارائه می گردد بيابند.  به وس
ــادی از هيچ ايده ای  ــی هيچ انتقـ يعن
ــده ای هرچند  ــت. به هر اي جايز نيس
ــود.  ــوط خوش آمد گفته می ش نامرب
ــتر باشد بهتر   هرچه تعداد ايده ها بيش

است. 
ــه قرار  ــورد توج ــا م ــت ايده ه كيفي
ــب كردن  ــراد به تركيـ ــرد افـ می گي
ــوند و از آنها  ــويق می ش ايده ها تش
ــه  ــبت ب ــه نس ــود ك ــته می ش خواس

ايده های ديگران اشراف پيدا كنند.
ــی  يك از طبیعــت:  الگوبــرداری 
ــت و نوآوری  ــای خالقي از تكنيك ه
ــترده  ــه در ابداعات فنی كاربرد گس ك

ــد  تقلي ــك  تكني ــته  داش ــی  موفق و 
ــت.  اس ــت  طبيع از  ــرداری  الگوب و 
ــه علم ارتباطات  ابداعاتی كه در زمين
ــكل  ــای اخير ش ــرل در دهه ه  و كنت

گرفته اند. 
ــه و موضوع  ــه ريزی های رايان برنام
هوش مصنوعی همه با الگوبرداری و 
ــد از فعاليت های مغز آدمی انجام  تقلي
شده اند و روند فعاليت ها به گونه ای 
است كه در آينده با ادامه اين كار فنون 
ــاخته  ــای بديع و جديدی س و ابزاره

خواهند شد.
تکنیک گروه اســمی: گروه اسمی 
ــه نيز تا حدودی  ــت ك نام تكنيكی اس

در صنعت رواج يافته است. 
فرآینــد تصمیم گیری متشــکل 
از پنج مرحله اســت: اعضاء گروه 
در يك ميز جمع می شوند و موضوع 
ــری به صورت كتبی به هر  تصميم گي
ــود و آنها  ــا داده می ش ــك از اعض ي
ــأله را می نويسند؛  چگونگی حل مس
ــه، يك عقيده  ــر يك از اعضا به نوب ه
ــد؛ عقايد  ــه می ده ــروه ارائ ــه گ را ب
ــده در گروه به بحث گـذارده  ثبت ش
ــرای ارزيابی  ــم ب ــود تا مفاهي می ش
ــود؛ هر يك  ــن تر و كامل تر ش روش
ــتقل و مخفيانه عقايد را  از اعضاء مس
ــدی می كنند؛ ! تصميم گروه  درجه بن
آن تصميمی خواهد بود كه در مجموع 
ــت آورده  ــاز را به دس ــترين امتي  بيش

باشد.  

پنجره

   تكنيک های خالقيت و نوآوری

نحوه مصرف یارانه ها در خانواده های آسیب پذیر

يارانه ای به نام كودكان؛ به كام پدران معتاد 

فشار روانی وقتی 
ایجاد می گردد 
که فرد با چالش، 
تهدید و یا تحولی 
مواجه گردد، به 
عبارت دیگر بین 
توان فرد برای 
انجام کار و کار 
خواسته شده از 
وی توازن وجود 
نداشته باشد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

توسط شهرداري کاشان براي سال 90:
پیشنهاد بودجه 900 میلیارد ریالي 

به شوراي اسالمي شهر 
زاینده رود

شهردار كاشان از پيشنهاد بودجه 900 ميليارد ريالي اين شهرداري 
به شوراي اسالمي شهر براي سال 90 خبر داد. به گزارش روابط عمومي 
ــهرداري كاشان، سعيد مدرس زاده در جلسه رسمي  و امور بين الملل ش
شوراي اسالمي شهر با تقديم اين بودجه به رئيس شوراي اسالمي شهر 
كاشان گفت: بودجه سال 90 شهرداري كاشان پس از برگزاري 45 جلسه 
و 2500 نفر ساعت جلسه كارشناسي مديران،  مسئوالن شهرداري تدوين 
و براي بررسي و تصويب شوراي شهر ارائه مي شود. وي افزود: برگزاري 
ــهري،  ــات بودجه در قالب كميته هاي درآمد، عمران، خدمات ش جلس
شهرسازي، هزينه هاي جاري و كميسيون تلفيق و با حضور بيش از 50 نفر 

از كارشناسان حوزه هاي مختلف شهرداري تدوين شده است.
شهردار كاشان، تدوين بودجه شهرداري براساس بودجه سال آخر برنامه 
چهارساله را يادآور شد و گفت: سياست هاي ابالغي سازمان شهرداري ها، 
استانداري و شوراي اسالمي شهر سرلوحه بودجه پيشنهادي اين شهرداري 
ــال 90 شهرداري كاشان در بخش  ــت.مدرس زاده رويكرد بودجه س اس
عمران را حل مشكالت حمل و نقل و ترافيكي دانست و خاطرنشان كرد: 
محور اين بودجه در بخش اداري و ساختاري تحقق شهرداري الكترونيك 
و استقرار بودجه ريزي عملياتي است. رئيس شوراي اسالمي شهر كاشان 
ــاس برنامه ريزي هاي انجام شده اولويت  ــه گفت: براس هم در اين جلس
شوراي اسالمي شهر براي تصويب بودجه سال آينده ثابت نگه داشتن نرخ 
عوارض ساخت و ساز است. حسين فربد با تأكيد بر اينكه تصميم شوراي 
ــاخت و ساز در سال آينده است  شهر كاشان افزايش نيافتن عوارض س

افزود: اين تصميم هنوز به تصويب اعضاي شوراي شهر نرسيده است.

84 شهر، تحت پوشش خدمات
 آب و فاضالب اصفهان 

 
زاینده رود

در پي ابالغ نامه وزارت كشور مبني بر تبديل روستاي فرخي 
ــهر فرخي،  ــتان خور و بيابانك به ش ــع بخش مركزي شهرس از تواب
ــهرهاي تحت پوشش خدمات آب و فاضالب استان به 84  تعداد ش
شهررسيد و عمليات بهره برداري از شبكه تأسيسات آب آشاميدني 
ــهري استان اصفهان تحويل  ــهر به شركت آب و فاضالب ش اين ش

شد. 
ــال با حضور نمايندگان فرمانداري خور،  اين تصميم در ديماه امس
ــهرداري و آب و فاضالب شهري و روستايي  ــالمي، ش شوراي اس
ــت در حال حاضر آب مصرفي  ــد اتخاذ گرديد .گفتني اس برگزارش
ــاكنان شهر فرخي با يكهزار انشعاب از دو حلقه چاه و  مورد نياز س
ــود كه تا قبل از اين كار بهره برداري  ــته قنات تأمين مي ش يك رش
ــاني اين شهر را آبفاي روستايي برعهده  از شبكه و تأسيسات آبرس

داشت.

مدیر درآمد شهرداري اصفهان:
افزایش مشارکت شهروندان 
در پرداخت به موقع عوارض

زاینده رود
رضا نصر اصفهاني مدير درآمد شهرداري اصفهان اظهار داشت: با 
برگزاري جشنواره خوش حسابي ميزان مشاركت شهروندان در پرداخت 
ــمگيري يافته و اگر چه سهم عوارض در  به موقع عوارض افزايش چش
هزينه ها حاكم است اما روندي كه در پيش روي ما قرار گرفته به سمت 
 نهادينه كردن پرداخت عوارض و تبيين حس مسئوليت پذيري شهروندي 

است.
ــهرداري اصفهان،  ــانه اي روابط عمومي ش به گزارش اداره ارتباطات رس
ــنواره  ــاره به اهداي جوايز برندگان اولين جش رضا نصر اصفهاني با اش
ــال جاري اظهار داشت: روشن است كه  ــابي در اسفندماه س خوش حس
درآمدهاي برپايه ماليات )عوارض( كه به بهبود استفاده از منابع منجر شود 
بهترين نوع درآمدهاي پايدار هستند كه دستيابي به آن مي تواند به توسعه 
كالنشهرها كمك كند. وي اظهار داشت: اگر مديريت شهري بخواهد در 
 چارچوب اصول توسعه پايدار حركت كند بايد متكي به درآمدهاي پايدار 

باشد. 
از جمله مهم ترين آن عوارض نوسازي و عمران شهري است كه شهرداري 
ــويق شهروندان به پرداخت عوارض  اصفهان در سال هاي گذشته با تش
محلي خود قدم هاي بزرگي در جهت مشاركت شهروندان در اداره شهر 

برداشته است. 
وي با بيان اين كه پرداخت به موقع عوارض مي تواند به مديريت شهري 
اين امكان را بدهد كه شهري زيباتر و پوياتر براي شهروندان داشته باشيم 
ادامه داد: با برگزاري جشنواره خوش حسابي ميزان مشاركت شهروندان 
در پرداخت به موقع عوارض افزايش يافته كه نشان از اعتماد شهروندان به 
مديريت شهري است و به همين دليل نيز حق مردم اصفهان مي باشد كه 

بدانند درآمدها در كجا و چگونه و با چه شرايطي هزينه مي شود. 

انقالب اسالمی ابهت پوشالی 
استکبار جهانی را فرو ریخت

زاینده رود  
ــپاه ناحيه كوهرنگ در جمع بسيجيان اين  ــی س ــئول سياس مس
شهرستان هوشياری مسلمانان وآزادی خواهان جهان و قيام آنها در برابر 
ظلم و استكبار را حاصل پيروزی انقالب اسالمی دانست و گفت: پيروزی 
ــتكبار جهانی را در هم ريخت.  ــالمی ايران ابهت پوشالی اس انقالب اس
ــيج استان چهارمحال و بختياری، سيد محمد جزايری به   به گزارش بس
توطئه های مختلف غرب عليه ملت ايران به سركردگی استكبار جهانی 
اشاره كرد و گفت: استكبار پس از پيروزی انقالب اسالم تا كنون از هيچ 
ــت. وی مخالفت  ــالمی دريغ نكرده اس اقدامی برای بر اندازی نظام اس
استكبار با دستيابی ملت ايران به فن آوری صلح آميز هسته ای را با هدف 
نابودی تشيع دانست گفت: دشمنان نظام به خوبی می دانند كه با وجود 
ــيع در جهان آنها به اهداف نامشروع خود دست نيافته و نمی توانند  تش
ــورهای مظلوم را چپاول كنند. جزايری به تظاهرات برخی از  ثروت كش
كشورهای منطقه اشاره كرد و اين قيام ها را بر گرقته از قيام ملت ايران عليه 

نظام سلطه عنوان كرد. 

هدف دشمن گرفتن روحیه شهادت 
و ایثار از جوانان است 

زاینده رود  
ــالم مطهری يكی از استادان حوزه در يادواره شهدای  حجت االس
ــی و دومين سالگرد پيروزی  ــيدن س دانش آموزی نقنه با تبريك فرارس
ــت ياد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و  انقالب اسالمی و گراميداش

جنگ تحميلی به تشريح اهداف دشمن در جنگ نرم پرداخت. 
ــتان چهارمحال و بختياری، وی ايثار و شهادت را  ــيج اس به گزارش بس
ــالمی دانست و گفت: هدف دشمن از جنگ  نياز هميشگی انقالب اس
ــرز و بوم  ــی از جوانان اين م ــهادت طلب ــرم گرفتن روحيه ايثار و ش  ن

است. 
ــی را عامل  ــل انقالب ــهادت در ميان نس ــتن روحيه ايثار و ش ناطق داش
ــن فرهنگ در  ــزود: ترويج اي ــت و اف ــالمی دانس ــروزی انقالب اس پي
ــت.  ــالمی اس ــال و حفظ ارزش های اصيل فرهنگ ايران اس ــرو انتق گ

برگزاری دو همگانی در روستای 
دوازده امام اردل 

زاینده رود  
ــت پايگاه  ــه هم ــارک فجر ب ــه مب ــه ده ــام ال ــا اي ــان ب  همزم
امام محمد باقر )ع( روستای دوازده امام اردل يك دوره مسابقه دو همگانی 
در اين روستا برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، 
در اين مسابقات 150 نفر از جوانان و نوجوانان مسير 2 كيلومتری گلزار 
شهدای روستای سرچاه تا گلزار شهدای دوازده امام را دويدند.در پايان اين 
مسابقات آقايان حسين ظفری، ضرغام ظفری و مجتبی ظفری اول تا سوم 

شدند و جوايزی دريافت كردند.

در چهارمحال و بختیاري:
پرداخت تسهیالت 76 میلیارد 

ریالي بانك توسعه تعاون
زاینده رود

از ابتدای فعاليت بانك توسعه تعاون در شهريورماه سال گذشته 
ــعب اين بانك در استان چهارمحال و  ــال جاری ش تا پايان آذرماه س
ــش ميليارد ريال تسهيالت پرداخت كرد.  بختياری بيش از هفتاد و ش
ــعه تعاون استان  ــينی رئيس اداره شعب بانك توس ــيخ حس محمد ش
ــالگرد پيروزی انقالب  ــت س چهارمحال و بختياری ضمن گراميداش
اسالمی ايران و فرا رسيدن يوم اله دهه مبارک فجر با بيان مطلب فوق 
ــت: از كل تسهيالت اعطايی فوق بيش از 18 ميليارد ريال  اظهار داش
سهم بخش كشاورزی ، افزون بر 4 ميليارد ريال سهم بخش صنعت و 
معدن و بيش از 29 ميليارد ريال سهم بخش مسكن و عمران می باشد.  
ــهيالت پرداختی افزون بر 19 ميليارد ريال  وی افزود: از اين ميزان تس
سهم بخش خدمات و بالغ بر 6 ميليارد ريال نيز سهم بخش بازرگانی 
ــينی در همين ارتباط گفت: از جمع كل تسهيالت  ــت. شيخ حس اس
ــهم اعضای  ــش از 49 ميليارد ريال س ــده، بي ــی در دوره ياد ش  اعطاي
ــهم اتحاديه های  ــركت های تعاونی و افزون بر 27 ميليارد ريال س ش

شركت های تعاونی و شركت های تعاونی می باشد. 
ــعه تعاون در چارچوب ضوابط و مقررات  وی اضافه كرد: بانك توس
ــل اقدام  ــالمی مورد عم ــاس عقود اس ــزی ج.ا.ا و براس ــك مرك بان
ــت چنانكه  ــاره نموده اس ــهيالت اعتباری مورد اش ــه پرداخت تس ب
ــاطی، افزون  ــال آن در قالب عقد فروش اقس ــش از 60 ميليارد ري بي
ــی، بيش از 9 ميليارد  ــاركت مدن بر 856 ميليون ريال به صورت مش
ــاس  ــنه، بالغ بر 6 ميليارد ريال براس ــب قرض الحس ــال آن در قال  ري

جعاله است. 

اخبار شهركردروي ميز

زاینده رود  
مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري 
اصفهان از انتشار و فروش 2 هزار ميليارد ريال اوراق 
ــرح احياي ميدان  ــراي فاز دوم ط ــاركت براي اج  مش
ــط شعب بانك  امام علي )ع( و پروژه همت آباد توس
ــفندماه سال جاري  ــر كشور از اول اس تجارت سراس
ــول اكرم )ص( و امام  ــبت ميالد حضرت رس به مناس
ــر صادق )ع( خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات  جعف
ــهرداري اصفهان، مهندس  رسانه اي روابط عمومي ش
ــين جعفري با اعالم اين خبر گفت: براي اجراي  حس
ــي )ع( همچنين پروژه  ــاز دوم پروژه ميدان امام عل ف
ــك مركزي جمهوري  ــتناد مجوز بان همت آباد به اس
ــعب بانك تجارت سراسر  ــالمي ايران از طريق ش اس
كشور مبلغ دو هزار ميليارد ريال )200 ميليارد تومان( 
ــاركت 17 درصد علي  ــود مش ــاركت با س اوراق مش
الحساب توسط شهرداري اصفهان در اول اسفندماه به 
مدت 5 روز كاري به فروش مي رسد. وي با بيان اين 
ــاله،  معاف از ماليات، بي نام و قابل  كه اوراق چهار س
انتقال به غير است،  افزود: اوراق با تضمين شهرداري 
ــك مركزي جمهوري  ــان و همچنين مجوز بان اصفه

ــود. وي در حالي كه  ــه مي ش ــالمي عرض اس
ــيد معادل  ــرخ بازخريد اوراق قبل از سررس ن
ــاالنه به صورت روزشمار است،  17 درصد س
اظهار كرد: مقاطع پرداخت سود علي الحساب 
هر سه ماه يكبار است همچنين اولين پرداخت 
ــود علي الحساب از اول خرداد ماه سال 90  س
ــازي و  ــازمان نوس ــد بود. مديرعامل س خواه
بهسازي شهرداري خاطرنشان كرد: بانك عامل 
ــهرداري اصفهان  ــاركت ش ــروش اوراق مش ف

شعب بانك تجارت در سراسر كشور است. 
ــهروندان  ــتقبال ش ــد بر اينكه اس ــا تأكي وي ب
ــزه  انگي ــت  تقوي در  ــذاري  تأثيرگ ــش  نق
و  ــاني  رس ــات  خدم در  ــهرداري  ش
ــي  بين ــش  پي دارد،  ــهر  ش ــت  وضعي ــود   بهب

اوراق  ــد  خري در  ــهروندان  ش ــتقبال  اس ــرد:  ك
ــن  همچني ــود.  ب ــد  خواه ــمگير  چش ــاركت  مش
ــت كه  ــا افرادي اس ــن اوراق ب ــروش اي ــت ف اولوي
اوراق  ــن  اي ــد  خري ــه  ب ــدام  اق اول  ــاي  روزه  در 

نموده اند. 
ــن طرح را پر رنگ كردن  ــري هدف از اجراي اي جعف

ــازي  ــكل هاي حقوقي غير دولتي در نوس حضور تش
ــاركت  ــوده و فراهم كردن امكان مش ــاي فرس بافت ه
ــوده  ــازي بافت فرس ــي مردم در نوس ــي عموم قانون
ــهرداري اصفهان در راستاي  ــت و تأكيد كرد: ش دانس
ــرمايه  ــاركت مردمي براي س ــت هاي جلب مش سياس
گذاري سودآور و مطمئن، اوراق مشاركت را به مردم 

عرضه مي كند.

شهرستان
به منظور نوسازي میدان امام علي )ع( و پروژه همت آباد:

اوراق مشاركت از اول اسفندماه به فروش مي رسد

زاینده رود
ــركل دفتر امور  ــري مدي ــدس مجيد جوه مهن
ــتانداري گفت: هم زمان با ايام دهه فجر  روستايي اس
ــتاهاي  ــالمي 574 پروژه عمراني در روس انقالب اس

استان به بهره برداري مي رسد.
ــت دولت براي  ــاره به سياس ــري با اش ــد جوه مجي
خدمت رساني هر چه بيشتر به روستاييان افزود: اين 
ــاني، آب و  ــا در بخش هاي مختلف برق رس پروژه ه

ــازي مدارس، كشاورزي،  فاضالب، گازرساني، نوس
ــكن و تربيت بدني بوده است  راه و ترابري،  بنياد مس
كه بهبود و ارتقا سطح زندگي روستائيان را به همراه 

خواهد داشت.
ــازمان جهاد  ــا را مربوط به س ــترين پروژه ه وي بيش
ــا 100،  ــركت گاز ب ــا 220 پروژه، ش ــاورزي ب كش
ــع برق با 64 پروژه  ــركت توزي دهياري ها با 76 و ش
ــت و افزود: با تشكيل دهياري ها روند خدمت  دانس

رساني به روستاها شتاب بيشتري گرفته است.
ــتان  ــتايي 58 دهياري اس به گفته مديركل امور روس
ــادران،  بن رود اصفهان،   ــاي كرون، باغبه در بخش ه
ــهرضا و مهردشت نجف آباد 76 پروژه  خوانسار،  ش
ــارد ريال در  ــاري بالغ بر 14 ميلي ــي را با اعتب عمران
ــازي معابر، جدول گذاري،  زمينه هاي مختلف زيرس
ــهدا و  ــاماندهي گلزار ش ــارک كودک، س احداث پ

روشنايي معابر به اجرا درآورده اند.

زاینده رود
ــيون عمران، شهرسازی و معماری  رئيس كميس
ــهر اصفهان ارزيابی تمام كارهای  شواری اسالمی ش
ــهرداری در  صورت گرفته در بخش های مختلف ش

سال جاری را خواستار شد.
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــه گزارش روابط عمومی ش ب
ــيب  اصفهان مهندس مصطفی بهبهانی ارزيابی و آس
ــرفت مطلوبی  ــی امور در بخش هايی كه پيش شناس
ــت و گفت: با توجه  صورت نگرفته را ضروری دانس
به اينكه در پايان سال جاری و فرا رسيدن سال جديد 
ــتيم يكی از اقدام های خوب و مطلوب ارزيابی  هس

كارهای امسال به عنوان خود كنترلی است.
وی از عدم اجرای مطلوب طرح تكريم ارباب رجوع 

ــفانه  ــهرداری اصفهان انتقاد كرد و افزود: متأس در ش
انتظارات شورای اسالمی شهر در اين بخش برآورده 
ــال در كوتاه كردن  ــئوالن شهرداری امس نشده و مس

ديوار بی اعتمادی توفيقی نداشته اند.
ــازی و معماری  ــران، شهرس ــيون عم ــس كميس رئي
ــهر اصفهان لزوم توجه مسئوالن  ــورای اسالمی ش ش
ــهرداری به احترام و حفظ كرامت ارباب رجوع و  ش
رعايت حقوق قانونی آنان را مورد تأكيد قرار دارد و 
گفت: برای تحقق اين مهم بايد همه عوامل شهرداری 
ــوزش های الزم را فرا گيرند و هم مردم با حقوق  آم
خود آشنا شوند و اين امر يكی از اساسی ترين كارها 

برای ارتقای فرهنگ شهروندی است.
ــود مكانيزه و  ــخنان خ ــش ديگری از س وی در بخ

ــدن امور و محاسبات در شهرداری را  الكترونيكی ش
ــدم تحقق كامل آن انتقاد كرد و  ضروری بيان و از ع
ــته تحقق  ــال گذش افزود: قرار بود اين امر تا پايان س
يابد كه متأسفانه با گذشت يك سال هنوز فاكتورهايی 
ــود دست نويس است و خط  كه به مردم ارايه می ش
ــبه آنها  ــا نيز از چگونگی محاس ــی دارد و م خوردگ

چيزی متوجه نمی شويم.
ــی اجرايی در  ــی از تصويب نظام فن ــدس بهبهان  مهن
ــرای پروژه های  ــای طراحی، نظارت و اج بخش ه
ــورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد و  عمرانی در ش
ــا در چهارچوب اين نظام  ــد پروژه ه گفت: مقرر ش
ــوز نظام فنی  ــفانه هن ــود كه متأس تعريف و اجرا ش

اجرايی به نحو مطلوب مورد توجه قرار نمی گيرد.

زاینده رود
ــتايي  ــركت آب و فاضالب روس ــل ش مديرعام
استان اصفهان از بهره برداري 14 طرح آب و فاضالب 
ــتان در چهارمين روز از دهه فجر انقالب  روستايي اس

اسالمي خبر داد.
ــانه هاي  ــت خبري خود با رس علي محمدي در نشس
ــامل 13 طرح تأمين  ــتان اصفهان،  اين طرح ها را ش اس
ــتا با پوشش 16 هزار و 605 خانوار  آب براي 68 روس
ــه  ــتايي س و بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب روس
ــتان لنجان عنوان كرد. وي گفت: براي  روستاي شهرس
اجراي اين طرح ها 17 ميليارد و دويست ميليون تومان 
ــت. محمدي ايجاد 56 كيلومتر شبكه  ــده اس هزينه ش
ــط انتقال آب،  احداث  ــع داخلي، 138 كيلومتر خ توزي
ــت 11 هزار و 650 مترمكعب، ايجاد  منبع آب با ظرفي
12 ايستگاه پمپاژ آب،  حفر و تجهيز هشت حلقه چاه و 
ايجاد ساختمان هاي تأسيساتي به مساحت 835 مترمربع 
ــوان كرد. وي در بخش  ــده عن را از اقدام هاي انجام ش
ــتايي نيز به افتتاح تصفيه خانه فاضالب  فاضالب روس
ــه روستاي  ــبكه جمع آوري فاضالب س كرچگان و ش
ــيه زاينده رود كه از طريق اين تصفيه خانه تصفيه  حاش
ــاره كرد و افزود: اعتبار هزينه شده اين  ــوند،  اش مي ش
ــدي 800 خانوار مبلغ 32 ميليارد  طرح ها براي بهره من
ــس از اجراي  ــان اينكه پ ــت. وي با بي ــال بوده اس ري

ــط 50 درصد  ــون هدفمندي يارانه ها به طور متوس قان
ــت،  اضافه كرد: در  ــده اس ــه قيمت آب بها افزوده ش ب
ــان و مازاد الگوي مصرف از  قبوض جديد مبلغ آبونم
ــده و مبلغي كه دريافت مي شود تنها  قبض ها حذف ش
مربوط به ميزان مورد مصرف آب است. محمدي افزود: 
همراه با نخستين قبض آب روستايي كه صادر مي شود 
ــود كه جدول ميزان آب  ــور نيز توزيع مي ش يك بروش

متناسب با مصرف در آن درج شده است.
15000 ليتر مصرف آب روستایي است

ــتايي در ماه 15  ــوي مصرف آب روس ــت: الگ وي گف
هزار ليتر است كه در صورت رعايت اين ميزان مبلغي 
ــاء پرداخت نمايد  ــترک جهت آب به كه بايد يك مش
ــود. مديرعامل  ــبه مي ش ماهانه فقط 664 تومان محاس
ــركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان تأكيد  ش
ــتائيان 30 درصد مبلغ آب بهاء  كرد: مبلغ آب بهاء روس
ــهر مي باشد. وي اظهار داشت: آنچه كه  نزديكترين ش
پس از هدفمندي يارانه ها به مبلغ آب بهاء روستائياني 
ــاه مصرف كنند، تنها 2  ــه ميزان 15000 ليتر در م كه ب
ــامل  ــم درصد يارانه دريافتي از هر نفر دولت را ش ده
ــاره به اينكه حدود 85 درصد  ــود. محمدي با اش مي ش
از مشتركان آب و فاضالب روستايي مشتركان خانگي 
هستند، تصريح كرد: قبوض صادره براي اين مشتركان 
ــان تا 5 هزار تومان خواهد بود كه ميانگين  از 600 توم

ــت. وي قيمت تمام شده  آن يك هزار و 700 تومان اس
ــزار و 254 ريال اعالم كرد  ــر مترمكعب آب را 3 ه ه
ــط قيمت فروش هر  ــت: با توجه به متوس و بيان داش
ــال اعالم كرد و  ــزار و 254 ري ــب آب را 3 ه مترمكع
ــت: با توجه به متوسط قيمت فروش هر متر  بيان داش
ــال  ــتركان، دولت در س ــب چهارصد ريال به مش مكع
ــان از اعتبارات  ــارد و 800 ميليون توم ــته 6 ميلي گذش
ــركت منظور  ــي به عنوان كمك زيان براي اين ش دولت
ــتركان  ــوده تا افزايش قيمت بااليي در آب بهاء مش نم
ــتايي ايجاد نگردد. مديرعامل شركت آب و  عزيز روس
ــتايي استان اصفهان تأكيد كرد: در نحوه  فاضالب روس
ــتر به دنبال شفاف سازي  فعاليت ها و اعالم قبوض بيش
هستيم تا مردم خودشان به راحتي بتوانند ميزان مصرفي 
آب را محاسبه كنند و چنانچه در مبالغ اختالفي بود آن 

را به اين شركت اعالم كنند.
محمدي افزود: حدود 55 درصد از شبكه هاي آب رساني 
روستايي نياز به بازسازي و بهسازي دارد و در شرايط 
كنوني حدود 38 درصد آب از اين شبكه ها هدر مي رود 
كه بخشي از آن مربوط به تأسيسات و بخشي نيز مربوط 
ــات شركت مي باشد. وي بخشي از  به تجاوز به تأسيس
كمبود آب روستاها را ناشي از استفاده آب تصفيه شده 
ــير را در بخش تأمين آب  انتقالي از صدها كيلومتر مس

دام و باغچه هاي روستايي عنوان نمود.

برداشت 170 کیلوگرم محصول زعفران 
از مزارع چهارمحال و بختیاري

بهره برداري از جدول گذاري بلوار 
ورودي شهر برزک در دهه فجر

افتتاح 5 پروژه آموزشی ورزشی 
ورفاهی درشهرضا

افتتاح دو طرح عمراني در شهرکرد 

افتتاح 74 پروژه در بخش کشاورزي 
چهارمحال و بختیاري

زاینده رود  
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري خبر 
ــت شد. به گزارش  ــتان برداش داد: 170 كيلوگرم محصول زعفران از مزارع اس
روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان، مهندس حميد رضا منصوري با 
بيان اينكه به طور متوسط از هر هكتار از مزارع 2 كيلوگرم زعفران برداشت شده 
است، افزود: 170 كيلو گرم محصول زعفران از 85 هكتار از مزارع استان برداشت 
شد. وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه سال گذشته 43 هكتار از اراضي 
استان زعفران كشت و 80 كيلوگرم محصول برداشت شد كه حاكي از رشد 100 

درصدي كشت و برداشت محصول زعفران در استان است. 

زاینده رود  
ــمين روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از جدول گذاری  در شش

بلوار ورودی شهر با هزينه ای بالغ بر 1800 ميليلون ريال آغاز شد. 
ــهرداری اين مراسم كه با حضور امام جمعه  به گزارش روابط عمومی ش
ــان به همراه جمعی از  ــتاندار و فرماندار شهرستان كاش برزک، معاون اس
ــهر و شهرستان و شهروندان برزک برگزار شد شهردار برزک  مسئوالن ش
هدف از اجرای اين پروژه را بهبود عبور و مرور شهر عنوان كرد و گفت: 
ــا ابعاد مختلف جهت  ــنگ تراورتن ب ــدول گذاری اين بلوار از نوع س ج
ايجاد طرح و نقش جديد به طول 6 كيلومتر و در مدت 2 سال انجام شده 
ــرفی در ادامه افزود: از ميزان 1700 ميليون ريال هزينه  ــت. محمود اش اس
ــتانی و مابقی از  ــده  جهت اجرای اين طرح 430 ميليون آن اس انجام ش

منابع داخلی شهرداری برزک تأمين گرديده است.
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــكر از  ــز ضمن تش ــان ني كاش
ــئوالن امر گفت: اميدواريم  مس
ــا  ب و  ــك  نزدي ــده  آين در 
ــری  ــكاری اداره راه و تراب هم
ــفالت بلوار باشيم تا  شاهد آس
شهروندان طعم خدمت رسانی 
ــا ترديد در هر دو  به مردم را ب

باند اين بلوار بچشند.

زاینده رود  
ــيدن ايام ا.. دهه مبارک فجر 5 پروژه آموزشی رفاهی و  همزمان با فرارس

ورزشی آموزش و پرورش شهرستان شهرضا افتتاح و به بهره برداری رسيد.
در مراسمي كه به منظور افتتاح و بهره برداري از اين پروژه ها به همراه جشنواره 
ــه ساز در محل تاالر فرهنگی فجر و با حضور فاطمه  تجليل از خيرين مدرس
ــالن معاون اداره كل آموزش و  ــان معاونت وزارت آموزش و پرورش، باج قرب
پرورش استان اصفهان، دكتر حيدرپور نماينده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار و جمعی از مسئوالن و مديران مدارس شهرستان برگزار 

گرديد. 
ــگامان  ــط گروه پيش ــرود ملی توس ــس از تالوت آياتي از قرآن و اجرای س  پ
ــاهد، حسام دهقان مدير آموزش و  ــه راهنمايی دخترانه ش دانش آموزی مدرس
ــهرضا ضمن خيرمقدم و خوش آمدگويی به مهمانان پيرامون روند  پرورش ش
ساخت اين پروژه ها سخنانی بيان نمود. سپس دانش آموزان مدرسه راهنمايی 
حكيم فرزانه به اجرای سرود زيبايی در وصف مقام معظم رهبری پرداختند كه 
مورد تشويق حاضران قرار گرفت. در ادامه مراسم مهندس حسينی معاون مالی 
ــازی استان اصفهان ضمن گزارش جامعی از مراحل ساخت اين  اداره كل نوس
پروژه ها با بيان اين نكته كه خيرين مدرسه ساز استان هر روز به طور متوسط 
پنج ميليون تومان بابت ساخت مدرسه سرمايه گذاری نموده اند يادآور شد استان 
اصفهان 4586 مركز آموزشی دارد و يكی از اقدام هاي چشمگير و از افتخارات 
وزارتخانه تهيه شناسنامه برای همه واحدهای آموزشی بوده كه در دهه فجر افتتاح 

و به بهره برداری خواهد رسيد.

زاینده رود  
احداث گلخانه توت فرنگي و پرورش گاو شيري صنعتي از پروژه هاي افتتاح 
شده در روز 18 بهمن ماه سال جاري به مناسبت دهه فجر است. به گزارش روابط 
عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان، گلخانه توت فرنگي با اعتباري بالغ بر 300 
ميليون ريال و اشتغالزايي 5 نفر در سورشجان احداث شد و با حضور مدير باغباني 
سازمان جهاد كشاورزي مهندس منصوري و فرماندار و بخشدار به بهره برداري رسيد. 
ــيري صنعتي ضرغام عليرضايي در مجتمع دامداري شهر كيان كه  پرورش گاو ش
احداث آن از سال 1385 آغاز شده بود با اعتباري بيش از 2 ميليارد ريال با اشتغالزايي 

5 نفر با حضور مهندس نكويي فرماندار به بهره برداري رسيد.

زاینده رود  
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان چهار محال و بختياري گفت:  
ــاورزي با  ــالمي 74 پروژه در بخش كش ــبت دهه فجر انقالب اس به مناس
ــاري بالغ بر 189 ميليارد و 820 ميليون ريال افتتاح و به بهره برداري  اعتب

خواهند رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان، مهندس صفدر 
ــا مربوط به  ــروژه از اين پروژه ه ــن خبر گفت: 55 پ ــا اعالم اي ــازي ب ني
ــروژه مربوط  ــي، 6 پ ــاک و امور فني و مهندس ــور آب و خ ــت ام مديري
ــود توليدات  ــروژه مربوط به بهب ــود توليدات دامي، 3 پ ــه معاونت بهب ب
ــي و نيز 1  ــروژه به منابع طبيع ــع تبديلي، 5 پ ــروژه به صناي ــي،4 پ گياه
ــوع بيش از 4  ــد كه در مجم ــيالت و آبزيان مي باش ــروژه مربوط به ش پ
ــرار مي دهد و زمينه  ــش ق ــزار و 658 خانوار بهره بردار را تحت پوش ه
ــتانهاي استان فراهم  ــطح شهرس ــتغال 456 نفر را به طور پايدار در س  اش

مي نمايد. 
ــه در معاونت بهبود  ــرد: در 6 پروژه اي ك ــان ك ــم چنين خاطرنش وي ه
ــد همچنين  ــغل ايجاد خواهد ش ــود 60 ش ــدات دامي افتتاح مي ش تولي
ــزار و 188  ــي بيش از 4 ه ــاک و فني مهندس ــور آب و خ ــش ام در بخ
خانوار از طرح بهره مند خواهند شد و براي 344 نفر اشتغال زايي ايجاد 
ــدات گياهي 480  ــت. وي اضافه نمود:  در 3 پروژه بهبود تولي ــده اس ش
ــه همراه خواهد  ــغلي ب ــوند و 5 مورد فرصت ش ــوار بهره مند مي ش  خان

آورد.

بهره برداري از 574 پروژه عمراني به مناسبت دهه فجر در روستاهاي استان اصفهان

تأکید رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان:
ضرورت مكانيزه شدن محاسبات در شهرداری های مناطق 14 گانه اصفهان 

در دهه مبارك فجر با اعتباري بیش از 17 میلیارد تومان
14 طرح آب و فاضالب روستايي استان اصفهان به بهره برداري رسيد

گي
هن
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ده 
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تحدید حدود عمومي
ــتور ماده  ــي قبلي و بموجب دس ــاي نوبت ــرو آگهي ه ــماره: 8571 پي 11/186 ش
ــروحه  ــك از قطعات مش ــگ هر ي ــش دان ــد حدود ش ــت تحدي ــون ثب 14- قان
ــي بادرود  ــوزه ثبت ــزء بخش نه ح ــاد ج ــادرود و خالدآب ــهر ب ــع در ش ــل واق ذي
ــروع و به عمل  ــل ش ــده در مح ــه درج گردي ــام معين ــه در اي ــرح ذيل ك ــه ش  ب

خواهد آمد.
1- از شماره 159- اصلي شهر بادرود و فروعات ذيل آن

2118- اداره اوقاف و امور خيريه بادرود شش دانگ يكباب اطاق
ــاغ محصور و  ــش دانگ يكدرب ب ــوي بادي ش ــيد محمود موس 2668- آقاي س

مشجر
3229- آقاي عباس فيوج مسجد جامعي و غيره- شش دانگ يكباب خانه

3273- آقاي سيد عباس برهمند و غيره شش دانگ يكباب خانه
ــن محل خانه  ــش دانگ قطعه زمي ــاس برهمند و غيره ش ــيد عب 3277- آقاي س

قديمي 
روز تحديد: 89/12/11

3708- آقاي محمد كفاشيان بادي و غيره شش دانگ يكباب خانه
4147- خانم شهال يعقوب زاده و غيره شش دانگ يكباب خانه

4314- آقاي علي عالفيان بادي شش دانگ يكباب مغازه
4407- آقاي علي آقا مظلومي بادي شش دانگ يكباب خانه

ــتمل بر كوره  ــش دانگ قطعه زمين مش ــااله غالميان و غيره ش 6507- آقاي ماش
آجرپزي

روز تحديد: 89/12/12
8114- آقاي علي اكبر اكبري بادي شش دانگ قطعه زمين نيمه محصور

8115- آقاي هادي ترابيان بادي شش دانگ قطعه زمين نيمه محصور
8128- خانم عفت ساالري خالدي شش دانگ يكباب خانه و مغازه جنب آن

8131- آقاي حسن محمودي خالدي شش دانگ يكباب خانه
8133- آقاي احمد نركسيان و غيره شش دانگ يكباب خانه

روز تحديد: 89/12/14
8136- آقاي رسول ابوذري بادي شش دانگ يكباب خانه
8137- خانم ندا فردوسي شش دانگ قطعه زمين محصور

8138- آقاي عليرضا التزامي شش دانگ قسمتي از يكباب خانه
8143- آقاي عبداهلل اعرابي و غيره شش دانگ يكباب خانه

8144- آقاي آقا محمد صالحيان شش دانگ يكباب خانه
روز تحديد: 89/12/16
8145- آقاي سيد مالك طباطبايي نژاد شش دانگ يكباب خانه در حال احداث

8147- آقاي مهدي شعباني خالدي و غيره شش دانگ يكباب خانه
8158- آقاي محمدرضا معتمدنيا شش دانگ قطعه زمين محصور

8159- خانم ناهيد زينلي بادي شش دانگ قطعه زمين محصور
8161- آقاي عباسعلي اصغرزاده بادي شش دانگ قطعه زمين محصور

روز تحديد: 89/12/17
8162- آقاي عباسعلي اصغرزاده بادي شش دانگ قطعه زمين محصور

8163- آقاي مسلم صادق پوربادي و غيره شش دانگ يكباب خانه
8164- آقاي عباس صولتيان شش دانگ يكباب خانه

8166- آقاي رضا جعفرزاده خالدي شش دانگ يكباب خانه
8167- آقاي عليرضا احمدي بادي و غيره شش دانگ يكباب خانه

روز تحديد: 89/12/18
2- از شماره اصلي 178- اصلي مزرعه عيسي آباد و فروعات آن

ــش دانگ قطعه زمين مزروعي تقريبًا بيست و پنج  ــرين معماري ش 80- خانم نس
قفيزي

191- آقاي حسين سبزبخت بادي شش دانگ يك باغ مشجر تقريبًا دو قفيزي
3- از شماره 189- اصلي شهر خالدآباد و فروعات ذيل آن

22- آقاي محمد قنائي و غيره شش دانگ يكباب خانه و مغازه
126- آقاي مجيد خالدي فر شش دانگ يكباب خانه

271- آقاي اصغر كاظمي خالدي شش دانگ يكباب خانه
روز تحديد: 89/12/19

273- آقاي قربانعلي رضازاده شش دانگ يكباب خانه

493- آقاي حسينعلي غالميان خالدآبادي شش دانگ يكباب خانه و باغچه
583- آقاي علي نعيمي خالدي شش دانگ يكباب خانه
516- آقاي عباس الهي خالدي شش دانگ يكباب خانه

680- آقاي حسين خواجه اميري شش دانگ يكباب خانه مخروبه
روز تحديد: 89/12/21

707- آقاي احمدآقا صفائيان و غيره شش دانگ يكباب خانه
ــگ قطعه زمين  ــش دان ــپهري ش ــين س 2421-2419-2418-2417- آقاي حس

محصور محل انباري
2827- آقاي احمد بهرامه شش دانگ يكباب خانه و قطعه زمين جنب آن

ــه و قطعه زمين  ــش دانگ يكباب خان ــي رضوي خالدآبادي ش ــاي عل 2889- آق
جنب آن

2897- آقاي حسنعلي حيدري شش دانگ يكباب خانه
روز تحديد: 89/12/23

2954-2948- آقاي عباس رضازاده و غيره شش دانگ قطعه زمين محصور
3017- آقاي حسين سعيدي جهانگرد شش دانگ يكباب خانه

3169- آقاي شهاب خواجه اميري شش دانگ يكباب خانه
3177- آقاي علي اكبر آقاجاني و غيره شش دانگ يكباب خانه

3178- آقاي حسين محمودي خالدي شش دانگ قطعه زمين پي كني شده
روز تحديد: 89/12/24

3179- آقاي محمدرضا خواجه اميري شش دانگ يكباب خانه
3180- آقاي عباس خواجه اميري شش دانگ يكباب خانه

3181- آقاي عباسعلي حاجي زاده و غيره شش دانگ يكباب خانه و باغچه
3182- آقاي حسين كاظمي خالدي شش دانگ قطعه زمين محصور

روز تحديد: 89/12/25
3184- آقاي حسين مبيني و غيره شش دانگ يكباب خانه
3186- آقاي محمدرضا حيدري شش دانگ يكباب خانه

3188- آقاي حسن كرشاهيان شش دانگ يكباب خانه
روز تحديد: 89/12/28
ــن اخطار ــالک و مجاوري ــه صاحبان ام ــون ثبت ب ــاده 14- قان ــب م ــذا بموج  ل
ــم  ــور به ــك حض ــوع مل ــل وق ــرر در مح ــخ مق ــه در روز و تاري ــردد ك  مي گ
ــي آنها در موقع  ــا نماينده قانون ــك از صاحبان امالک ي ــه هر ي ــانند و چنانچ رس
ــور ملك آنها  ــق ماده 15- قانون مزب ــند مطاب ــن حدود در محل حاضر نباش  تعيي
با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد. ضمنًا اعتراضات 
ــت از تاريخ  ــررات ماده 20 قانون ثب ــالک كه مطابق مق ــن و صاحبان ام  مجاوري
تنظيم صورت مجلس تحديدي فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت، معترض ظرف يك ماه ازتاريخ 
 تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي 

گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1389/11/20

م الف/ 130                                                طويلي- رئيس ثبت بادرود

فقدان سند مالکيت
11/187 شماره: 8527 آقاي رضا شريفي مقدم بادي فرزند علي باستناد دو برگ استشهاديه 
ــمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت تمامي  ــهود رس محلي كه هويت و امضاء ش
ــماره 4802 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود بخش 9  ــدانگ يكباب خانه پالک ش شش
ــام نامبرده ثبت و صادر گرديده  ــه 336 دفتر 106- امالک ذيل ثبت 12947 بن ــه در صفح ك
ــركت تهيه و توزيع قطعات و  ــند 190908-81/09/24 دفتر 309 تهران نزد ش و بموجب س
ــت صدور سند مالكيت  ــد،  چون درخواس ــت مي باش لوازم يدكي ايران خودرو در رهن اس
المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس 
ــبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ  مدعي انجام معامله نس
ــود را كتبًا با مدارک مثبت  ــه اين اداره مراجعه و اعتراض خ ــار اين آگهي تا 10 روز ب انتش
تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي 
ــند مالكيت طبق مقررات اقدام  ــند معامله در صدور المثني س ــند مالكيت يا س  بدون ارائه س

خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/11/20

م الف/ 129                                    طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود

ابالغ رأي
ــماره پرونده: 8909980359800321،  ــماره دادنامه: 8909970354501468، ش 11/219 ش
شماره بايگاني شعبه: 890790، شاكي:  آقاي ظهراب شجاعي به نشاني رباط اول ک شهريار 
ــوش، 2. آقاي محمدامير احمدي  ــه دوم، متهمين: 1. آقاي برزو آذرخ ــن 3 پ 48 طبق گلش
ــاني مجهول المكان، اتهام: شركت در كالهبرداري، گردشكار: دادگاه با بررسي  همگي به نش
ــيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به  ــاوره ختم رس محتويات پرونده و انجام مش

شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

ــخصات ديگر دائر  در خصوص اتهام آقايان محمد امير احمدي و برزو آذرخوش بدون مش
بر كالهبرداري از طريق فروش سكه تقلبي موضوع شكايت آقاي ظهراب شجاعي فرزند اله 
ــتعالم به عمل  ــده،  اظهارات گواهان، اس كرم با توجه به محتويات پرونده،  تحقيقات انجام ش
ــاع مؤثر از ناحيه متهمان و  ــال و جواهر و نقره اصفهان، عدم حضور و دف ــده از صنف ط آم
ــان را به شرح فوق محرز و تشخيص و هر  ــاير قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش س
ــديد مجازات مرتكبين ارتشاء،  اختالس و  ــاراليها را به استناد ماده 1 از قانون تش يك از مش
ــال حبس و پرداخت مبلغ 36 ميليون تومان به عنوان رد مال در  كالهبرداري به تحمل دو س
حق شاكي و هر يك را به پرداخت همين مبلغ به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت 
ــت و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در  محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي اس

همين دادگاه است. 
م الف/ 15601                   رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
ــماره پرونده: 8809980358401009،  ــماره دادنامه: 8909970354701326، ش 11/220 ش
شماره بايگاني شعبه: 880796، شاكي: آقاي محمدرضا فدايي به نشاني خ ارتش جنب بانك 
ــول باباطاهري به نشاني مجهول المكان، اتهام:  رفاه بن ش عبدالهي پ 271، متهم: آقاي رس
ــكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم  ضرب و جرح عمدي، گردش

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

ــتري از  ــخصات بيش ــول باباطاهري كه بلحاظ متواري بودن مش در خصوص اتهام آقاي رس
وي در اختيار نمي باشد مبني بر ايراد صدمه بدني عمدي نسبت به آقاي محمدرضا فدايي با 
عنايت به شكايت شاكي و گزارش مأمورين انتظامي و مقرر متيقن حاصل از اظهارات شهود 
ــن و امارات مؤيد منعكس در پرونده  ــاير قرائ ــن و متواري بودن متهم و مؤيداً به س و مطلعي
ــتناد مواد 480 و 495 و 367 قانون  ــخيص فلذا با اس مجرميت وي به اعتقاد دادگاه ثابت تش
ــاراليه را بابت ايجاد پارگي بخيه شده داميه سطح داخلي دهان سمت  ــالمي مش مجازات اس

چپ و شكستگي نسج پوسيده و اندكي از نسج سالم دندان خلفي از قبل سياه شـده 
 به پرداخت يك دهم درصد از ديه كامل انسان به عنوان ارش و پرداخت 2 صدم ديه كامل 
ــال از تاريخ  ــان در حق مصدوم آقاي محمدرضا فدايي محكوم مي نمايد تا مهلت يكس انس
وقوع بزه تأديه نمايد. دادگاه از حيث جنبه عمومي قضيه بزهكار موصوف الذكر را به استناد 
ــه ماه و يك روز حبس  ــالمي به تحمل مدت س ــره 2 ذيل ماده 269 قانون مجازات اس تبص
ــوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در  ــراً محك تعزي
اين دادگاه و سپس مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي در دادگاه 

تجديدنظرمركز استان مي باشد.
م الف/ 15600                 حمصيان- دادرس شعبعه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
ــماره پرونده: 8909980350900016،  ــماره دادنامه: 8909970350900803،  ش 11/222 ش
شماره بايگاني شعبه: 890016، خواهان بانك رفاه به نشاني خيابان سپاه روبروي چهلستون،  
ــاني مجهول المكان،  ــدگان: 1. آقاي رضا جعفري 2. آقاي اميد ابراهيمي همگي به نش خوان
ــين دوغي پزوه به نشاني روستاي دشتي پشت پاسگاه )كالنتري 19(، خواسته:  3. آقاي حس
ــيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأي  ــكار: دادگاه ختم رس مطالبه طلب،  گردش

مي نمايد.
رأي دادگاه

دعوي خواهان بانك رفاه كارگران به طرفيت خواندگان آقايان 1- اميد ابراهيمي 2- حسين 
ــت ميليون ريال به انضمام خسارات  ــته مطالبه مبلغ بيس دوغي پزوه 3- رضا جعفري بخواس
ــد. با توجه به دادخواست تقديمي و  ــي مي باش ــارات دادرس تأخير تأديه وفق قرارداد و خس
فتوكپي مصدق يك فقره سفته به شماره 591498-88/1/27 و واخواست نامه صادر شده و 
با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ايراد و دفاع در قبال دعوي مطرح شده و با توجه 

ــتغال ذمه صادركننده آن مي باشد  ــفته تجاري در يد خواهان كه دليل بر اش به وجود اصل س
دادگاه دعوي را وارد دانسته و به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ بيست ميليون 
ــي و مبلغ 201000 ريال  ــته و مبلغ 405800 ريال بابت هزينه دادرس ريال بابت اصل خواس
ــت در حق خواهان محكوم مي نمايد. خسارات تأخير تأديه وفق قرارداد ارائه  هزينه واخواس
شده براساس بيست و هفت درصد ساليانه در زمان اجرا از تاريخ سررسيد محاسبه مي شود. 
رأي صادر شده غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف 

بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است.
م الف/ 15598                        اصالني- رئيس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
 

اخطار اجرائيه
ــخ 89/9/20 حوزه 23  ــماره 979 تاري ــب رأي ش ــماره: 89-740 ش/ 23 بموج 11/233 ش
ــوم عليه محمدرضا  ــت محك ــتان اصفهان كه قطعيت يافته اس ــوراي حل اختالف شهرس ش
ــت به: استناد  ــاني محل اقامت: مجهول المكان محكوم اس ــين علي، نش دهقاني نام پدر: حس
ــواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000  م
ــي و خسارت تأخير تأديه براساس شاخص  ــته بانضمام هزينه دادرس ريال بابت اصل خواس
ــت 89/7/20 تا زمان وصول در حق خواهان مجتبي  بانك مركزي از تاريخ تقديم دادخواس
ــجد حجت  ــاني محل اقامت: خ رباط اول، روبروي كوچه مس هنري فر نام پدر: مهدي نش
موبايل مبين. بابت وجه 3 فقره چك بشماره هاي 461633 و 461644 و 545894. به استناد 
ــعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي  ــوم توس ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه س
محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
ــد و مفاد رأي بدهد. در  ــي براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعه ــرا بگذارد و يا ترتيب اج
ــتري محل  ــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا دادگس غي

تحويل خواهد شد.
شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
ــوراي  ــماره 1248 تاريخ 89/9/22 حوزه 22 ش ــماره: 89-967 بموجب رأي ش 11/234 ش
ــت محكوم عليه افشين فدايي نام پدر:  ــتان اصفهان كه قطعيت يافته اس حل اختالف شهرس
ــته  ــت به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس رضا مجهول المكان محكوم اس
ــي و دو هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير  ــر آگهي و س و هزينه نش
ــاس نرخ اعالمي از سوي بانك  ــبه آن براس تأديه از تاريخ 89/6/3 تا تاريخ وصول كه محاس
ــد در حق خواهان جواد الماسي نام پدر: حسن، نشاني  مركزي برعهده اجراي احكام مي باش
ــتناد ماده 19 آئين  ــل اقامت: اصفهان، خيابان پروين دوم، طبقه زيرين بانك انصار. به اس مح
ــعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محكوم عليه  ــوم توس نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه س
ــت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد  مكلف اس
و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد. در غير اين صورت 
پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل خواهدشد.
م الف/ 15715                                   شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تغييرات
ــت و صنعت و روغن نباتي گلبهار  ــركت كش ــماره: 8624 آگهي تغييرات در ش 11/235 ش
ــه ملي 10260046781 برابر  ــماره 183 و با شناس ــهامي خاص( ثبت شده بش ــپاهان )س س
ــورخ 89/10/28  ــاده و هيئت مديره م ــي عادي بطور فوق الع ــات مجمع عموم صورتجلس
ــركت نامبرده بعمل آمده است. 1- مقرر گرديد رئيس هيئت مديره بتواند  تغييرات زير در ش
ــدي زمانيان- حميد  ــت اله زمانيان- مه ــد. 2- آقايان نعم ــن حال مديرعامل نيز باش در عي
ــمت اعضاء اصلي  زمانيان- منوچهر خراجي منوچهرآبادي و خانم مريم زماني بروجني به س
ــمت اعضاء علي البدل هيئت  ــعيد زمانيان و خانم الدن زمانيان به س هيئت مديره و آقاي س
ــود آقاي نعمت  ــد. 3- هيئت مديره از بين خ ــال انتخاب گرديدن ــره براي مدت دو س مدي
ــمت رئيس هيئت  ــتي 1946893151 را بس ــماره ملي 4650264235 و كدپس اله زمانيان ش
ــتي  ــماره ملي 0056371322 و كدپس ــركت و آقاي مهدي زمانيان ش مديره و مديرعامل ش
ــال انتخاب گرديدند.  ــمت نائب رئيس هيئت مديره براي مدت دو س 1946893151 را بس
كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت با امضاء مديرعامل و يكي از اعضاء هيئت مديره 
ــركت معتبر است و اوراق و مكاتبات عادي با امضاء انفرادي مديرعامل و با  همراه با مهر ش

مهر شركت معتبر مي باشد.
م الف/ 15646                                                             نوروز- رئيس ثبت ميمه 

زاینده رود
ــتغال در سايت تعاون  ــاره به ثبت نام 48 هزار و 800 متقاضی اش حامديان ضمن اش
ــتر تحصيلكرده می باشند. وی  ــال 86 تاكنون ثبت نام كرده اند و بيش افزود: اين افراد از س
گفت: 50 درصد اين گروه تاكنون شغلی نداشته، 16 درصدشان شاغلند ولی جويای شغل 
ــتند، 35 درصد نيز بيكارند و بيمه بيكاری هم ندارند، 2 درصد هم بيكارند ولی  بهتری هس

بيمه بيكاری دريافت می كنند و 8 درصد هم بيكار فصلی هستند.
ــر از متقاضيان  ــرد: برای 11 هزار و 400 نف ــان ك ــتان اصفهان خاطرنش مديركل تعاون اس
ــده و 3300 نفر  ــاوره غير حضوری از طريق اينترنت، نامه و يا تلفن انجام ش ــتغال مش اش
ــده اند. حامديان ضمن اشاره به تشكيل شركت های  ــاوره حضوری بهره مند ش نيز از مش
ــتغال تصريح كرد: اين شركت ها در زمينه اشتغال  مادر و تخصصی در خصوص بحث اش
ــرمايه  می توانند به كارجويان كمك كنند. همچنين 172 طرح تحت عنوان فرصت های س
ــده كه توجيه فنی و اقتصادی دارد و افراد می توانند از  ــخصی ش ــايی و مش گذاری شناس

طرح های صنعتی، كشاورزی و خدماتی استفاده كنند. 
ــان وزارت تعاون و صندوق مهر امام  ــطح ملی مي وی همچنين افزود: تفاهم نامه ای در س
ــده كه از اين طريق كارجويانی كه متقاضی كار غير دولتی هستند و ثبت  رضا)ع( منعقد ش
ــوند. مديركل  ــهيالت به صندوق معرفی می ش نام كرده اند و طرح دارند برای دريافت تس
ــتان اصفهان خاطرنشان كرد: در گذشته ارائه وثيقه ملكی يكی از مشكالت برای  تعاون اس
ــه بانك توسعه تعاون، كشاورزی و صندوق  ــهيالت بود و با تعاملی كه ما به س دريافت تس
ــتفاده  ــده برای وثيقه از وثايق صندوق ضمانت بخش تعاون اس مهر امام رضا)ع( انجام ش

می شود.
ــدوق ضمانت معرفی  ــه وثيقه ملكی ندارند به اين صن ــانی ك حامديان گفت: در واقع كس
ــهيالت دريافت  ــه تعاونی ها راحت تر تس ــن می كند و اينگون ــدوق آنها را تضمي و صن
ــود يكی بنگاه های زودبازده،  ــه قسمت تسهيالت اعطا می ش می نمايند. وی افزود: از س
ديگری كمك های فنی و اعتباری تعاون كه تعاونی های فارغ التحصيلی، بانوان و ايثارگران 

در اولويت اند و همچنين صندوق مهر امام رضا)ع(.
ــكل گرفتند  ــتان اصفهان تصريح كرد: عالوه بر تعاونی هايی كه اكنون ش مديركل تعاون اس
ــهيالت دريافت نكردند در  ــته ثبت شدند و تس ــال گذش و همچنين تعاونی هايی كه در س
ــان می توان به آنها تسهيالت اعطا نمود. حامديان درباره تعاونی های  صورت توجيه كارش
فراگير نيز تصريح كرد: برای اين تعاونی ها كه شامل شهری، شهرستانی و روستايی هستند 
ــه دهك پايين جامعه  ــده كه اگر 70 درصد از اين تعاونی ها جز س ــنامه ای آماده ش اساس
ــد تا اين تعاونی ها بتوانند كارهای  ــند دولت به آنها كمك های بالعوض ارائه می ده باش
ــتاها  ــهرها و روس ــت دولت ديگر در ش بزرگ انجام دهند. وی گفت: از آنجا كه قرار اس
ــرمايه گذاری نكند از طريق تعاونی های فراگير می توان كارها را دنبال كرد چرا كه از  س
ــرمايه گذاری می كنند و دولت نيز  ــوند و س اين طريق تعداد زيادی از مردم عضو می ش

تسهيالت ارائه می دهد. 
ــاره به تشكيل دفترهای توسعه كارآفرينی در دانشگاه های  مديركل تعاون استان ضمن اش

ــگان، صنعتی و علمی كاربردی درباره تعاونی های دانش بنيان افزود: اگر 51  آزاد خوراس
ــند و با تأييد بنياد  ــگاه و يا از نخبگان باش درصد اعضای يك تعاونی فارغ التحصيل دانش
ــد با توجه به تفاهم نامه ای كه بين وزارت تعاون و بنياد  نخبگان طرح آنها فن آورانه باش

نخبگان منعقد شده افراد می توانند به صورت قرض الحسنه تسهيالت دريافت نمايند.
حامديان درباره اتحاديه تعاونی ها گفت: ايجاد اتحاديه از برنامه های اساسی در امر تعاون 
ــت. در واقع تجميع تعاونی های كوچك و تشكيل اتحاديه تعاونی برای پيگيری كارها  اس
ــی است كه انجام  ــئوالن و نيز نظارت بر تعاونی ها از كارهای مهم و اساس و ارجاع به مس
ــده است. وی ايجاد سامانه در تعاونی را از كارهای مهم تعاون عنوان و خاطرنشان كرد:  ش
برخی از سامانه ها شامل مسكن مهر، ثبت تعاونی، نظارت و... است كه با ايجاد آنها انجام 

كارهای تسهيل يافته است.
ــتگاه های مختلف اجرايی اشاره  ــتان همچنين به انعقاد تفاهم نامه با دس مديركل تعاون اس
ــتند در واقع از اين طريق  ــتانی هس و تصريح كرد: اين تفاهم نامه برخی ملی و برخی اس
افرادی كه می خواهند از دستگاه ها مجوز دريافت كنند كارشان به راحتی انجام می شود. 
حامديان در بخش ديگر سخنان خود به برگزاری جشنواره عكس اشاره و خاطرنشان كرد: 
در سال آينده اين جشنواره ملی برگزار می شود البته در بخش اول در 31 استان جشنواره 

به صورت استانی برگزار شد و منتخبان در بخش ملی شركت خواهند كرد.
ــتانی اين جشنواره مرداد 90 و جشنواره ملی در شهريور ماه در هفته  وی افزود: مرحله اس
تعاون برگزار می شود. از سويی هيأت برگزاری اين جشنواره تشكيل شده و هيأت داوران 

نيز معين گشته است.
ــرداری از طرح های تعاونی در دهه فجر افزود: اين  ــركل تعاون در ادامه درباره بهره ب مدي
ــارد و 869 ميليون ريال و  ــذاری 704 ميلي ــرمايه گ ــامل 79 طرح تعاونی با س طرح ها ش

تسهيالت 212 ميليارد و 901 ميليون ريال است.
ــامل 11 گرايش خدماتی،  ــتغال زايی برای 3059 نفر ش حامديان گفت: اين طرح ها با اش
ــكن، صنعتی، كشاورزی، فرش دستبافت، معدنی، چند منظوره و... می شود. وی ضمن  مس
ــرمايه  ــكونی تصريح كرد: برای اين پروژه 54 ميليارد س ــاره به افتتاح 1356 واحد مس اش

گذاری شده كه 34 ميليارد آن آورده مردم و 20 ميليارد تسهيالت است.
ــتان اجرای 329 پودمان آموزشی و شركت 7000 فراگير در كالس ها و  مديركل تعاون اس
آموزش 100 هزار نفر ساعت را از ديگر كارهای اداره تعاون عنوان و خاطرنشان كرد: اين 
ــه بخش عمومی، تخصصی توليدی و تخصصی توزيعی هستند. همچنين  آموزش ها در س
تشكيل اتاق فكر تعاون با حضور صاحبنظران دانشگاهی و تشكيل جلسه های كميته تحول 

و نوآوری با استفاده از مديران از ديگر اقدام های تعاون بوده است.
حامديان در خاتمه فعاليت های اداره تعاون در بخش ترويج را بدين شرح عنوان كرد:

 تشكيل 266 همايش و سمينار ترويجی 
 266 مورد بازديد از تعاونی ها 

 1018 دقيقه برنامه راديويی 
 10755 نفر ساعت فعاليت مشاوره ای 

مدیرکل تعاون استان اصفهان خبر داد:

ثبت نام بیش از 48 هزار متقاضی اشتغال در سایت تعاون 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی گزارش

اعتبار پيش بيني شدهمشخصات فني پروژهافتتاحيه کلنگ زنيمکانهمتنام پروژهردیف

1

سوله ورزشي 
خيابان 

غياث الدین 
جمشيد

26
خ غياث الدین 

جنب پمپ 
بنزین

بهمن 89مرداد 88

ابعاد سوله: 32×48 متر و ابعاد سالن 25×48 متر، کل زیربنا 
حدود 2000 مترمربع، داراي فضاهایي مانند رختکن جداگانه هر 
تيم، سالن بدنسازي، سرویس هاي بهداشتي، موتورخانه، جایگاه 
مهمانان ویژه و بخش هاي اداري و انتظامات و محوطه و فضاي 

سبز ورودي؛

ده ميليارد ریال

2

ساختمان 
اداري و 
حسينيه 
دارالسالم

27
سازمان 

دارالسالم 
اردیبهشت 

بهمن 8889

زیربنا 1150 مترمربع شامل: 600 مترمربع حسينيه، 150 
مترمربع سرویس بهداشتي،  وضوخانه و آبدارخانه، 400 مترمربع 
ساختمان اداري، 2 فضاي کفشداري و 2 ایوان ورودي، 1500 
متر محوطه سازي شامل: دیوارکشي، فضاي سبز، تأسيسات، 

آسفالت و...

هفت ميليارد ریال

3
ميدان و 

بلوار شهدا 
نوش آباد

بلوار شهداي 28
نوش آباد

بهمن 89خرداد 88

سطح ميداني به مساحت 21150 مترمربع و بلوار با دو باند 
تندرو به عرض 13 متر و روفوژ وسط به عرض 4 متر با حجم 

باالي عمليات خاکبرداري و خاکریزي در سطحي حدود 
35/000 مترمربع و اجراي 3000 متر جدول گذاري و آسفالت 

به ميزان 3/500 تن، به همراه ایجاد فضاي سبز و نورپردازي 
ميدان.

هفت ميليارد ریال

4
محور پياده 
روي خيابان 

اميرکبير
بهمن 89مهر 89خ اميرکبير29

10 کيلومتر طول دو باند رفت و برگشت، عرض هر باند 3 متر، 
خاکبرداري مخلوط ریزي و تسطيح و آب پاشي، 30 هزار مترمربع 

سطح کار.

یک ميليارد و هشتصد 
ميليون ریال

5
ميدان 
چهارده 

معصوم )ع(
30

بلوار مفتح، 
تقاطع چهارده 

معصوم و 
کتابچي

جدول گذاري 1000 مترمربع طول، بلوك فرش 1500 مترمربع، بهمن 89آذر 89
خاکبرداري 4000 مترمکعب، آسفالت 3800 تن،  زیرسازي 

2700 مترمکعب، فضاي سبز 1000 مترمربع.
یک ميليارد و پانصد 

ميليون ریال

6
سينما 4 
بعدي 

شهربازي
پارك بزرگ 31

شهر
بهمن 89آبان 89 

ظرفيت 30 نفر قابل افزایش 40 نفر، داراي صندلي هوشمند و 
پيشرفته، سيستم صداي دالبي سراند، قابليت افکت گذاري تا 
128 افکت )که از این لحاظ مدرن ترین سينماي ایران است(، 
اولين سينماي پيشرفته 4 بعدي استان، )تا به حال سه فيلم از 
کمپاني ایتاليایي که هر کدام به مبلغ 6 تا 10 ميليون تومان، 

خریداري شده است(

یک ميليارد ریال

باند کندرو 7
بلوار دانش

بهمن 89مهر 88 بلوار دانش32
احداث باند کندرو در الین برگشت بلوار دانش به همراه اجراي 
آبراه به طول 1500 متر طول با حجم باالي عمليات خاکبرداري 
و زیرسازي در سطحي حدود 16000 مترمربع و آسفالت در 

سطحي حدود 14000 مترمربع .

چهارميليارد ریال

8
باند کندرو 
بلوار صنعت 
و بلوار زیتون

بلوار صنعت و 33
زیتون

بهمن 89خرداد 88
اصالح باند تندرو بلوار صنعت و احداث باند کندرو بلوار صنعت 
و بلوار زیتون با حجم باالي عمليات خاکبرداري و زیرسازي در 
سطحي حدود 12000 مترمربع و آسفالت در سطحي حدود 

11000 مترمربع.

سه ميليارد ریال

9

جایگاه 
سوخت گاز 

 )CNG(
بلوار شهداي 

نوش آباد

34
بلوار شهداي 

بهمن 89-نوش آباد
زمين مجموعه به مساحت 1500 مترمربع، داراي ساختماني به 

مساحت حدود 80 مترمربع داراي تعداد 3 عدد پمپ دیسپانسر و 
ظرفيت سوخت گيري 6 ماشين

سه ميليارد و ششصد 
ميليون ریال

شهرداري 10
منطقه 1

جنب شهرداري 35
مرکزي

بهمن 89-
وسعت منطقه 3590 هکتار، شامل 100 هکتار بافت فرسوده و 
قدیمي و قطب توریستي و گردشگري شهرستان، جمعيت تحت 

پوشش حدود 160 هزار نفر.
ششصد ميليون ریال

11
کلنگ زني 

سوله ورزشي 
شهداي لتحر

مرداد 90بهمن 89ناحيه 9 36

3500 مترمربع؛ اهداف: توسعه فضاهاي ورزشي و فرهنگي در 
کليه مناطق شهر با هدف گسترش روحيه ورزشکاري و ایجاد 
اثرات غيرقابل انکار ورزش در روحيه فردي و جمعي جامعه و 

توزیع عادالنه و بهره برداري عموم شهروندان از امکانات ورزشي، 
با همکاري اداره تربيت بدني.

اعتبار اوليه: 500 
ميليون ریال

جمع کل اعتبارات: 
چهل ميليارد ریال

پروژه هاي قابل افتتاح شهرداري كاشان در دهه فجر 1389

روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري کاشان

این پروژه ها به عنوان بخشی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی ایران در روزهای بیستم و بیست و یکم بهمن ماه با حضور مهندس صمصام شریعت معاون 
عمرانی استانداری اصفهان و جمعی از مقامات و مسئوالن شهرستان کاشان افتتاح و به مردم سرفراز و شهید پرور شهرستان کاشان اهداء خواهد شد.
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کرش: 
فوتبال ایران با 
استعداد است

بمب خبری تازه 
در چلسی

ترابیان: 
کرش مشکلی در 
CAS ندارد

ــتم و اميدوارم  من به كار در تيم ملی ايران عالقه مند هس  
ــئوالن فدراسيون فوتبال ايران به توافق برسم.  بتوانم با مس
كارلوس كرش، در بدو ورود به تهران از استعداد بازيكنان ايرانی 
ــت.  ــت و اينكه بازی های ايران را در اين مدت می ديده اس گف
ــا برنامه 90 اعالم كرد: من به دعوت  كارلوس كرش در گفتگو ب
ــا مذاكره های ابتدايی ببينيم  ــان به تهران آمده ام تا ب عباس ترابي
می توانيم به توافق برسيم يا نه.  او در پاسخ به اين سئوال كه آيا به 
تهران آمده تا دغدغه هايش برطرف شوند گفت: اين آغاز مذاكره 
بوده و اين مهم است كه ببينم انتظارات از تيم ايران چقدر است و 
من اينجا چقدر می توانم مفيد باشم. البته اين يك فرصت مناسب 
ــت تا من در طول اين مذاكره ها كه گفتم، گفتگوهای ابتدايی  اس
هم هستند و شروع راه است، كشور شما را هم ببينم و از نزديك، 
ــوم. كرش درباره شناختش از  ــتر با شما و كشورتان آشنا بش بيش
ــما را در جام ملت های  فوتبال ايران گفت: من بازی های تيم ش
آسيا ديدم و قبل از اين هم می دانم، يعنی همه مربيان دنيا می دانند 
كه بازيكنان ايرانی، بازيكنان با استعدادی هستند و من اين شناخت 

را نسبت به كار تيم ملی و فوتبال شما داشتم. 

ــك ثروتمند  ــی، مال ــه انگليس ــك روزنام ــته ي به نوش
ــران قيمت  ــد گ ــام خري ــاده انج ــی آم ــی چلس  روس
ــته با ــه هفته گذش ــچ ك ــن آبرامووي ــت. روم ــدی اس  جدي
ــد، فرناندو  ــون پون ــر 50 ميلي ــه ای بالغ ب ــاص هزين  اختص
را  ــول  ليورپ ــپانيايی  اس و  ــاله  س  26 ــم  مهاج ــورس،   ت
استخدام كرد، آمادگی دارد تا باز هم رقم سنگينی از حساب 
ــتاره ای هزينه  ــت فوق س ــرده و باب ــارج ك ــود خ ــی خ  بانك

كند. 
ــپانيايی  ــرگاس، هافبك و كاپيتان اس ــی، فاب اين رئيس روس
ــت. با توجه به  ــانه گرفته اس ــتان نش ــنال را برای تابس آرس
ــتامفوردبريجی در  ــرمربی تيم اس ــو آنجلوتی، س اينكه كارل
ــه يافتن زوجی برای فرانك لمپارد در قلب ميانه ميدان  انديش
ــرار گرفته ــت خريد ق ــرگاس در اولوي ــت، فاب ــش اس  تيم

است. 
گفته می شود كه براساس اين خواسته، آبراموويچ حتی حاضر 
شده بيش از رقمی كه بابت تورس هزينه كرد، برای فرمانده 

داخل زمين لندنی ها خرج كند.

ــيون فوتبال  ــل فدراس ــه روابط بين المل ــت كميت سرپرس
ــا تهران را  ــته ت ــت: كرش از ما دو روز فرصت خواس گف
ــد. عباس ترابيان درباره اينكه گفته می شود وكيل وی با  بشناس
تيم واسكودوگاما قرارداد امضاء كرده، عنوان كرد: كرش به طور 
ــمی مصاحبه كرده و گفته هيچ تعهدی به جايی نداده است.  رس
ــت و اگر هم پيشنهادی داشته باشد به  او يك مربی حرفه ای اس
ما نمی گويد. به هر حال به دليل تبليغات منفی كه در مورد ايران 
كرده بودند او به ايران آمده تا خودش شرايط را ببيند. سرپرست 
ــده اين مربی  ــل در مورد وضعيت پرون ــه روابط بين المل كميت
پرتغالی در دادگاه CAS گفت: او هيچ مشكلی ندارد. فدراسيون 
ــتن با اين مربی فقط نياز به آرامش دارد.  فوتبال برای قرارداد بس
من به سئوال های حاشيه ای جواب نمی دهم. سرپرست كميته 
ــيون تأكيد كرد: نمی خواهم تحت تأثير  روابط بين الملل فدراس
رسانه ها قرار بگيرم و تصميم گيری كنم. بعضی از رسانه های 
ــخ به اين  می خواهند نظرات خود را اعمال كنند. ترابيان در پاس
سئوال كه كرش آيا برای ديدن بازی تيم ملی با روسيه به ابوظبی 

می رود يا خير گفت: هنوز چيزی مشخص نيست.

ورزش

رسول کربکندی: 
نویدکیا و خلعتبری بازیکنان 

تأثیرگذار دربی هستند 
زاینده رود

ــهر ری هنوز  ــگاه فرهنگی ورزشی راه آهن ش باش
طلب من را پرداخت نكرده است. رسول كربكندی )مربی 
ــا بيان اين مطلب  ــهر ری( ب ــابق تيم فوتبال راه آهن ش  س
ــور قرار است اين بدهی را  ــازمان ليگ برتر كش افزود: س
ــت و  پرداخت كند اما زمان بر خواهد بود و چاره ای نيس
بايد صبر كرد. وی به شهرآورد اصفهان بين سپاهان و ذوب 
آهن اشاره كرد و گفت: اين بازی غير قابل پيش بينی خواهد 
بود. هر دو تيم در شرايط مطلوبی در جدول رده بندی قرار 
ــانس قهرمانی دارند. سپاهانی ها نزديك  دارند و هر دو ش
به 5 سال است كه حريفش را شكست ندادند و در صدد 
طلسم شكنی مقابل ذوب آهن هستند. وی ادامه داد: هر دو 
تيم از مهره های ارزشمندی بهره می برند و بازی هفته قبل 
ــم مالكی برای اين بازی نخواهد بود. اگر ذوب آهن  دو تي
نتيجه را از آن خود كند فاصله اش از طاليی پوشان بيشتر و 
در صورت پيروزی سپاهان رقابت در صدر جدول تنگاتنگ 
می شود. سپاهان روی هوا بازی می كند و ذوب آهن بازی 
زمينی را در دستور كار خود قرار می دهد. مدافعان سپاهان 
بايد مسير زمينی را ببندند و بازيكنان ذوب آهن در شروع 
ــال های حريف بايد مراقب مهاجمان سر  مجددها و ارس
زن سپاهان باشند كه در نبود علی احمدی كار آنها دشوار 
ــدی در پايان به بازيكنان تأثيرگذار هر  خواهد بود. كربكن
ــزود: محرم نويدكيا با تجربه باالی  ــاره كرد و اف دو تيم اش
خود در ميانه ميدان می تواند به خوبی مهاجمان سپاهان را 
 تغذيه كند و محمد رضا خلعتبری در خط حمله شاگردان 

ابراهيم زاده مهره مؤثری خواهد بود.

علیرضا نصر آزادانی: 
از استاندار می خواهم مشکل 

تحصیلم را حل کند
زاینده رود

ــدوكار اصفهانی( كه  ــا نصر آزادانی )تكوان عليرض
ــالی كاروان  ــژو اولين مدال ط ــای گوانگ در رقابت ه
كشورمان را به ارمغان آورد، به دليل شركت در اردوهای 
ــگاه اصفهان اخراج شد. وی در اين باره  تيم ملی از دانش
ــگاه اصفهان اجازه  ــت: اكنون نيز رئيس دانش  اظهار داش
ــركت كنم و از عليرضا  نمی دهد كه من در كالس ها ش
ذاكر اصفهانی استاندار اصفهان و رشيد خدابخش مديركل 
تربيت بدنی استان اصفهان می خواهم كه مشكل مرا هر 
چه زودتر حل كنند، به دليل اينك برای مملكت اسالمی 
ايران مقام و پرچم مقدس اين كشور را در سرزمين چين 
برافراشتم. وی به مسابقه های آينده اشاره كرد و توضيح 
ــه آينده در رقابت های انتخابی تيم ملی برای  داد: از هفت
مسابقه های جهانی شركت خواهم كرد كه همه رقيبان با 

آمادگی كامل در اين رقابت ها حاضر می شوند.
وی در پايان تأكيد كرد: از مسئوالن می خواهم كه مشكل 
ــا روحيه ای  ــه زودتر حل كنند تا ب ــل مرا هر چ تحصي

مضاعف برای كشور عزيزم ايران افتخارآفرينی كنم.

زاکرونی ژاپن و کرش ایران، 
بزرگ ترین مربیان آسیا

ــيدن به جام جهانی و حذف از جام  پس از ناكامی در رس
ــحال كننده ترين خبر حضور يك  ــايد خوش ملت ها، ش
ــت كه در صورت  مربی بزرگ روی نيمكت تيم ملی اس
ــتاقان  ــق، اين اتفاق رخ می دهد و اين می تواند مش تواف

فوتبال را به آينده اميدوار كند. 
فدراسيون فوتبال ايران در رقابت با عربستان سعودی كه 
ــت او را به  ــان به خدمت گرفتن كرش بود، توانس خواه
ــعودی ها با هم وطن  تهران بياورد و در اين راه رفتار س
كرش )پسيرو( مربی سابق عربستان كه پس از بازی اول 
ــد، بی تأثير نبود و پسيرو تصميم  جام ملت ها اخراج ش
كرش را برای رفتن به عربستان تغيير داد و به او تأكيد كرد 
ــنهاد ايران را قبول كند و برای حفظ اعتبارش به  كه پيش
عربستان پاسخ منفی بدهد زيرا سعودی ها غير حرفه ای 

با مربی رفتار می كنند. 
با حضور كرش روی نيمكت ايران او مطرح ترين مربی 
ــرايط  تيم های ملی در منطقه خواهد بود. در حالی كه ش
ــورهای منطقه بهتر از ايران است اما  مالی و امكانات كش
ــد او مطرح ترين فردی  ــر كرش به تيم ملی ايران بياي اگ
ــای قاره  كهن را بر  ــد بود كه هدايت يكی از تيم ه خواه
ــور روی نيمكت  ــی كه حض ــت، كس عهده خواهد داش
ــتريونايتد، رئال مادريد و تيم ملی پرتغال را تجربه  منچس
ــت. در تيم های منطقه مربی به اعتبار كرش در  كرده اس
نيمكت تيمی نيست و در آسيا هم می شود زاكرونی مربی 
تيم ملی ژاپن را در سطح كرش نام برد كه در دنيای فوتبال 
نامی شناخته شده هستند. اگر به كارنامه مربيان تيم های 
ــيا نگاهی بيندازيم واضح است كه مطرح ترين  مطرح آس
مربيان آسيا در اختيار ژاپن)زاكرونی( و ايران )در صورت 

عقد قرارداد( خواهند بود. 

مصاحبه خبر

زاینده رود
ــت كه  ابتدا: اين فوتبال ايران اس
ــانه ها داغ و جذاب  ــطح رس فقط در س
ــگاه های آن خالی است،  است.  ورزش
ــت در آن هيچ توليد كيفيتی  ــال هاس س
ــچ  ــگ آن هي ــرد، لي ــی گي ــورت نم ص
ــابقه های آن در  ــتاره ای ندارد و مس س
نازل ترين و كسالت بارترين سطح فنی 
ــن وجود هيچ وقت  ــد، با اي رخ می دهن
ــانه های فوتبالی و ژورناليست های  رس
ــی اينقدر در ايران مهم و اثرگذار  ورزش

نبوده اند. 
عجيب نيست كه چهره اول فوتبال ايران 
ــی جذاب و بلكه  ــه يك بازيكن يا مرب ن
ــی  يك مجری تلويزيونی به نام فردوس

پور است. 
ــت هايی  ــان عامه مردم، ژورناليس در مي
مثل حميدرضا صدر و امير حاج رضايی 
ــتند،  از همه بازيكنان ليگ محبوبتر هس
ــای بازی دو  ــرای تماش ــزار نفر هم ب ه
ــال ايران  ــنتی فوتب ــم اول و رقبای س تي
ــگاه نمی روند ولی ايران بيش  به ورزش
ــن مجله فوتبالی  ــه و چندي از ده روزنام
ــر بيننده ترين برنامه تلويزيونی  دارد و پ
ــه  برنام ــان  ــی زب ــان فارس در كل جه
ــال يعنی نود  ــی فوتب ــوط به حواش  مرب

است. 
جالب تر اين است كه حتی پخش خود 
ــاس فوتبال به  مسابقه های زنده و حس
اندازه برنامه ای كه هفته بعد به حواشی 

ــردازد بيننده ندارد.  ــابقه ها می پ آن مس
ــت كه فقط در سطح  بله، اين فوتبالی اس

رسانه ها جريان دارد.
بعد:  اينكه هر باشگاهی يك بيانيه نويس 
به استخدام در آورده، هر فوتباليستی دو 
سه نفر مشاور رسانه ای دور خود جمع 
ــه تأخير در پخش  ــرده و يكی دو هفت ك
برنامه نود می تواند كلی فضای سياسی 
ــی عليه حاكميت ايجاد كند، از ديگر  منف
ــانه های توفيق ژورناليسم در فوتبال  نش
ــت. اما يك نشانه جذابتر موج  ايران اس
ــايت و وبالگ  جديد راه اندازی وب س

توسط بازيكنان ليگ است. 
ــت به قلم  ــی كه گويا خود دس بازيكنان
ــش را می پردازند تا  ــوند يا مبلغ می ش
ــت به قلم شود  ــی به جای آنها دس كس
ــای  نبرد رسانه ای  تا مبادا در اين وانفس
عرصه را به رقبا ببازند. در چنين فضايی 
ــده اند كه مهم  ــل همه متوجه ش در عم
ــن فوتبال  ــتقيم در مت ــش آفرينی مس نق
ــت بلكه مهم  حضور مؤثر در سپهر  نيس

رسانه ای فوتبال است. 
ــا مجری گری  ــت كه ب ــر نه اين اس مگ
ــط با  ــه فق ــی، بل ــای تلويزيون برنامه ه
مجری گری در تلويزيون يا يكی دو بار 
حضور در برنامه های فوتبالی تلويزيون 
ــوان با  ــه راحتی می ت ــرعت و ب ــه س ب
ــطح  نيمكت های مربيگری، حتی در س

تيم های ملی رسيد؟
دیگر: فوتبال ايران اكنون با پديده های 

ــت -  ــده ای تحت عنوان فوتباليس پيچي
ــده است. افرادی  ژورناليست مواجه ش
ــی كهن و  ــا مايل ــد جاللی ي ــل مجي مث
ــا ذره بين هم  ــما ب خيلی های ديگر. ش
بازی تيم های جاللی را نگاه كنيد هرگز 
ــا ديگر تيم های   ــت فنی متفاوتی ب كيفي
ليگ پيدا نمی كنيد اما در سطح رسانه ها 
او به عنوان يك نابغه و تئوريسين  فوتبال 

حضور دارد. 
ــی  ــنجيده و مهندس به مصاحبه های س
ــد. او هر چه در  ــده جاللی دقت كني ش
ــت، اما  ــن واقعی فوتبال ميان مايه اس مت
ــت كه در سطح ژورناليسم  ترديدی نيس
ــه همان  ــف ب ــد متص ــی می توان فوتبال
ــر آن رفت. كمتر  ــود كه ذك اوصافی بش
مربی در فوتبال ايران ادبياتی به سخافت 
ــی كهن  ــونت مايل ــه خش ــاری ب  و رفت

دارد. 
دست كم ده سال است كه هيچ موفقيتی 
ــته و  ــری نداش ــه مربيگ ــم در عرص ه
بالعكس تا دلتان می خواهد تيم به دسته 
ــت، اما او هميشه  پايين تر نزول داده اس
ــرا آوردگاه  ــور دارد زي ــت و حض هس
ــه يكی مثل  ــم فوتبالی ايران ب ژورناليس
ــه همگان  ــاج دارد تا هميش او هم احتي
ــمداری فرا  را به رعايت اخالق و ارزش
ــط در انتخاب مجری  ــد. گويا فق بخوان
ــليقگی نشده   اين نقش چندان خوش س

است.
ــر  ــش امي ــت پي ــد وق  ســرانجام: چن

ــود در مقياس فوتبال  قلعه نوعی گفته ب
ــدازه مورينيو موفق  ــم به ان ايران من ه
ــس چرا به من مورينيوی ايران  بوده ام پ
ــاده است: برای  نمی گويند؟ موضوع س
دستيابی به چنان عنوانی قلعه نوعی بايد 
در وهله اول قواعد ژورناليسم فوتبالی را 

ياد بگيرد. كار سختی هم نيست. 
ــول هايی از  ــد واژه مطنطن و نقل ق چن
ــاهير را حفظ كند، يك لب تاب زير  مش
ــتانی استخدام كند كه  بغلش بزند و دوس
ــای او مصاحبه كنند  ــت تلفن به ج پش
ــل از هر مصاحبه  ــت كم اينكه قب يا دس
ــت او بدهند  ــه دس ــی ب ــت هاي يادداش
ــكار و راهبرد  ــل راه ــر از عباراتی مث پ
ــطوح برنامه ريزی و  ــتراتژی و س  و اس

غيره. 
برای درست كردن لهجه جنوب شهری 
ــم بايد چند وقتی او را يكه و تنها  اش ه
رها كنند توی يك كشور خارجی. شك 
ــفر و با  ــت از اين س نكنيد كه در بازگش
اصالح لهجه و تجهيز آن به برخی لغات 
ــی، ايران صاحب يك مورينيو و  انگليس
ــر آلكس فرگوسن خواهد  حتی شايد س

شد.  
در فوتبال ژورناليستی ايران كه ورزشگاه 
ــاگر ندارد و كيفيت ندارد  ندارد و تماش
ــر و  ــد هياهو و س ــا دلتان بخواه ــا ت ام
ــو يا  ــك موريني ــتن ي ــدا دارد، داش ص
ــی امكان پذير  ــن به همين راحت  فرگوس

است.

پژمان سلطانی

ــم اختتاميه دومين المپياد فرهنگی  مراس
ــتان اصفهان در  ــی روستائيان اس ورزش
اردوگاه شهيد بهشتی شهر ابريشم برگزار 
ــد و طی آن به بيش از 500 ورزشكار  ش
كه در رشته های مختلف عناوين اول تا 
ــوم را به خود اختصاص داده بودند،  س

جوايزی اهدا شد.
اين المپياد با حضور 4000 ورزشكار در 
ــته )8 رشته در بخش آقايان و 5  13 رش
رشته در بخش بانوان( برگزار شد و تيم 
ــت رسيد، اصفهان  كاشان به مقام نخس
دوم شد و تيم های فالورجان و چادگان 
ــكوی سوم قرار  ــترک بر س به طور مش
ــم رشيد خدابخش  گرفتند. در اين مراس
ــتان اصفهان(،  )مديركل تربيت بدنی اس
ــأت ورزش  ــدی )رئيس هي ــدی اس مه
ــتان( و حسن  ــتايی و عشايری اس روس
كامران )نماينده مردم اصفهان در مجلس 

شورای اسالمی( حضور داشتند.
تعریــف و تمجیــد خدابخــش از 

اسدی!
مديركل تربيت بدنی استان صحبت های 
ــف و تمجيد وصف  ــا تعري ــود را ب خ
ناپذيری از اسدی، رئيس هيأت روستايی 
ــايری آغاز كرد و گفت: در كمتر  و عش
ــوان مديركل  ــه عن ــالی كه ب ــك س از ي
ــتان اصفهان هستم غير  تربيت بدنی اس
ــت و توانمندی چيز  ــت، فعالي از صداق
ديگری از مهدی اسدی نديدم و اميدوارم 
ــد اين فعاليت های صادقانه را از  خداون

وی بپذيرد. 

ــالمتی جامعه  ــاط و س وی ادامه داد: نش
ــت كه در  يكی از هدف های كالنی اس
برنامه راهبردی  مورد توجه قرار گرفته 
ــای راهبردی  ــت و يكی از هدف ه اس
ورزش در روستاهاست كه برای رسيدن 
ــأت ورزش  ــای كالن، هي ــه هدف ه ب
روستايی و عشايری يك تنه بار سنگين 

را به دوش می كشد. 
ــاره ای به زمان  خدابخش همچنين اش
ــم اختتاميه  برگزاری اين المپياد و مراس
آن داشت و تصريح كرد: خوشحالم اين 
ــال پيروزی  ــن در سی و دومين س جش
ــالب اتفاق افتاد، انقالبی كه به همت  انق
ــت، اين  ــزرگ به وقوع پيوس مردانی ب
انقالب اسالمی بود  كه ميل به استقالل و 
اصالح طلبی و آزادگی را در مردم ايران 
زنده كرد و اميدوارم كه اين روحيه در بين 
همه مردم باقی بماند و شما ورزشكاران 
جوان، راه بنيانگذار جمهوری اسالمی را 

ادامه دهيد.

مهدی اســدی: ورزش روســتایی 
بحــث ورزش رایــگان را رعایــت 

کرده است
رئيس هيأت ورزشی روستايی و عشايری 
ــتان اصفهان نيز در جمع ورزشكاران  اس
ــت: با كمك چند  ــتايی اظهار داش روس
استاد دانشگاه و همكارانمان، اولين سند 
راهبردی را تقديم اداره كل تربيت بدنی 
استان اصفهان كرديم و پس از آن تقويم 
ــی را اعالم نموديم. مهدی اسدی   ورزش
ــتايی  افزود: افتخار می كنم كه يك روس
ــان های پاک، شريف و  هستم و به انس
ــتنی خدمت می كنم. وی  ــت داش دوس
ــتايی اشاره كرد  به برگزاری المپياد روس
ــن دوره  ــاح اولي ــح داد: در افتت و توضي
ــی عشاير كشور كه  مسابقه های ورزش
ــتای مهرگرد  ــت روس در منطقه وردش
سميرم برگزار شد؛ نزديك به 25000 نفر 
تماشاگر حضور داشتند كه هيچ حاشيه ای 
ــدگان ايجاد نكردند.  را برای برگزار كنن

ــدی در ارتباط با ورزش روستايی و  اس
ــی    بحث رايگان بودن آن در قانون اساس
گفت: ورزش روستايی اين بحث قانون 
ــه برنامه ها و  ــی را رعايت و كلي اساس
فعاليت های ورزشی را برای روستائيان 
ــاير استان به صورت رايگان انجام  و عش
داده و در پايان بايد بگويم پشتيبان هيأت، 
ــاورزی و اداره كل  استانداری، جهادكش

تربيت بدنی استان اصفهان بوده است.
در حاشیه:

ــط نوازنده  ــم، توس ــل از آغاز مراس  قب
روشن دلی آهنگ های انقالبی در سالن 
نواخته شد و جوانان ورزشكار حاضر در 
جشن، سرودهای انقالبی را زمزمه كردند.
 سرود جمهوری اسالمی ايران توسط 
گروه موزيك لشگر صاحب الزمان سپاه 
پاسداران استان در سالن طنين انداز شد.

ــاله هيأت  ــرد يك س ــزارش عملك  گ
ورزش روستايی و عشايری استان اصفهان 
ــی تصويری نزديك به 10 دقيقه  در كليپ
برای حاضران پخش شد كه ورزشكاران 
ــور و  با ديدن تيم ها و تصاوير خود، ش

هيجانی به اين مراسم دادند.
ــادی دادفر حضور 2   مجری برنامه ه
ــالن مژده  مرد آهنين را به حاضران در س
ــن كوتاه قامتان  ــا اين 2 مرد آهني داد ام
ــای حميد و مهدی  بلند همتی به نام ه
ابراهيمی بودند كه نمايش كمدی زيبايی 

را به معرض نمايش گذاشتند.
 اهدای جوايز توسط رشيد خدابخش، 
ــن كامران و رؤسای  مهدی اسدی، حس
هيأت ورزش روستايی و عشايری استان 

صورت گرفت.

زاینده رود
ــی تيم فوتبال  ــين چرخابی مرب حس
ــش برابر  ــون ديدار تيم ــوالد نطنز پيرام ف
ــت: بازی  ــار داش ــيراز اظه ــت ش مقاوم
ــختی برای هر دو تيم بود. تيم ما  بسيار س
ــت كه  فرصت های زيادی برای گل داش
متأسفانه هيچ يك از اين موقعيت ها تبديل 
به گل نشد. قانون فوتبال حكم می كند كه 
اگر گل نزنيد گل دريافت خواهيد كرد. در 
ــجاعی فرصت صد  دقيقه 62 مصطفی ش
ــه دقيقه  ــت داد و س در صد گل را از دس
بعد فجر مقاومت به گل برتری رسيد. وی 

ادامه داد: با تغيير سيستم و آوردن بازيكنان 
ــی خود همچون روح اله بيگدلی و  هجوم
گياهچی نتوانستيم مانع از پيروزی حريف 
شويم. چرخابی به شهرآورد اصفهان اشاره 
كرد و توضيح داد: حضور امير قلعه نوعی 
ــم زاده در رأس كادر فنی  و منصور ابراهي
ــيت  ــپاهان و ذوب آهن، حساس دو تيم س
اين ديدار را بيشتر كرده است به خصوص 
ــايپا را  ابراهيم زاده كه امتيازهای بازی با س
فدای اين بازی كرد و با استراحت دادن به 
محمدرضا خلعتبری و مهدی رجب زاده 
در نيمه اول، شكست بدی را از  شاگردان 

مايلی كهن پذيرفت. وی ادامه داد: اميدوارم 
ــوب و جوانمردانه ای  هر دو تيم بازی خ
ــه نمايش بگذارند و هر تيمی كه بهتر  را ب
ــاز از زمين بازی خارج  بازی كند با 3 امتي
ــود و اين مسابقه اگر با تساوی به پايان  ش
ــد به ضرر تيم های اصفهانی است و  برس
ــته حريفان باالی جدول  اين نتيجه خواس
ــت: پيش بينی  ــود. چرخابی گف خواهد ب
اين مسابقه مشكل است اما به نظر من اين 
بازی به علت حساسيت باال با تساوی تمام 
ــود و اگر گلی به ثمر برسد از روی  می ش
اتفاق خواهد بود كه بايد به اين حساسيت 

ــواداران دو تيم را اضافه كنيم. وی  كری ه
ــه مصاحبه برخی از بازيكنان  در واكنش ب
ــا تجربه فوالد نطنز عليه خود افزود: بايد  ب
ــی كه در  ــم هر بازيكن ــن را عرض كن اي
ــند در تركيب اصلی  ــا آماده باش تمرين ه
ــد خواه با  قرار می گيرند، خواه جوان باش
تجربه. اين حرف ها را خبرنگارانی شايعه 
ــر تمرين ها و  می كنند كه حال ندارند س
مسابقه های فوالد نطنز حاضر شوند و فقط 
تلفنی صفحات روزنامه ها را پر می كنند. 
ــال فوالد نطنز با يك گل مغلوب  تيم فوتب

تيم فجر مقاومت شيراز شد.

ایران برخوردار از  فرگوسن و مورینیو ها می شود اگر....

تعریف و تمجید خدابخش از رئیس هیأت روستایی

مهدی اسدی: افتخار می كنم كه يک روستايی هستم

حسین چرخابی: 

ابراهيم زاده امتيازهای بازی با سايپا را فدای داربی كرد

زاینده رود 
ــنبه 23 بهمن ماه  ــر واترپلو، ش ــت ليگ برت ــتم دور رف هفته هش
ــابقه های هفته هشتم  ــروع خواهد شد. مس ــهرهای مختلف ش در ش
ــنبه 23 و 24 بهمن ماه با برگزاری 6 بازی دنبال  ــنبه و يكش  روزهای ش

می شود. 
روز شنبه 23 بهمن، 5 ديدار برگزار می شود و يكشنبه تيم هيأت شنای 
ــود. در اين ديدار خانه  ــاران خواهد ب فارس ميزبان نفت و گاز گچس
ــنای خوزستان می رود و فوالد  ــناگران اصفهان به مصاف هيأت ش ش

ماهان ميزبان هيأت شنای كرمان خواهد بود. 

ــوص خريدهای  ــار در خص ــر چه ــالكه صف ــگاه ش ــر باش مدي
ــرد. كلمنس  ــاد ك ــاگات انتق ــم از فليكس م ــن تي ــتانی اي  زمس
ــاله و علی  ــتياس 30 س ــس در خصوص خريد آنجلوس كاريس توني
ــرده  ــاد ك ــالكه(، انتق ــرمربی ش ــاگات )س ــه م ــاله ب ــی 32 س  كريم

است. 
ــاز داريم تا در  ــياری دارد و ما ني ــالكه هواداران بس ــس گفت: ش توني
ــاس  ــردم را دلگرم كنيم. احس ــان، م ــم گيری هايم ــوص تصمي خص
ــالكه  ــت. ش ــاگات( اين موضوع را رعايت نكرده اس ــم او )م می كن
ــود در خانه  ــر دروازه بان خ ــل نوي ــش مانوئ ــب با درخش جمعه ش
ــت پيدا  ــاوی بدون گل دس ــين به نتيجه خوب مس  دورتموند صدرنش

كرد. 

ــيب ديدگی قادر به  ــك فابرگاس به دليل آس كارلس پويول و سس
همراهی تيم ملی اسپانيا در ديدار دوستانه مقابل كلمبيا نخواهند بود.
ــتانه در مادريد ميزبان  ــب در ديداری دوس قهرمان جام جهانی 2010 امش
ــابقه دوستانه ای  كلمبيا خواهد بود تا به اولين پيروزی خود در چهار مس
كه پس از رقابت های جام جهانی انجام داده، دست پيدا كند. اين تيم در 
آخرين ديدار دوستانه خود با نتيجه 4 بر يك مقابل پرتغال تن به شكست 
ــير ناكامی های خود در  ــدار با كلمبيا تالش می كند تا به س داده و در دي
بازی های دوستانه پايان دهد. ويسنته دل بوسكه در خصوص اين ديدار 
ــت: بازيكنان از آمادگی بااليی برخوردارند با اين حال ما هنوز  اظهار داش

طعم تلخ شكست مقابل پرتغال را فراموش نكرده ايم.

مجمع انتخابات رياست فدراسيون كشتی سوم اسفند ماه برگزار خواهد 
ــد. عليرضا باقری مسئول امور مجامع سازمان تربيت بدنی با اعالم  ش
اين خبر اظهار كرد: مجمع انتخابات رياست فدراسيون كشتی با حضور سه 
ــاعت 14 سوم اسفند ماه در محل هتل المپيك برگزار خواهد  كانديدا از س
شد. محمدرضا يزدانی خرم )رئيس فدراسيون(، مهدی محبی قهرمان سابق 
ــهرداری كرج به همراه سهراب دهقان )داور  ــيا و رئيس تربيت بدنی ش آس

كشتی(، سه نامزد احراز پست رياست فدراسيون كشتی هستند. 

زاینده رود 
ــبك جوجيتسو، تيم آبيان  ــومين دوره مسابقه های استانی س در س

پاسارگاد موفق به كسب مقام اولی اين دوره از مسابقه ها شد.
اين تيم با مربيگری ايمان حاج هاشمی از كاركنان منطقه دو عمليات انتقال 
گاز و با مديريت مجيد دهقان و سرپرستی خسرو حسن پور، توانست با 
كسب 5 مدال طال، 4 نقره و 3 برنز مقام اول تيمی اين دوره از مسابقه ها را 
به خود اختصاص دهد. حاج هاشمی گفت: اين مسابقه ها با حضور شش 
تيم جوجيتسو كار در ورزشگاه شهدای ارتش اصفهان برگزار گرديد كه تيم 
آبيان با مجموع 70 امتياز اول و تيم شهرستان نجف آباد با 49 امتياز و تيم 
شهرستان خمينی شهر با 35 امتياز به ترتيب مقام دوم و سوم اين دوره از 

مسابقه ها را به خود اختصاص دادند.

ــابقه های قهرمانی واترپلوی 15 تا 17 سال با  ــتين روز مس نخس
ــاه، فارس، خوزستان، زنجان و كهگيلويه و  برتری تهران، كرمانش
ــن رقابت ها كه به ميزبانی  ــيد. در اولين روز اي ــد به پايان رس بويراحم

كرمانشاه آغاز شده است، 6 ديدار برگزار شد.
در اين مسابقه ها، تيم تهران 11 بر 4 آذربايجان شرقی را شكست داد، 
كرمانشاه با نتيجه 8 بر 6 اصفهان را از پيش رو برداشت، تيم فارس در 
ديداری نزديك با نتيجه 5 بر 4 از سد هرمزگان گذشت، خوزستان 16 
بر يك مركزی را در هم كوبيد، زنجان 10 بر 2 گيالن را شكست داد و 

تيم كهگيلويه و بويراحمد با نتيجه 13 بر 5 از سد تيم البرز گذشت.

دور رفت لیگ برتر واترپلو
مهمان نوازی ماهان و خانه شناگران  

در هفته هشتم  

انتقاد رئیس باشگاه شالکه 
به فلیکس ماگات 

پویول و فابرگاس از تیم ملی اسپانیا 
خط خوردند

سوم اسفند، زمان انتخابات 
فدراسیون کشتی 

کسب موفقیت ورزشی توسط یکی از 
کارکنان منطقه دو عملیات انتقال گاز 

رقابت های واترپلو قهرمانی 15 تا 17 سال
شکست تیم اصفهان در اولین گام
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مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه 20 بهمن 1389/ 5 ربیع االول 1432/ شماره wednesday 9 February 2011    460  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام علی)ع(:
عبرت ها چقدر فراوانند و 
عبرت پذیران چه اندك.

زاینده رود
ــوتان انقالب اسالمي با محوريت  ــگامان و پيشكس دومين همايش تجليل از پيش
ــوتان روحاني هيأت هاي مذهبي، 18 بهمن ماه در سالن همايش هاي  تجليل از پيشكس
ــد. علما و روحانيون فعال در عرصه مبارزات  ــيماي مركز اصفهان برگزار ش صدا و س
ــركت در اين همايش به  ــتان اصفهان با ش ــالب و پيرغالمان هيأت هاي مذهبي اس انق
ــالمي  ــان تجربيات و خاطرات خود از دوران مبارزه و روزهاي پيروزي انقالب اس بي
ــهدا تجديد  ــالمي، امام راحل )ره( و ش ــد و بار ديگر با آرمان هاي انقالب اس پرداختن

ميثاق كردند. 
كميته اطالع رساني ستاد دهه فجر استان اصفهان در شوراي هماهنگي سازمان تبليغات 
ــه ريزي اين همايش  ــيماي مركز اصفهان برنام ــان با ميزباني صدا و س ــالمي اصفه اس

معنوي را عهده دار بود.
در دقايقي نواي روحبخش مداح اهل بيت تقوي پور، زينت بخش مراسم بود و حال و 

هواي روحاني با بيان اشعاري در موضوع دهه فجر به حاضران بخشيد.
باید با زبان و قلم جانانه از ميراث تشيع دفاع کرد

رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان اصفهان كه سخنران اول مجلس بود از 
ــالم فيروزيان پيشكسوت انقالب اسالمي خواست به ايراد سخن بپردازد،  حجت االس
ــيع نقش سازنده اي در افكار عموم  ــالم و تش وي گفت: روحانيت معظم در تاريخ اس
ــيع در ايران از زحمات علما و روحانيون  ــيعيان دارد و بقاي تش مردم به خصوص ش
شيعه دارد و تداوم آن به خون شهداي جانفشان متصل است و كساني كه با زبان و قلم 
ــتند جامعه  به انقالب خدمت كردند و مردماني كه از هر طرف مورد تهاجم غرب هس
ــتكبار قرار داد. فيروزيان افزود:  ــدي در برابر اس ــالمي را با قلت امكانات چونان س اس
روحانيت نقش مهمي در انقالب داشت و پوشيدن لباس پيامبر باعث مي شود كه مورد 
تهاجم باطل قرار بگيري و سالطين جور روحانيت را از دايره حق خارج كنند و مبلغان 

ضد اسالم را به صدر بنشانند. 
ــيع را از ميان بردارند. شيعه بدان معناست كه 124 هزار  ــعي مي كنند كه نام تش آنها س
ــاني كردند و شيعه بايد در راه استيالي اين  ــهيد براي آن جانفش پيامبر و صدها هزار ش
هدف ها كوشا باشد و انجام وظيفه كند. چرا كه شيعه آبروي جهان بشريت است و حق 
ــهيد را به ثمر رسانده است. و روحانيت  ــيع است كه زحمات اوصياء ش همواره با تش

شيعه در آن نقش عمده داشته است.
ــيله هجرت  ــته ها و با همه امكانات خود حتي به وس وي ادامه داد: صاحبان قلم با نوش
ــد. بايد  ــت و با روحانيت همگام ش ــزل افكار درايت داش ــيعه و تزل ــردن بايد بر ش ك
ــتند مورد توجه قرار گيرد.  ــور كه مورد هجوم وهابيت و يا غرب هس  نقاط ضعف كش
ــفانه آموزش و پرورش ما وظيفه اسالمي  ــالم فيروزيان تصريح كرد: متأس حجت االس

خود براي تربيت فرزندان ديني انجام نداده و كوتاه آمده است. 

ــه اسالمي با دروس مذهبي  ــيخ عباس اسالمي در زمان طاغوت صدها مدرس حاج ش
ــتان ها اشعار سبك و  ــفانه در مدارس و كودكس در ايران راه اندازي كرد ولي حاال متأس
ــخيف به كودكان و نوجوانان آموزش داده مي شود. بايد دستگاه هاي فرهنگي توجه  س
داشته باشند كه امور مذهبي مهم ترين اطالعات عمومي ما را در بر مي گيرد و بايد دقت 

كافي و وافي داشت تا آبروي شيعه توسط پيروان آن حفظ شود.
ــت: سرزمين ما موطن افتخار است و پيامبر ما در حال وفات گفت: هر  وي اذعان داش
كاري امتيازي دارد و امتياز كتاب ما قرآن است و روز جمعه بر بقيه روزها امتياز است 
ــت و تاريخ ايران، از  ــيعه در آن راه مي رود نيز فخر زمين هاي عالم اس و زميني كه ش
ــت كه با اوالد پيامبر  ــت و افتخار ايران در روز غدير اين اس مبارزات انقالبي آكنده اس

بيعت كردند و هرگز چون اعراب پيمان نشكستند. 
ــون به عنوان  ــت و ايران اكن ــل به ائمه اس ــس دعاي ما پر از توس ــز مجال ــروز ني و ام
ــالم در دنيا مطرح است. وي خاطرنشان ساخت: امروزه  ــت شيعه و اس مظهر بزرگداش
ــده است كه هر  ــترش ارتباطات باعث ش ــده است و گس ــيع زياد ش تبليغات ضد تش
ــردازد و اين وظيفه ما را در برابر دين  ــل خانه خود به مبارزه با اصول بپ ــي از داخ كس
ــداري كنيم بايد نام شيعه را از خود  ــنگين مي كند كه اگر نتوانيم از آن پاس ــيعه س  و ش

برداريم.
دوره حکومت فرعوني مبارك در مصر به سر آمده است

ــوتان روحاني و  ــم تجليل از پيشكس ــده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان در مراس نماين
ــالمي از جهان به گوش مي رسد و  هيأت هاي مذهبي اصفهان گفت: صداي بيداري اس

دوره حكومت فرعوني مبارک در مصر به سر آمده است. 
آيت اله سيد يوسف طباطبايي نژاد با اشاره به رهنمودهاي معنوي رهبر فرزانه انقالب 
افزود: پژواک حكومت اسالمي در تمام خاورميانه طنين انداز شده است و در سالروز 
ــمال  ــاهد آزادي خواهي و معنويت گرايي مردم خاورميانه و ش فجر پيروزي ايران،  ش
آفريقا هستيم. ايشان تصريح نمود: روحانيت نقش عمده و محوري در انقالب داشته اند 
ــي از توجه و  ــتوه باعث موج ــا و روحانيون انقالبي و نس ــود علم ــان وج و در اصفه
ــم و نجف همواره  ــد و روحانيون اصفهان در ق ــاي امام )ره( ش ــي به رهنموده آگاه
رهنماي انقالب و حركت مردم بودند و در اصفهان نيز با تحصن هاي بي نظير و صدور 
ــتورات انقالبي ايثارگرانه در صف اول تظاهرات حاضر مي شدند و جانفشاني هاي  دس
ــتي، اژه اي و رداني پور اصفهان را در صدر  ــهداي گرانقدر همچون بهش ــان و ش ايش

شهرهاي انقالبي نشاند.
ــي در اجراي گروه  ــي و معنوي آيه هاي قرآن ــن همايش آواي ملكوت ــي از اي در دقايق
ــم از روحانيون پيشكسوت انقالب  ــد و در پايان مراس ــيح بين المللي متجلي ش تواش
ــوتان و پيرغالمان نمونه هيأت هاي مذهبي استان اصفهان  ــالمي و همچنين پيشكس اس

تقدير و تجليل به عمل آمد.

تجلیل از روحانیون مبارز و پیشکسوتان هیأت هاي مذهبي استان اصفهان

منا
: اي

س
عك

آگهی مزایده عمومی فروش امالک

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد در 
اجرای بند 4 ماده 13 قانون تشکيل شورای آموزش و پرورش 
به  تبدیل  منظور  به  مناطق کشور،  و  و شهرستانها  استانها  در 
اساس  بر  را  زیر  رقبات  و  اماکن  امالك خود،  نمودن  احسن 
مشخصات تعيين شده و شرایط و ضوابط مذکور در این آگهی 
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا بدینوسيله مراتب 
جهت اطالع عموم متقاضيان شرکت در مزایده اعالم می گردد. 
متقاضيان می توانند از روز سه شنبه 89/11/19 لغایت پایان 
و  آموزش  ادارات  به  پنجشنبه 89/11/28  روز  اداری  وقت 
در  شرکت  فرم  و  مراجعه  مربوطه  مناطق  و  نواحی  پرورش 
مزایده را دریافت و پس از تکميل فرم مذکور تقاضای خود را 
با لحاظ شروط تعيين شده بانضمام سایر مدارك به دبيرخانه 
رسيد  و  تحویل  ملک  وقوع  محل  پرورش  و  آموزش  اداره 
شروط  طبق  که  تقاضاهایی  به  است  بدیهی  نمایند.  دریافت 
شانزده گانه آگهی اعالم شده از سوی این اداره کل ارسال 

نشده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

ناحیه / منطقه ردیف
وضعیت ملک از لحاظ سند

محل وقوع ملک 
مساحت )مترمربع(

قیمت پایه )ریال(
 »رسمی عادی

اعیان عرصه )شماره پالک ثبتی(«

خ ارتش، خ بهداری لشگر، 2895/62_ناحیه سه اصفهان1
125961/020/000/000منزل مخروبه واگذاری

خ طالقانی- پشت بیمارستان 2800_ناحیه پنج اصفهان2
626/44202/900/000/000احمدیه-کانون نبوت

30/000/000*375مدرسه روستای تزره_عادیفریدونشهر3

منزل مسکونی مخروبه 1037_شهرضا4
واگذاری در خیابان ابوذر

305/21*305/210/000

1000104/486/540/000دبستان مهدیه دستگرد_عادیکوهپایه5

700213/897/230/000دبستان حسین آباد جزه_عادیکوهپایه6

1000146/34130/121/000دبستان عمار یزد آباد_عادیکوهپایه7

1000153/50249/550/000دبستان یاسر برزآباد_عادیکوهپایه8

590213/8103/220/000دبستان فلسطین دره شاه نظر_عادیکوهپایه9

1503310559/400/000مدرسه 13 آبان مبارکه24/1_تیران و کرون10

764/04370/53358/897/500مدرسه نواب صفوی خرمنان27/238_تیران و کرون11

827449300/100/000مدرسه نصر کوهان5/600_تیران و کرون12

منزل  مسکونی واقع در جنب 3847_تیران و کرون13
حسینه ارشاد تیران

434/70251391/230/000

2237412306/100/000راهنمایی فجر روستای آبپونه96/25_تیران و کرون14

مدرسه شهید چمران 33/381_تیران و کرون15
651/50205234/625/000قهریزجان

مدرسه متروکه قطب راوندی 9/118_آران و بیدگل16
1753/80375550/000/000یزدل

1121/4027070/000/000مدرسه شهید نصیری علی آباد2815/184_آران و بیدگل17

یک قطعه زمین واقع در 151/289_بویین میاندشت18
روستای قائم آباد

300028674/200/000

مدرسه آیت اله مشکینی 125/82_کاشان19
39385231/295/000/000روستای ارمک

مدرسه مخروبه 17 شهریور _عادیکاشان20
210/000/000*523حسنارود

مدرسه رودکي روستاي _عادیمهردشت 21
751300125/000/000خیر آباد 

مدرسه مخروبه جمال الدین _عادیگلپایگان22
اسدآبادی روستای رباط ملکی

919/5307320/000/000

لیست اماکن و امالک مورد مزایده اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1389 
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