
با  گفت:  بختياري  و  چهارمحال  استاندار 
اقدام ها و برنامه ريزي هاي انجام شده توسط 
دولت نهم و دهم همه مسئوالن در راستاي 
آينده  سال  در  بيكاري  رفع  و  اشتغال  ايجاد 
تالش دو چنداني خواهند داشت. علي اصغر 
عنابستاني در گفتگو با ايرنا افزود: سال آينده 
300 ميليارد ريال اعتبار از محل صندوق ذخيره 
توسعه ملي براي شتاب بخشي به روند سرمايه 
 گذاري و ايجاد اشتغال در كشور اختصاص 
جويي  صرفه  اينكه  بيان  با  وي  يابد.  مي 
هدفمندسازي  اجراي  محل  از  حاصله  هاي 
كنار  در  ملي  توسعه  صندوق  در  ها  يارانه 
قرار  كشور  عمراني  و  اقتصادي  هاي   پروژه 
ذخاير  اين  اختصاص  با  گفت:  گيرد،  مي 
براي اجراي پروژه هاي اقتصادي و عمراني، 
در  اشتغال زايي  زمينه  و  كار  و  كسب  بهبود 
 كشور فراهم مي شود. عنابستاني بيان داشت: 
فراهم  در  مؤثري  نقش  كنندگان  توليد 
فرصت  ايجاد  براي  مؤثر  كار  و  ساز  كردن 
دارند.  را  اعتبار  اين  محل  از  شغلي  هاي 
خصوصي  بخش  مشاركت  ضرورت  وي 
و  داد  قرار  تأكيد  مورد  را  كشور  اقتصاد  در 
بخش  به  كارها  از  قسمتی  بايد  داشت:  بيان 
خصوصي واگذار شود و دولت نيز بر كارها 
همه  اينكه  بيان  با  عنابستاني  كند.  نظارت 
گذاري  سرمايه  به  مربوط  امور  بايد  دستگاه 
از  گيري  بهره  كرد:  كنند، تصريح  تسهيل  را 
به  دسترسي  براي  خارجي  گذاري  سرمايه 
ضروري  اشتغال زايي  و  خارجي  بازارهاي 
است. عنابستاني اجراي قانون هدفمندسازي 
دهم  دولت  در  بزرگ  طرحی  را  ها  يارانه 
بستر  قانون  اين  اجراي  با  گفت:  و  دانست 
مناسبي براي پيشرفت و توسعه كشور فراهم 

شده است.  

سال 90، سال نهضت ايجاد 
اشتغال و رفع بيكاري جوانان 

كشور است 

مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان در گفتگوي اختصاصي با زاينده رود:

اينترنت پرسرعت اصفهان 
چهار برابر مي شود

دني��اي پيچيده و پرتجمل امروز 
با چنان سرعتي به پيش مي رود 
كه گاه احساس مي شود در اين 
مسير پرشتاب،  رابطه انسان ها با 
گذشته و فرهنگ پرافتخارشان به 

كلي قطع شده است ...

نشست يك روزه مديران عامل 
صنعتي  شهرك هاي  شركت 
اصفهان  در  كشور  دو«  »گروه 
برگزار شد. شركت شهرك هاي 
صنعتي گروه دو شامل استان هاي 
اصفهان، چهار محال و بختياري 
و مركزي است. در اين نشست...

مع�اون صن��ايع دستي س���ازمان 
ميراث فرهنگي كشور از برپايي 
به  نوروزي  بازارچه  هزار  يك 
مناسبت فرا رسيدن سال جديد 
خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع 
دستي  صنايع  معاونت  رساني 

كشور، تهمينه دانيالي افزود: نوروز 90 برنامه هاي ويژه اي به منظور جذب 
بيش از پيش گردشگران به صنايع دستي ...

سراسری/ صفحه2

رشد 52 برابري شاخص هاي 
فرهنگي- هنري  

استان چهارمحال و بختياري

برگزاری نشست مديران شركت 
شهرك هاي صنعتي 

»گروه دو« كشور در اصفهان

يك هزار بازارچه نوروزي فروش 
صنايع دستي در اصفهان برپا مي شود 

صفحه 2
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سفر رئیس جمهور تركیه 
به اصفهان 

استاندار اصفهان: 
جايگاه ممتاز نظام جمهوری اسالمی، 
مديون ايثارگری شهدا، جانبازان و آزادگان است
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استنــاد مجوز  به  تفريحــي شهــرداري شــاهین شهــر  رفــاهي   ســازمان 
شماره 3379/ ش مورخ 88/12/27 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد 
اجازه بهره برداری از قطعه زمین به متراژ تقريبی 1000 متر مربع واقع در بلوار 
طالقانی جنب فرهنگسرای اشراق جهت عرضه گل، گیاه، ماهی، وسايل تزئینی شب 

عید و تنقالت را تا پايان اسفندماه واگذار نمايد. 
متقاضیان می بايستی تا روز شنبه مورخ 89/11/30 جهت دريافت اسناد مزايده به 
امور قراردادها و تا آخر وقت اداری روز يکشنبه مورخ 89/12/1 جهت شركت در 

مزايده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي

آگهي مزايده عمومي
نوبت دوم 

انتصاب شايسته حضرتعالي كه از مديران پرتالش نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران هستید را 
صمیمانه تبريك عرض مي نمايیم.

از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالي را در جهت خدمت به مردم شريف استان اصفهان 
خواهانیم.

روزنامه زاينده رود
شركت پويش گرافیك

جناب آقاي مهندس صالح زاده
مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

سراسری/ صفحه2



 2Tuesday 15 February 2011      سه شنبه 26 بهمن 1389/ 11 ربیع االول 1432/ شماره 465             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

مصر را سرزمين فراعنه مي دانيم، كشوري با 
پيشينه كهن و پويا كه اهميت آن به عنوان 
يكي از مهم ترين كشورهاي خاورميانه بر 
اين  تاريخ  كسي پوشيده نيست. چنانچه 
كشور را از گذشته هاي باستاني آن تاكنون 
مطالعه كنيم درمي يابيم اين كشور همواره 
در طول تاريخ به عنوان يكي از منطقه هاي 
بوده  منطقه و جهان مطرح  در  تأثيرگذار 
است. موقعيت ژئوپليتكي مصر به عنوان 
نقطه اتصال و ارتباط سه قاره آسيا، اروپا 
و آفريقا و وجود كانال سوئز بهره مندي از 
بزرگ ترين جاذبه هاي گردشگري جهان، 
نفوذ و نقش اين كشور در ميان كشورهاي 
موقعيت  كلي  به طور  و  اعراب  و  عربي 
ويژه اي كه اين كشور در جهان دارد، باعث 
نام مصر در عرصه هاي سياسي،  مي شود 
الملل  بين  اجتماعي و فرهنگي و روابط 
تداعي كننده مفاهيم متعددي باشد. وقتي 
تاريخ مصر را از نظر مي گذرانيم درمي يابيم 
كه اين كشور در گذشته هاي دور به عنوان 
يك ابرقدرت در تاريخ بشريت مطرح بوده 
است. اگر چه فراعنه چهره هاي منفور در 
تاريخ مصر به حساب مي آيند اما بخش 
عظيمي از تاريخ باستاني اين كشور در دنيا 
را به خود اختصاص داده است. اين پيشينه 
اكنون به عنوان يكي از جاذبه هاي تاريخي، 
فرهنگي جزو منابع درآمدي مصر محسوب 
مي شود و هر روزه گردشگران زيادي را براي 
مشاهده اهرام ثالثه به سمت مصر جذب 
مي كند. مصر در عهد باستان رقابت دو تمدن 
بزرگ ايران و يونان را برمي انگيخت. اين 
موضوع به مرور زمان باعث ايجاد روابطي 
ميان ايران و مصر گرديد. اين ارتباطات كه 
در ابتدا رنگ و بوي نظامي داشت بعدها 
به ارتباطات گسترده فرهنگي انجاميد. بعد 
از ظهور اسالم در شبه جزيره عربستان و 
گسترش آن به سمت شرق و غرب، مردم 
ايران و مصر نيز به اسالم گرويدند. اما ميان 
ايرانيان و مصريان تفاوت  پذيرش اسالم 
بزرگي وجود دارد. ايرانيان به همراه اسالم 
تنها خط عربي را پذيرفتند و به اين ترتيب 
فرهنگ ملي خود را حفظ كرده آن را با 
هويت اسالمي درآميختند و »خدمات متقابل 
اسالم و ايران« شكل گرفت. اما مصريان با 
پذيرش خط و زبان عربي، چرخشي عظيم 
را در فرهنگ، تمدن و حتي تاريخ خود 
شاهد بودند. به اين ترتيب مصر، امروزه به 
عنوان كشوري به طور كامل عربي شناخته 
دنياي  بر  تنها  نه  كشور  اين  اما  مي شود. 
عهد باستان كه بر جهان معاصر نيز بسيار 
كشور  اولين  مصر  است.  بوده  تأثيرگذار 
اسالمي است كه در قرن هجدهم ميالدي 
با فرهنگ غرب آشنا شد و همچنين اولين 
كشور اسالمي بود كه با شناخت عيوب اين 
فرهنگ، به مقابله با نفوذ آن برخاست و عليه 
آن مقاومت كرد. نقش اين كشور عربي پس 
از پايان جنگ دوم جهاني و تشكيل دولت 
جعلي اسرائيل پر رنگ تر و محسوس تر 
بوده است. منطقه خاورميانه همواره يكي 
است.  بوده  دنيا  مناطق  حساس ترين  از 
وجود منابع سوخت فسيلي، دسترسي به 
آب هاي آزاد، موقعيت ژئوپلتيكي و وجود 
منابع طبيعي غني، همواره اين منطقه را به 
عنوان يكي از منطقه هاي حساس به لحاظ 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي نشان 
داده است. تشكيل دولت جعلي اسرائيل در 
اين منطقه، تمامي معادالت سياسي را در 
كشورهاي خاورميانه بر هم زد. در اين ميان 
مصر به عنوان يكي از مهم ترين كشورهاي 
عربي، نقش حساس تري در رابطه با اين 
موضوع بر عهده داشت. تاريخ موضع گيري 
عليه  مصر  رهبري  به  عربي  كشورهاي 
اسرائيل، گوياي اين موضوع است كه مصر 
نقش  كشورها  اين  سياسي  معادالت  در 
تعيين كننده اي دارد و در واقع رهبر فكري 
و سياسي دنياي عرب است. تجربه نشان 
داده است در هر دوره اي كه مواضع دولت 
وقت مصر ضد اسرائيلي و ضد صهيونيستي 
از  الملل  بين  در عرصه  اين كشور  بوده، 
بوده  برخوردار  برتري  ديپلماسي  جايگاه 
است. پس از استيالي رژيم صهيونيستي، 
مصر قدرتمندترين كشوري بود كه به عنوان 
پناهگاه و نقطه اتكاي فلسطينيان محسوب 
مي شد. اما در دوره هايي نظير دوران طوالني 
رياست جمهوري حسني مبارك، اين كشور 
با حمايت هاي همه جانبه از اسرائيل عالوه 

بر هدر دادن منابع اقتصادي، باعث كم رنگ 
اتخاذ  المللي خود و  بين  شدن تعامالت 
نقشي منفعالنه در منطقه شده است. دوران 
براي  مبارك  حسني  جمهوري  رياست 
يادآوري  را  شيريني  خاطرات  خاورميانه 
نمي كند. كشوري كه در روزگاري پرچمدار 
مبارزه با صهيونيسم و الهام بخش اعراب در 
اين راه بود، در سه دهه گذشته در دست 
كسي بود كه در تمامي فعاليت هاي اسرائيل 
عليه فلسطينيان به اين رژيم جعلي كمك 
مي كرد. مصداق اين مدعا محاصره غزه و 
كمك هاي دولت حسني مبارك به اسرائيل، 
همچنين ممانعت از عبور كاروان هاي حامل 

كمك هاي انساني به مردم غزه است.
مردم  قيام  عمده  علل  از  يكي  واقع  در 
اين دولت كه از سوي بيشتر   مصر عليه 
تحليل گران جهاني ناديده گرفته مي شود، 
از  كشور  اين  مردم  حقارت  احساس 
مسائل  قبال  در  خود  رهبران  وضعيت 
خاورميانه است. از سوي ديگر فشار فقر و 
بيكاري و انگيزه هاي مهم اسالمي باعث شد 
تا سرانجام مصر به كانون اعتراضات عليه 
حسني مبارك و سياست هاي او تبديل شود، 
كناره گيري  به  سرانجام  كه  اعتراض هايي 
مصر  سياسي  صحنه  از  مبارك  حسني 
انجاميد. اين اتفاق در كشوري مهم مثل مصر 
تأثيرهاي بسيار عميقي بر منطقه و جهان 
خواهد گذاشت. تعطيلي سفارت اسرائيل 
در قاهره، اتفاق كوچكي نيست كه بتوان به 
راحتي از كنار آن گذشت. در واقع خواب 
آشفته اسرائيل از پايان يافتن دوران مبارك كه 
پيش از اين بارها توسط چهره هاي مختلف 
سياسي غرب عنوان شده بود، در حال تعبير 
شدن است. سقوط حسني مبارك پيامدهاي 
حاميان  و  اسرائيل  براي  بزرگي  بسيار 
غربي اش به دنبال دارد. از اين رو نمي توان 
پيروزي فعلي مردم مصر را پايان راه دانست 
و همانگونه كه از سوي تحليلگران مطرح 
شده است مردم مصر نبايد تنها به برداشتن 
عكس حسني مبارك اكتفا كرده و كار را نيمه 
تمام رها كنند. در واقع در صورتي كه مردم 
مصر در اين مرحله هوشيارانه عمل نكرده و 
بر مواضع خود تا برگزاري انتخابات آزاد و 
روي كار آمدن دولت مطلوبشان پافشاري 
مصادره  و  امريكا  كودتاي  احتمال  نكنند 
انقالب،  دور از انتظار نيست. آنچه مسلم 
بوده اين است كه قدرت گرفتن هر يك از 
گروه هاي مردمي مصر با هر ديدگاه سياسي، 
براي امريكا و اسرائيل خوشايند نخواهد بود 
زيرا اين گروه ها نيز با وجود سياست هاي 
سه دهه اخير اين كشور، در نهايت منافع 

ملت مصر را در نظر خواهند گرفت.
بايد پذيرفت در اين مرحله حساس كه ابتكار 
اتخاذ هر  عمل در دست مردم قرار دارد 
موضعي از سوي آنان واكنش هاي اساسي 
به دنبال خواهد  را از سوي صهيونيست 
داشت و شايد بتوان گفت تشكيل شوراي 
نظامي براي اداره مصر يكي از اقدام هاي اوليه 
 براي دور كردن مردم از صحنه سياسي و 
تصميم گيري است.اهميت كشور مصر به 
عنوان نقطه اتصال سه قاره آسيا، اروپا و 
افريقا امتيازي نيست كه دولتي مثل امريكا 
از آن صرف نظر كند. اگر امريكا در حال 
حاضر از تونس و تغييرات قدرت در آن 
كشور صرف نظر كرده و تمام توجه خود را 
بر مصر متمركز كرده، جز اين نمي توان نتيجه 
گرفت كه امريكا و اسرائيل همچنان در مصر 
به دنبال روي كار آوردن دولتي هستند كه به 
رژيم صهيونيستي وفادار مانده و حمايت هاي 
خود را از آن دريغ نكند. از سوي ديگر 
تأثيرگذاري مصر بر كشورهاي عربي در اين 
تحوالت نيز يك بار ديگر به اثبات رسيد و 
در حال حاضر نيز برخي از كشورهاي عربي 
مردمي  اعتراض هاي  و  ناآرامي ها  درگير 
شده اند. به اين ترتيب رژيم صهيونيستي 
كه  از ديرباز  از حمايت هاي ايران،  لبنان 
و سوريه محروم بوده با از دست دادن تنها 
حامي خود در منطقه، منتظر روي كار آمدن 
دولتي ضد صهيونيستي در مصر نخواهد 
نشست و سعي در به دست گرفتن ابتكار 
عمل در انتقال قدرت خواهد داشت. ترس 
اين رژيم از روي كار آمدن دولتي انقالبي 
و  مصر  در  ايران  اسالمي  مثل جمهوري 
انزواي كامل منطقه، نشان دهنده آن است كه 
مصر مي تواند به يكي از كانون هاي بزرگ 
ضد صهيونيستي در خاورميانه همچون ايران 

تبديل شود.

تهران  استانداري  عمراني  امور  معاون 
اسالمي  شوراي  مصوبه  به  واكنش  در 
شهر تهران مبني بر افزايش كرايه مترو از 
ابتداي تابستان سال آينده به 9750 ريال، 
وجه  هيچ  به  مترو  كرايه  افزايش  گفت: 
و  شود  نمي  تأييد  تهران  فرمانداري  در 
قابل اجرا نيست. محمدرضا محمودي در 
گفتگو با ايرنا افزود: كميسيون انطباق در 
فرمانداري تهران مخالفت خود را با افزايش 
 كرايه مترو اعالم خواهد كرد. وي اظهار

داشت: افزايش كرايه مترو تا 9750 ريال 
قابل قبول ما نيست و اجازه نمي دهيم بهاي 
بليت مترو تا اين اندازه افزايش داشته باشد. 
محمودي ادامه داد: شوراي اسالمي شهر 
تهران بايد در خصوص مصوبه خود مبني 
بر افزايش كرايه مترو تا 9750 ريال تجديد 
نظر كند. اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
نرخ بليت مترو را در صورتي سهم دولت و 
شهرداري پرداخت نشود، از ابتداي تابستان 

سال آينده 975 تومان تعيين كردند. 

نصف النهار

نصف النهار

مالزي هفته جهاني هماهنگي 
ميان مذاهب را جشن گرفت 

مالزي براي نخستين بار هفته جهاني هماهنگي ميان مذاهب را كه توسط 
مختلف  هاي  برنامه  اجراي  با  شده  اعالم  و  معرفي  متحد  ملل  سازمان 
جشن گرفت. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاي رسمي مالزي )برناما(، 
ازمان امين مدير كل اداره اتحاد و يكپارچگي ملي مالزي با اعالم اين خبر 
گفت: نجيب تون رزاق )نخست وزير مالزي( نيز به منظور بزرگداشت 
اين مناسبت در روز جاري با رهبران اديان و مذاهب مختلف ديدار و 

گفتگو خواهد كرد. 
هفته جهاني هماهنگي ميان مذاهب پس از حوادث 11 سپتامبر و با هدف 
افزايش همكاري و هماهنگي ميان معتقدين به اديان و مذاهب مختلف 
توسط سازمان ملل متحد به كشورهاي عضو پيشنهاد شد. اين مراسم در 
هفته نخست ماه فوريه در برخي كشورهاي جهان همچون مصر، اردن، 

اندونزي، فيليپين، آمريكا و آلمان برگزار مي شود. 
 

نخست وزير تايلند بررسي 
مناقشات مرزي با كامبوج را رد كرد 
آبهيسيت وجاجيوا )نخست وزير تايلند( با تأكيد بر اينكه براي حل مسأله 
مرزي با كامبوج به ميانجي گري شوراي امنيت سازمان ملل نيازي نيست، 
با كامبوج  كمك اين شورا در مورد حل چالش هاي مرزي اين كشور 
تايمز سنگاپور،  از روزنامه استريت  نقل  به  ايرنا  به گزارش  را رد كرد. 
آبهيسيت وجاجيوا خطاب به شوراي امنيت سازمان ملل اعالم كرد كه 
كشورش به منظور حل مسأله مرزي بين اين كشور و كامبوج نيازي به 

ميانجي گري اين شورا ندارد. 
با  امنيت  شوراي  جلسه  اينكه  به  توجه  با  افزود:  تايلند  وزير  نخست 
مقام هاي كامبوجي در پشت درهاي بسته انجام شد، اين موضوع نشان 
بوده  كشور  دو  بين  خونين  هاي  درگيري  آغازگر  كامبوج  كه  دهد  مي 
است. آبهيسيت وجاجيوا افزود: تايلند مطمئن است كه ادعاهاي كامبوج 

در مورد مسايل مرزي با اين كشور بي اساس است. 
نخست وزير تايلند افزود: در حالي كه كامبوج خواستار نقش ميانجي گري 
در حل مسايل ايجاد شده است، اما تايلند خواستار گفتگوهاي دوجانبه 

با كامبوج است. 
وي تصريح كرد: ما مدارك مستند و گزارش هاي رسانه اي در اختيار 
داريم كه نشان مي دهد كامبوج از يك معبد باستاني در نزديكي مرزهاي 
اين كشور با تايلند به عنوان يك پايگاه نظامي استفاده مي كند. براساس 
اين گزارش، پس از درگيرهاي مرزي دو كشور كه در آن هشت نفر جان 
خود را از دست دادند، كاسيت پيروميا وزير امور خارجه كامبوج هفته 
گذشته به منظور شركت در جلسه اي براي حل اين چالش توسط شوراي 

امنيت سازمان ملل به نيويورك سفر كرده است.

سرقت اشياي با ارزش 
از موزه ملي مصر 

شبكه تلويزيوني فرانس از غارت موزه ملي مصر در جريان قيام مردم اين 
كشور خبر داد. به گزارش ايرنا به نقل از شبكه تلويزيوني فرانس 24،  
زاهي هواس )رئيس سازمان ميراث فرهنگي مصر( اعالم كرد كه هشت 
اين  ملي  موزه  از  توتان خامون  از جمله مجسمه  ارزش  با  بسيار  قطعه 

كشور ربوده شده است. 
طال  از  كه  چوبي  مجسمه  يك  شده  ربوده  اشياي   ميان  در  افزود:  وي 
پوشيده شده و مربوط به سلسله توتان خامون است ناپديد شده و يك 
 24 فرانس  است.  رفته  سرقت  به  نيز  فرعون  به  مربوط  ديگر   مجسمه 
گفت: سرقت اين اشياء از سوي يكي از كاركنان موزه ملي در 28 ژانويه 
به مجموعه موزه  به ورود  ناشناس موفق  افراد  متوجه شد   و زماني كه 
شده اند، فاش شد. براساس اين گزارش، مقام هاي مصري اشاره اي به 

قيمت اشياي ربوده شده نكرده اند.

بازداشت و سركوب شديد معترضان 
در الجزاير 

پلي��س ال���جزاير تظاهرات 
ضد دولتي در پايتخت اين 

كشور را سركوب كرد. 
از  نقل  به  ايلنا  گزارش  به 
رويت���رز، ه��زاران نيروي 
با  الجزايري  ضد ش��ورش 
در  تظاهركنندگان  محاصره 
)پايتخت  ال���جزيره،  مركز 
محاصره  و  ك���شور(  اين 
گسترش  از  تظاهركنندگان 
تظاهرات جلوگيري كردند. 
در  همچنين  الجزاير  پليس 
كنندگان  تظاهر  با  درگيري 
ده ها تن از آنان را بازداشت 

كرد. 
الجزيره  ديگر  ميدان  چند  و  مي«  »اول  ميدان  در  كه  تظاهرات  اين  در 
حاكم  نظام  عليه  شعارهايي  تظاهركنندگان  شد،  برگزار  پراكنده  به طور 
»عبدالعزيز  كناره گيري  خواستار  كنندگان  تظاهر  همچنين  دادند.  سر 
براي  الجزاير  حكومت  شدند.  كشور  اين  رئيس جمهوري  بوتفليقه«، 
سركوب تظاهرات مردمي نزديك به 30 هزار نيرو در پايتخت اين كشور 
مستقر كرده بود، به همين دليل تظاهركنندگان نتوانستند تظاهرات گسترده 

برگزار كنند.

حكومت ليبي آماده باش كامل نظامي 
اعالم كرد 

نيروهاي امنيتي ليبي از بيم برگزاري تظاهرات مردمي ضد دولتي از چند 
ايلنا به نقل از  روز پيش در آماده باش كامل به  سر مي برند. به گزارش 
الجزيره، به  دنبال فراخوان جوانان ليبيايی براي برگزاري تظاهرات ضد 
تمام  ليبي  فيس بوك، حكومت  اجتماعي  در شبكه  فوريه   17 در  دولتي 
امنيت داخلي و خارجي، تمام دستگاه هاي وابسته به پليس و  نيروهاي 

كميته هاي انقالبي را به حالت آماده باش كامل درآورده است. 
همچنين جنبش كميته هاي انقالبي در شهر بنغازي، )دومين شهر بزرگ 
ليبي(، اقدام به تشكيل اتاق عمليات الكترونيك در سطح شهر كرده است. 
هدف از راه اندازي اتاق عمليات الكترونيك مقابله با گروه هاي مخالف 
است كه از مردم مي خواهند عليه دولت تظاهرات كنند. در همين حال 
سياسي  فعاالن  از  يكي  الكوافي«،  »جالل  ليبي،  داخلي  امنيت  سازمان 

ليبيايي در شبكه فيس بوك را بازداشت كرد. 
ناظران ليبيايي نسبت به اين گونه بازداشت ها هشدار داده و اعالم كردند 
كه سياست سركوب و خفقان، بازداشت هاي غيرقانوني و زنداني كردن 

مخالفان باعث افزايش خشم مردم از حكومت مي شود.

مديرعامل شركت مخابرات استان 
برابري  چهار  افزايش  از  اصفهان 
طي  پرسرعت  اينترنت  خطوط 
اصفهان خبر  استان  در  آينده  سال 
داد. سيد فاضل زماني در گفتگوي 
اختصاصي با زاينده رود گفت: با 
خصوصي شدن شركت مخابرات، 
اينترنت  خدمات  گسترش  امكان 
در  و  است  شده  فراهم  پرسرعت 
مجموع  در   88 در سال  كه  حالي 
اينترنت  پرسرعت  خط  هزار   25
در  خصوصي  شركت   11 توسط 
خصوصي  با  مي شد،  ارايه  استان 

خط  هزار   50 از  بيش  مخابرات  شركت  شدن 
اضافه  شبكه  به   88 سال  اواخر  در   )ADSL(
توسعه  اول  فاز  در  افزود:  وي  است.  شده 
اين  اينترنت، در سال جاري  پرسرعت  خطوط 
افزايش يافته است و  تعداد به 80 هزار پورت 
با برگزاري مناقصه ها و نصب تجهيزات الزم در 
فاز دوم توسعه خطوط پرسرعت اينترنت 145 
هزار خط اينترنت پرسرعت )ADSL( به شبكه 
مناقصه  انجام  و  برنامه ريزي  كه  مي شود  اضافه 
 آن در حال انجام است. سيد فاضل زماني ادامه 
به 225 هزار  اجرايي شبكه  اكنون ظرفيت  داد: 
خط اينترنت پرسرعت ارتقاء يافته است كه در 

سال آينده با برنامه ريزي انجام شده اين تعداد 
به 325 هزار پورت مي رسد و شاهد خواهيم بود 
كه از ابتداي ورود اينترنت به شبكه مخابرات، 
رشد بيش از چهار برابر حاصل شده است. وي 
تصريح كرد: ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در 
كشور در حدود 3 است ولي در استان اصفهان 
توسعه  انجام  با  كه  مي باشد   3/5 ضريب  اين 
خطوط پرسرعت در چند فاز شاخص به عدد 6 
ارتقاء مي يابد. وي خاطرنشان ساخت: شركت 
در  فعال  خصوصي  شركت هاي  مخابرات 
اينترنت را رقيب خود فرض نمي كند و همواره 
پيشبرد  به  آنها  تعامل  و  مشاركت  همكاري،   با 
مردم  به  مخابراتي  رساني  خدمت  هدف هاي 

مخابرات  شركت  مديرعامل  مي پردازد. 
استان اصفهان با اشاره به طرح هاي قابل 
بهره برداري در دهه فجر گفت: بيشتر اين 
طرح ها كه به 478 پروژه با اعتبار باالي 
20 ميليارد تومان مي  رسيد، باعث شد كه 
بخش اعظمي از طرح ها هم زمان با روز 
آينده  سال  ارديبهشت   27 در  مخابرات 

افتتاح شود.
كامل  پوشش  ايجاد  زماني  فاضل  سيد 
تلفن و موبايل در كليه روستاهاي استان 
از  را  مي باشد  روستا   880 بر  بالغ  كه 
توصيف  اسالمي  انقالب  دستاوردهاي 
كرد و افزود: حتي به آبادي هايي كه چند 
مزارع  به  يا  و  داشته اند  خانوار جمعيت 
كشاورزي امكانات مخابراتي ارايه شده و كليه 
روستاهاي مصوب وزارت كشور از اين خدمات 

در استان اصفهان بهره مند مي باشند.
شهرها  بين  ديجيتال  شكاف  شدن  كم  وي 
و  شد  متذكر  را  اصفهان  استان  روستاهاي  و 
فناوري  اظهار داشت: براساس تعهد دولت هر 
اطالعاتي كه در شهرها عرضه شود به روستاها 
نيز تعلق مي گيرد و در كل كشور 10 هزار روستا 
به دستور دولت به دفترهاي )ICT( و فناوري 
ميان سهم  اين  اند كه در  اطالعات مجهز شده 
استان اصفهان 457 روستا بوده كه در تمامي آنها 

دفترهاي الزم تأسيس شده است.

نشست يك روزه مديران عامل شركت شهرك هاي 
صنعتي »گروه دو« كشور در اصفهان برگزار شد. 
شركت شهرك هاي صنعتي گروه دو شامل استان هاي 
اصفهان، چهار محال و بختياري و مركزي است. در 
اين نشست مديران شهرك هاي صنعتي درباره مسائل 
نظر  تبادل  و  بحث  به  اين شهرك ها  روي   مقابل 
پرداختند. مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي 
گفتگو  در  نشست  اين  در حاشيه  اصفهان  استان 
روي  مقابل  مسائل  و  مشكالت  بررسي  ايرنا،   با 
شهرك هاي صنعتي گروه دو كشور و ارايه پيشنهاداتي 
 براي تعامل بيشتر استان هاي گروه به منظور راهنمايي
 سرمايه گذاران و فراهم سازي فرصت هاي مناسب 
اين  برگزاري  هدف  مهم ترين  را  گذاري  سرمايه 
نشست اعالم كرد. مرتضي يزدخواستي بررسي فرايند 
جذب بودجه هاي استاني و همچنين تحليل شرايط 

صنايع كوچك و راهكارهاي توسعه اين واحدها 
در شهرك هاي صنعتي را مهم ترين محورهاي اين 
نشست عنوان كرد. رئيس هيأت مديره و مدير عامل 
شركت شهرك هاي استان مركزي نيز در حاشيه اين 
نشست به ايرنا گفت: در استان مركزي 32 شهرك و 
ناحيه صنعتي با 916 واحد بهره برداري شده وجود 
اين  در  فرصت شغلي  هزار  از 20  بيش  كه  دارد 
واحدها ايجاد شده است. حامد يحيي افزود: با توجه 
به ممنوعيت توسعه صنعتي در شعاع 120 كيلومتري 
شهرك هاي  توسعه  براي  مناسبي  فرصت  تهران، 
صنعتي در استان مركزي با توجه به مجاورت با استان 

تهران ايجاد شده است. 
استان  صنعتي  هاي  شهرك  شركت  عامل  مدير 
چهارمحال و بختياري نيز گفت: در اين استان 27 
شهرك و ناحيه صنعتي ايجاد شده كه 97 درصد اين 

شهرك ها و نواحي از شبكه گاز برخوردار بوده و 
بستر مناسبي براي سرمايه گذاري دارند. علي باللي 
افزود: تا كنون 586 شركت در شهرك هاي استان 
چهار محال و بختياري به بهره برداري رسيده و با 
ايجاد 11 هزار و 190 فرصت شغلي رتبه يازدهم 
را در ميزان اشتغال شهرك هاي صنعتي كشور دارا 

مي باشد. 
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد نيز 
تعداد شهرك ها و نواحي اين استان را 29 شهرك 
و ناحيه دانست و اظهار داشت: تاكنون 750 واحد 
با حدود 20 هزار فرصت شغلي در اين شهرك ها 
 به بهره برداري رسيده است. سيدمسعود عظيمي
هكتاري   655 و  هزار  شش  وسعت  از  افزود:   
تاكنون يزد  استان  صنعتي  نواحي  و  ها   شهرك 

 دو هزار و 500 هكتار آن واگذار شده است. 

مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان در گفتگوي اختصاصي با زاينده رود:

اينترنت پرسرعت اصفهان چهار برابر مي شود

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

يك هزار بازارچه نوروزي فروش صنايع دستي در اصفهان برپا مي شود 

مدير كل امور اجتماعی استانداری اصفهان خبر داد:

اقامه اذان در اماكن عمومی احياء می شود 

برگزاری نشست مديران شركت شهرك هاي صنعتي »گروه دو«  كشور در اصفهان

بركناري حسني مبارك پايان راه نيست

افزايش كرايه مترو به هيچ وجه 
در فرمانداري تهران تأييد نمي شود    

رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در استان 
اصفهان گفت: رئيس جمهور تركيه به همراه 
100 نفر از تاجران اين كشور به اصفهان مي 
افزود:  ايرنا  با  نوريان در گفتگو  آيد. حسن 
رئيس جمهور تركيه امروز به اصفهان و روز 
چهارشنبه به تبريز سفر خواهد كرد. نوريان 
گفت: سفر رئيس جمهور تركيه در پاسخ به 
سفر سال 2008 دكتر احمدي نژاد به تركيه 

امروز  ظهر  گفت:  وي  گيرد.  مي  صورت 
براي  همراه  هيأت  و  تركيه  جمهور  رئيس 
بازديد از آثار تاريخي به اصفهان مي آيند و 
نشست مشتركي بين تجار اصفهاني و ترك 
برگزار مي شود.  اصفهان  بازرگاني  اتاق  در 
نوريان اضافه كرد: رئيس جمهور تركيه بعد 
از بازديد از آثار تاريخي اصفهان با استاندار 
سفر  هدف  نوريان  كند.  مي  ديدار  اصفهان 

رئيس جمهور تركيه به كشورمان را توسعه 
روابط تجاري بين دو كشور عنوان و اضافه 
كرد: حجم مبادالت تجاري ايران و تركيه 10 
پنجم  برنامه  در  و دولت  است  ميليارد دالر 
توسعه حجم اين مبادالت را 30 ميليارد دالر 
تعيين كرده است. رئيس جمهور تركيه را در 
سفر به ايران، 135 مقام دولتي، 100 تاجر و 

25 خبرنگار همراهي مي كنند. 

سفر رئيس جمهور تركيه به اصفهان 

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي كشور 
از برپايي يك هزار بازارچه نوروزي به مناسبت 
فرا رسيدن سال جديد خبر داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني معاونت صنايع دستي كشور، تهمينه 
دانيالي افزود: نوروز 90 برنامه هاي ويژه اي به منظور 
جذب بيش از پيش گردشگران به صنايع دستي و 
است.  قرار گرفته  كار  هنرهاي سنتي در دستور 
سازمان  رئيس  تأكيدات  به  توجه  با  افزود:  وي 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور 
مبني بر اجراي برنامه هاي مفصل براي نوروز90، 
راه اندازي بازارچه هاي نوروزي صنايع دستي در 
مي گيرد.  قرار  توجه  مورد  تر  گسترده  سطحي 

معاون صنايع دستي خاطرنشان كرد: به تمام استان ها 
بازارچه هاي  به  ويژه  فضاي  اختصاص  بر  مبني 
 نوروزي دستورالعمل ارسال مي شود. وي اظهار 
توانمندي   به  توجه  با  بازارچه ها  اين  داشت: 
تول��يد محص�����والت  در  مختلف  استان هاي 
ادامه  دانيالي  مي شود.  اندازي  راه  صنايع دستي 
داد: سال گذشته در 300 تا 400 منطقه، بازارچه 
استقبال  با  كه خوشبختانه  برپا شد  صنايع دستي 

قابل توجه گردشگران رو به رو شد. 
اين  برپايي  افزود:  كشور  دستي  صنايع  معاونت 
اندازي  راه  به  منجر  گذشته  سال  در  بازارچه ها 
يك هزار و 700 غرفه فروش شد. وي خاطرنشان 

كرد: در نوروز 90 بيشتر بناها و خانه هاي تاريخي 
آزاد  مناطق  در  موجود  فضاهاي  و  دار  قابليت 
كشور ميزبان بازارچه هاي صنايع دستي مي باشند. 
وي تأكيد كرد: دستور اكيد رئيس سازمان ميراث 
فرهنگي كشور بر راه اندازي يك بازارچه در هر 
كشور  مختلف  استان هاي  شهرستان هاي  از  يك 
است كه اين موضوع زمينه ساز رشد بازارچه هاي 
مقام  اين  مي شود.   90 نوروز  در  صنايع دستي 
عنوان  به  نوروزي  بازارچه هاي  افزود:  مسئول 
راهكاري براي توسعه بازار فروش صنايع دستي از 
25 اسفندماه 89 تا 15 فروردين 90 ميزبان عموم 

عالقه مندان، مسافران و گردشگران مي باشد. 

مدير كل امور اجتماعی استانداری اصفهان در جمع 
خبرنگاران، اقامه اذان را نشانگر فضای باز سياسی 
و اجتماعی و فرهنگی جامعه عنوان كرد كه بايستی 

بيش از پيش نسبت به احياء آن كوشش شود.   
به گزارش ايمنا، سيدحسن قريشی )مدير كل امور 
اجتماعی استانداری اصفهان(، در جمع اصحاب 
مهم  شعائر  از  يكی  را  اذان  و خبرنگاران،  رسانه 
مسلمانان به  خصوص شيعيان برشمرد و تصريح 

اذان  بحث  به  بايستی  كرديم  احساس  كرد: 
بيش از پيش پرداخته شود، به همين دليل بر آن 
شديم با افراد فعال و مطلع در زمينه اقامه اذان و 
اين  برنامه هايی در  باشيم و  داشته  نماز جلساتی 
خصوص تنظيم و تدوين كنيم. قريشی افزود: در 
همين رابطه، جلسه هاي مكرری با حضور حضرت 
مهدوی  آيت ا...  همچنين  و  طباطبايی نژاد  آيت ا... 
برگزار كرديم كه طی آن ها، موضوع هاي متنوعی 

در خصوص بحث اقامه اذان مطرح شد. مدير كل 
امور اجتماعی استانداری اصفهان سپس به بحث 
اقامه نماز در اماكن عمومی اشاره كرد و خاطرنشان 
ساخت: در جبهه های جنگ، رزمندگان ما به  طور 
می كردند.  اذان  اقامه  و  می ايستادند  دسته جمعی 
انجام  اين حركت پسنديده مدتی در جامعه هم 
می گرفت اما امروزه كم رنگ شده است كه بايستی 

احياء شود. 

مهدی رفائی

ود
ه ر

ند
زاي

س: 
عک

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه 
شمال  سوار  پارك  احداث  كه  اين  اعالم  12با 
شهر مهم ترين برنامه منطقه 12 در برنامه اصفهان 
95 مي باشد، اظهار داشت: احداث پارك سوار 
حجم  كاهش  در  سزايي  به  تأثير  شهر  شمال 
تردد در مركز شهر دارد.  به گزارش ايمنا، سيد 
اظهار  خبر  اين  اعالم  با  موسوی  لوح   محمد 
داشت: پارك سوار شمال شهر به منظور ساماندهي 
در  نقل عمومي، صرفه جويي  و  ناوگان حمل 

مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا و همچنين 
كاهش حجم تردد در مركز شهر پيش بيني شده 
است. وي با بيان اين كه در بودجه سال 90، 100 
ميليون تومان به اين امر اختصاص يافته است، 
ضلع  حاشيه  در  سوار  پارك  اين  محل  افزود: 
غربي خيابان كاوه در نظر گرفته شده است و هم 
اكنون در حال رايزني با مالكان اين زمين هستيم. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه 12 
خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح اتوبوس هاي 

برون شهري همچون شاهين شهر در اين محل 
توقف و سپس مسافران از اتوبوس هاي ديگري 
براي سفر به مركز شهر استفاده مي كنند در اين 
صورت حجم تردد در مركز شهر كاهش مي يابد. 
وي روان سازي ترافيك در اين محدوده و به دنبال 
آن مركز شهر را از ديگر محاسن احداث  پارك 
سوارها برشمرد و اظهار كرد: با اجراي اين طرح 
تا حد زيادي از مشكالت ترافيكي شهر اصفهان 

كاسته خواهد شد. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 12 خبر داد:

احداث پارك سوار شمال اصفهان؛ كاهش حجم تردد در مركز شهر

بهمن زين الدين
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رو در روآژیر

رئيس ش��وراي فرهنگ��ي و اجتماعي 
زنان گف��ت: اين ش��ورا ب��ا همكاري 
س��تاد ملي خان��واده، تحقق س��ريع تر 
مصوبه هاي نظام ب��راي ارتقاي جايگاه 
خانواده و ش��كوفايي استعدادهاي زنان 
و دختران جامعه را دنبال مي كند و براي 
اس��تيفاي حقوق ش��رعي و قانوني اين 
قش��ر تالش مي كند. به گزارش فارس، 
كبري خزعلي اظهار داش��ت: ش��وراي 
فرهنگي و اجتماعي زنان در راس��تاي 
اهداف خود با تهيه و تدوين طرح هاي 
مختل��ف سياس��تگذاري و برنامه ريزي 
در امور زنان و بررس��ي كارشناس��انه، 
اي��ن طرح ه��ا را پ��س از تصويب طي 
نامه اي به شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ارسال مي كند كه پس از تصويب در آن 
شورا با امضاي رئيس جمهور و رئيس 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي جهت 
اجرا به س��ازمان ها و ديگر دستگاه هاي 
دولتي ابالغ مي  شود؛ اين مصوبات جنبه 

قانوني داشته و الزم االجراست. 
وي در ادام��ه در  خص��وص طرح هاي 
مصوب ش��وراي فرهنگي و اجتماعي 
زنان گفت: اصول و مباني سياست هاي 
تحقيقات��ي مس��ائل زنان ك��ه يكي از 
اه��داف آن برط��رف ش��دن موان��ع و 
تنگناهاي تحقيقاتي مسائل زنان است، 
سياست هاي فرهنگي و اجتماعي بهينه 
شدن وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي 
كشور، طرح هايي با عنوان سياست هاي 
زن��ان،  ورزش  اجتماع��ي  فرهنگ��ي، 
سياس��ت هاي فعاليت ه��اي بين المللي 
زنان، منش��ور حقوق و مسئوليت هاي 
زنان در نظام جمهوري اس��المي ايران 
و سياس��ت هاي ارتقاي مشاركت زنان 
در آموزش عالي كه يكي از اهداف آن 
ايجاد فرصت ه��ا و امكانات عادالنه در 
تربيت نيروهاي متخصص زن به منظور 
بهره گيري از تخصص آنها در توسعه و 
تعالي كش��ور است، از جمله طرح هاي 
مصوب ش��وراي فرهنگي و اجتماعي 

زنان است. 
رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان 
در ادامه با بي��ان طرح هاي اجرايي اين 

شورا اضافه كرد: تأس��يس كميته امور 
بين الملل ش��وراي فرهنگي و اجتماعي 
زنان، اعط��اي دفترچه، آم��وزش مواد 
قانوني به زوجين همراه با سند ازدواج، 
تدريس دو واح��د درس تحت عنوان 
دانش خانواده، تخصيص روزي در سال 
به نام روز خانواده و تشكيل مركز آمار و 
اطالعات امور زنان كه اين مركز تاكنون 
دو سايت اينترنتي مركز اطالعات و آمار 
زنان و شبكه اطالع رساني زنان مسلمان 
را مورد بهره برداري قرار داده است، تنها 
بخش��ي از طرح ه��اي اجرايي مصوب 

شوراي زنان است. 
خزعلي با اش��اره ب��ه فصلنامه علمي و 
پژوهش��ي زنان و انتش��ار بي��ش از 40 
عنوان كت��اب در موضوعات زنان ادامه 
داد: برگ��زاري اجالس هاي فرهنگي و 
اجتماع��ي، كرس��ي هاي نظريه پردازي 
و تصويب طرح ه��اي علمي، فرهنگي 
و حقوقي از ديگر برنامه هاي ش��وراي 
فرهنگي و اجتماعي زنان است. وي در 
 خصوص برنامه هاي دهه سوم فعاليت 
اين ش��ورا گفت: از آنجا كه در ش��رح 
وظايف شوراي زنان بر سياست گذاري، 
برنامه ريزي و س��پس انجام تحقيقات، 
هماهنگي، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي 
مرب��وط به زنان و خانواده تأكيد ش��ده 
اس��ت، اي��ن ش��ورا در برنامه هاي آتي 
خ��ود پيگيري نحوه اج��راي طرح ها و 
هماهنگ��ي بين دس��تگاه ها را در رأس 
برنامه هاي خ��ود دارد تا ب��ا همكاري 
ستاد ملي خانواده، شاهد تحقق هر چه 
سريع تر مصوبات نظام در جهت ارتقاي 
جايگاه و عملكرد خانواده بوده و به تبع 
آن شاهد رشد و شكوفايي استعدادهاي 
زنان و دختران جامعه باشيم تا به اهداف 
سند چشم انداز سياست هاي كالن نظام 
ابالغ��ي از طرف مقام معظم رهبري كه 
هم��ان تقويت نهاد خان��واده و جايگاه 
زن در آن و در صحنه ه��اي اجتماع��ي 
همچني��ن اس��تيفاي حق��وق ش��رعي 
 و قانون��ي زن��ان در هم��ه عرصه ها و 
توجه ويژه به نقش س��ازنده آنهاست، 

برسيم. 

يكی از چيزهايی كه شما در زندگی تان 
به آن خيلی فكر م��ی كنيد و جزو يكی 
از مهم ترين آرزوهای زندگی تان است 
پول دار ش��دن اس��ت! و اين كه بتوانيد 
پول پ��ارو كنيد را هميش��ه در روياهای 
خود داريد، به همين خاطر ممكن است 
س��بك زندگی ت��ان با اين ه��دف كلی 
 تغيير كند و رفتاره��ا و نوع زندگی تان 
متفاوت تر از ديگران باشد! برای همين 
خيل��ی كارها انج��ام می دهي��د كه بقيه 
انجام نم��ی دهند و يا ش��ايد هم خيلی 
 كاره��ا را انج��ام دهي��د كه بقي��ه انجام 

می دهند! 
به هر ح��ال توی جزر و م��د اين هفته 
قرار نيست راه های پول دار شدن را بيان 
كنيم. بلكه می خواهيم مهارت مديريت 
پول را آموزش دهيم كه واقعی تر است 
و كمتر با تخيالت ش��ما سر و كار دارد 
و البت��ه كه يكی از مهم تري��ن راه های 
پول دار ش��دن همين مديريت هزينه ها 
و درآمدهاس��ت. يكی زمان و يكی پول 
 از آن مواردی اس��ت كه هر انسان عاقلی 
م��ی تواند در زندگی اش آن را مديريت 
كند، بنابراين باي��د مديريت كردن آن را 
بلد باش��د. پول از آن منابعی اس��ت كه 
راستش را بخواهيد بسيار محدود است 
طوری كه به س��ختی و به زحمت يافت 
م��ی ش��ود و آدم های كمی هس��تند كه 
بتوانن��د منابع مالی خودش��ان را افزايش 
 دهن��د، به همي��ن دليل هم��ه ما تالش 
م��ی كنيم تا اين منابع را بهبود ببخش��يم 
و محدودي��ت ه��ای خ��ود را كاه��ش 
دهي��م! در مديريت مالی باي��د دو نكته 

مهم را هيچ وق��ت فراموش نكنيم يكی 
حف��ظ منابع مال��ی و يكی ديگ��ر بهبود 
منابع مالی. يعنی اول س��عی كنيد همين 
مناب��ع مالی كه داري��د را نگهداری كنيد 
اگر م��ی رويد س��ركار، خودت��ان را به 
تنبلی نزنيد يا س��عی كنيد گند نزنيد كه 
بي��رون تان بكنند و بعد س��عی كنيد آن 
را بهبود ببخش��يد يعنی با تالش بيش��تر 
 و ب��ه كار بردن خالقيت و نش��ان دادن 
توانايی های خ��ود ميزان درآمد خود را 
افزايش دهيد. يعنی طوری برنامه ريزی 
كنيد كه از همان منبع، درآمد بيشتری به 

دست بياوريد. 
 آدم ه��ای پول دار يك ش��به پ��ول دار 
نشده اند، البته به جز آن هايی كه پدرشان 
كارخانه دار اس��ت! چون بيشتر آن ها به 
همان راحتی كه پول به دست می آورند 

از دست هم می دهند. 
اگر ش��ما قرار اس��ت درآمد بيشتری به 
دست بياوريد س��عی نكنيد از هر راهی 
و ب��ه هر طريقی درآمدت��ان را زياد كنيد 
كه مطمئن باشيد آخرش به جای خوبی 

نمی رسيد. 
درآمد حالل و به دس��ت آوردن روزی 
حالل يكی از مهم ترين چيزهايی است 
كه به ميزان درآمد ش��ما بركت می دهد، 
خدا خودش وعده داده اس��ت آدم هايی 
كه برای روزی حالل تالش می كنند به 
مال ش��ان بركت می دهد و آن ها را بی 

نياز می كند. 
چند گام تا مديريت مالی: 

اي��ن گام ها را تا آخر خ��ط برداريد، تا 
حداقل اگر پول دار نمی شويد، بدبخت 
و پشيمان نشويد، چون خيلی ها درآمد 

زيادی دارند اما به اندازه همان آدم هايی 
ك��ه درآمد كم دارند هزينه می كنند و به 
اندازه آن ها هميشه از بی پولی می نالند، 
چون ياد ندارند چگونه با پول های شان 

برخورد كنند. 
شناخت میزان درآمد خود 

اول از هم��ه مناب��ع درآم��دی خ��ود را 
شناسايی كنيد و آن ها را به صورت يك 
ليست در بياوريد و بعد رقم هر كدام از 
آن ها را بنويس��يد اي��ن كار را برای يك 
س��ال يا يك ماه زندگ��ی خودتان انجام 
دهيد تا بدانيد چه قدر پول در يك سال 

وارد جيب مبارك می شود! 
برآورد هزينه 

هزينه های خود را مش��خص كنيد يعنی 
ببيني��د پ��ول ه��ای خود را ص��رف چه 
چيزهاي��ی می كنيد هزين��ه رفت و آمد، 
هزينه پوش��اك، هزينه تحصيل و هزينه 
های... همه هزينه ها را با هم جمع كنيد 
تا مي��زان هزينه های ماهانه و بعد هزينه 
های يك س��ال خود را به دست بياوريد 

به اين كار می گويند برآورد هزينه. 
تکلیف تان را با پول مشخص كنید 

نوع نگاه تان را نس��بت ب��ه زمان و پول 
تعيين كنيد. يعن��ی حاضريد برای هزينه 
كردن بيشتر، وقت بيشتری بگذاريد يا... 
چ��ون هر چه ق��در چيزهايی بخريد كه 
نياز واقعی شما نيس��تند به همان اندازه 
بايد زم��ان برای كار كردن و به دس��ت 
آوردن پ��ول بگذاريد و اي��ن باعث می 
ش��ود شما بيشترين وقت خود را صرف 

جبران هزينه های غير ضروری كنيد. 
برنامه ريزی كنید 

كمی خودتان را كنترل كنيد و هر چيزی 

را نخريد و برای هر چيزی هزينه نكنيد 
سعی كنيد برای خريد لباس، غذا و حتی 
مسافرت رفتن طوری برنامه ريزی كنيد 
كه حداكثر استفاده را از زمان ببريد، چون 
همين زمان كلی هزينه روی دس��ت تان 
می گذارد از خوش��گذرانی های زيادی، 
زودگ��ذر و بی خودی ه��م بگذريد كه 
كلی هزينه آور هستند، می توانيد بعضی 
از تفريحات خود را با تغيير ش��رايط هم 
بهبود ببخش��يد ه��م در هزينه ها صرفه 

جويی كنيد. 
دس��ت و دلب��از نباش��يد! قرار نيس��ت 
خس��يس باشيد اما دس��ت و دل باز هم 
نباش��يد، كه فرت فرت پول های تان را 
در راه ديگران خرج كنيد! به عنوان مثال 
اگر قرار است هديه ای برای دوست تان 
بخري��د اول از همه زمان خريد را تعيين 
كنيد يعن��ی نگذاريد خري��د يك هديه، 
زمان ش��ما را به هدر بدهد بعد از تعيين 
زمان چيزی بخريد كه ارزش كار شما را 
نش��ان دهيد نه آن كه فقط هزينه زيادی 

داشته باشد. 
پس انداز كنید 

فرقی نمی كند ش��ما 100هزار تومان يا 
ي��ك ميليون تومان ماهانه درآمد داش��ته 
باشيد هر چه قدر باشد باز هم می توانيد 
صرف��ه جوي��ی و پس ان��داز كنيد. پس 
ت��الش كنيد به صورت هفتگی يا ماهانه 
مقداری از درآمد خود را پس انداز كنيد، 
حتی اگر خيلی كم باش��د اما اين كار را 
بكني��د به طوری كه هرگز به آن دس��ت 
نبريد و فكر كنيد پس انداز يكی از هزينه 
های ماهانه شماس��ت. يعنی توی ليست 

هزينه های خود قرار دهيد. 

از ديدگاه اس��الم بي شك در زمينه پيش��گيري از سرقت، 
اولين نهاد مؤثر خانواده مي باشد. در واقع محيط خانواده در 
بهداشت رواني و پيشگيري از آشفتگي رفتاري، خود نقش 
مهمي را بازي مي كند. س��رقت از جمله جرايمي است كه 
حجم زيادي از پرونده هاي دادگستري را به خود اختصاص 
مي دهد. وقتي در اين پرونده ها دقت مي كنيم مي بينيم طي 
سال هاي اخير بيشتر سنين پايين اين جرم را مرتكب شده اند. 
اينكه چه عواملي در ارتكاب اين جرم مؤثر اس��ت بس��ي 
جاي تأمل دارد. روانشناسان معتقدند ايجاد رفتار نابهنجار 
و انحرافي به خصوص س��رقت براساس نقش شخصيت 
تبيين مي ش��ود. بدين معنا كه در برخي از انواع شخصيت، 
گرايش به عمل س��رقت بيشتر ديده ش��ده است و وجود 
زمينه هايي از قبيل خودنمايي، پرخاشگري، احساس ناامني، 
تجارب تلخ دوران كودكي، حسادت، ناكامي و.. را مي توان 
از جمله ويژگي هاي رواني- عاطفي موجود در شخصيت 
افراد و دخيل در امر سرقت دانست. به نقل از پايگاه اطالع 
رساني پليس در ديدگاه جامعه شناسان، طبق بررسي هاي 
صورت گرفته در زمينه تأثيرات اجتماعي- اقتصادي نيز علل 
ايجاد سرقت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتيجه هاي 
به دست آمده بيانگر آن است كه عواملي از قبيل فقر مادي 
در زندگي، شهرنش��يني و مهاجرت ها، از هم پاش��يدگي 
خانواده و عدم امنيت عاطفي افراد در خانواده ها،  معاشرت 
با دوستان ناباب، بيكاري و... در شكل گيري عمل سرقت 
نقش به س��زايي دارند. همچنين در زمينه مشكالت فردي 
و تأثيرات محيط خانوادگي ني��ز مي توان به عواملي چون 
طالق و جدايي والدين، وجود ناپدري، اختالف خانوادگي، 
بزهكاري اعضاي خانواده،  افراط و تفريط و... عالوه بر آنچه 
كه در بررسي ديدگاه هاي متفاوت در ارتباط با سرقت بيان 
ش��د اين معضل از ديدگاه اس��الم نيز بررسي شده و طبق 
اطالعات به دس��ت آمده در اين بررس��ي ها، عواملي مانند 
خودپرستي، حب دنيا يا دنيازدگي، غفلت از هدف حيات، 
تقليد و شخصيت زدگي،  تسويل نفس )جلوه دادن چيزي 
كه نفس، خواهان آن است( پست بودن اعتقادات مذهبي، از 

خودبيگانگي و... تأثيرگذار مي باشد.
از ديدگاه اسالم خانواده در پيشگيري از سرقت مؤثر است. 
فرد در جريان جامعه پذير شدن در خانواده از طريق همانند 
سازي و انتقال ارزش هاي خانواده و هنجارها و سنت هاي 
اجتم��اع ياد مي گيرد كه چگونه قوانين خانواده و جامعه را 
دروني كند. عالوه بر خانواده،  محيط مدرسه و اجتماع نيز 
بي تأثير نمي باشد چرا كه سلسله اي از هنجارهاي رفتاري در 
اين محيط ها در فرد شكل گرفته و دروني مي شود. بررسي ها 
و مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته نش��ان مي دهد 
كه آموزشگاه ها با ارتقا بخشيدن آگاهي افراد در زمينه هاي 
گوناگ��ون از جمله مهارت هاي زندگ��ي در افراد نقش به 

سزايي را در جامعه دارد.

اولين نهاد مؤثر در پيشگيري 
از سرقت خانواده است

رئیس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان عنوان كرد:
تالش شوراي زنان 

براي استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان

زیر پوست شهر

900 نفر از زنان قالیباف 
فارسان بیمه مي شوند 

250 میلیارد ريال اعتبار خشكسالي 
به استان اصفهان اختصاص يافت 

فرماندار شهرس��تان فارسان گفت: افزون بر 900 
نفر از زنان قالي باف اين شهرس��تان بيمه تأمين 
اجتماعي مي ش��وند. بهروز مرداني نژاد به ايرنا افزود: 
در راس��تاي سياس��ت هاي دولت عدال��ت محور، به 
منظور آموزش و اس��تفاده از بيمه هاي تأمين اجتماعي 
ب��راي اقش��ار بي��كار جامع��ه، 800 ميلي��ون ريال در 

شهرستان فارسان اختصاص يافته است. 
وي اظهارداشت: تاكنون دو هزار و 100 نفر از جوانان 
و افراد بيكار شهرس��تان فارسان با گذراندن 130 دوره 
آموزشي در قالب 315 هزار نفر ساعت در زمينه هاي 
كش��اورزي، صنعت، ساختمان، مكانيك خودرو، برق، 
الكتروني��ك، تراش��كاري، فرش باف��ي و مهارت هاي 
رايانه اي پاي��ان نامه آموزش فني و حرفه اي دريافت 

كرده اند. 
مرداني ن��ژاد تصريح كرد: ه��زار و 200 نفر در قالب 
كارگران صنعت و ساختمان و 900 نفر در زمينه فرش 

بافي آموزش ديده اند.

مديركل بحران و حوادث غير مترقبه استان اصفهان 
از تخصيص 250 ميليارد ريال اعتبارات خشكسالي 
براي بخش عمراني اس��تان اصفهان در سال جاري خبر 

داد.  
به گ��زارش ايرنا، منصور شيش��ه فروش اظهار داش��ت: 
اي��ن مي��زان اعتبار ب��راي اج��راي 57 ط��رح اجرايي در 
اختيار ش��ركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي 
اس��تان گذاش��ته ش��ده  ادارات جه��اد كش��اورزي   و 

است. 
وي، اج��راي 26 ط��رح آبخيزداري و تامين آب ش��رب 
شهري و روس��تايي ، اليروبي و مرمت قنوات و ساخت 
اس��تخر ذخيره آب را از جمله اين ط��رح ها ذكر كرد و 
افزود: اجراي اين طرح ها كمك بسيار مهمي در مصرف 

بهينه آب دارد. 
وي خاطر نش��ان كرد: 900 ميليارد ريال اعتبار نيز امسال 
براي بخش هاي تامي��ن آب و اجراي طرح هاي آبياري 
تحت فش��ار به اين اس��تان اختصاص داده شده است. به 
گفت��ه وي، اين ميزان اعتبار براي احداث كانالها و اجراي 
آبياري تحت فشار در اختيار جهاد كشاورزي گذاشته شده 

است. 
شيش��ه ف��روش از تخصيص 500 ميلي��ارد ريال غرامت 
خشكسالي نيز در سالجاري براي استان اصفهان خبر داد 
و افزود: اين ميزان اعتبار براي كمك و جبران خس��ارت 
هاي خشكسالي به كشاورزان پرداخت شده است. به گفته 
وي، در سال جاري 320 ميليارد ريال هم وام هاي قرض 
الحسنه براي جبران خس��ارت هاي ناشي از خشكسالي 
ب��راي پرداخت به كش��اورزان و دامداران در اختيار بانك 

كشاورزي گذاشته شده است. 

پدي��ده فوتبال در بيش��تر جوامع در انطباق 
ب��ا فضاي اجتماعي ملت ها نتوانس��ته بدون 
زائده ه��اي اجتماعي با باف��ت جامعه پيوند 

بخورد.
در ايران با توج��ه به عقيم ماندن ديالكتيك 
س��نت و مدرنيت��ه، فوتبال به عن��وان يكي 
از المنت ه��اي مدرن نتوانس��ته خ��ود را با 
اخالقي��ات و فرهنگ بوم��ي ايراني منطبق 
كند. طبقه فوتباليس��ت در تاريخ ايران هيچ 
سبقه و گذش��ته اي نداشته اس��ت و همين 
نوظه��ور ب��ودن و عدم تعري��ف جايگاه و 
فرهنگ فوتبال در جامعه، محسنات فوتبال 
و فوتباليست را به آفت فرهنگي تبديل كرده 
است. پول  هاي سرسام آور كه در راه فوتبال 
هزينه مي ش��ود، س��بب عميق شدن شكاف 
طبقاتي در اليه بيروني جامعه ش��ده است و 
تريبون علني فوتبال را، طبقه ضعيف جامعه 

را تحت فشار شديدتري قرار داده است.
بافت بوم��ي اجتماع ايراني كه سرش��ار از 
همگرايي، صداقت و مهرباني بوده است با 
اين پديده بي س��ر و ته مدرن دچار تناقض 
ش��ده اس��ت. فوتبال در ايران س��بب چند 
دستگي و قبيله گرايي شده است و صداقت 
جاي خود را به دالل ب��ازي و تقلب داده و 
همين عوامل لطاف��ت جامعه را تحت تأثير 

قرار داده است.
زندگي فوتباليست ها، شيوه رفتار، نوع لباس 
پوش��يدن، مدل م��و و حتي ط��رز صحبت 
كردن آنها، براي جوانان الگو ش��ده اس��ت. 
فوتباليس��تي ك��ه هيچ مهارت��ي در فرهنگ 
س��ازي ندارد، تبدي��ل ب��ه كارگاه فرهنگ 

سازي جوانان اين مرز و بوم شده است. 
با ن��گاه اجمالي ب��ه قرارداده��اي بازيكنان 
فوتبال متوجه مي ش��ويم كه ب��ا هر كدام از 
آنها حداق��ل 100 ج��وان ايران��ي توانايي 

ازدواج پيدا مي كنند. 

س��ئوال اساس��ي اينجاس��ت كه اين فوتبال 
آي��ا براي مل��ت ما قهرمان��ي آورده و يا در 
جهت ارتقاي س��طح كيفي م��ردم مثمر ثمر 
بوده است؟ آيا ازدواج جوانان مهم تر است 
يا تمول باشگاهي خاص در جهت انباشت 

سرمايه؟
خص��وص  ب��ه  و  گروه��ي  رس��انه هاي 
تعارض ه��اي  در  ورزش��ي  روزنامه ه��اي 
تأثي��ر دارن��د.  اي��ران  اجتماع��ي ش��هري 
دسته بندي تماش��اگران و شكاف اجتماعي 
سبب بر هم خوردن هارموني طبيعي جامعه 
مي ش��ود. ضمن اينكه به علت ديدگاه تك 
بعدي نس��بت به فوتبال در بين جوانان، برد 
و يا ع��دم نتيجه گيري يك تيم بر يادگيري، 
ميزان مطالعه و حتي آين��ده نوجوانان تأثير 

منفي دارد. 
رس��انه ها با پر كردن بي نتيج��ه وقت مردم 
 س��بب كن��دي حرك��ت جامع��ه و بطالت 
مي ش��وند. هيجان كاذب نقطه عطف ورود 
فوتبال به زندگي ايراني بوده است. ميگرن، 
سكته ها، دردهاي مفاصل و ستون فقرات و 
ديگ��ر امراض زائيده تماش��اي بيش از حد 
فوتب��ال از تلويزيون ملي اس��ت. اگر مردم 
اي��ران با همان اش��تياق و رغبت كه فوتبال 
را پيگيري مي كنند، به دستاوردهاي علمي و 
دانش��گاهي توجه مي كردند، الگوي حركت 
جامعه نيز متحول مي ش��د و مسير اجتماعي 

تغيير مي كرد. 
طبق��ه فوتباليس��ت در اي��ران در هيچ طبقه 
اجتماعي ب��ه معناي س��نتي آن نمي گنجد. 
بيشتر فوتباليست ها داراي تحصيالت عاليه 
نيس��تند و از زمان��ي كه فوتبال را ش��روع 
كرده اند به اين قضي��ه فكر نكرده اند كه در 
صورت موفقيت عالوه بر الگوي ورزش��ي،  
قرار است الگوي فرهنگي طيف وسيعي از 

افراد با خصوصيات متفاوت باشند. 
به همي��ن دليل خود نياز ب��ه نهادينه كردن 
فرهن��گ پيدا مي كنن��د و الگوهاي خارجي 
بهترين راه حل است. در زماني كه الگوهاي 
خارج��ي پذيرفته ش��دند، فرهنگ بازيكنان 
خارجي را هم كه همراه آنهاست بدون هيچ 
كاتاليزوري مي پذيرند و ناخواسته در سطح 

جامعه اشاعه مي دهند. 
هر پديده جديد كه وارد ايران مي شود،  ابتدا 
بايد جايگاه، كاربرد و بازخورد اجتماعي آن 
مطالعه شود تا با توجه به پتانسيل جامعه و 
فوايد ذاتي پديده قابل استفاده باشد. در غير 
اين صورت خود تبديل به معضل اجتماعي 

مي شود.

مديريت جیب!  

بزم شکلك ها در لباس قديس
جامعه شناسي فوتبال در فضاي مدرن شهري ايران

الدن سلطاني
در مديريت مالی 
بايد دو نكته 
مهم را هیچ وقت 
فراموش نكنیم 
يكی حفظ 
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رئیس اتحاديه دامداران استان اصفهان:
تسهيالت الزم براي سوخت 

دامداري ها پرداخت نشده است 
عباس حسينی رئيس اتحاديه دامداران استان اصفهان بيان داشت: از زمان 
اجرايي ش��دن قانون هدفمندي يارانه ها تاكنون تسهيالتي براي سوخت 

دامداري ها پرداخت نشده است.
عباس حسيني با بيان اينكه كليات بسته حمايتي دولت از بخش كشاورزي 
كه قسمتي از آن حمايت از واحدهاي دامپروري را هم در برمي گيرد، ماه 
پيش به اطالع صاحبان اين واحدها در اصفهان رسيده بود، اظهار داشت: با 
ابالغ اين بسته حمايتي در هفته هاي گذشته تاكنون جزئياتي از اين بسته به 
صورت استنادهاي كتبي به ما اعالم نشده است. وي ادامه داد: مفاد اين بسته 
در سه بخش تنظيم شده است كه در بخش نخست آن پرداخت تسهيالت 
به واحدهاي توليدي دامپروري به دو صورت بالعوض و تس��هيالت با 

تخفيف با معرفي از سوي دولت به بانك ها اجرايي مي شود. 
رئيس اتحاديه دامداران استان اصفهان با اشاره به اينكه به منظور استفاده از 
تسهيالت بالعوض براي نوسازي و بهسازي واحدهاي توليدي دامداري، 
250 واحد دامداري بر اساس بسته حمايتي در نظر گرفته شده اند، گفت: 
تس��هيالتي هم كه دولت به عنوان كمك ب��ه واحدهاي دامداري در نظر 
گرفته، كمك هاي مالي و اعتباري نيست و حمايت دولت در اين بخش 
فقط ارائه يك معرفي نامه به توليدكننده براي دريافت تسهيالت از بانك 
است. وي افزود: با وجود اينكه دولت در بسته حمايتي خود اعالم كرده 
است كه اين تسهيالت با تخفيف به توليد كنندگان پرداخت مي شود، اما 
طبق روال عرف نرخ سود بانك ها در پرداخت تسهيالت 14 درصد است. 
حس��يني ادامه داد: ميزان ياران��ه اي كه دولت به اعتبارات بانكي پرداخت 
مي كند، 9 درصد اعالم شده اما اين نسبت يك پنجم به چهار پنجم است و 

بر اساس اعالم دولت يك پنج آن به توليد كنندگان پرداخت مي شود. 

صرفه جويی 50 درصدی مصرف 
برق سيستم های روشنايی پاركها و 

فضاهای شهری 
مدير برنامه ريزی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان اعالم 
ك��رد: به دنبال اجرای قانون هدفمندی يارانه ها تعويض حدود 20 هزار 
المپ بر مصرف در دستور كار معاونت خدمات شهری قرار گرفت كه 
اين اقدام صرفه جويی 50 درصدی در مصرف برق سيستم های روشنايی 
پاركها و فضاهای شهری را به همراه داشته است. مهندس سيد امير سامع 
با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در راستای سياست های بهينه سازی 
مصرف انرژی از سال 82، استفاده از المپ های كم مصرف در روشنايی 
پاركها، همچنين استفاده از المپ های Led در پروژه های نور پردازی در 
دستور كار ش��هرداری اصفهان قرار گرفته است. وی با اشاره به اين كه 
تاكنون در حدود 10 هزار المپ كم مصرف در سيستم روشنايی پاركها 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است، گفت: به دنبال اجرای قانون هدفمندی 
يارانه ها تعويض حدود 20 هزار المپ پر مصرف با المپ ها كم مصرف 
نيز در دس��تور كار معاونت خدمات ش��هری قرار گرفت كه تاكنون در 
حدود 80 درصد از اين برنامه انجام و تا پايان سال تكميل خواهد شد. 
وی با بيان اين كه با اين اقدام بيش از 50 درصد در مصرف برق روشنايی 
پاركها و فضاهای ش��هری صرفه جويی شده است. افزود: در پروژه های 
نورپردازی نيز از المپ های Led فوق كم مصرف استفاده گرديده است 
كه ميزان مصرف آنها نسبت به المپ های پر مصرف قبلی در حدود يك 
دهم می باشد. مدير برنامه ريزی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری 
اصفهان با بيان اين كه در راستای اصالح الگوی مصرف معاونت خدمات 
ش��هری استفاده از سيستم های انرژی خورشيدی را در برنامه خود قرار 
داده است تصريح كرد: تاكنون بيش از ده پروژه روشنايی و نورپردازی در 
اين راستا انجام شده كه از جمله می توان به روشنايی بلوار سعيد، ميدان 
جمهوری اس��المی، تله كابين صفه و غيره اشاره كرد. سامع ادامه داد: با 
توجه به اختصاص بودجه به اين موضوع در سال 90 پروژه های بيشتری 
مانند روشنايی حاشيه رودخانه در پارك ايثارگران منطقه 6 با استفاده از 

انرژی خورشيدی به اجرا در خواهد آمد. 

سه پروژه عمرانی مسكن و 
شهرسازی به بهره برداری رسيد 

همزمان با س��ی و دمين س��الگرد پيروزی انقالب اس��المی سه پروژه 
مسكن و شهرسازی در شهرهای شهركرد، شملزار و شهركيان با حضور 
اس��تاندار، معاونين استاندار، جمعی از مس��ئوالن و مردم افتتاح شد. به 
گزارش روابط عمومی اداره كل مس��كن و شهرسازی استان، مهندس 
علی ابراهيمی گفت: اين طرح ها ش��امل سالن باستانی شهركيان، اداره 
كار و امور اجتماعی اس��تانی و ساختمان اداره بهزيستی شهرستان كيار 
می باشند. مدير كل مسكن و شهرسازی استان افزود: برای افتتاح و بهره 
برداری از اين تعداد طرح 9 ميليارد و 400 ميليون ريال از محل اعتبارات 
استانی هزينه شده است. وی ضمن تشريح عمليات ساخت اين پروژه ها 
گفت: سالن باستانی شهر كيان با زير بنای 492 متر مربع و اداره كار و 
امور اجتماعی اس��تان با زير بنای 1650 متر مربع در س��ه طبقه احداث 

شده است. 

 مديركل امور بانوان استانداري:

ارائه آموزش هاي متنوع به زنان 
در چهارمحال و بختياري

مديركل امور بانوان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري گفت: 
ارائه آموزش هاي متنوع به بانوان روس��تايي و ش��هري در دستور كار 
اي��ن دفتر قرار دارد. روح انگيز كرمي در جلس��ه كارگروه بانوان اين 
اس��تان اظهار داشت: ارائه آموزش هاي الزم متناسب با نيازهاي بانوان 
اين اس��تان در نقاط ش��هري و روس��تايي از جمله برنامه هاي مهم و 
اولويت دار در اين اس��تان در س��ال جاري و آينده اس��ت. وي افزود: 
اين برنامه در راس��تاي افزايش آگاهي هاي زنان در زمينه هاي مختلف 
و افزايش تاثيرگذاري بيش��تر آنان در خانواده و جامعه در اين اس��تان 
اجرا مي شود. كرمي با بيان اينكه زنان نيمي از افراد جامعه را تشكيل 
مي دهند، تصريح كرد: زنان به عنوان پرورش دهندگان نس��ل امروز و 
آينده نقش��ي مهم و كليدي در توس��عه همه جانبه و پايدار در جامعه 
برعهده دارند. وي خانواده س��الم را پايه گ��ذار حيات اجتماعي پويا 
دانس��ت و افزود: اگر خانواده ها س��الم و اس��توار باش��ند بسياري از 
مس��ائل مربوط به حيات اجتماعي س��ر و س��امان مي يابد كه با دور 
كردن خان��واده از عوامل لغ��زش مي توان اميدوار ب��ود كه جامعه تا 
حدود زيادي سر و سامان پيدا مي كند. كرمي ادامه داد: خانواده هسته 
اوليه تمام س��ازمان ها و نهادهاي اجتماعي و تمام نقش هاي مربوط به 
ايجاد تمدن، انتقال مواريث و رشد و شكوفايي انسانيت به آن مربوط 
مي شود. مشاور استاندار چهارمحال و بختياري خاطرنشان كرد: اسالم 
خان��واده را كانون اخالقي جامع��ه مي داند كه نوع تربيت و ارتباطات 
موج��ود در خانواده باعث ايجاد وحدت و منش اجتماعي مي ش��ود. 

از 12 اسفندماه؛
نمايشگاه بهاره در بروجن

فرماندار بروجن از برپايي نمايشگاه بهاره عرضه كاال در اين شهرستان 
از دوازدهم اسفندماه خبر داد. فتاح كرمي در جلسه كميته تنظيم بازار 
اين شهرستان با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين نمايشگاه از 12 تا 29 
اسفندماه در مدرسه نمونه امام خميني بروجن برپا و كاالهاي اساسي 
مورد نياز مردم شهرستان را با تخفيف ويژه عرضه مي كند. وي تصريح 
كرد: اين نمايشگاه ها با هدف تأمين كاالهاي مورد نياز مردم و دسترسي 
آسان آنان با قيمت مناسب در اين شهرستان گشايش مي يابد. به گفته 
وي با برگزاري اين نمايش��گاه ها كاالهاي مورد نياز مردم به ش��كلي 
آس��ان و با قيمت مناس��ب در 30 غرفه در اختيار آنان قرار مي گيرد. 
فرماندار بروجن خاطرنش��ان كرد: حضور توليدكنندگان در نمايشگاه 
بهاره و عرضه كاال با قيمت 10 تا 20 درصد ارزان تر از كاالهاي بازار 
براس��اس دستورالعمل نمايش��گاه به مردم از ديگر مزيت هاي برپايي 
اين نمايش��گاه بهاره است. فرماندارشهرس��تان بروجن افزود: در اين 
نمايش��گاه اقالم مورد نياز مردم از قبيل پوش��اك، سبزيجات، ميوه و 
خواروبار عرضه مي شود. كرمي به نقش نمايشگاه هاي بهاره در كاهش 
قيمت ها اشاره كرد و افزود: در اين نمايشگاه  همچنين در قالب طرح 
تنظيم بازار اقالمي همچون مرغ، شكر، قند، روغن و گوشت با قيمتي 

مناسب به شهروندان عرضه مي شود. 

معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختیاري: 
زندان بروجن جابه جا مي شود 

معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختياري از جابه جايي زندان بروجن 
خبر داد. احمد ايرج پور در جلسه كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي 
اين استان با اعالم اين خبر اظهار داشت: نزديكي اين زندان به شهر نقنه، 
موجب بروز مشكالتي در اين راستا شده كه ضرورت جابجايي و انتقال 
آن به محل مناس��ب ديگري را ايجاب مي كند. وي خواس��تار همكاري 
شوراي اسالمي و شهرداري نقنه در اين راستا شد و افزود: شوراي اسالمي 
شهر و شهرداري نقنه با اتخاذ تدابير الزم مكاني را براي ايجاد و جابجايي 
زندان بروجن از محلي فعلي شناسايي تا اقدامات بعدي در اين خصوص 

صورت گيرد. 
ايرج پور همچنين در اين جلسه تجاري شدن امالك دو طرف برخي از 
خيابان هاي شهر هفشجان را الزامي بيان و تصريح كرد: نبايد يك طرف 
خيابان از طرف ديگر داراي ارزش بيشتري باشد. معاون عمراني استاندار 
چهارمحال و بختياري حفظ كاربري زمين هاي كش��اورزي در حريم و 
محدوده شهرها و روستاهاي استان را ضروري عنوان كرد و گفت: توسعه 
ش��هرها و روستاها بايد مبتني بر مطالعات علمي و اقدامات كارشناسي،  
مهندسي و فني باشد. وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به دستاوردهاي گسترده نظام جمهوري اسالمي در داخل و خارج از 
كشور،  خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران همواره در تمام  عرصه ها، 
حضوري بس��يار موفق و اثرگذاري داشته است كه با تالش جوانان اين 
موفقيت ها همچنان تداوم خواهد داش��ت. وي به تالش گسترده دنياي 
استكبار براي ايجاد مانع فراروي حركت پرشتاب انقالب اسالمي اشاره 
كرد و افزود: اين در حالي ا ست كه تحريم هاي دشمنان تاكنون نتوانسته 
است خللي در كسب افتخارات و موفقيت هاي جمهوري اسالمي ايران در 
عرصه هاي مختلف در راستاي دستيابي به اهداف توسعه اي كشور ايجاد 

كند. 

اخبار شهرکردروي ميز

جلس��ه  در  اصفهان��ی  ذاك��ر  عليرض��ا   دكت��ر 
شورای مش��ورتی ايثارگران اس��تان با بيان اين كه 
رمز موفقيت و سربلندی ايران اسالمی با شجاعت، 
ايثار و مقاومت ايثارگران عزيز است افزود: امروز 
 گس��ترش روحيه اس��كتبار س��تيزی و ايس��تادگی 
 در مقاب��ل زورگوي��ان ب��ه الگوي��ی برگرفت��ه از 
 انق��الب اس��المی اي��ران در جه��ان تبديل ش��ده 

است. 
اس��تاندار اصفهان به پيروزی انقالب اس��المی در 
دوره حاكميت نظام دو قطبی در جهان اش��اره كرد 
و گفت: وقوع انقالب اس��المی ايران در آن مقطع 
زمانی، تمام معادالت شرق و غرب را در دنيا برهم 

زد. 
دكت��ر عليرضا ذاك��ر اصفهانی در ادامه، حماس��ه 

دف��اع مق��دس را نمونه ب��ارز از ايس��تادگی ملت 
رش��يد ايران در برابر ظلم س��تيزی دنيای شرق و 
غ��رب بيان كرد و اف��زود: آنچه اكن��ون در برخی 
از كش��ورهای منطقه در حال ش��كل گيری است، 
همه برگرفته از مقاومت و ايستادگی مردم ايران و 
 الگويی برای مردم آزادی خواه و ستم كشيده جهان 

است. 
آق��ای دافعيان مش��اور ام��ور ايثارگران اس��تاندار 
اصفه��ان ني��ز در اي��ن دي��دار توجه به اش��تغال 
ايثارگ��ران و رف��ع مش��كالت آن��ان را خواس��تار 
ش��د و گف��ت: در تدوين قواني��ن مصوب مجلس 
شورای اس��المی انتظار می رود نسبت به جانبازان 
 با درص��د جانبازی كمت��ر از 25 درصد نيز توجه 

شود. 

شهرستان
استاندار اصفهان: 

جايگاه ممتاز نظام جمهوری اسالمی، مديون ايثارگری شهدا 
جانبازان و آزادگان است

مع��اون برنامه ري��زی، پژوهش و فناوری ش��هرداری 
اصفه��ان تاكيد كرد: فروش اوراق مش��اركت و وارد 
ك��ردن مردم در احيای ف��از دوم طرح ميدان امام علی 
)ع( و هم��ت آباد گام��ی بلند در راس��تای عمران و 

آبادانی شهر و خانه شهروندان است. 
مهندس ابوالقاس��م گلستان نژاد با تاكيد بر اين مطلب 
افزود: مش��اركت دادن م��ردم در اداره و امور آبادانی 
ش��هر از راهبردهای مهم ش��هرداری بر اساس برنامه 
اصفهان 95 می باش��د همچنين استفاده از ساير منابع 

مال��ی در جهت اجرای طرح های ش��هری بر طبق اين 
برنامه پيش بينی شده است. 

وی انتش��ار و ف��روش 2 ه��زار ميليارد ري��ال اوراق 
مش��اركت ب��رای احيای ف��از دوم طرح مي��دان امام 
علی)ع( و همت آباد را در زيباسازی و بهسازی محيط 
ش��هری مهم خواند و تصريح كرد: مشاركت مردم در 
آبادانی ش��هر و اجرای طرح های عمرانی شهری تاثير 
به س��زايی خواهد داش��ت و از س��وی ديگر استفاده 
 از مناب��ع مال��ی مردمی در راس��تای اج��رای پروژه ها

می باشد. 
وی فروش اوراق مش��اركت برای تامي��ن منابع مالی 
اي��ن طرح ميدان ام��ام علی )ع( و هم��ت آباد مثبت 
ارزياب��ی و اظهار كرد: اين مهم ع��الوه بر تامين رفاه 
حال مردم سود بسياری را برای شهر به دست می آورد 
و ب��ا اجرای اين طرح عالوه ب��ر احيای اين مناطق و 
نوس��ازی آن در توس��عه و عمران شهر جهشی ايجاد 
 خواه��د ش��د همچنين م��ردم از ثم��رات آن بهره مند 

می شوند. 

اصفهاني ها در چهارمين همايش فرزندان آفتاب سهم 
زيادي داش��تند و عناوين برتري بس��ياري را كس��ب 

كردند.
در چهارمين همايش فرزندان آفتاب كه به مناس��بت 
انتخ��اب بهترين ه��اي اخ��الق ورزش در طول يك 
سال برگزار مي شود، ورزشكاران و مديران اصفهاني 

عناوين زيادي را كسب كردند. 
ورزش��كاران برت��ر اي��ن هماي��ش ب��ا توج��ه ب��ه 
نظرسنجي هاي سه مرحله و همچنين بحث و بررسي 
حاضران در جلسات شوراي سياست گذاري مشخص 

شده است. 
در بخ��ش ورزش��كاران برتر س��جاد م��رادي دونده 

اصفهاني كه موفق به كسب يك مدال طال و يك نقره 
بازي هاي آسيايي گوانگژو شد، به همراه كريم باقري 
)فوتبال(، حميد س��وريان )كش��تي فرنگي(، يوسف 
كرمي )تكواندو(، امين متوسل زاده )فوتبال( و فردين 
معصومي )كش��تي آزاد( به عنوان برترين ورزشكاران 

اخالق معرفي شد. 
در بخش ورزش��كاران برتر بان��وان خديجه آزادپور 
و اله��ه منصوريان دو بانوي ووش��وكار اصفهاني كه 
در بازي هاي آس��يايي گوانگژو به م��دال طال و برنز 
دست يافته بودند، به همراه الهه احمدي )تيراندازي( 

معرفي شدند. 
در بخ��ش روس��اي برتر فدراس��يون ها س��يدمحمد 

پوالدگر رئيس اصفهاني فدراسيون تكواندو به همراه 
محمود خس��روي وفا )جانبازان و معلوالن( و مهدي 

علي نژاد )ووشو( انتخاب شدند.
در بخ��ش مديران عامل برتر باش��گاه ها، اصغر دليلي 
مديرعامل باش��گاه ذوب آهن به همراه س��يد محمد 
آقامير )ش��هرداري(، پروي��ز ژاف��ره )تهران جوان( و 

اميرمحمد گنجي )مهرام( انتخاب شدند.  
در بخش برترين مديران كل تربيت بدني استان ها نيز 
رشيد خدابخش مديركل تربيت بدني استان اصفهان 
به همراه حميدرضا گرشاسبي )خوزستان( و شروين 
اس��بقيان )اردبيل( به عنوان مديرعامالن برتر اخالق 

انتخاب شدند.

عل��ی اصغ��ر عنابس��تانی اس��تاندار چهارمح��ال و 
بختياري گفت: با وجود نياز بيش��تر دختران نسبت 
به پس��ران در زمينه شادابي و نشاط، دختران به ويژه 
 نوجوانان دختر از ش��ادابي و نش��اط بس��يار پايين 

برخوردارند.
علي اصغر عنابس��تاني در جلسه كارگروه بانوان اين 
اس��تان با اش��اره به نقش و جاي��گاه زن در خانواده 
و جامعه اظهار داش��ت: توجه ب��ه موضوعات زن و 
خانواده از موضوعات ريشه اي و بنيادين هر جامعه 
است كه نيازمند توجه و برنامه ريزي اصولي، علمي 
 و منطق��ي مبتن��ي بر آموزه ه��اي دين مبين اس��الم 

است. 
وي به نقش و جايگاه زن در خانواده و جامعه اشاره 
كرد و گف��ت: تاثير تربيتي زن هم در فرزندان و هم 
در ش��وهران بيش از50 درصد است و از اين رو در 
صورت توجه به مس��ائل بانوان بس��ياري از مسائل 
و چالش ه��اي اجتماعي در جامع��ه برطرف خواهد 
ش��د. عنابستاني خاطرنشان كرد: شك و ناآگاهي كه 
بعضي از بانوان به ويژه دختران نس��بت به مس��ائل 
ديني دارند، با توجه به جايگاه و مأموريت حس��اس 
و مهم آنان در جامعه و خانواده بس��يار مش��كل زا و 
قابل تامل اس��ت. اس��تاندار چهارمحال و بختياري 

ادام��ه داد: زن و مرد از نظر انس��ان بودن و حركت 
به س��مت كمال با هم برابرند و تفاوت ميان اين دو 
جنس در ساير ساحت ها به لحاظ جسمي و روحي 
اس��ت و اين تفاوت ها ب��ه گونه اي در وجود اين دو 
جنس ق��رار دارد كه كامل كننده همديگر هس��تند. 
عنابس��تاني بر ضرورت افزايش شادابي و نشاط در 
جامعه به ويژه زنان استان تاكيد كرد و اظهار داشت: 
با وجود نياز بيشتر دختران نسبت به پسران در زمينه 
شادابي و نشاط متاسفانه شادابي و نشاط موجود در 
 نوجوانان به خصوص نوجوانان دختر بس��يار پايين 

است. 

نجفقلي اكب��ري رئيس اداره بازرگاني كوهرنگ اظهار 
داش��ت: امس��ال به 108 نفر در اين شهرستان مهارت 
فرش باف��ي آموزش داده ش��د. نجفقلي اكبري  گفت: 
اين تعداد پ��س از دريافت آم��وزش و فراگيري اين 
مهارت در س��ومين دوره آزمون مهارت فني قاليبافي 
 اين شهرستان نيز شركت و گواهينامه مربوط را كسب 

كردند. 
ب��ه گفت��ه وي گواهينامه مهارت فن��ي قاليبافي مطابق 

ب��ا كد اس��تاندارد بين الملل��ي بوده و دارن��دگان اين 
ن��وع گواهينامه مش��مول طرح س��اماندهي بافندگان 
فرش در اين شهرس��تان قرار گرفت��ه و از مزاياي آن 
بهره مند مي ش��وند. اكبري برخورداري از مزاياي بيمه 
تامين اجتماع��ي را از جمله مزاياي دارندگان گواهي 
مه��ارت فن��ي قاليبافي عن��وان كرد و گف��ت: تمامي 
بافندگان فرش واجد ش��رايط ب��ه منظور برخورداري 
از بيمه تأمين اجتماعي قاليباف��ي مي توانند با مراجعه 

به س��ازمان تأمين اجتماع��ي، اداره بازرگاني و مراكز 
فني و حرفه اي شهرس��تان نس��بت به تكميل مدارك 
اقدام كنند. اكبري از اعطاي تس��هيالت اشتغالزايي به 
بافندگان فرش دس��تباف در اين شهرس��تان خبر داد 
و اف��زود: ب��ا توجه به تخصيص اعتب��ار الزم از محل 
اعتبارات صندوق مهر ام��ام رضا)ع( متقاضيان داراي 
مهارت مي توانند به منظور ايجاد اش��تغال خانگي از 

اين اعتبارات بهره مند شوند. 

راه اندازي 2 سالن مطالعه 
در دانشگاه شهركرد

امكان واگذاري برق به 200 حلقه 
چاه آب كشاورزي در برق فالورجان 

كشف 3/5 تن انواع مواد مخدر 
در گلوگاه هاي نايين 

فعاليت 1000 واحد صنعتي 
در چهارمحال و بختياري 

راه اندازي دو س��الن مطالعه در دانشگاه ش��هركرد، برگزاري دوره اخالق 
حرفه  اي و انس با قرآن كريم در فارس��ان و... از جمله اخبار كوتاه امروز 

چهارمحال و بختياري است. 
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهركرد دو سالن مطالعه ويژه خواهران 
و برادران، در دانش��كده  علوم پايه دانشگاه ش��هركرد راه اندازي و تجهيز 

شد.
علي مختاري رئيس دانش��كده علوم پايه دانش��گاه ش��هركرد ظرفيت هر 
يك از اين س��الن ها 60 نفر اعالم كرد و گفت: اين دو س��الن مطالعه كه 
از دغدغه ها و نيازهاي مبرم اين دانش��كده بود، با صرف هزينه اي قريب 
به 70 ميليون ريال راه اندازي و تجهيز ش��د و به منظور استفاده در اختيار 

دانشجويان قرار گرفت. 

ب��ه مناس��بت اي��ام اله دهه مب��ارك فج��ر تع��داد ده پروژه برق رس��اني 
در شهرس��تان فالورج��ان افتت��اح و بهره ب��رداري از آن آغ��از ش��د و 
 ام��كان واگ��ذاري ب��رق به دويس��ت حلقه چ��اه آب كش��اورزي فراهم 

گرديد. 
مهندس اردش��ير كي��ان ارثي مي گويد: ب��راي اج��راي پروژه هاي مذكور 
300 ميلي��ون توم��ان از اعتبارات ش��ركت توزي��ع برق اس��تان اصفهان 
هزينه و بيس��ت كيلومتر ش��بكه جدي��د احداث و در م��دار قرار گرفت. 
افتت��اح پروژه ه��اي مذك��ور با حض��ور معاون اس��تاندار آق��اي زيويار، 
نماين��ده م��ردم در مجل��س ش��وراي اس��المي، فرمان��دار شهرس��تان، 
ديگ��ر مس��ئوالن شهرس��تان ص��ورت   ائم��ه جمع��ه و جماع��ات و 

پذيرفت.

سرهنگ محمدعلي يوسلياني در جلسه مطبوعاتي با اشاره به آمار 10 ماه گذشته 
اظهار داشت: مجموع كشفيات در اين مدت 3/5 تن انواع مواد مخدر بوده كه در 
گلوگاه هاي شهرستان كشف شده است كه به تفكيك 2800 كيلو ترياك، 348 
كيلو حشيش، 257 كيلو كراك، 5 كيلو هروئين و 16 كيلو مورفين بوده است. 
وي ادامه داد: در اين راستا 632 نفر قاچاقچي و فروشنده دستگير، 52 باند تهيه 
و توزيع انواع مواد متالشي، 81 دستگاه خودرو سبك و سنگين ضبط و پس از 
تشكيل پرونده تحويل مقام هاي قضايي شدند. فرمانده نيروي انتظامي شهرستان 
نايين خاطرنشان كرد: در زمينه كشف كاالي قاچاق در اين مدت كاالي قاچاق 
به ارزش 25 ميليارد ريال كشف و ضبط شد. وي اضافه كرد: در زمينه سرقت 
با توجه به ميزان افزايش جمعيت شهرستان، تردد،  افزايش تراكم و صنعتي شدن 
90 درصد افزايش كش��ف سرقت داشته ايم و سرقت احشام نيز ضمن افزايش 

كشفيات كاهش وقوع سرقت نيز داشته ايم. 

رئيس سازمان صنايع و معادن چهارمحال و بختياري گفت:  امروز به بركت انقالب 
و حمايت هاي خاص دولت عدالت محور، بيش از يك هزار واحد صنعتي در اين 
استان فعال است. رحمان كرمي اظهار داشت: صنعت در اين استان قبل از انقالب 
اس��المي نمود و بروزي نداشت و همه صنايع اين استان به يك واحد كارخانه 
قند و چند كارگاه آجرپزي خالصه مي شد. وي افزود: امروز به بركت انقالب و 
حمايت هاي خاص دولت عدالت محور، بيش از يك هزار واحد صنعتي در اين 
استان فعال است كه اين واحدها با 10 هزار و 187 ميليارد ريال در اين استان ايجاد 
شده است. كرمي خاطرنشان كرد: با ايجاد اين واحدها اشتغال در بخش صنعت 
اين اس��تان به 19 هزار و 548 نفر رس��يده است. رئيس سازمان صنايع و معادن 
چهارمحال و بختياري به سرمايه گذاري 395 ميليارد ريالي در اين بخش اشاره كرد 

و گفت: زمينه اشتغال يك هزار و 42 نفر در اين بخش فراهم شده است. 

استاندار چهارمحال و بختیاري:
زمينه  نشاط دختران در چهارمحال و بختياري فراهم شود 

رئیس اداره بازرگاني شهرستان كوهرنگ:
108 نفر در كوهرنگ مهارت فرش بافي آموختند

فروش اوراق مشاركت در راستای عمران و آبادانی شهر است 

چهارمین همايش فرزندان آفتاب
اصفهاني ها جوايز برتر را درو كردند 

هنگام  زلزله در محل هاي آسیب ديده تجمع نكنید و مانع فعالیت نیروهاي امدادي نشويد.
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ابالغ رأي
11/280 كالس��ه پرونده: 89-980 ش/ 28، ش��ماره دادنامه: 1024-89/11/19، مرجع رسيدگي: 
ش��عبه بيست و هشتم شوراي حل اختالف اصفهان، واخواه: وحيد رضائي، واخوانده: حسينعلي 
حفيظي، نش��اني: سه راه سيمين، مجتمع مسكوني ستاره، طبقه اول، خواسته: واخواهي از دادنامه 
ش��ماره 499 مورخ 89/5/19، گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي 
اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي وحيد رضائي بطرفيت آقاي حسينعلي حفيظي به خواسته واخواهي از 
دادنامه شماره 499 مورخ 89/5/19 اين شعبه با اين توضيح كه واخواه مدعي است از بابت چك 
موضوع دادنامه فوق االشاره در دو نوبت جمعاً مبلغ سي و دو ميليون ريال به واخوانده پرداخته و 
در حال حاضر كل طلب واخوانده از وي چهارده ميليون ريال بوده كه در قبال انتقال سند خودرو 
حاضر به پرداخت مي باشد. نظر به اينكه واخواه دليلي بر عدم مديونيت خويش به ميزان خواسته 
واخوانده ارائه ننموده اس��ت لذا دعوي با اين وصف مقرون به صحت نبوده مس��تنداً به ماده 197 
قانون آئين دادرسي مدني حكم به رد دعوي واخواه صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره حضوري 
اس��ت و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 15958                                           شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تغییرات
11/281 شماره: 8889 آگهي تغييرات شركت توليدي سنعتي كيميا گاز بادرود ثبت شده به شماره 
70 و شناسه ملي 10260070946 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي و هيأت مديره مورخ 
1389/11/17 ش��ركت مذكور 1. ترازنامه و عملكرد و سود و زيان صورت هاي مالي سال 1388 
مطرح و تصويب ش��د. 2. آقاي روح اله طالبي بايد عضو و به سمت رئيس، خانم ربابه شهبازي 
عضو و به سمت نائب رئيس و آقاي عباسعلي طالبي بادي عضو و به سمت مديرعامل شركت 
براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. 3. كليه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مديرعامل و رئيس 
هيأت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر است. 4. روزنامه كثيراالنتشار زاينده رودجهت چاپ 
آگهي هاي شركت تعيين شد. 5. خانم شيرين دشيري بادي و آقاي عبداله طالبي بادي به ترتيب به 

سمت بازرسان اصلي و علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند. 
م الف/ 131                                                                       طويلي- رئيس ثبت بادرود

اخطار اجرايي
11/283 شماره:  89-1146 ح/ 13 بموجب رأي شماره 1394 تاريخ 89/9/27 حوزه 13 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حميدرضا بهداروندي نام پدر: 
ابراهيم مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ سي ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 34/000 به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ 89/7/16 
لغايت زمان وصول و ايصال در حق محكوم له و در ضمن پرداخت يكصد و هش��تاد هزار ريال 
بابت نشر آگهي در حق محكوم له جواد الماسي نام پدر: حسن نشاني محل اقامت: خ پروين دوم، 
طبقه زيرين بانك انصار. به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده 
روز مف��اد آن��را به موقع اجرا بگذارد 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 خواهد شد.
م الف/ 15886                                           شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
11/284 كالسه پرونده: 89-1600، شماره دادنامه: 1866-89/11/12، مرجع رسيدگي: شعبه ششم 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: هادي محمديان جزي، نشاني خ وحيد، مجتمع تجاري 
عسگري طال فروشي قائم، وكيل: حسين حاجي پور، نشاني: فلكه ارتش، ابتداي بلوار كشاورز، 
كدپستي 81769094893، خوانده: شهرام قنبري قهنويه، مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ چهل 
و نه ميليون ريال بابت وجه دو فقره چك، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي آقاي هادي محمديان جزي با وكالت آقاي حس��ين حاجي پور به طرفيت 
آقاي شهرام قنبري قهنويه به خواسته مطالبه مبلغ چهل و نه ميليون ريال بابت وجه دو فقره چك 

به شماره هاي 766936 به سررسيد 88/11/27 به مبلغ شش ميليون ريال و 766941 به سررسيد 
89/2/22 به مبلغ چهل و سه ميليون ريال هر دو به عهده بانك كشاورزي خ امير كبير با توجه به 
محتويات پرونده و صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها به ميزان خواسته را دارد و اينكه خوانده عليرغم 
نشر آ گهي در جلسه دادرسي شركت ننموده و هيچگونه اليحه دفاعيه اي مبني بر عدم دين و برائت 
ذمه خويش ارايه و ارسال نداشته لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد كه به استناد 
م��واد 313 و 314 قان��ون تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و نه ميليون ريال بعنوان اصل خواسته و چهل و دو هزار ريال بعنوان 
هزينه دادرسي و پنجاه هزار ريال بعنوان هزينه نشر آگهي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و 
خسارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد چك ها لغايت تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر 
و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و 20 

روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 15914                                        شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/285 ش��ماره: 8626 آقاي مهدي يزدانيان فرزند اس��ماعيل باستناد يكبرگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت سي و چهار سهم مشاع 
از 463/5 سهم از شش دانگ يك قطعه زمين ساده قطعه باقيمانده پالك شماره 1/1438 واقع در 
ميم��ه بخش ميمه كه در صفحه 373 جلد 96 امالك ذيل ثبت 13762 بنام مهدي يزدانيان فرزند 
اسماعيل ثبت و صادر و تسليم گرديده و در اثر جابجايي اثاثه منزل و نقل مكان مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 
آئين نامه قانون س��ند مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين 
آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سندمالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 15943                                                                       نوروز- رئيس ثبت ميمه

ابالغ اجرائیه
11/286 شماره: 65921 بدينوسيله به: آقاي كيوان اميني افاراني فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 
1241 صادره از اصفهان ساكن: شاهين شهر- خيابان عطار- فرعي هفت- نيم فرعي دوم- پالك 
هشت كه برابر گزارش واحد ابالغ نيروي انتظامي شاهين شهر شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد 
كه برابر چك شماره 121157/507093/24-1389/05/04 عهده بانك ملت مركزي شاهين شهر 
اصفهان و گواهينامه عدم پرداخت شماره 89/651096-1389/05/17 صادره از بانك ملت شعبه 
س��يد خندان مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل به آقاي محمد مهدي مقدم بدهكار مي باشيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده، پس از تشريفات قانوني 
اجرائيه صادر و به كالس��ه 112185-4104 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان مطرح مي باشد. 
لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اس��ناد رس��مي به ش��ما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت و فقط يك نوبت در روزنام��ه زاينده رود چاپ 
اصفهان درج و منتش��ر مي گردد، ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در 
 غي��ر اين صورت بدون انتش��ار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب 

خواهد شد.
م الف/ 15939                                     اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

حصر وراثت
11/287 آقاي بهروز ناظر داراي شناسنامه شماره 2346 به شرح دادخواست به كالسه 5172-89 
ح/ 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان 
عليرضا ناظر بشناس��نامه 1057 در تاريخ 89/7/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به يك پس��ر، سه دختر و يك همسر و پدر به اسامي زير: 
1- بهروز ناظر ش ش 2364 پس��ر متوفي، 2- سميه ناظر ش ش 2027 دختر متوفي، 3- سميرا 
ناظر ش ش 15520 دختر متوفي، 4- سحر ناظر ش ش 9-127118097 دختر متوفي، 5- مهين 
توكلي شهركي ش ش 3631 همسر متوفي، 6- مهدي ناظر ش ش 11588 پدر متوفي. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 16008                                          شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

استان چهارمحال و بختياری از لحاظ ساختاری با دارا 
بودن چشم اندازهای بسيار زيبای كوهستانی، تاالبی، 
دشتی، جنگلی و رودخانه ای از محيط زيست طبيعی 
بسيار سحرانگيزی برخوردار است. قسمت عمده اين 

استان )80 درصد( را كوه ها و تپه ها تشكيل می دهند.
اختالف ارتفاع بس��يار شديد در نقاط مختلف استان، 
اقليم های مختلف آب و هوايی، بارش نزوالت جوی 
به ويژه برف، وجود ده ها رودخانه و جنگل های بلوط 
با مساحتی بالغ بر 307000 هكتار از ويژگی های اصلی 

محيط زيست طبيعی اين استان است.
تاالب های استان چهارمحال و بختیاری

تاالب های منطقه چهارمحال و بختياری از جاذبه های 
با ارزش طبيعی اين سرزمين به شمار می آيند و واجد 
اهميت گردش��گاهی قابل توجهی هستند. وجود آب 
بندها، باتالق ها و تاالب های طبيعی در منطقه س��بب 
شده است كه هر س��اله هزاران پرنده بومی و مهاجر 
در اين زيس��تگاه ها به طور داي��م و يا موقت زندگی 

می كنند.
اين تاالب ها مكان های مناسب برای تخمگذاری انواع 
پرندگان بومی و توقفگاه خوبی برای پرندگان مهاجر 
است كه متأس��فانه امروزه به دليل عدم توجه كافی و 

تعرض مورد تخريب قرار گرفته اند.
عمده ترين تاالب های اين استان عبارتند از:

تاالب چغاخور: اين تاالب با مس��احتی حدود 1500 
هكت��ار يك��ی از زيباترين و بزرگ تري��ن تاالب های 
استان اس��ت كه رشته كوه كالر با قله 3830 متری از 
 سمت جنوب غربی مشرف بر آن است. از مشكالت 
زيس��ت محيطی اين تاالب تخلي��ه آب تاالب برای 
مقاصد زراعی، افزايش ارتفاع سد، استفاده بدون مطالعه 
از تاالب در خصوص گردشگری و قايقرانی است كه 
اين تعرض ها نظام زيستی تاالب را تا حدودی مختل 

كرده است.
تاالب سولگان )سولقان(: اين تاالب با مساحتی حدود 
155 هكتار به دليل قرار گرفتن در ضلع جنوبی جاده 
چهارمحال و بختياری به خوزس��تان از نظر موقعيت 
گردشگری دارای ارزش های منحصر به فردی می باشد 
و گذش��ته از آن يكی از منطقه های ارزشند زادآوری 
پرندگان آبزی به خصوص اردك از قبيل اردك سرسبز 

و سرحنايی است.
تاالب گندمان: تاالب گندمان با فاصله ای نه چندان 
دور از تاالب چغاخور قرار گرفته و رشته كوه چرو با 
ارتفاع 3500 متر از غرب تا جنوب اين تاالب كشيده 
شده اس��ت. حضور اين رشته كوه و ارتفاعات آن در 
كن��ار تاالب جذابيت فوق العاده ای به وجود می آورده 
است. از مشكالت زيست محيطی اين تاالب استفاده 
بدون مطالعه از تاالب در خصوص توان گردش��گری 
برداش��ت آب برای مقاصد كشاورزی و آتش سوزی 
توس��ط دامداران و شكارچيان است. شايان ذكر است 

كه اين تاالب يكی از منطقه های تحت مديريت اداره 
كل حفاظت محيط زيست استان است.

آيا می دانید تاالب ها و مصب رودخانه ها چه ارزشی 
دارند؟

ام��روزه تمامی م��ردم جهان پذيرفته ان��د كه تاالب ها 
و مص��ب رودخانه ها ارزش های بس��ياری دارند. اين 
س��رزمين ها برای ماهيان، صدف ه��ا، پرندگان آبزی، 
خزندگان، دوزيستان و بسياری ديگر از موجودات با 
ارزش كره زمين غذا و پوشش مناسب فراهم می كنند. 
به عالوه خاك تاالب ب��ا جذب كردن يا از بين بردن 
آلودگی های آب، آن را پااليش می دهد. تاالب به تغذيه 
آب های زيرزمينی نيز كمك كرده و با نگه داشتن آب، 

فرسايش و سيالب را مهار می كند.
بيش��تر گونه ه��ای در معرض خطر تهدي��د از جمله 
پرن��دگان، خزن��دگان و آبزي��ان در تاالب ها زندگی 

می كنند.
رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری

اس��تان چهارمح��ال و بختياری به دلي��ل ويژگی های 
خاص طبيعی دارای رودخانه های فراوانی اس��ت. در 
اين استان حدود 20 رودخانه بزرگ و كوچك همراه 
با شبكه گسترده نهرها و جويبارها و دو رودخانه وسيع 

و پرآب كارون و زاينده رود جريان دارد.
قريب به 83 درصد حوزه آبريز رودخانه كارون در اين 
استان قرار گرفته است كه بيشتر از نقاط كوهستانی و 
صعب العبور سرچش��مه گرفته است و در تركيب با 
جريان رود، كوه و جنگل های بلوط، مناظر و چش��م 
 اندازه��ای بديعی را خلق می كن��د. همچنين چندين 
عنصر ارزشمند و تفرجگاهی و گردشگری از جمله 
آب و هوايی مناسب در بيشتر فصول سال،  نزديكی به 
جاده و خوزستان و وجود جنگل های به نسبت متراكم 

از ديگر ويژگی های رودخانه كارون است.
 ضمن اينكه مس��ير طوالنی رودخان��ه بازفت در كنار 
متراك��م ترين و دس��ت نخورده تري��ن محدوده های 

جنگلی روز به روز ارزش اكوتوريس��می و زيس��ت 
محيطی بيشتری می يابد.

بيش��ترين ميزان تأمين آب رودخانه و سد زاينده رود 
در حوزه اين استان است تمامی مسير حاشيه رودخانه 
زاينده رود دارای مناظر زيبا، باغ های سرسبز، رنگ آبی 
و تميزی آب همراه با هوای پاك می باش��د. اين مسير 
به دليل وجود مجموعه های تفريحی، شرايط اقليمی 
مس��اعد و نزديكی به مركز اس��تان و شهرهای استان 
اصفهان، چشم نواز و هميشه مورد توجه گردشگران 

بوده است.
س��اير رودخانه های اس��تان چهارمح��ال و بختياری 
عبارتن��د از: رودخانه كيار، آق ي��الغ، آب ونك، كره 
بس، س��بز كوه، خانميرزا، چله خانه، ل��ردگان، گرم، 
خرسان، كوهرنگ، آب كری، آب جونقان، آب جهان 
بين و... كه اين رودخانه ها در سراس��ر دره ها،  دامنه ها 
و دش��ت های استان جاری می شوند. حواشی هر يك 
از اين رودخانه ها امكانات بالقوه ای برای ورزش های 
تابستانی مانند ش��نا، قايقرانی و صيد ورزشی وجود 

دارد.
چشمه های استان

در استان چهارمحال و بختياری در فصل بهار، در هر 
گوش��ه و كنار منطقه چشمه های فراوانی از دل زمين 
می جوش��د. در اين اس��تان حدود 900 چشمه دايمی 
وجود دارد كه با مش��روب كردن شيب تپه ها و دره ها 
مناظر طبيعی بس��يار زيباي��ی را در اطراف خود پديد 

می آورند. 
مهم ترين چشمه های استان، چشمه برم در مال خليفه، 
برم لردگان در لردگان، ديمه در نزديكی چلگرد، پيرغار 
 در نزديكی فارس��ان و سياس��رد در نزديكی بروجن 

است. 
چشمه اخير كه در فاصله 6 كيلومتری جنوب بروجن 
قرار دارد يكی از زيباترين گردشگاه های چهارمحال و 

بختياری می باشد. 

مهم ترين آبشارهای استان چهارمحال و بختیاری 
عبارتند از:

ــار دره عشق: ارتفاع اين آبش��ار به حدود بيش  آبش
از يكصد متر می رس��د كه از دل كوه به بيرون جريان 

دارد.
ــار آتشگاه: اين آبش��ار در فاصله 40 كيلومتری  آبش
شهر لردگان در روستای آ تش��گاه واقع شده است. و 
همچنين آبش��ار تنگ زندان و آبشار شيخ علی خان را 

می توان نام برد.
ارتفاعات و قله های استان چهارمحال و بختیاری

در منطقه چهارمحال و بختياری 16 قله مهم با ارتفاع 
بي��ش از 3500 متر وجود دارد. بيش��تر اين ارتفاعات 
در غرب اس��تان و در سلسله جبال زاگرس واقع شده 
است. مرتفع ترين اين قلل، قله زردكوه است كه متجاوز 

از 4000 متر ارتفاع دارد. 
غارهای استان چهارمحال و بختیاری

وجود كوه ه��ای آهكی و تح��والت داخلی آنها طی 
دوره  های پيشين، موجب پيدايش حوزه های وسيع و 
طوالنی در كوه های مختلف شده كه دارای شگفتی های 
طبيعی فراوانی می باشد. به علت وجود كوه های آهكی، 
غارهايی در منطقه وجود دارند كه از آن جمله می توان 
به غار س��راب و پيرغار در شهرس��تان فارسان و غار 
آقا سيدعيس��ی در شهرس��تان كوهرنگ اشاره نمود. 
اين غارها جايگاه مناس��بی جهت غارنوردی و محل 

تفريحی جهت جلب توريست و گردشگر می باشد.
جنگل های استان چهارمحال و بختیاری

همان طور كه پيش از اين گفتيم در استان چهارمحال و 
بختياری عوامل آب و هوايی،  نوع خاك، توپوگرافی و 
اختالف ارتفاع، منجر به پيدايش پوشش گياهی متنوع 
و متفاوتی ش��ده است. در اين اس��تان تراكم پوشش 
گياهی از ش��رق به غرب افزايش می يابد. مس��احت 
جنگل های اس��تان در حدود 307 هزار هكتار اس��ت 
و منطقه های بازف��ت، اردل، لردگان، دوراهان و فالرد 
كانون های عمده جنگلی اين استان هستند. 98 درصد 
پوشش عمده جنگلی را در اين منطقه ها، گونه بلوط 
تشكيل می دهد. همراه با بلوط ديگر گونه های جنگلی 
نظير زبان گنجش��ك، پست وحش��ی )بنه(،  زالزالك، 
گردو، كيكم، داغداغان، بادام، انجير كوهی،  س��ماق و 

پالخور در منطقه يافت می شوند.
متأسفانه در كش��ور ما بهره برداری غيراصولی از قبيل 
بريدن غيرمجاز درختان و اس��تفاده از چوب درختان 
به عنوان سوخت روستايی و عشايری و تبديل اراضی 
جنگلی به اراضی كش��اورزی موجب كاهش س��طح 
جنگل های كشور ش��ده است. با توجه به كوهستانی 
بودن منطق��ه چهارمحال و بختي��اری درختان عامل 
بس��يار مناسبی در جهت پيشگيری از فرسايش خاك 
و بروز سيل محسوب می شوند و بنابراين بايد تمامی 

جنگل های استان مورد حفاظت قرار گيرند.

 نجات الك پشت دريايی كه چهار گلوله 
خورده بود   

 محافظ��ان محي��ط زيس��ت در آمريكا توانس��ته 
اند جان الك پش��ت درياي��ی مجروحی كه برای 
توليد نس��ل الك پشتهای س��بز دريايی مهره ای 
 كليدی به شمار می رود را از مرگ حتمی نجات 

دهند. 
الك پش��تهای دريايی بی آزارتر از آن هستند كه 
كسی بخواهد به سوی آنها گلوله شليك كند، اما 
محققان »بروس« الك پشت دريايی را در حالتی 
يافتند كه فردی چهار گلوله به گردن او ش��ليك 
كرده بود و باله هايش به دليل برخورد با طنابها و 

تورهای ماهيگيری به شدت آسيب ديده بود. 
با اي��ن حال اين گلوله ها كه به ظاهر هنگامی به 
»بروس« ش��ليك شده اند كه او برای نفس گيری 
سرش را از آب بيرون آورده است، بر بدن او بی 
اثر بوده اند. گلوله ها به هيچ يك از ساختارهای 
حياتی بدن الك پش��ت، اس��تخوان های اصلی، 
سيستم تنفسی و سيس��تم بلع آسيبی وارد نكرده 

 ان��د. در حال حاضر تنه��ا 50 يا 60 نمونه از اين 
 الك پشتها در آبهای گرم سواحل سن ديه گو زندگی 
می كنن��د، جمعيتی ك��ه برای نج��ات يافتن در 

طوالنی مدت بسيار اندك است.
اين الك پش��ت دريايی س��بز رنگ ك��ه محققان 
احتمال می دهند در پی تمرين تيراندازی افرادی 
ب��ه اين وضعيت دچار ش��ده اس��ت از يك هفته 
پيش تحت مراقبتهای ويژه قرار گرفته است. پس 
از اينكه محققان توانستند وضعيت الك پشت را 
تثبيت كنند با استفاده از تصويربرداری های پرتو 
ايك��س مكان گلوله های گ��ردن بروس را تعيين 

كردند. 
اكنون بروس برای بازيافتن سالمت خود به چند 
م��اه زمان نياز دارد، دوره ای كه طی آن بايد 9 تا 
13 كيلوگرم به وزن بدن او افزوده ش��ود تا پس 
 از آن محققان به الك پش��ت اجازه دهند به دريا 

بازگردد.

محیط زيست طبیعي استان چهارمحال و بختیاري

پايان سرشماري نيمه زمستانه پرندگان 
در چهارمحال و بختياري

دستگيري متخلفان شكار و صيد در نايين

 ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ي اداره كل حفاظت 
محيط زيس��ت چهارمحال و بختياري سرشماري 
نيمه زمس��تانه پرن��دگان آب��زي در تاالبهاي اين 

استان به اتمام رسيد. 
در طي اين سرش��ماري كه همزمان با سرشماري 
ملي و بين المللي پرندگان صورت گرفت تعداد 
46 هزارقطعه پرنده مورد سرشماري قرار گرفت. 
پرندگان��ي از خان��وده هاي ب��اكالن، حواصيل، 

كش��يم، مرغاب��ي، درنا، يل��وه، س��ليم، آبچليك، 
آوس��ت، چاخ لق، كاكايي و ... از جمله پرندگان 
هستند كه مورد سرشماري قرارگرفت. در استان 
چهارمحال و بختياري هرساله مهاجرت پرندگان 
در پائيز و بهار صورت مي گيرد و اين سرشماري 
هماهنگ با سرشماري زمستاني در ساير استانها، 
و سرش��ماري جهاني پرندگان )در م��اه ژانويه( 

صورت گرفته است.

زاينده رود
زيس��ت  محي��ط  حفاظ��ت  اداره  رئي��س 
شهرس��تان نايي��ن گفت: در راس��تای گش��ت و 
كنترل مناطق و حفاظت از تنوع زيس��تی مأموران 
اداره حفاظت محيط زيس��ت شهرس��تان نايين با 
همكاری مؤثر كالنتری انارك موفق ش��دند يكی 
از متخلف��ان عمده و حرفه ای ش��كار و صيد كه 
دارای سوابق متعدد تخلف بوده را دستگير كرده 
و از محل اختالف او بقايای الش��ه 3 رأس قوچ 
و ميش وحشی شكار شده و همچنين يك قبضه 
 س��الح گلوله زن��ی غيرمجاز را كش��ف و ضبط 

نمايند.
حسين اكبری افزود: مجرم پس از تكميل پرونده 
جهت برخ��ورد قانونی تحوي��ل مراجع قضايی 

گرديد. 
براس��اس ضوابط نامبرده ملزم به پرداخت ضرر 
و زي��ان زيس��ت محيط��ی 3 رأی ق��وچ و ميش 
وحشی به مبلغ 19/200/000 ريال )نوزده ميليون 
و دويس��ت هزار ريال( ب��وده و همچنين به جرم 
ش��كار غيرمجاز و داشتن س��وابق متعدد در اين 
زمينه مش��مول اش��د مجازات قانون��ی و كيفری 

خواهد بود.

سرزمين من

توسط اداره اوقاف و امور خیريه نايین تعداد 8 باب مغازه تجاري 
متعلق به تعدادي از موقوفات از طريق مزايده و بصورت اجاره 
يکساله واگذار مي گردد. متقاضیان جهت كسب اطالع بیشتر به 
اداره اوقاف نايین مراجعه و يا با شماره تلفن 0323-2253084 

تماس حاصل نمايند.
اداره اوقاف و امور خيريه نايين

آگهي مزايده
اداره كل اوقاف و امورخیريه استان اصفهان

اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان
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زاينده رود
دنياي پيچيده و پرتجمل امروز با چنان سرعتي به پيش مي رود كه گاه 
احساس مي شود در اين مسير پرشتاب،  رابطه انسان ها با گذشته و فرهنگ 
پرافتخارشان به كلي قطع شده است. عالوه بر اين، گسست و تعارضي كه 
ميان نسل فعلي با نسل هاي گذشته خود بر اثر همين شتاب زدگي رخ داده، 
باعث شده مقوله فرهنگ كه همواره جزو اركان تصميم گيري در نظام هاي 
ارزشي بوده، دغدغه هاي فراواني براي تصميم گيران و صاحب نظران اينگونه 

جوامع ايجاد نمايد.
اما مقوله فرهنگ، با ش��كل گيري استراتژي اس��تعمارگرانه تحت عنوان 
»تهاجم فرهنگي« ابعاد بسيار گس��ترده اي در جوامعي نظير جامعه ما پيدا 
كرده. اگر چه اين مقوله داراي پيشينه اي طوالني است اما آنچه در چند دهه 
اخير توسط نظام هاي غربي بر كشورهاي جهان تحميل شد، پيامدها و اما 
و اگرهاي فراواني با خود به همراه داشته و دارد. يكي از داليل عمده اين 
امر، بهره گيري اين نظام هاي مهاجم از شيوه ها، ابزار و تكنيك هاي فراواني 
است كه با پيش��رفت انواع تكنولوژي و به ويژه توسعه فناوري ارتباطات 
و رس��انه هاي گروهي، ابعاد گس��ترده تر، نامحس��وس تر و خطرناك تري 
يافته اس��ت. گسترش ابعاد اين پديده كه هر روز نيز بر سرعت آن افزوده 
 مي شود، منجر به ايجاد تغييرهاي بنيادين در ادبيات فرهنگي جهان نيز شده 

است. 
چنانچه در كش��ور ما كه به جرأت مي توان گفت آن را خط مقدم و صدر 
جبهه مب��ارزه با اين تهاجم ها عنوان كرد، به فرم��وده مقام معظم رهبري،  
شبيخون فرهنگي، ناتوي فرهنگي و جنگ نرم،  همه در يك مسير و با يك 
هدف مشخص، دنبال مي شوند. بر اين اساس بايد اذعان داشت كه وجود 
سيستم مديريتي قوي و علمي كه بتواند نقش اساسي و حياتي در برپايي 

فرهنگ و تمدن مبتني بر ارزش هاي انساني، ديني و ملي ايفا كند و درك 
و برداشت صحيحي از واقعيت هاي دنياي امروز و هدف هاي آينده داشته 

باشد، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
به طور كلي مي توان گفت كه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي در كشور 
ما همانگونه كه از عنوانش نيز مي توان اس��تنباط كرد، هدف ها و وظايفي 
در همين راس��تا برعهده دارد. اما آنچه نقش و اهمي��ت اين وزارتخانه را 
خطيرتر و حساس تر مي نمايد وجود خرده فرهنگ هاي متعدد و لزوم توجه 
 به آنها و به طور كلي غناي فرهنگي مناطق و اس��تان هاي مختلف كش��ور 

مي باشد.
با نگاهي گذرا به راهبردهاي محتوايي و هدف هاي اين وزارتخانه، مي توان 

به اهميت و نقش حساس آن در جمهوري اسالمي ايران بيشتر پي برد.
اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:

 رشد فضائل اخالقي براساس ايمان و تقوا.
 استقالل فرهنگي و مصونيت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.

 اعتالي آگاهي هاي علمي در زمينه هاي مختلف و شكوفايي استعدادها و 
روحيه تحقق و تتبع و ابتكار.

 رواج فرهنگ و هنر اسالمي.
 آگاهي جهانيان نسبت به مباني و هدف هاي انقالب اسالمي.

 گسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان 
و مستضعفان جهان.

 فراهم آمدن زمينه هاي وحدت ميان مسلمانان.
راهبردهاي محتوايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:

 تعميق و نشر ارزش هاي انقالب اسالمي بر پايه مكتب فكري و سياسي 
امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمي.

 ترويج و اقامه احكام الهي، نشر و تقويت اخالق اسالمي و فضائل انساني 
بر پايه دين مداري و فرهنگ ديني.

 نقد مكاتب الحادي و انحرافي در عرصه هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي 
و مبارزه جدي با خرافات و موهومات.

 تبيين و تقويت فرهنگ مهدويت و نهضت انتظار و ترويج روح بيداري 
اسالمي.

 تبيين و تأكيد بر مؤلفه هاي هويت ايراني- اسالمي بر پايه ميراث تاريخ 
تمدني، مشاهير و مفاخر ايراني و اسالمي.

 تقويت روحيه عزت، افتخار، خودباوري علمي، اميدواري و نشاط فردي 
و اجتماعي.

 تولي و تبري،  تعميق روحيه دشمن شناسي، ترويج فرهنگ ظلم ستيزي 
و استكبارستيزي.

 تبيي��ن و ارايه الگوهاي مطلوب حيات طيب��ه فردي- اجتماعي بر پايه 
معارف و آموزه هاي قرآن، پيامبر اعظم و اهل بيت )س(.

 توجه و تأكيد بر نقش بنيان خانواده و خانواده محوري در حيات فرهنگي 
جامعه و ممانعت از گسست نسل ها.

 تروي��ج روحيه سلحش��وري، فرهنگ ايثار، جهاد و ش��هادت طلبي و 
ذلت ناپذيري.

 مب��ارزه با فس��اد و تبعيض و اص��الح فرهنگ نظام مديريت��ي بر پايه 
عدالت خواهي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.

 افزايش و ارتقاي آگاهي هاي عمومي و فرهنگ عمومي براساس تمدن 
فرهنگ ايراني- اسالمي و اهتمام جدي به زبان فارسي.

 بازشناس��ي و بازتوليد ميراث، س��نن و آداب و رسوم ايراني، در مناطق 
مختلف كشور ايران اسالمي.

 تروي��ج و اش��اعه روحيه كار و خالقيت در راس��تاي فرهنگ مطلوب 
تالش.

اما همانگونه كه عنوان شد غناي فرهنگي و وجود خرده فرهنگ هاي متعدد 
بر حساس��يت و اهميت فعاليت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، به 
خصوص در استان هايي نظير استان چهارمحال و بختياري كه از اين حيث 

بهره مندي بيشتري دارند مي افزايد.
 داري��وش رضوان��ي، مدي��ر كل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان 
چهارمحال و بختياري با برشمردن عمده ترين شاخص هاي بخش فرهنگ 
و هنر استان، روند تغيير آنها را از سال 1383 تا پايان شهريور 1389 مورد 
بررسي قرار داد. اهم شاخص هاي بخش فرهنگ و هنر استان به نقل از اين 

مقام مسئول عبارتند از:

شهريور 82848586878889شاخصرديف

3455799تعداد مجتمع هاي فرهنگي و هنري1

7101124262626تعداد نشريه هاي محلي در حال انتشار2

23252335394539تعداد كتب منتشرشده3

3444555تعداد آموزشگاه  هاي آزاد سینمايي4

21336392146200220تعداد كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد5

12121535506076تعداد كتابخانه هاي عمومي مسجد6

15334354344646تعداد كانونهاي تبلیغاتي7

30283035353535تعداد چاپخانه8

234551414تعداد موسسه هاي فرهنگي و هنري قرآني9

15181934343636تعداد ناشران10

4677799تعداد سالن های سینما11

1225555تعداد نگارخانه12

تعداد جشنواره هاي فرهنگي و هنري 13
سینمايي

32524172110

20205145907535تعداد نمايشگاه هنرهاي تجسمي14

تعداد اعضاي كانونهاي فرهنگي و هنري 15
70007000960011100123001300013400مساجد

11131518222210تعداد نمايشگاه كتاب استاني و شهرستاني16

30000500007000012000015000016500080000تعداد كتب اهدايي17

200000300000500000----میزان توزيع كارت الکترونیك كتاب18

35405041544444تعداد انجمن هاي فرهنگي و هنري19

10202530757650تعداد مسابقه هاي فرهنگي و ديني20

تعدادمراسمات و بزرگداشت مفاخر 21
25715333421فرهنگي هنري قرآني

تعداد نمايشگاه هاي بزرگ قرآني استاني 22
3568995و شهرستاني

35303737444444تعداد مراكز فروش مطبوعات23

6812122314314314تعداد مساجد مجري تفسیر قرآني24

95100111174214214214تعداد مساجد مجري طرح تالوت نور25

مديركل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاري:

رشد 52 برابري شاخص هاي فرهنگي- هنري استان چهارمحال و بختیاري

عمده ترين شاخص هاي بخش فرهنگ و هنر استان و روند افزايش آن

شاخص های ارزيابی عملكرد اهداف فصولی در طی سال های پروژه هاي فرهنگي و هنري نيمه تمام 
برنامه چهارم توسعه در استان

6 پروژه هاي تكميل شده در دولت نهم با زير بناي 
8370 متر مربع 

عملكرد اداره كل در تكميل، تجهيز و بهسازي مراكز فرهنگي و هنري 

راه اندازي و تجهيز 7  نگارخانه  با زير بناي 1030 
متر مربع 

زير بنا )مترمربع(نام پروژهرديف
اعتبار هزينه 
شده )میلیون 

ريال(

سال 
بهره برداري

نگارخانه شهید 1
شهراني

32030085

20020085نگارخانه بروجن2

10015086نگارخانه اردل3

15020086نگارخانه فارسان4

10015086نگارخانه لردگان5

7025089نگارخانه فرخشهر6

9030089نگارخانه بلداجي7

پروژه هاي بهسازي و نوسازي و تجهيز در مجموع
با زير بناي 2200 متر مربع

سال نام پروژهرديف
بهسازي

زير بنا )متر 
مربع(

اعتبار)میلیون 
ريال(

مدت 
بهسازي

9 ماه865001800مجتمع فرهنگي و هنري امیر كبیر1

9 ماه8912502000مجتمع فرهنگي و هنري امین2

12 ماه894502500تاالر غدير3

عناوين اهم فعاليت های انجام شده و در دست انجام
عنوان فعالیترديف

همايش ملي بزرگداشت عمان ساماني صاحب گنجینه االسرار1

همايش استاني اتحاد ملي و انسجام اسالمي2

تجلیل از خادمان نمونه فرهنگ عمومي استان3

جشنواره موسیقي محلي منطقه زاگرس نشینان كشور با شركت 10 4
استان كشور

جشنواره منطقه با گويش بختیاري تمدار بیت با شركت 5 استان كشور5

جشنواره تئاتر ايثار و مقاومت ققنوس6

جشنواره فرهنگی  هنری با موضوع آب7

جشنواره استاني مطبوعات محلي8

راه اندازي 10 كارگروه تخصصي ذيل شوراي فرهنگ عمومي9

بانك اطالعات هنرمندان10

جشنواره كشوري فاطمه)س( كوثر هستي دربخش شعر و تجسمي11

جشنواره نمايش هاي كوتاه12

جشنواره فیلم كوتاه بام ايران 13

جشنواره سراسري معراج14

جشنواره قرآني تجلي حسن15

جشنواره تخصصي رنگواره16

همايش تجلیل از خادمان نشر17

جشنواره سراسري ادبیات كودك و نوجوان رضوي18

جشنواره شعر روي ريل انتظار با موضوع مهدويت19

پیش بیني سال خاتمهسال شروع عملیات اجراييزير بنانام پروژهرديف

780013831390فرهنگسراي بزرگ شهركرد1

283813861390مجتمع فرهنگي هنري چلگرد2

تکمیل مصلي و مجتمع فرهنگي 3
هنري شهركرد

3274313761390

234513871390مركز فرهنگي هنري شلمزار4

166013871390فرهنسگراي گندمان5

220013871390فرهنگسراي فرادنبه6

101013871390مركز فرهنگي و هنري فارسان7

96313871390مركز فرهنگي و هنري باباحیدر8

195013831389مجتمع فرهنگي هنري بلداجي9

242113871390مجتمع فرهنگي هنري لردگان10

55013881390مجتمع فرهنگي هنري هاروني11

25013881389مركز فرهنگي هنري نقنه12

سال پايه واحدشاخص
83

عملکرد هدف در برنامه چهارم توسعه
منبع شاخص

8485868788

نسبت ظرفیت كتابخانه هاي 
عمومي شهري به هزار نفر جمعیت 

شهري

صندلي
4/556/46/36/186/24

شاخص هاي 
كمي استان

نسبت تعداد كتاب هاي موجود 
در كتابخانه هاي عمومي استان 

به صد نفر
404984/186/393/9101جلد

شاخص هاي 
كمي استان

درصد روستاهاي داراي كتابخانه
0/70/70/71/5--درصد

شاخص هاي 
كمي استان

نسبت مساجد مجري تفسیر قرآن 
1/03810111315درصدبه كل مساجد

شاخص هاي 
اقتصادي 

اجتماعي و 
فرهنگي استان

نسبت مساجد مجري طرح تالوت 
نور به كل مساجد

16/373245515152/5درصد

شاخص هاي 
اقتصادي 

اجتماعي و 
فرهنگي استان

سرانه فضاهاي فرهنگي و هنري
464814648152181526215218154851مترمربع

سند برنامه 
چهارم توسعه

نسبت زيربناي فضاهاي فرهنگي 
و هنري نیازمند تجهیز به كل 

زيربناي فضاهاي فرهنگي و هنري
4-12/8-5/6درصد

سند برنامه 
چهارم توسعه

نسبت زيربناي فضاهاي فرهنگي و 
هنري نیازمند بهسازي و نوسازي 
به كل زيربناي فضاهاي فرهنگي 

هنري

3/5-0/61-4/5درصد
سند برنامه 
چهارم توسعه

زير بنا )متر سال شروعنام پروژهرديف
مربع(

سال بهره برداري

82250085فرهنگسراي بروجن1

80220085فرهنگسراي فارسان2

8545086فرهنگسراي مهر شهركرد3

81100085فرهنگسراي گودال چشمه4

فرهنگسراي امام خمیني 5
بلداجي

83200089

مركز فرهنگي و هنري 6
واليت نقنه

8822089

جمعسال پايه 83واحدشاخص
8485868788

22504200-5001450-3600مترمربعفضاهاي فرهنگي و هنري تجهیز شده

فضاهاي فرهنگي و هنري بهسازي و 
نوسازي شده

19502750-300500-2100مترمربع

5485154851-5218152631-46481مترمربعفضاهاي فرهنگي وهنري تکمیل شده

عنوان فعالیترديف

بزرگداشت ذوالفعلي كراني شاعر و عارف 20

جشنواره داستان كوتاه21

برگزاري دو دوره كارگاه هنرهاي تجسمي22

برگزاري شب هاي شعر و موسیقي شهرستان ها و استان23

تشکیل بنیاد شعبانیه براي هماهنگي در برنامه هاي جشنواره24

همايش اعضاي شوراي فرهنگ عمومي در شهرستان ها و استان ها 25

راه اندازي كارگاه تخصصي شوراي فرهنگ عمومي وپروژه هاي مردمي 26
شاخص هاي اولويت در فرهنگ

جشنواره نمايش هاي خیاباني27

جشنواره نماز و نیايش28

جشنواره موسیقي محلي و سنتي استان29

بیست و دومین جشنواره تئاتر استاني30

جشنواره تئاتر منطقه ای31

جشنواره كاريکاتور »علیه اعتیاد«32

جشنواره شعر سپیده 33

سوگواره تعزيه 34

سوگواره شعر خون و خورشید35

جشنواره شاهنامه خوانی لردگان36

جشنواره استانی شعر و سرود37

راه اندازی بانك اطالعات هنرمندان38
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مورينیو:
 داوران اشتباه 
نكنند مي ميرند

احمد جمشیديان: 
گام بلندي براي 
قهرماني برداشتيم

معمار: 
نه تهديد كرديم 
نه شيشه 
شكستيم 

س��رمربي رئال مادري��د با انتقاد از داور ديدار با اس��پانيول 
گفت: ش��ايد اين درست باشد كه اگر داوران اشتباه نكنند، 
 مي ميرن��د. به گ��زارش ماركا اس��پانيا، خ��وزه مورينيو تصريح 
كرد: نمي خواهم به كسي توهين كنم و هميشه تالش كرده ام به 
داوران احترام بگذارم اما مسلم است كه برخي اشتباهات يك تيم 
را بيچاره مي كند. نمي دانم اگر اين بازي را با 10 بازيكن از دقيقه 
دوم با پيروزي پشت سر نمي گذاشتيم اكنون چه سخناني راجع 
به داور بر زبان مي آوردم. در تمام تصاوير منتش��ر ش��ده مشهود 
است و بين دو نيمه نيز يكي از عكاسان صحنه خطاي كاسياس 
 را به من نش��ان داد و باورم نمي ش��د كه كاسياس اينگونه مورد 
بي توجهي داور قرار گرفته باش��د. آقاي خاص افزود: شايد اين 
درست باش��د كه اگر داوران اشتباه نكنند، مي ميرند. به هر حال 
اميدوارم روزي برس��د كه فوتبال از دست اشتباهات داوران رها 
شود. مورينيو تأكيد كرد: از په په و آده بايور بسيار راضي هستم و 
به طور كلي شرايط تيمم را مثبت ارزيابي مي كنم اما نكاتي هست 
كه بايد گوش��زد شود. رئال مادريد با گل دقيقه 24 مارسلو برابر 

اسپانيول به پيروزي رسيد. 

ش��هرآورد اصفهان از كيفيت بااليي برخوردار بود و خوشحالم با 
كس��ب 3 امتياز از زمين خارج شديم. احمد جمشيديان هافبك 
همداني تيم فوتبال سپاهان با بيان اين مطلب افزود: پس از چهار 
س��ال تيم ذوب آهن صدرنشين ليگ برتر را از پيش رو برداشتيم 
و به نوعي 6 امتياز داربي نصيب س��پاهان شد و اگر بازي معوقه 
خود را مقابل صنعت نفت آبادان با پيروزي پش��ت سر بگذاريم، 
به صدر جدول تكيه خواهيم زد. وي گفت: سپاهان اگر به صدر 
جدول رسيد با جرأت مي توانم بگويم كه هيچ تيمي توان رقابت 
با آن را نخواهد داشت و تفاضل گل )18+( اين را اثبات مي كند. 
 هافبك همداني سپاهان به خط دفاعي سپاهان اشاره كرد و توضيح 
داد: خط دفاع تيم ما،  خط دفاعي تيم ملي است كه در جام ملت هاي 
آسيا آمار مطلوبي را به جاي گذاشت و تنها 2 گل دريافت كرد و 
اين مدافعان با تجربه برابر تيم پرقدرت روس��يه نيز بدون اش��تباه 
ظاهر ش��دند. وي اظهار داشت: ذوب آهن تيم با نظمي است كه 
بازي روي زمين را به طور مطلوب به نمايش مي گذارد ولي با اين 

پيروزي گام بلندي را براي قهرماني برداشتيم. 

در حالی كه فدراسيون شنا، در گزارش خود از اتفاقات رخ 
داده در استخر آزادی و در جريان ديدار دوستانه دانشگاه آزاد 
و فوالد ماهان از تهديد به ضرب و ش��تم و شكست شيشه های 
خودروی مدير استخر توسط ماهانی ها خبر داده است مسئوالن 
اين تيم اين اقدامات را تكذيب می كنند. هادی معمار سرپرست 
 تي��م واترپلوی فوالد ماهان اظهار داش��ت: در جري��ان بازی روز 
پنج شنبه اعضای تيم ما مرتكب هيچ گونه اقدام ناشايستی نشدند. 
متأس��فانه اعالم شده اس��ت كه ما تهديد و ضرب و شتم كرده و 
شيش��ه شكس��ته ايم، در حالی كه هيچ كدام از اين موارد صحت 
ندارد. وی ادامه داد: من درگيری لفظی را تكذيب نمی كنم، اتفاقی 
بود كه رخ داد اما زمانی كه به ما اعالم كردند بايد استخر را ترك 
كنيد همگی س��وار اتوبوس شديم و بازگشتيم. معمار در جلسه 
 مس��ئوالن فدراس��يون و باش��گاه ف��والد ماه��ان خب��ر داد و 
گفت: ريخته گران وارد قضيه شده است و  در جلسه دوستانه ای 
كه برای بررس��ی اين مشكل در فدراسيون انجام شد اتفاقات رخ 
داده در اين ديدار بررس��ی و حل ش��ده است. حتی اين مسأله به 

كميته انضباطی هم كشيده نخواهد شد. 

ورزش

گاليه شريف زاده از افت كیفی 
لیگ برتر والیبال

س��رمربي تيم واليبال بان��وان ذوب آهن گفت: چون 
س��طح تيم هاي حاضر در ليگ متناسب نيست، هر 
هفته شاهد چند بازي يك طرفه هستيم. مهناز شريف زاده با 
بيان اينكه حضور چهارده تيم در دو سطح متفاوت موجب 
كاهش كيفيت ليگ برتر شده است، اظهار كرد: فدراسيون 
بايد براي ليگ س��ال 90 در مورد تعداد تيم ها تجديد نظر 
كند. وي افزود: 14 تيم در ليگ برتر شركت دارند و همگي 
اين تيم ها در يك س��طح نيستند. بين 7 تا 9 تيم در سطح 
خوبي هستند و بقيه تيم ها در س��طح پاييني قرار دارند به 
طوري كه هر هفته در ليگ ش��اهد چن��د بازي يك طرفه 
هس��تيم و اين به نفع ليگ بانوان نيس��ت. سرمربي واليبال 
بانوان ذوب آهن تصريح كرد: با وضعيتي كه بانوان از نظر 
جذب اسپانسر دارند اين وضعيت خوب نيست، هر هفته 
هزينه زيادي در ليگ صرف مي شود كه در صورت تعيين 
درست سطح بندي، تيم هايي كه توان رقابت با ذوب آهن، 
پرسپوليس و گاز را ندارند در سطح خود رقابت مي كنند. 
وي تأكيد كرد: رقابت تيم ها در يك سطح موجب مي شود 
تا حساسيت و رقابت، شديد تر شود و انگيزه تيم ها نيز باال 
برود. از س��وي ديگر تيم هايي كه در سطوح بااليي هستند 
ت��وان خود را از نظر سيس��تم و تاكتيك ني��ز باال مي برند. 
شريف زاده زمان ليگ را با اين تعداد تيم طوالني خواند و 
افزود: هم اكنون ليگ واليبال از مهرماه آغاز و تا پايان اسفند 
ماه ادامه دارد و براي تيمي كه نماينده بانوان در مسابقه هاي 
آس��يايي است دش��وار اس��ت كه بتواند آمادگي جسماني 

بازيكنان را در سطح مطلوب نگه دارد. 

پیروزي سپاهان با طعم ترس 
علیرضا حبیبي: هواپیما 

نقص فني پیدا كرد
زاينده رود

تيم هندبال س��پاهان اصفه��ان در هفته هفتم ليگ 
برتر كشور با استرس وحشتناكي توانست با نتيجه 32 
ب��ه 24 بر ميزبانش تيم زرند كرمان غلبه كند و جايگاه 

خود را در صدر جدول استحكام بخشد. 
 اي��ن تي��م ب��رای كس��ب امتياز حس��اس اي��ن بازی،
س��ختی های زي��ادی را به جان خري��د؛ از نقص فنی 
هواپيما گرفته تا اورژانس��ی ش��دن يك��ی از بازيكنان 
س��پاهان كه عليرضا حبيبی در اين باره بيش��تر توضيح 
م��ی دهد: پ��رواز تيم م��ا از اصفهان ب��ه مقصد كرمان 
س��اعت 6 بامداد روز جمعه بود كه اين پرواز نزديك 
به 9 ساعت به تعويق افتاد و هواپيمايي كه براي پرواز 
م��ا اختصاص داده بودند در تهران نيز دچار نقص فني 
ش��د و س��اعت 15 بعد از ظهر هواپيما، اصفهان را به 
مقص��د كرمان ترك كرد و زماني كه هواپيما خواس��ت 
در باند فرودگاه كرمان بنشيند نمي دانم نقص فني و يا 
ش��رايط جوي مانع فرود هواپيما ش��د، به همين خاطر 
همه مسافران وحشت زده شدند و هواپيما مجبور شد 
ب��ه اصفهان بازگردد كه در اين بين يكي از بازيكنان ما 
به نام سيد علي رضا موسوي از نظر وضعيت جسماني 
دچار مش��كل شد كه فوري او را به اورژانس رسانديم 

و گويا آپانديس اين بازيكن عود كرده. 
وی افزود:  با فدراس��يون و مس��ئوالن شهرداري زرند 
كرمان تماس گرفتيم و از آنها خواس��تيم ديدار را يك 
روز به عقب بيندازند كه آنها مش��كالت تيم ما را درك 
كردند و بازي روز يكشنبه برگزار شد. حبيبي پيرامون 
ديدار با ش��هرداري زرند كرمان اظهار داشت: تيم هاي 
كرماني صنعت مس و زرند از تيم هاي خوب كشورمان 
محسوب مي شوند، به خصوص شهرداري زرند كه از 
چند ملي پوش و كادر فني مجربي سود مي برد. در اين 
مسابقه كه استرس پرواز بر روي بازيكنان تأثير زيادی 
گذاش��ته بود اما توانستيم با اقتدار تيم زرند را از پيش 

رو برداريم.
 وي تصريح كرد: در اين مسابقه دو بازيكن اصلي خود 
ب��ه نام هاي اله كرم و محمد مهدي اس��تكي را به علت 
مصدوميت در اختيار نداش��تيم هر چند مي توانس��تيم 
از آنها اس��تفاده كنيم ام��ا مصدوميت  آنه��ا طوالني تر 
مي ش��د و به همين منظ��ور تغيير تاكتي��ك داديم و به 
 2 امتياز حس��اس اين بازي رس��يديم. در نيمه نخست 
هم قسم شديم كه بازی هجومی را به نمايش بگذاريم 
و خوش��بختانه با 7 و 8 امتي��از از حريف جلو افتاديم 
و در 30 دقيق��ه دوم زمان��ي كه با اي��ن اختالف پيش 
بوديم از بازيكنان ذخيره اس��تفاده كرديم. وي به بازي 
هفته هشتم س��پاهان نيز اشاره كرد و توضيح داد: روز 
پنج ش��نبه ميزبان تيم س��نگ بافق يزد هستيم و فاصله 
كمي بين دو بازي اس��ت. پس از اين بازي در كازرون 
به مصاف پتروش��يمي مي رويم و در دو بازي آخر نيم 
فصل هيأت هندبال ش��هركرد و سپاهان نوين را پيش 
رو داري��م. وي خاطرنش��ان كرد: نيم فص��ل اول ليگ 
برتر هندبال بيستم اس��فند به اتمام مي رسد و روز 18 
فروردين س��ال آينده وارد نيم فصل دوم خواهيم ش��د 
و تمرين ه��ا را براي آغاز نيم فص��ل دوم از روز هفتم 

فروردين پيگيري مي كنيم.

گفتگو

مصاحبه

ما ابطحي را اخراج نكرديم، خودش رفت

فیروز ريخته گران: از مديريت قشنگ كمیته انضباطي تشكر مي كنم!

با تصميم كميته فني فدراسيون هندبال، نتيجه ديدار تيم هاي فوالد نوين 
اصفهان و تربيت بدني كازرون به س��ود نماينده اصفهان اعالم شد. با 
توج��ه به برگزار نش��دن ديدار تيم هاي تربيت بدن��ي كازرون و فوالد نوين 
اصفهان در هفته نخست رقابت هاي ليگ برتر هندبال باشگاه هاي ايران كه 
قرار بود در كازرون انجام ش��ود، كميته فني فدراس��يون پس از بررسي هاي 
صورت گرفته رأي به برتري 10 بر صفر فوالد نوين صادر كرد تا اين تيم 8 

امتيازي شود. 

رقم دستمزد احتمالي بازيكن ايراني تيم شالكه اعالم شد. سايت 
اخب��ار فوتبال جهان با توجه به ارقام دس��تمزد و ارزش بازيكنان 
حاض��ر در تيم آبي پوش احتمال داد كه علي كريمي براي مدت پنج ماه 
و ني��م رقم��ي بالغ بر 500 ه��زار يورو دريافت خواه��د كرد. بازيكن 
اس��بق تيم هاي بايرن مونيخ آلمان، پرسپوليس، فتح و استيل آذين ايران، 
اس��پرت قط��ر و االهلي ام��ارات، در آخرين س��اعات روز 31 ژانويه 
)خاتمه موعد نقل و انتقاالت زمستاني( قراردادي تا پايان فصل جاري 
با تيم ش��هر گيلزن كرش��ن بس��ت كه به خاطر سياس��ت هاي فليكس 
 م��اگات، س��رمربي تي��م ب��ا واكن��ش منتق��دان و رس��انه ها مواج��ه 

شد. 
در ش��رايط كنون��ي گران قيمت تري��ن س��تاره از جمع ي��اران كريمي، 
مانوئ��ل نوير، س��نگربان تيم ملي اس��ت كه بي��ش از 20 ميليون يورو 
ارزش وي در بازار حرفه اي تخمين زده ش��ده اس��ت. ش��الكه امشب 
در دي��دار رف��ت مرحله يك هش��تم نهايي لي��گ قهرمان��ان اروپا در 
 ورزش��گاه مس��تايا س��اعت 23:15 )به وقت تهران( به مصاف والنسيا 

مي رود. 

بناب��ر اعالم روابط عمومی فدراس��يون ش��نا، ش��يرجه و واترپلو 
س��ر مربيان دو تيم دانشگاه آزاد اسالمی و فوالد ماهان سپاهان و 
يكی از بازيكنان تيم فوالد ماهان به كميته انضباطی فدراس��يون احضار 
شدند. فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو در گزارشی كه روی خروجی 
س��ايت خود قرار داده اس��ت به تش��ريح اتفاقات رخ داده در جريان 
ديدار دوستانه روز پنج شنبه دو تيم پرداخته و خبر از تعليق سرمربيان 
دو تي��م دانش��گاه آزاد و فوالد ماه��ان و ميالد ناظم��ی بازيكن فوالد 

ماهان داده است.

زاينده رود 
قاس��م حدادي فر هافبك چپ پاي تيم فوتبال ذوب آهن كه در 
بازي تداركاتي تيم ملي كش��ورمان مقابل روسيه بازي درخشاني را به 
نمايش گذاشت، پيرامون شهرآورد اصفهان گفت: ما براي پيروزي پاي 

به ميدان مسابقه گذاشتيم. 
در نيمه نخس��ت، بازي متع��ادل بود و هر دو تي��م فرصت هايي براي 
گلزني داش��تند كه متأسفانه روي يك اشتباه حريف صاحب يك ضربه 
پنالتي ش��د و عقيلي آن را تبديل به گل كرد. حدادي فر ادامه داد: نيمه 
دوم بازي را خوب ش��روع كرديم و موقعيت هايي براي گلزني داشتيم 
كه فرصت ه��اي ذوب آهن به هدر رفت و س��پاهان برخالف جريان 

بازي به گل دوم رسيد. 
وي در پايان اظهار داش��ت: ب��راي قهرماني بايد دو ب��ازي قبلي را به 
فراموش��ي بس��پاريم و تمرين ه��اي خ��ود را جدي دنب��ال كنيم تا در 

ديدارهاي آينده با پيروزي زمين مسابقه را ترك كنيم.

تيم ملي فوتسال ايران همراه با تيم هاي اسپانيا، ايتاليا، آرژانتين و ژاپن به 
تورنمنت ش��ش جانبه فوتس��ال تايلند دعوت ش��د. پيش از اين نيز 
تايلندي ه��ا از برگزاري يك تورنمنت چند جانبه در س��ال 2011 خبر داده 
بودند. با توجه به قطعي شدن تيم هاي شركت كننده، دعوت نامه مجددي براي 

كميته فوتسال ايران ارسال شد. 
در همين راستا تايلندي ها از شاگردان حسين شمس دعوت  كرده اند كه مرداد 
ماه س��ال آينده در اين رقابت حضور پيدا كنند كه عالوه بر ايران و ميزبان، 
تيم هاي اسپانيا، ايتاليا، آرژانتين و ژاپن نيز در آن شركت دارند. تايلندي ها تمامي 

هزينه هاي تيم ها را پرداخت خواهند كرد. 
عباس ترابيان رئيس كميته فوتس��ال در اين ب��اره گفت: هنوز در خصوص 
حضور در اين جام با سرمربي تيم ملي فوتسال صحبت نكرده ام اما با توجه 
 به تيم هاي حاضر در اين تورنمنت، شمس عالقه مند اعزام به تايلند خواهد 

بود. 

براساس رأي كمیته فني فدراسیون هندبال
فوالد نوين پیروز ديدار برگزار نشده

هزار يورو دستمزد احتمالي كريمي 
در شالكه!

فدراسیون شنا اعالم كرد: 
تهديد به ضرب و شتم ماهانی ها؛ 
احضار خاطیان به كمیته انضباطی 

قاسم حدادي فر: 
فرصت هاي ما تبديل به گل نشد

جدال با تیم هاي اسپانیا، ايتالیا، آرژانتین و ژاپن
تیم ملي فوتسال ايران در تورنمنت 

شش جانبه تايلند 

قلعه نوعي: 

با اين وضعيت، گوارديوال هم نمي تواند به ما كمك كند
س��رمربي س��پاهان گفت: تا وقتي 
زيرس��اخت هاي فوتبال ما درست 
نش��ود گوارديوال ه��م نمي توان��د به ما 
كم��ك كند. امير قلعه نوع��ي با پيروزي 
سپاهان مقابل ذوب آهن اكنون با شرايط 
بهتري در م��ورد آينده صحبت مي كند. 
وي درب��اره دربي، ش��رايط س��پاهان و 
اي��ران  فوتب��ال  در  ك��رش   حض��ور 

صحبت هاي تازه اي را به زبان آورد: 
ــروزي  ــم. پی ــروع كنی ــي ش  از درب
سپاهان پس از 1579 روز، هواداران 

اين تیم را خوشحال كرد. 
خدا را شكر مي كنم كه توانستيم 3 امتياز 
را به دس��ت بياوريم. پي��ش از اين زير 
فشار بوديم. در دو بازي قبلي دو تساوي 
به دست آورده بوديم كه مي توانستيم در 
همان دو بازي برنده باشيم. ضمن اينكه 
از ج��دول فاصله گرفت��ه بوديم و مدت 
زي��ادي بود دربي اصفهان را نبرده بوديم 
اما با پي��روزي از زير اين فش��ارها رها 
ش��ديم. هم به جدول بازگشتيم و جزو 
كانديداهاي قهرماني شديم و هم از نظر 
روحي و رواني براي ليگ قهرمانان آسيا 

در شرايط خوبي قرار گرفتيم. 
كیفیت بازي را چطور ديديد؟ 

م��ن به فوتبال اصفهان تبريك مي گويم. 
در دو ب��ازي رفت و برگش��ت، دو تيم 
ب��ازي تاكتيك��ي از خ��ود نش��ان دادند. 
ذوب آهن تيم بس��يار خوب و تاكتيكي 
با مديريت خوب است. اين تيم پتانسيل 

خوبي دارد. آنها ش��انس گل داشتند اما 
خوش��حالم ك��ه آرامش به تيم س��پاهان 
بازگش��ت. توصي��ه ام ب��ه بازيكنان بعد 
از ب��ازي اين ب��ود كه تازه كار س��خت 
ما ش��روع شده اس��ت. تا امروز نزديك 
جدول نبودي��م اما اكنون بايد وحدت و 

همدلي بيشتري داشته باشيم. 
ــپاهان يك بار  ــا توجه به اينکه س  ب
ــیا  ــان لیگ قهرمانان آس ــب قهرم ناي
ــت.  ــن تیم زياد اس ــع از اي ــده توق ش
ــابقه ها  چه برنامه هايي براي اين مس

داريد؟ 
تيمي كه ما بس��ته ايم همه اين مس��ائل 
را در آن لح��اظ كرده ايم و مي خواهيم 
حض��ور پر قدرت��ي در لي��گ قهرمانان 
آسيا داش��ته باشيم. خوشبختانه بازيكنان 
س��پاهان نزديك به هم هستند. با وجود 
فش��ردگي مس��ابقه هايي كه براي چهار 
تيم نماينده ايران در ليگ قهرمانان آس��يا 

وجود دارد ما پتانسيل خوبي داريم. 
 قضیه جواد كاظمیان چه شد؟ 

 در م��ورد اي��ن بازيكن تصمي��م گيري 
مي كنيم. او كار خاصي انجام نداده است. 
جواد ش��رايط روحي خوبي نداش��ت و 
گفتم كه كنار تيم نباش��د. من از ش��ماها 
هم خواهش مي كنم كه هيچ وقت مربي 
و بازيكن را در يك كفه ترازو نگذاريد. 
بازيكن پول مي گيرد كه براي تيم تمرين 
و بازي كند. تورس در فينال جام جهاني 
فقط سه دقيقه بازي كرد. در همين بازي 

منچستريونايتد و منچسترسيتي، برباتوف 
از دقيقه 68 ب��ه ميدان آمد. ما بايد روي 

اين مسائل مانور دهيم. 
 به نظر شما حضور كرش مي تواند 

به فوتبال ايران كمك كند؟ 
متأسفانه اگر حرف بزنم همه مي خواهند 
مقاب��ل من قرار بگيرند. ش��ما ديديد در 
چند روزي كه نام من به عنوان كانديداي 
تي��م ملي مطرح بود چن��د روزنامه عليه 
 م��ن مقال��ه نوش��تند ام��ا با اي��ن حال 
مي گويم تا وقتي زيرساخت هاي فوتبال 
 ما درس��ت نش��ود حت��ي گوارديوال هم 
نم��ي تواند به ما كمك كن��د. بعضي ها 
با قلم خود ب��ه مردم انحراف فكري مي 
دهن��د. ما نياز به امكانات نرم و س��خت 
اف��زاري داري��م. بعض��ي از زمين هاي 
مس��ابقه ايران به هيچ وجه ش��رايط راه 
رفتن هم ندارد چه برسد به مسابقه دادن. 

ما بايد به اين مسائل توجه كنيم. 
من نمي گويم آوردن كرش غلط اس��ت 
م��ي گويم ك��ه ارتباطات بايد باش��د اما 
تا زير س��خت درست نش��ود فايده اي 
ن��دارد. مگر كرانچار و ايويچ و... مربيان 

كوچكي بودند؟ 
به فرض م��ي گويند در فوتب��ال هزينه 
زياد مي ش��ود درحالي كه من مي گويم 
هزينه اي كه در فوتبال ايران مي شود به 
اندازه سه بازيكن فوتبال اروپايي است. 
خروج��ي فوتبال ما اي��راد دارد. ما بايد 
اين خروجي را درست كنيم تا پيشرفت 

كنيم. بايد امكانات خوبي براي تماشاگر 
ايجاد كنيم. اكنون تنها چيزي كه در اين 

فوتبال داريم نيروي انساني است. 
ــتا  ــما فوتبال ايران ايس ــه نظر ش   ب

است يا عقبگرد داشته است؟ 
 ص��د در ص��د عقبگ��رد داري��م. اكنون 
تي��م ه��اي درجه س��وم چن��ان كار مي 
كنند ك��ه من لذت مي ب��رم. چند وقت 
پيش برنام��ه اي از هندوس��تان و زمين 
هاي فوتب��ال آنها ديدم ك��ه لذت بردم. 
ما فقط دنبال پاك كردن صورت مس��أله 
هس��تيم. به تنها چيزي ك��ه فكر نكرديم 
 فوتبال بوده اس��ت. شنيدم كه در بعضي 
بازي ها تعداد تماش��اگر ب��ه 1200 نفر 
رس��يده اس��ت. يادم مي آيد در استقالل 
ك��ه ب��ودم كمترين حضور تماش��اگر به 
30 هزار نفر مي رس��يد. يكي از داليلي 
كه تماش��اگر اس��تقبال نمي كند نداشتن 
امكانات در ورزش��گاه هاست. مي آييم 
 ب��دون كارشناس��ي بلي��ت ه��ا را گران 
مي كنيم. سرويس هاي بهداشتي خراب 
اس��ت. اين مس��أله خن��ده آور اس��ت. 
در لورك��وزن كه بودم مي دي��دم كه به 
تماش��اگر چ��ه امكاناتي داده مي ش��ود 
ام��ا در ايران تماش��اگر امكانات ندارد و 
بايد فش��ار اقتص��ادي را هم تحمل كند. 
چه اش��كالي دارد كه در ورزشگاه ها از 
موسيقي سنتي استفاده شود. هواداران ما 
جوان هستند و تا قبل از بازي مي توانند 

روحيه خود را تقويت كنند.

خبر

پژمان سلطانی

ما ابطحي را از سرمربيگري تيم فوتسال 
باش��گاه بركنار نكردي��م، بلكه خودش 
از ما درخواس��ت قطع هم��كاري كرد. 
مديرعامل باشگاه فوالد ماهان اصفهان با 
اعالم اين مطلب گفت: آقاي ابطحي با ما 
مشكلي نداشتند و ما هم ايشان را اخراج 
نكرديم بلكه خود ايش��ان از ما خواستند 
كه ديگر سرمربي تيم فوتسال نباشند. به 
همين دليل از ايش��ان خواس��تيم آكادمي 
فوتسال باش��گاه را زير نظر بگيرند ولي 
خودش��ان كار را رها كردن��د و رفتند و 
متأس��فانه همه جا گفتند كه ما ايشان را 

اخراج كرده ايم. 
فيروز ريخته گران ادامه داد: در جلسه اي 
كه با هيأت مديره باشگاه داشتيم و آقاي 
ابطحي هم حضور داش��تند ايشان گفتند 
كه به دليل مشكلي كه با وحيد شمسايي 
دارن��د، ديگر نمي خواهند ب��ه كار با تيم 
ادام��ه دهند كه به همين دليل از ايش��ان 
خواس��تيم تي��م ماهان نوي��ن و آكادمي 
فوتس��ال باش��گاه را زيرنظر بگيرند كه 
ايش��ان هم پذيرفتند ولي پس از آن كار 
را ره��ا كردند و راس��ت هم نمي گويند. 
ريخته گ��ران در ادامه با بيان اين كه كل 
ق��رارداد ابطحي 80 ميلي��ون تومان بوده 
اس��ت كه ابتداي فص��ل30 ميليون آن را 
پرداخت كرده ايم افزود: درجلس��ه اي با 
آقاي ابطحي، آقاي ترابيان 15 ميليون از 
قرارداد ايش��ان را كسر كردند و قرار شد 
بقي��ه آن را پرداخت كنيم اما من از آقاي 
ترابيان پرس��يدم كه وقتي كسي خودش 
تقاض��اي بركن��اري خ��ودش را مي كند 
تخفيف چ��ه معناي��ي دارد؟ مديرعامل 
باش��گاه فوالد ماه��ان همچنين تصريح 
كرد: كميته انضباطي به ما 10 روز وقت 
داده اس��ت ت��ا تكليف آق��اي ابطحي را 
مش��خص كنيم. آيا ما بايد تمام قرارداد 

كسي را بدهيم 
ك��ه خ��ودش 
س��ت  ا خو ر د

بركناري خودش 
را داده است؟ سئوال من 

از فدراسيون فوتبال اين است حاال 
كه آقاي ابطحي ب��ه قول خودش با 

فوالد ماهان مشكل دارد، از ما طلب دارد 
و حتي هنوز كارت مربيگري اش نزد من 
اس��ت، چگونه مي تواند با يك تيم ديگر 

قرارداد ببندد و برايشان كارت مربيگري 
هم صادر ش��ود؟ ريخته گران در ادامه با 
بيان اين كه دوم ش��دن يا سيزدهم شدن 
در ليگ برتر براي ف��والد ماهان تفاوتي 
ن��دارد اظهار كرد: امس��ال فدراس��يون 
فوتبال، كميته انضباطي و ديگران دست 
به دست هم داده اند كه ما قهرمان نشويم 
ك��ه فكر مي كنم تمام اين مش��كل ها هم 
از همين جا ناش��ي مي شود. فوالد ماهان 
تيم اس��تخوان داري است و هزينه هايش 
را هم كرده اس��ت. در حال حاضر هيچ 
تيم��ي در ليگ ايران ش��رايط ما را ندارد 
بنابراين س��عي كرده اند تي��م ما را دچار 
حاشيه كنند تا قهرمان نشويم. وي با بيان 
اين كه در فدراس��يون فوتبال هيچ قاعده 
و قانوني وجود ندارد خاطرنشان كرد: ما 
نبايد االن پول به آقاي ابطحي بدهيم اما 
اگر قانون مي گويد بايد جريمه بش��ويم، 
مي پذيريم. متأسفانه امسال در فدراسيون 
فوتبال هيچ قانوني وجود نداشته است و 
به عنوان نمون��ه بايد بگويم بازيكني كه 
ابتداي فصل با ما قرارداد بسته بوده است 

و همه هم او را مي شناسند، به 
دلي��ل دريافت پول بيش��تر 
با يك تيم ديگ��ر قرارداد 

انضباطي  بست و كميته 
پرداخ��ت  ب��ه  را  او 
جريم��ه محكوم كرد 
ام��ا از هم��ان زمان 
ح��ال  در  تاكن��ون 
بازي در ليگ است 

و هي��چ قانون��ي 
را  او  جل��وي 

نمي گي��رد. 
ز  و في��ر

ريخته گ��ران ب��ا انتق��اد از رأي ص��ادره 
كميته انضباطي در مورد س��رمربي سابق 
اين باش��گاه عن��وان ك��رد: در حالي كه 
گفت��ه مي ش��ود ابطحي از ف��والد ماهان 
طلب��كار اس��ت چط��ور ب��راي او بدون 
تسويه حساب دوباره كارت ليگ صادر 
مي ش��ود و ب��ه تيم ديگ��ري مي پيوندد؟ 
بايد تش��كر صميمانه خ��ود را از كميته 
فوتس��ال و كميته انضباط��ي بابت اينكه 
امسال مديريت بس��يار قشنگي داشتند، 

اعالم  كنم. 
ن  ا يخته گ��ر ر

ي��ح  تصر
 : د ك��ر

نمي دانم در مورد ليگ امسال چه بگويم. 
بگوي��م ليگ ب��ود؟ اوايل فص��ل كه تيم 
آرش بتن حذف ش��د و هي��چ تيمي هم 
جايگزينش نش��د. بازيكن با من قرارداد 
مي بندد و بعد وقتي تيم ديگر 10 ميليون 
بيشتر پيشنهاد مي دهد، به آن تيم مي رود 
و در حال حاضر كه هفته پاياني را پيش 
رو داريم هنوز رأي وي صادر نش��ده و 
همچن��ان در اختيار تيمش اس��ت. بايد 
بگويم خوب ش��د كه اين ليگ تمام شد 
و رف��ت. وي در مورد تي��م داري فصل 
آينده فوالدماهان در ليگ برتر فوتس��ال 
گفت: اين مسأله بستگي به نظر هيأت 
مدي��ره باش��گاه دارد. هن��وز هيچ 
تصميمي اتخاذ نش��ده و در همين 
پنجش��نبه هفته  رابطه جلس��ه اي 
جاري برگزار مي شود. اين  روزها 
بحث در مورد انتخاب بازيكنان و 
اينكه چه كسي در تيم مي ماند و 
چه كس��ي نمي ماند نيست، بلكه 
بحث اصلي ما در مورد داشتن يا 

نداشتن تيم فوتسال است.
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