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مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
اصفهان گفت: ساالنه 15 میلیارد 
تومان گاز در اصفهان مصرف 
می شود و این اس��تان پس از 
 تهران دومین مصرف کننده گاز 

در کشور است. 
»مرتضی طغیانی« در گفتگو با فارس در اصفهان، اظهار داشت...

شهرستان/ صفحه4

دیدار مقام هاي مجلس و دولت 
با رهبر معظم انقالب 
تأكيد رهبر بر همكاري دولت با مجلس

به منظور شركت در كنگره ملي شهیده فرهانیان؛
احمدي نژاد تهران را به مقصد  آبادان ترك كرد 

مدیرعامل شركت گاز استان اصفهان:
اصفهان، دومين  مصرف كننده 

گاز در كشور

محسن مصلحي در تشریح عملكرد 
و برنامه هاي هفته گردشگري

25 درصد رشد گردشگر 
داخلي و كاهش 10 
درصدي گردشگري 
خارجي در اصفهان

 مهدي رفائي
در آستانه روز جهاني جهانگردي و هفته گردشگري 
»محسن مصلحي« معاون گردشگري سازمان میراث 
فرهنگي، صنایع دس��تي و گردشگري، در گفتگو با 
»زاینده رود« اظهار داش��ت: کساني که قلم به دست 
دارند و امروزه مصداق بارز آن، خبرنگاران هستند به 
سبب »سوگند خداوند به قلم در قرآن کریم«، وظیفه 
خطی��ري را بر عهده دارند و این رس��الت در حوزه 
میراث فرهنگي و گردشگري به سبب انگیزه وطن 
دوستي و عالقه به خاك کشور، براي خبرنگاران این 
حوزه دو چندان مي ش��ود. محسن مصلحي معاون 
گردشگري س��ازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي 
 و گردش��گري اس��تان اصفهان در پاس��خ به سئوال 
»زاین��ده رود« مبن��ي ب��ر: ارائه نظر کارشناس��ي در 
خصوص محتواي مطالب صفحه هاي گردشگري 
و میراث فرهنگي نش��ریه ها گفت: باید مطالبي در 
صفحه هاي گردش��گري عنوان شود که براي مردم 
مفید باشد و اولین وظیفه مطبوعات معرفي میراث 
فرهنگي و ارائه شناخت درست از فضاهاي تاریخي 
و میراثي به مردم است. مردم باید با قدمت آثار، محل 
دقیق بناها و دیگر خصوصیات آنها آشنا شوند و اگر 
یكي از قس��مت هاي صفحه گردشگري و میراث 
فرهنگي روزنامه معرفي بناها و آثار باشد مفید است. 
وي افزود: معرفي جاذبه هاي توریستي هم مي تواند 
بخشي از صفحه را به خود اختصاص دهد. همچنین 
جا دادن اخبار صحی��ح میراث فرهنگي و تعامل با 
سازمان میراث و نهادهاي گردشگري مي تواند بخش 
دیگري از صفحه باشد نوشتن در خصوص عملكرد 
و حفاظت میراث فرهنگي از بناها و چگونگی مرمت 

این آثار نیز جاي تأمل و کار دارد... 
ادامه در صفحه 2

ب��ا ه��دف افزای��ش راندمان 
تصفیه و دستیابی به پارامترهای 
استاندارد برای پساب خروجی 
و بهره وری بهتر از تأسیسات، 
با صرف اعتب��اری بالغ بر 250 
میلیارد ری��ال، کلیه واحدهای 

 فرس��وده تصفیه خانه فاضالب ش��هرکرد مرمت و باز س��ازی ش��د. 
به گزارش موج، »مجید پودش« افزود: این تصفیه خانه قادر...

شهرستان/ صفحه4

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
از بررسی  ش��ورای اس��المی 
طرحی برای ضابطه مند شدن 
مس��أله »عف��اف و حج��اب« 
توس��ط نماین��دگان مجل��س 
 خب��ر داد. ب��ه گ��زارش ایمنا، 

»حمید رضا فوالدگر« در جلسه تعامل مجمع نمایندگان اصفهان...
شهرستان/ صفحه4

 نوسازي تأسيسات تصفيه خانه 
فاضالب شهركرد 

نماینده مردم اصفهان خبرداد:
طرح ضابطه مند شدن »عفاف و 

حجاب« در دستور كار مجلس

مدیركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان:

نشريه هاي استاني بايد قسمتي 
از زندگي روزمره مردم شوند
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اطالعيه

برندگان جوایز جشنواره شهروندان خوش حساب  كلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
اصفهاني كه تاكنون مدارك خود را ارائه ننموده اند مي رساند حداكثر تا یك 
هفته پس از درج این آگهي مهلت دارند تا نسبت به ارائه مدارك ذیل به امور 
درآمد شهرداري اصفهان واقع در میدان امام حسین )ع( ساختمان شهرداري 
مركزي اقدام نمایند. بدیهي است عدم مراجعه و ارائه مدارك در مهلت تعیین 
شده به منزله انصراف از دریافت جایزه محسوب شده و شهرداري اصفهان 

پس از آن هیچگونه تعهد و مسئولیتي در این خصوص نخواهد داشت.

شهرداري اصفهان

شهرداري اصفهان

 اصل و تصویر برابر با اصل سند مالكیت مربوط
 اصل و تصویر برابر با اصل كارت ملي مالك

 اصل و تصویر برابر با اصل شناسنامه مالك
 اصل و تصویر برابر با اصل پروانه ساختمان )درصورت وجود(

 اصل و تصویر فیش پرداختي عوارض نوسازي و عمران شهر سال 
 1388

  دو قطعه عكس

صفحه 4



سه شنبه 6 مهر 1389/ 19شوال1431/ شماره356             2Tuesday 28 September  2010 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ایران

»حبیب ا... بهرامی« مش��اور مدیر عامل 
شرکت در جلس��ه ماهیانه فرماندهان و 
اعضای شورای فرماندهی حوزه مقاومت 
بس��یج ش��هید تندگویان که ب��ه میزبانی 
پایگاه اب��اذر در س��اختمان هدایت فنی 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت رشادت و 
جانفشانی های رزمندگان در دوران دفاع 
مق��دس گفت: خداوند ب��زرگ در قرآن 
مجید خطاب به پیامبر)ص( داستان های 
واقعی را از سرگذش��ت انس��ان ها بیان 
می کن��د و بر مبارزه با ظل��م و دفاع در 

مقابل توطئه های آن ها تأکید دارد.
وی ب��ا تش��ریح ویژگی ه��ای خاص و 
امداده��ای اله��ی در دوران دفاع مقدس 
گفت: دف��اع مقدس از منظ��ر و دیدگاه 
قرآن کریم یک دس��تور بوده و در واقع 
گرامیداش��ت آن ی��ادآوری نعمت های 

الهی از فلسفه دفاع مقدس است.
وی گف��ت: دنی��ای اس��تكباری با همه 
تجهیزات پیشرفته نظامی، جمع شدند تا 
م��ا را نابود کنند، اما الطاف الهی ش��امل 
ح��ال ملت ب��زرگ ایران ش��د و ضمن 
شكس��ت دش��من، حتی ی��ک وجب از 
خاك کشورمان هم در دست دشمن باقی 
نماند چرا که خداوند وعده داده هر کجا 
مؤمنان دفاع و مقاوم���ت کنند خداوند 
آنان را یاری می کند. وی گفت: هر چه 
داریم از ایثارگری و جانفشانی رزمندگان 
دوران دف��اع مقدس اس��ت و قدرت و 
جایگاه ای��ران اس��المی در جهان فعلی 
نتیجه ای��ن ایثارگری ها اس��ت. بهرامی 
تأکید نمود: با سربلندی و افتخار هر چه 
تمام تر باید از دستاوردهای دفاع مقدس 
حفظ و حراست نماییم و به نحو شایسته 
این ایام را هر س��اله گرامی بداریم. وی 
انتقال فلسفه واقعی دفاع مقدس به نسل 
جوان و نسل های آینده را یک ضرورت 
دانس��ت و گف��ت: در طول 200 س��ال 
گذش��ته برای اولین ب��ار بود که تمامیت 

ارضی کش��ورمان ب��ا ایث��ار و مردانگی 
ملت غیور، تح��ت رهبری حضرت امام 
خمینی)ره( حفظ شد. این در حالی بود 
که همه کشورهای جهان، کشور و ملت 
عزیز م��ا را هدف حمله های گس��ترده 
خود قرار دادند. مشاور عالی مدیر عامل 
شرکت گفت: باید ببینیم سرنوشت صدام 
چه شد؟ حامیان آن ها کجایند؟ وی تأکید 
نمود: ما همه وظیفه داریم فلس��فه دفاع 
مقدس را برای نس��ل حاضر و آیندگان 
بیان نماییم تا آنان قضاوت درستی از این 
دوران داش��ته باش��ند. وی اقرار سازمان 
ملل نسبت به متجاوز بودن عراق را یكی 
از موفقیت ه��ا و پیروزی ه��ای بزرگ 
دفاع مقدس و عنایات الهی ذکر نمود و 
با اشاره به هفته گرامیداشت دفاع مقدس 
گفت: این هفته نمایش قدرت نیروهای 
جمه��وری اس��المی ای��ران اس��ت. در 
گردهمایی مذکور، س��رهنگ »صفائیان« 
فرمانده بس��یج ذوب آهن نیز گزارش��ی 
از برنامه ه��ا و فعالیت های گذش��ته و 
آینده بس��یج ارائه نمود و بر گرامیداشت 
شایس��ته هفته دفاع مق��دس تأکید کرد. 
همچنین »مهندس قلیایی« فرمانده پایگاه 
اب��اذر و دبیر اول اتحادی��ه انجمن های 
اسالمی رهروان والیت که هم اکنون در 
مس��ئولیت معاونت خرید شرکت انجام 
وظیفه می کند، طی گزارش��ی گفت: هم 
اکنون تعداد 380 نفر از کارکنان شرکت 
عضو فعال و عادی این پایگاه هس��تند. 
وی فعالیت ه��ای فرهنگی ای��ن پایگاه 
را پر ش��ور ذکر نمود و گفت: بسیجیان 
پایگاه اب��اذر که تع��داد 110 نفر از آنان 
را کارشناس��ان در حد لیسانس و باالتر 
تش��ك���یل می دهند به نح��و مطلوب 
مأموریت های محول��ه را انجام داده اند 
و همچنان در خدم��ت مجموعه بزرگ 
ذوب آه��ن و هدف ه��ا و برنامه ه��ای 

مورد نظر هستند.

 مهدی رفائی
مس��ابقه خاطره نویسی »شرح بی نهایت« 
 در راس��تای محوره��ای دف��اع مقدس و 
موضوع ه��ای: خاطره های دفاع مقدس، 
خاطره ه��ای مرب��وط ب��ه درگیری های 
کردستان و سیستان و بلوچستان، بمباران 
شهری استان اصفهان، آزادگان سرافراز و 
پشتیبانی جبهه و جنگ توسط بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان برای نخس��تین بار در خصوص 

دفاع مقدس در اصفهان برگزار شد.
با فراخوان این مسابقه در ماه های قبل، 80 
اثر به دبیرخانه مسابقه رسیده و از بین آنها 
از نویس��ندگان 8 خاطره برتر به نام هاي: 
الهه رضایی، مریم محمدی، حسین گیتی، 
منیژه ش��یرخانی، نقی دهقان��ی نژاد، طیبه 
کیانی، حمید رئیسی و مجید صدیقی در 
مراس��م اختتامیه این مسابقه در هفته دفاع 
مقدس تقدیر ش��د. برگزیدگان به همراه 
هیأت داوران و نیز نویسنده موفق معاصر 
»س��ید علی بنی لوحی« به عنوان نویسنده 
ش��اخص حوزه دف��اع مق��دس تندیس 
مس��ابقه و جوایز خود را به وسیله سردار 
»سید احمد موسوی« و سردار »کلیشادی« 

دریافت کردند.
ــرای انتقال  ــی ب ــی راه ــره نویس خاط
ــینه  ــدس از س ــاع مق ــای دف ارزش ه
ــترش  ــر و گس رزمندگان به قلمرو نش

فرهنگ است
س��ردار » سید احمد موس��وي «مدیرکل 
حفظ آث��ار و ارزش های دفاع مقدس در 
مراس��م اختتامیه مس��ابقه خاطره نویسی 
 »ش��رح بی نهای��ت«، در س��خنانی اظهار 
داشت: بسیاری از خاطره ها و ارزش های 
ش��یرین پای��داری در س��ینه س��رداران و 
رزمندگان باقی اس��ت که خاطره نویسی 
راهی برای انتقال ارزش های دفاع مقدس 
از سینه رزمندگان به قلمرو نشر و گسترش 
فرهنگ اس��ت. وی افزود: خاطره نویسی 
با خاطره گویی متفاوت اس��ت و خاطره 
نوش��تن به هنر ادب��ی نی��از دارد بنابراین 
اف��رادی که ذوق��ی در قلم دارن��د باید به 
نگارش خاطره های رزمندگان و دیگران 
 از دف��اع مق��دس ب��رای جاودانگ��ی این

 ارزش ها بپردازند. 

وی تصریح کرد: افرادی که فقط روزی یا 
عملیاتی در جبهه بوده اند خیلی واضح و با 
شرح کامل به بیان آن خاطره های کوچک 
می پردازند ولی برای افرادی که چند سال 
در جبه��ه بوده اند »ش��رح بی نهایت« آن 

همه خاطره های پایمردی آسان نیست.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اس��تان اصفهان اظه��ار امیدواری 
کرد که این مس��ابقه فتح بابی برای شروع 
جدی خاطره نویس��ی دفاع مقدس و بیان 
با شكوه حماسه رزمندگان اصفهان باشد 
که در آینده ش��اهد چاپ کتاب های زیاد 

خاطره های دفاع مقدس باشیم.
ــات به  ــات و آی ــردن روای ــه ك ضمیم
ــی آثار دفاع  خاطره ها باعث جاودانگ

مقدس می شود
س��ردار »کلیش��ادی« فرمانده سابق لشكر 
زرهی 8 نجف اش��رف و فرمانده کنونی 
مجتمع آموزشی امیرالمؤمنین در سخنانی 
در اختتامیه مسابقه خاطره نویسی »شرح 
بی نهایت« گفت: اگر آیات قرآن و روایات 
ائم��ه)ع( ب��ه خاطره های دف��اع مقدس 
ضمیمه ش��ود س��بب حفظ و جاودانگی 
این آثار می شود و پیوست معارفی قرآن 
و روایات با خاطره های جنگ و جهاد آنها 

را عمیق و درونی می کند.
فرمان��ده مجتمع آموزش��ی امیرالمؤمنین 
تصریح کرد: دفاع مقدس باید به فرهنگ 
تبدیل ش��ود تا درك آن مانند واقعه کربال 
که برای مردم درونی ش��ده اس��ت آسان 
گ��ردد. وی اضافه ک��رد: ارائه بزرگنمایی 
و چاپلوس��ی در آث��ار باع��ث لطمه زدن 
ب��ه فرهنگ دف��اع مق��دس و ارائه چهره 
نادرس��ت، ناملموس و غیر قابل درك از 
آن برای مردم و جوانان می شود و عموم 
اهال��ی قلم و صاحبان فك��ر و گویندگان 
 خاطره ه��ا بای��د از ای��ن امر خ��ودداری 

کنند. 
وی خاطرنش��ان س��اخت: همانگونه که 
امام صادق)ع( گنج دین را اس��تخراج کرد 
و ما سال هاس��ت از برکت های آن بهره 
می بریم، ما نیز باید قادر به کشف معارف 
دفاع مقدس و استفاده مفید از ارزش های 
آن و بهره مندی از این خوان سراسر نعمت 

باشیم.

 مهدی رفائی
به عنوان مثال: مي تواند س��توني براي پرسش مردم 
از مسئوالن میراث درباره بناها و میراث فرهنگي در 
روزنامه ایجاد شود که خود پل ارتباطي مردم و سازمان 
میراث در خص��وص اطالع یابي از وضعیت میراث 
فرهنگي و ارزیابي نگاه مردم مي شود. از بحث هاي 
دیگر که باید در روزنامه در بخش میراث فرهنگي ذکر 
شود فرهنگ سازي عمومي براي مردم در خصوص 
حفظ و حراست از میراث فرهنگي است که با تأسف 
این امر مورد غفلت واقع ش��ده و بیش��تر در و دیوار 
آثار تاریخی را دستنوش��ته و یادگاری ها سیاه کرده 
 اس��ت که دلیل آن عدم حراست صحیح و نیز عدم 
فرهنگ سازی عمومی در حفظ میراث فرهنگی برای 
مردم اس��ت باید این امور برای مردم فرهنگ سازی 
ش��ود تا میراث فرهنگی به ط��ور خودکنترل مورد 
حراس��ت قرار گیرد و همچنین ساخت و سازها در 
حریم آثار تاریخی مورد کنترل قرار گیرد و هر جا در 
حریم آثار تاریخی کسی به ساخت طبقاتی دست زد، 

مردم سازمان میراث را مطلع کنند.
در حوزه گردشگری اصفهان تالش شما در عرصه 
بین الملل برای جلب توریسم چگونه بوده است؟

در حوزه مجازی و اینترنت برای جلب نظر توریسم 
و جذب گردشگران خارجی این سازمان از چند سال 
پیش برنامه هایی در میراث فرهنگی و صنایع دستی در 
معرفی آثار اصفهان به 7 زبان دنیا با ترجمه و قرار دادن 
آن بر روی س��ایت انجام داده است تا گردشگران در 
خارج از مرزها نیز با بناهای تاریخی اصفهان از طریق 
اطالعات و تصاویر و گردشگری مجازی آشنا شوند 
که در این راستا پخش تصاویر زنده میدان امام اصفهان 
در سایت اینترنتی سازمان با استقبال زیادی رو به رو 
شد. همچنین اطالعات تاریخی خوبی در مورد میراث 
فرهنگی اصفهان در این سایت به زبان های زنده دنیا 

ارائه شده است.
ــگری، انتقاد  ــورد میراث فرهنگی و گردش در م
خبرنگاران از عملكرد حفظ آثار و بناهای تاریخی 

و نیز بیان دیدگاه های آنان چگونه باید باشد؟
وقتی که بحث های انتقادی ابراز شود در صورتی که 
پشت آن غرض های سیاسی نباشد و با نیت خیر در 
راه حفظ میراث فرهنگی و بناهای تاریخی ایراد شود، 
نه فقط اشكال ندارد بلكه راهگشاست اما بزرگ نمایی 
و سیاه نمایی در مورد برخی مسائل این حوزه صحیح 

نیست . 
اگر یك اثر تاریخی، فرهنگی در خطر باشد چگونه 
باید در مطبوعات و رسانه ها قید شود تا مسئوالن 

آگاه شوند؟
به طور حتم نباید رس��انه ای شود ولی اگر به شیوه 
شفاف و مستند و روشن مثل برنامه )بیست و سی( 

باشد و جای پاسخ متولیان امر هم وجود داشته باشد 
وظیفه پاسخ گویی را ایجاد می کند که این در نوع خود 
سازنده است و باعث رفع اشكال و یا توضیح مسئوالن 
برای تنویر افكار عمومی و سعی و اهتمام بیشتر برای 
حفظ آثار می شود. به طور کلی اگر این کار خالی از 
غرض های سیاسی بوده و نقاط قوت یک سازمان نیز 
در آن دیده شود رسانه ای شدن تذکرات برای حفظ 
آثار تاریخی اشكالی ندارد  البته سازمان میراث فرهنگی 
با اولویت بندی بناها، کار مرمت و بازسازی را به دقت 
انجام می دهد و همه بناهای استان به لحاظ اولویت 

مورد بازبینی، مراقبت و مرمت قرار دارند.
ــگران داخلی و  ــور گردش ــال حض وضعیت امس
ــال چگونه بوده  ــتان اصفهان امس خارجی در اس

است؟
با توجه به اینكه زمان حضور گردش��گران خارجی 
در اصفهان از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه 
و نیز اوایل مهرماه تا پایان آبان ماه در بهترین شرایط 
آب و هوایی این ش��هر انجام می ش��ود و در تقویم 
تعطیالت سه ماه تابستان و ایام عید نیز اوج مسافرت 
گردش��گران و مس��افران داخلی به اصفهان است و 
هر س��ال تعداد آمارها با روند 25 درصد افزایش در 
س��فرهای گردش��گری داخلی به اصفهان رو به رو 
است که سال گذشته به دلیل رخدادهای انتخاباتی و 
به نوعی تبلیغ های سوئی که همواره دشمنان علیه ما 
دارند، حضور گردشگر خارجی با کاهش 10 درصدی 
رو به رو بوده است. یكی از برنامه های سازمان تالش 
در بهتر دیده ش��دن ای��ران در عرصه بی��ن الملل و 
مبارزه با پروژه ایران هراسی و سیاه نمایی استكبار و 
صهیونیسم است تا با کشف چهره واقعی ایرانیان برای 
مردم جهان، صنعت گردشگری خارجی رشد کند و 
همچنین داشتن برنامه برای رشد اعتماد در جهانگردان 
برای مسافرت به ایران و شهر اصفهان از هدف های 
مهم سازمان میراث فرهنگی و معاونت گردشگری 
استان است. تهیه کتاب ها و نرم افزارها به زبان های 7 
گانه: عربی، انگلیسی، روسی، ایتالیایی، فرانسه، آلمانی 
و اس��پانیایی از اطالع��ات تاریخی اصفهان و تحقق 
هدف ذکر شده در راستای نیل به اعتماد سازی جهانی 
برای سفر به ایران بوده است. بر اساس تحقیق انجام 

 شده بیش از صد کشور دنیا می توانند از کتاب ها و 
نرم افزارهای مولتی مدیا س��ازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری اصفهان بهره مند شوند. 
محسن مصلحی، معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در 
پایان به تشریح برنامه های هفته گردشگری )5 لغایت 

12 مهرماه( در استان اصفهان به شرح زیر پرداخت:
• دیدار مسئوالن سازمان با نمایندگی ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان به اتفاق اعض��اء اتحادیه هتلداران و 
مهمانپذیرها، انجمن دفترهای خدمات مسافرتی و نیز 

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری
• برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی 

با حضور مسئوالن و صاحبان تأسیسات جهانگردی
• تجلیل از دست اندرکاران برتر صنعت گردشگری و 

صاحبان نمونه تأسیسات جهانگردی 
• رونمایی از کتاب 7 زبانه گردشگری اصفهان

• رونمایی از نرم افزار چند رسانه ای )مولتی مدیا( با 
قابلیت 7 زبانه

"• پوش��ش خبری برنامه های هفته گردش��گری در 
صدا و سیما، خبرگزاری ها و مطبوعات

• بازدید معاون گردشگری و مسئوالن و کارشناسان از 
گلستان شهدا و نثار تاج گل بر مزار شهید خرازی 

"• مصاحب��ه مدی��رکل و مع��اون گردش��گری در 
صدا و سیما

• تهیه لوح نمادین روز جهانی گردشگری و اهدا به 
مدعوین مراسم روز جهانگردی

• برگزاری گردهمایی کارکن��ان واحدهای اقامتی و 
تجلیل از کارکنان نمونه

• برگزاری تور یكروزه جهت دانشجویان جهانگردی 
برای بازدید از منشور کوروش و موزه ملی ایران

• برگزاری تور رایگان اصفهان شناس��ی و بازدید از 
بناهای تاریخی )مخصوص دانشجویان ورودی 89( 

رشته جهانگردی
• به صدا درآوردن زنگ جهانگردی در مدرسه ها به 
مناسبت تقارن هفته گردشگری و بازگشایی مدرسه ها
• سخنرانی راهنمایان گردشگری و جهانگردی در 10 

دبیرستان منتخب
•ارائ��ه 20 درصد تخفیف واحده��ای اقامتی در روز 

جهانی جهانگردی
• بازدید رایگان از بناهای تاریخی جهت گردشگران

• اهدای شاخه گل به تورهای ورودی توسط دفترهای 
خدمات مسافرتی در فرودگاه ها

• افتتاح 6 واحد تأسیسات گردشگری )4 دفتر خدمات 
مسافرتی و جهانگردی و 2 اقامتگاه سنتی(

• انجام تبلیغ��ات گرامیداش��ت روز جهانگردی در 
تأسیسات گردشگری، راه آهن، فرودگاه، پایانه ها و 

بناهای تاریخی

رئیس جمهور به منظور شرکت در کنگره ملی »شهیده 
فرهانیان« و افتتاح دو پروژه عازم آبادان شد. 

محمود احمدی ن��ژاد رئیس جمهور صب��ح دیروز 
)دوش��نبه(  مص��ادف با س��الگرد شكس��ت حصر 
 آبادان به منظور ش��رکت و سخنرانی در کنگره ملی 
»شهیده مریم فرهانیان« و نیز افتتاح دو پروژه »طرح 
انتق��ال آب غدیر« و »تصفیه خانه جام��ع آب آبادان« 

تهران را به مقصد آبادان ترك کرد. احمدی نژاد را در 
این سفر یک روزه سید مجتبی ثمره هاشمی دستیار 
ارشد رئیس جمهور، مجید نامجو وزیر نیرو، مسعود 
زریبافان رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، مهدی 
چمران رئیس ش��ورای ش��هر تهران و سردار رستم 
قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء همراهی 

می کنند .

محسن مصلحي در تشریح عملكرد و برنامه هاي هفته گردشگري
25 درصد رشد گردشگر داخلي و كاهش 10 درصدي گردشگري خارجي در اصفهان

بهرامي مشاور عالي مدیر عامل ذوب آهن:
 قدرت و جایگاه ایران اسالمی در جهان 

نتیجه ایثارگری رزمندگان است

مسابقه خاطره نویسي»شرح بي نهایت« 
با معرفي برترین ها خاتمه یافت

به منظور شركت در كنگره ملي شهیده فرهانیان؛
احمدي نژاد تهران را به مقصد  آبادان ترك كرد 

جهان نما نصف النهار
یک دستگاه اتوبوس ایرانی در تركيه 

واژگون شد
ی��ک دس��تگاه اتوبوس 
به  ایرانی  زائ��ران  حامل 
مقصد سوریه، در خاك 
ترکیه واژگون شد و سه 
تن از مس��افران کشته و 
شماری از آنها نیز زخمی 

شدند. 
این  ایرن��ا،  به گ��زارش 
کیلومتر 25  س��انحه در 
ج��اده ش��انلی عرف��ا به 
دیاربكر ترکی��ه واقع در 
نزدیكی مرز سوریه اتفاق 
افتاد. منابع خبری محلی 

ترکیه که این خبر را مخابره کرده اند، گفتند که سانحه بامداد دوشنبه روی 
داد و مصدومان حادثه به بیمارستان های شانلی عرفا منتقل شدند. 

این منابع افزودند: در این س��انحه دست کم سه نفر کشته و بیش از 35 تن 
نیز زخمی شدند.

در این گزارش به جزئیات این حادثه اشاره ای نشده است. 
 ناظران آگاه در آنكارا با اش��اره به رعایت نش��دن استانداردهای الزم در امر 
حمل و نقل بین المللی مس��افر توس��ط شرکت های اتوبوس��رانی ایرانی، 
می گویند: با وجود هش��دارهای زیادی که در این زمینه توس��ط مسئوالن 
دو کش��ور داده ش��ده و تذکرهای الزم از طریق رسانه ها، هیچ بهبودی در 
اس��تاندارد کردن و س��اماندهی اینگونه حمل و نقل های مسافری صورت 
نگرفته و به همین علت هر ساله شاهد چندین سانحه دلخراش اتوبوس های 

ایرانی در داخل خاك ترکیه هستیم.

عباس در دیدار با یهودیان فرانسه: 
 در صورت ادامه شهرك سازی ها 

روند صلح وقت كشی است
رئیس تش��كیالت خودگردان فلس��طین در دیدار ب��ا نمایندگان اقلیت های 
یهودی در فرانس��ه، روند صلح را در صورت ادامه یافتن ش��هرك سازی ها 
وقت کش��ی خواند. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الرای )چاپ اردن( 
محمود عباس، رئیس تشكیالت خودگردان فلسطین در گفتگو با خبرنگاران 
و بعد از دیدار با نمایندگان اقلیت های یهودی در فرانس��ه اظهار داشت: در 
صورت ادامه ش��هرك س��ازی ها روند صلح چیزی ج��ز تلف کردن وقت 
نخواه��د بود. وی در گفتگو با نمایندگان یهودیان فرانس��ه اظهار داش��ت:  
همه ما هدف واحدی داریم که همان صلح اس��ت. من به دیدارهای خود با 
نمایندگان اقلیت های یهودی در سراسر جهان ادامه خواهم داد چرا که این 
ملت ها هستند که صلح را برقرار می کنند و رهبران کشورها این کار را انجام 
نمی دهند. عباس همچنین تأکید کرد: مذاکره ها س��خت اس��ت اما چنانچه 
 تمایل و جدیت در این مسیر وجود داشته باشد بدون شک از این مرحله گذر 
خواهیم کرد.  مذاکره های ما با اسرائیلی ها از نقطه صفر آغاز نشده است، االن 

زمان اتخاذ تصمیم ها فرا رسیده و دیگر وقت مذاکره نیست. 
عباس قرار است در سفر خود به پاریس با نیكوال سارکوزی، رئیس جمهور 
فرانس��ه در خصوص مذاکره مستقیم بحث و تبادل نظر کند.از سوی دیگر 
نبیل ابو ردینه، سخنگوی عباس تأکید کرد: محمود عباس خواهان ادامه یافتن 
مذاکره های مس��تقیم است اما وی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
می خواهد تصمیمی در خصوص ادامه یافتن توقف شهرك سازی ها اتخاذ 
کند تا بدین وسیله شرایط مناسبی برای ادامه مذاکره ها به وجود آید. وی در 
ادامه افزود: عباس از نتانیاهو خواسته است تا فرصت به دست آمده را از بین 
نبرد چرا که تنها فرصت برای تحقق صلح بین دو ملت فلسطین و اسرائیل 

نیست، بلكه فرصتی برای ملت های منطقه نیز به حساب می آید.

نا امیدی نیمی از اعضای حزب كارگر؛ 
تونی بلر: پيروزی اد ميليبند به معنای 

وقوع فاجعه است
انتخ��اب »اد میلیبند«، وزیر پیش��ین انرژی به عنوان رهب��ر حزب »کارگر« 
انتقادهایی را به همراه داشته که به طور عمده از سوی سیاستمداران قدیمی 

این حزب بیان شده است. 
ب��ه گزارش ایلنا به نقل از پای��گاه خبری دویچه وله، اختالف ناچیز آرا میان 
ب��رادران میلیبند بیش از نیمی از اعضای حزب کارگر را نا امید کرد چرا که 
بیشتر نمایندگان پارلمان از حزب کارگر و حزب به نفع »دیوید میلیبند« رأی 
دادند اما حمایت اتحادیه های کارگری از اد میلیبند باعث پیروزی وی شد. 

منتقدان بر این باور هستند که اد میلیبند تجربه  چندانی ندارد و نمی داند در 
جستجوی چه چیزی است. 

گفته  شده که وظیفه سنگین پیش روی وی بازگرداندن محبوبیت عمومی به 
این حزب پس از شكست سنگین در انتخابات پارلمانی انگلیس است. در 
دوئل انتخاباتی پنج  ماهه میان دو برادر بر سر به دست آوردن کرسی رهبری 
حزب کارگر، دیوید میلیبند، وزیر خارجه  پیش��ین انگلیس با اختالف کمی 

رقابت را به اد میلیبند واگذار کرد. 
»پیتر مندلسون«، یكی از وزرای سابق کابینه گفت است که اد میلیبند حزب 
کارگر را به بن بست می برد و گفته می شود »تونی بلر«، نخست وزیر پیشین 

انگلیس نیز از بروز یک فاجعه خبر داده است. 
رهب��ر جدید ح��زب کارگر انگلیس پس از اعالم پی��روزی اش بر این نكته 
پافشاری کرده است که انتخاب وی به این معنی نیست که حزب کارگر به 

سوی چپ حرکت خواهد کرد. 
اد میلیبند که 25 س��پتامبر در رقابت بر سر رهبری حزب کارگر پیروز شد، 
گفت: من در جی��ب اتحادیه های کارگری نخواهم بود و انتخاب من مبین 

گرایش به چپ حزب کارگر نیست.
رهب��ر جدید ح��زب کارگر تأکید کرد که او سیاس��ت میان��ه روی را دنبال 

می کند. 
بنا بر این گزارش، تحلیل گران سیاسی معتقدند که در صحنه سیاسی انگلیس 
برچس��ب چپ افراطی به هر کاندیدایی موجب خواهد شد که وی شانس 
انتخاب شدن را از دست بدهد؛ به همین دلیل اد میلیبند در نخستین مصاحبه 
خ��ود پس از پیروزی در صدد برآم��ده تصریح کند که نماینده جناح چپ 

حزب کارگر نیست. 
وی با این حال تأکید کرده که به عقیده او مالیات بانک ها باید افزایش یابد. 

طبق این گزارش، هنگامی که از میلیبند درباره تهدید اعتصاب اتحادیه های 
کارگری بر س��ر کاهش هزینه ها سئوال شد، وی گفت که اعتصاب، همیشه 

باید آخرین حربه باشد. 
اما میلیبند در عین حال گفت که اتحادیه های کارگری نقش مهمی در جامعه 
داشته و بیش��تر رهبران این اتحادیه ها حس مس��ئولیت زیادی دارند. وزیر 
انرژی پیشین انگلیس در این مصاحبه درباره این که آیا برادرش دیوید میلیبند 
که رقیب اصلی وی در انتخابات رهبری حزب بود، همچنان در خط مقدم 
دولت س��ایه باقی خواهد ماند یا خیر، صحبتی نكرد و گفت که باید به او 
فرصت داد تا درباره سهمی که در فعالیت های سیاسی حزب کارگر خواهد 

داشت، تصمیم بگیرد. 

دیدار مقام هاي مجلس و دولت با رهبر معظم انقالب 

تأكيد رهبر بر همكاري دولت با مجلس
تلفیق  عض��و کمیس��یون 
برنامه پنجم توسعه از دیدار 
اعضای هیأت رئیس��ه این 
جمهور  رئیس  کمیسیون، 
و رئیس مجل��س با رهبر 
معظم انقالب اسالمی خبر 
داد و اعالم کرد که در این 
نشست ضمن گله از استرداد 
الیحه از س��وی دولت، از 
مجلس نیز خواسته شد بر 
برنامه  کلی  شاخص های 

متمرکز شود.
جعف��ر ق��ادری در گفتگو 
با مه��ر، از ارائ��ه گزارش 
هیأت رئیسه این کمیسیون 
و  داد  خب��ر  اعض��ا   ب��ه 
گفت: مقرر ش��د ایرادهای 

م��د نظ��ر دولت طبق آیی��ن نامه کمیس��یون مورد 
بررس��ی و اصالح ق��رار گیرد. تمام وقت جلس��ه 
یكشنبه کمیسیون تلفیق به استماع گزارش اعضای 
هیأت رئیس��ه کمیس��یون تلفیق از جریان های رخ 
داده پیرامون تقاضای اس��ترداد برنامه پنجم توسعه 
و رایزنی های انجام ش��ده با دولت گذش��ت. وی 
گفت: دراین جلس��ه ابوترابی فرد و باهنر )اعضای 
هیأت رئیس��ه کمیس��یون تلفیق( از دیداری که به 
هم��راه رئیس جمه��ور و نمایندگان��ی از دولت با 
مقام معظم رهبری داش��تند گزارشی به اعضا ارائه 
کردن��د. عضو کمیس��یون تلفیق مجل��س تصریح 
 ک��رد: در این دی��دار الریجانی )رئی��س مجلس(، 
احم��د توکل��ی )نماین��ده ته��ران و رئی��س مرکز 
پژوهش های مجلس(، عبداللهی )رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس(، محمد رضا باهنر )رئیس 
کمیسیون تلفیق( و محمد حسن ابوترابی فرد )نایب 
رئیس کمیس��یون تلفیق( حضور داش��تند. محمود 
احم��دی نژاد، عزیزی )معاونت برنامه ریزی رئیس 
جمهور( و چند تن از وزیران نیز در این جلسه حاضر 

بودند. قادری خاطرنشان کرد: آنطور که از گزارش 
هیأت رئیسه کمیسیون برآمد مقام معظم رهبری از 
اقدام دولت در تقاضای اس��ترداد برنامه پنجم گالیه 
کردند و آن را کار پخته ای ندانستند و تأکید داشتند 
که اداره کشور بدون برنامه ممكن نیست. وی ادامه 
داد: در این جلسه مقام معظم رهبری تأکید کرده اند 
که دولت در این رابطه با مجلس همكاری و تعامل 
داشته باشد و اگر ایرادی را مد نظر دارد در پی حل 
ایرادها از راه تعامل و قانون باش��د تا الیحه هر چه 
زودتر به تصویب نهایی برس��د. همچنین مجلس 
نیز به ش��اخص های جزئی ورود پی��دا نكند و بر 
ش��اخص های کالن برنامه تمرکز کند تا اختالف 
نظرها حل ش��ود. قادری در پاس��خ به این س��ئوال 
که جلسه نمایندگان مجلس و دولت و رئیسان دو 
قوه، در چه تاریخی برگزار شد گفت: زمان تشكیل 
جلسه در هفته تعطیالت مجلس و قبل از انصراف 
دولت از اس��ترداد برنامه بوده است. نماینده شیراز 
یادآورشد: در جلسه کمیس��یون تلفیق پس از ارائه 
این گزارش دیگ��ر اعضا نیز نقطه نظرهای خود را 
در خصوص اقدام دولت در تقاضای استرداد مطرح 

کردند و بیشتر بحث آنان این بود 
ک��ه چرا دولت تا دو روز قبل از 
تقاضای استرداد از زحمت های 
اعض��ای کمیس��یون تقدی��ر و 
تشكر کرد، اما به فاصله دو روز 
تقاضای اس��ترداد داد. در حالی 
که همه مصوبه هاي کمیس��یون 
با حضور نماین��دگان دولت به 
تصویب رسیده اس��ت. قادری 
گفت: براساس تصمیمی که در 
این جلس��ه گرفته ش��د اصالح 
ایراده��ا مد نظر دول��ت با نظر 
اجماع اعضای کمیسیون بررسی 
 می ش��ود و در این مس��یر باید 
بر اس��اس آیین نامه کمیسیون 
عمل شود. ما راه تعامل با دولت 
را پی��ش می گیریم اما خارج از 
آیین نامه کمیسیون نیز عمل نخواهیم کرد. به گفته 
این عضو کمیسیون تلفیق همچنین مقرر شد کارگروه 
مشترك مجلس و دولت نیز ایرادهای مد نظر دولت 
را بررس��ی کرده و اگر به نظر دور از واقعیت بود یا 
بار مالی مغایر با قانون تحمیل می کرد در کمیسیون 
 تلفیق اصالح شود اما این تغییرها باید در چارچوب 
آیین نامه کمیس��یون باشد. وی ادامه داد: جو جلسه 
ب��ه خاطر گفته ه��ای اخیر رئیس جمه��ور درباره 
جایگاه مجلس س��نگین بود و نمایندگان نس��بت 
به این س��خنان واکنش هایی داش��تند که در جلسه 
 مورد بررس��ی قرار گرفت. قادری گفت: در نهایت 
جمع بندی جلسه این شد که مصوبه های کارگروهی 
که متشكل از سه عضو هیأت رئیسه کمیسیون و 8 
عضو منتخب از کمیسیون در تعطیالت مجلس کار 
بررسی برنامه پنجم را برعهده داشت و پیشنهادهای 
کمیسیون ها را بررسی می کرد، به کمیسیون تلفیق 
ارائه ش��ود تا در جلسه های باقیمانده مصوبه های 
 ای��ن کارگ��روه در کمیس��یون مورد بررس��ی قرار 

گیرد.
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اگر کس��ی بگوید که از دعوا و مشاجره خوشش می آید 
چپ چپ نگاهش می کنیم که ش��اید آدم مش��كل داری 

است. 
بنابرای��ن وقتی بگوید در زندگی مش��ترك بدش نمی آید 
ه��ر از چند گاه��ی دعوایی راه بیندازد جاي ش��كي باقي 
نمي گ��ذارد اما گاهی وقت ها خود م��ا بدون آنكه بدانیم 
باعث دع��وا و مش��اجره می ش��ویم و از آن بدتر باعث 
ادامه پیدا کردن اختالف ها در طی س��ال ها می ش��ویم! 
بسیاری از ما از سر صدق نیت و فقط برای اینكه رابطه با 
همسرمان بهتر شود، کارهایی را به اشتباه انجام می دهیم 
و ی��ا برعكس حرف هایی را که باید بگوئیم، نمی گوییم. 
تشخیص اشتباه در رابطه س��خت است به خصوص اگر 
برخوردهای اش��تباه ما یگانه راه حل هایی باشد که بلدیم 
و ب��ه ویژه اگ��ر تا به حال تصور می کردی��م این رفتارها 
درس��ت است. ش��اید با خود فكر کنید که کدام رفتارها؟ 
عجل��ه نكنید، کمی دقت کنید می بینید که گاهی وقت ها 
ش��ما هم یكی دوتا از این برخوردها را بدون توجه به پی 

آمدهای آن انجام داده اید. 
شمشیرها از رو بسته شده 

گهگاهی مرد خانه با پیش آمدن موضوعی حتی کوچک، 
قبل از هر اقدامی ش��روع به پرخاش می کند، همسر خود 
را سرزنش می کند و یا حتی توهین می کند. شاید با خود 
فك��ر کنید که خب کجای این برخورد برای جلوگیری از 
دعوا یا مشاجره اس��ت؟ باید بگویم که این طرز برخورد 
نمون��ه کامل انج��ام کاری با نیت خوب اما ب��ا نتیجه بد 
اس��ت. چرا که به طور معمول کسی که این گونه ناگهانی 
پرخ��اش می کن��د، می خواه��د جلوی تك��رار موضوع 

ناراحت کننده ای را بگیرد.
چرا که اگر قرار باش��د همس��ر م��ا زود از کوره در برود، 
پرخاش کند و یا ش��روع به فحاشی کند، خودتان انصاف 
بدهید، چقدر حوصله تحمل این برخورد زشت را دارید؟ 
خب معلوم است که بار بعد ترجیح می دهید تا آنجایی که 
می توانید طوری رفتار کنید که همس��رتان بهانه ای برای 
این کارها نداشته باشد! اما خب داستان به این سادگی ها 
هم پیش نمی رود. هیچ انسانی آدم آهنی نیست، که بشود 
کوکش کرد و او هم طبق برنامه کار کند. شاید چند باری 
تحمل توهین و تحقیرها آس��ان باشد، اما خب... آن وقت 

است که شمشیر هر دو نفر از رو بسته می شود. 

سكوت سنگین، دم دست ترین تنبیه 
این یكی برخورد هم به طور معمول توس��ط آقا صورت 
می گیرد، س��كوت فرد در مقابل مش��كل ها و بی محلی 
به همس��ر. در واقع م��رد با دریغ کردن عش��ق و محبت 
می خواهد همسرش را تنبیه و او را متوجه اشتباهش کند 
تا بدین وس��یله از تكرار ماجرا جلوگی��ری کند. این نوع 
برخ��ورد به ویژه در مورد خانم هایی که حساس��ند مؤثر 
واقع می ش��ود و تغییراتی در رفتار آنها ایجاد می کند. اما 
مشكل اینجاست که کسی که محبت خود را از همسرش 
دریغ می کند، خودش هم محبتی دریافت نمی کند و این 
یعنی روابط س��رد که منتظر جرقه ای برای به هم خوردن 
اس��ت. وقتی رواب��ط به ای��ن مرحله می رس��د، احتمال 
افس��ردگی و ابتال به بیماری های جسمی در خانم ها در 
این شرایط باال می رود و آقایان با غرق کردن خود در کار 

زی��اد، پرخوری بیش از اندازه و یا افراط در روابط خارج 
از خانواده س��عی می کنند به خود بقبوالنند که مش��كلی 

وجود ندارد. 
پرچم سفید صلح، بی دلیل باال می آید 

ای��ن روش برای بس��یاری از خانم ها آشناس��ت، زمانی 
 ک��ه س��كوت می کنن��د، حرفی نم��ی زنن��د و اعتراضی 
نمی کنند چون می ترس��ند اگ��ر اقدامی انجام دهند، همه 
چیز خراب ش��ود. در این هن��گام در کوتاه مدت به ظاهر 
مش��كلی پیش نمی آید، س��كوت خانم بهان��ه ای هم به 
دس��ت آقا نمی دهد تا بحث داغ ش��ود. ام��ا این فقط در 
کوتاه مدت است، چرا که بعد از مدتی سكوت و تسلیم، 
راه انتخ��اب خان��م نخواهد بود، به هر ص��ورت فرد بعد 
از مدتی احس��اس می کند که از این همه خودسانسوری 
خسته شده اس��ت و تصمیم می گیرد اقدامی انجام دهد. 

اما خب مسأله اینجاس��ت که وقتی قرار باشد فردی همه 
 هیجان و احساس های ناخوش��ایند را یكباره بروز دهد، 
ب��ه طور معمول زلزله ای باالی9/8 ریش��تر اتفاق خواهد 

افتاد؛ زلزله ای که می تواند بسیار مخرب باشد! 
نمایش اجرا می شود 

وانمود کردن به اینكه مشكلی وجود ندارد. این روش در 
کوتاه مدت اثر بس��یار خوبی دارد، تصور کنید خانمی را 
که همیشه سعی می کند لبخند بزند، همه چیز را خوب و 
حتی عالی توصیف کند و به طور کلی اهل غر زدن نباشد. 
اما به کارگیری چنین روش��ی باعث می ش��ود همسر این 
خانم، هیچوقت متوجه نش��ود که کجای کار ایراد دارد و 
البته امكان تغییر نیز در این شرایط وجود نخواهد داشت. 
و ای��ن در طوالنی مدت یعنی تكرار مش��كل های مورد 
اختالف و البت��ه بعد از آن هم دعوا. در عین حال که این 
روش ع��وارض زیادی چه از نظر روانی و چه جس��می 

برای خانم در سنین باالتر دارد. 
پیشگیری از رنجش 

از بی��ن این چه��ار روش، به غیر از مورد اول که ش��اید 
چندان نش��ود ب��رای آن فایده هایی در نظر گرفت، س��ه 
روش بع��دی یعنی: فرار، تس��لیم و وانمود کردن، چندان 
 بی فایده هم نیستند. این روش ها اگر هیچ سودی نداشتند 
ب��ه طور حتم ما آنها را از والدینمان یاد نگرفته و در طول 
ای��ن س��ال ها به کار نم��ی گرفتیم. همان طور که ش��اید 
بس��یاری از افراد تجربه کرده باش��ند، ای��ن روش ها در 
پیش��گیری از اختالف بیشتر و باال گرفتن دعوا و مشاجره 

مؤثرند؛ اما برای کوتاه مدت و البته نه برای همیشه. 
برای آرام کردن خودمان و کنترل کردن موقعیت می توان 
برای مدت��ی کوتاه از این روش ها اس��تفاده کرد. اما اگر 
می خواهید در طوالنی مدت زندگی خوبی داش��ته باشید 
و روابط شما و همسرتان حداقلی نسبی داشته باشد، بهتر 

است به دنبال راه های پخته تر باشید. 
به صورت کلی یادتان باشد هر روشی که باعث می شود 
ی��ک طرف رابط��ه رنجش و دلخوری خ��ودش را نتواند 
بی��ان کند و آن را درون خود بریزد، بعد از مدتی عوارض 
خودش را نش��ان خواهد داد. این سه روش )فرار، تسلیم 
و وانمود( در پیش��گیری از اختالف بیش��تر و باال گرفتن 
دعوا و مش��اجره مؤثرند، اما برای کوت��اه مدت و البته نه 

برای همیشه.

یک رفتار ش��ناس با بی��ان اینكه: برخي از افراد با ش��عار 
»غیرتي بودن« دس��ت به خشونت و قتل اعضاي خانواده 
مي زنند، گفت: مس��ایل ناموسي یكي از دالیل اصلي بروز 

قتل در خانواده است. 
دکتر »حسین باهر« در گفتگو با ایسنا، با بیان اینكه بررسي 
جرم شناس��انه این گون��ه قتل ها نیازمن��د مطالعه موردي 
پرونده ها اس��ت، گف��ت: هر جرمي انگی��زه به خصوصي 
دارد، اما به طور کل��ي ناراحتي هاي عصبي و پایین آمدن 
آس��تانه تحمل دلیل اصلي بس��یاري از قتل ها اس��ت. وي 
افزود: مشكل هاي اجتماعي و اقتصادي سبب شده است 
ک��ه آس��تانه تحمل افراد کاه��ش یافته و اف��راد در اولین 
عكس العم��ل به آخری��ن راه فكر کنند. این رفتارش��ناس 
گفت: افرادي دست به قتل اعضاي خانواده  خود مي زنند 
که از جان گذش��ته هس��تند وي یادآور ش��د: این افراد به 

دلی��ل ناامیدي و عدم توکل به خدا، امیدي به آینده ندارند 
و س��عي مي کنند افرادي را که مانع از فعالیت آنان شده اند 
را از بی��ن ببرن��د. وي با بیان این ک��ه در خصوص روابط 
اجتماعي، استانداردي میان اعضاي خانواده  وجود ندارد، 
توضیح داد: فاصله فرهنگي میان نسل ها سبب شده است 
ک��ه والدین و فرزندان یكدیگر را درك نكرده و عدم این 
رابطه صحیح سبب شده است که والدین یا فرزندان براي 
رس��یدن به خواس��ته هاي خود دس��ت به چنین خشونتي 
بزنند. به گفته این جرم ش��ناس: بیكاري، اعتیاد، باال رفتن 
سطح خش��ونت و بدبیني، نمایش فیلم هاي خشونت بار 
همگي به افزایش خش��ونت در خان��واده  و بروز قتل هاي 

خانوادگي کمک مي کند. 
وي با بیان اینكه: مس��ائل ناموس��ي از دیرباز مورد توجه 
مردم جامعه بوده است، افزود: غیرت و تعصب دو مسأله 

قدیمي هستند که از گذشته در خانواده هاي ایراني وجود 
داش��ته اس��ت به طوري که آنان با شعار »غیرتي بودن« به 
خود اجازه مي دهند، دست به چنین خشونت هایي بزنند. 
دکتر »باهر« در مورد چرایي خشن بودن برخي از قتل هاي 
خانوادگ��ي، تصریح کرد: خش��ونت یک ن��وع دیوانگي 
 اس��ت و افراد در اوج دیوانگي »به قول خود« قصد دارند 

به ارضاي روحي برسند. 
وي درب��اره علت عدم انتش��ار اخبار مرب��وط به قتل هاي 
خانوادگ��ي، گف��ت: مردم ب��ه خاطر ت��رس از آبروریزي 
مای��ل به انتش��ار اخب��ار درون خان��واده  خود نیس��تند و 
مس��ئوالن و رس��انه ها نیز ب��ه دلیل این که ممكن اس��ت 
انتش��ار این اخبار موجب از بین رفتن زش��تي خش��ونت 
انتش��ار آن خ��ودداري  از  تبلی��غ در جامع��ه ش��ود،   و 

مي کنند.

ناظ��ر علم��ی ط��رح اطل��س مل��ی آم��وزش کش��ور با 
اع��الم اس��امی اس��تان و شهرس��تان هایی که بیش��ترین 
تع��داد دانش��جو را نس��بت ب��ه جمعی��ت خ��ود دارند، 
گف��ت: حضور دانش��جوی غی��ر بومی بی��ش از ظرفیت 
 پذی��رش ی��ک شهرس��تان دارای آث��ار منف��ی فرهنگ��ی 

است. 
حدود 5 درصد از جمعیت كشور دانشجو هستند

بابک نگاهداری در گفتگو با مهر، افزود: بر اساس اطالعات 
حاصل از اطلس ملی آموزش کش��ور که توسط دبیرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی و با همكاری وزارتخانه علوم، 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
 تهیه شده است حدود 5 درصد از جمعیت کشور دانشجو 

هستند.
وی گفت: در 11 استان کشور نسبت دانشجو به جمعیت، 
بیش از این تعداد است استان سمنان با نسبت دانشجو به 
جمعیت حدود 13/5 درصد، باالترین مقدار این نسبت را 
داراس��ت بخش قابل توجهی از این درصد به دانشجویان 

غیربومی اختصاص دارد.
معاون ارتباطات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی افزود: در 

دارای  شهرس��تان های  میان 
در117  کش��ور  دانش��جوی 
شهرس��تان نس��بت دانشجو 
 5 از  باالت��ر  جمعی��ت  ب��ه 
است.ناظرعلمی طرح  درصد 
م�ل������ی  اط��ل�������س 
آموزش کش��ور اضافه کرد: 
با نسبت  شهرس��تان دماوند 
دانش��جو به جمعیت، حدود 
40 درص��د باالتری��ن مقدار 
این نس��بت را داراس��ت که 
قس��مت اعظم آن اختصاص 
به دانشجویان غیربومی دارد.
وی افزود: در 6 شهرس��تان، 

تعداد دانش��جو بی��ش از یک چهارم جمعیت شهرس��تان 
از  بی��ش  دانش���جو  تع�����داد  شهرس��تان   25 در   و 

 10 درصد جمعیت شهرستان
 است.

ــرش غیربومی  اثرهاي پذی
دانشجو

جام����ع  نقش����ه  دبی���ر 
اظه��ار   علم���ی کش����ور 
داش��ت: مهاجرت دانش��جو 
برای تحصیل به شهرستان های 
مختلف، اثره��ای اقتصادی، 
 اجتماع�����ی و ف�رهنگ���ی

 در پی دارد. 
 حض�����ور دانش�����جویان 
غی��ر بومی در ح��د ظرفیت 
ی��ک  فرهنگ��ی  پذی��رش 
 شهرس��تان به عنوان یک عامل و محرك جدید اقتصادی 
به ایجاد شغل در شهرستان ها کمک می کند و رونق اقتصادی 

 برای شهرستان به ارمغان  آورده و تا حدی موجب توسعه شهرها 
می شود. 

اما حضور دانش��جوی غیر بومی بیش از ظرفیت پذیرش 
فرهنگی یک شهرستان اثرهای غیرقابل برگشت فرهنگی 

در شهرستان ایجاد خواهد کرد. 
دانش��جو ای��ن رو در شهرس��تان هایی ک��ه نس��بت   از 
 ب��ه جمعیت قابل مالحظه اس��ت،  دانش��گاه ها به عنوان 
 ی��ک عامل تغیی��ر و تبدی��ل فرهنگ��ی و اجتماعی عمل 

می کنند.
» نگاهداری« در انتها اف��زود: این اثرها در صورت کنترل 
می تواند به عنوان یک عامل ایجاد و توس��عه وحدت ملی 
و همچنین تعامل خرده فرهنگ ها در جهت غنای فرهنگ 
مل��ی عمل کند ولی در صورت ع��دم هدایت و یا کنترل 
مناس��ب، ممكن اس��ت به عامل تخریب فرهنگی چه در 
سطح خرده فرهنگ  هر شهرستان به صورت تغییر عادت ها 
و هنجارهای فرهنگی افراد بومی به خصوص جوانان منطقه 
و چه در س��طح فرهنگ ملی به واس��طه انتقال و یا اشاعه 
 بیماری  و آسیب های خرده  فرهنگ ها در فرهنگ ملی تبدیل

 شود.

دعواهای اشتباهی 
سر خط

دث
حوا

سردار كرمي :
 كاهش 4درصدي جرم هاي خشن 

در اصفهان 
 فرمان��ده انتظامي اصفهان با اش��اره به کاهش 4 درصدي جرم هاي 
خش��ن طي پنج ماهه اول س��ال جاري در اس��تان، از هماهنگي با دستگاه 

قضایي براي برخورد شدید با سارقان سابقه دار خبر داد.
سردار »حسن کرمي« در دیدار با نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: با تالش مأموران س��ختكوش ای��ن فرماندهي و 
مش��ارکت خوب مردم، طي پنج ماهه اول سال جاري جرم هاي خشن در 

سطح استان 4 درصد کاهش داشته است.
وي از هماهنگي با دستگاه قضایي براي برخورد شدید با سارقان حرفه اي 
و س��ابقه دار خبر داد و عنوان داشت: طي هماهنگي هاي صورت گرفته با 
دستگاه قضایي استان، با سارقان حرفه اي و سابقه دار برخورد شدید انجام 

شده و مجازات هاي سنگیني نیز براي آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وي در عین حال در مورد برخورد جدي و قاطع با اراذل و اوباش و افراد 
شرور تأکید کرد و با بیان اینكه وجود اینگونه افراد در شأن استان اصفهان 
نیس��ت گفت: یكي از برنامه هاي ویژه فرماندهي انتظامي استان، برخورد 
جدي و قاطع با اراذل و اوباش و افراد ش��رور اس��ت و اصفهان از این به 

بعد براي همه افراد شرور و سابقه دار ناامن خواهد بود.
 س��ردار کرمي در پای��ان ضمن تقدی��ر از نمایندگان اس��تان در خصوص 
حمایت هاي آنها از نیروي انتظامي، خواس��تار اس��تمرار این نشست هاي 

تعاملي بین پلیس و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي شد.

دومين جلسه پيگيری مصوبه ازدواج 
آسان و پایدار تشكيل شد 

وزیر کش��ور در دومین جلس��ه پیگیری مصوبات ازدواج آسان و پایدار با 
اش��اره به لزوم راه اندازی بنیاد ازدواج آس��ان و پایدار گفت: هدف از راه 
اندازی این بنیاد س��ازماندهی و حمایت از مؤسسه هایی است که در حال 

حاضر در حوزه آسان سازی ازدواج فعالیت می کنند. 
 ب��ه گ��زارش ایرن��ا به نق��ل از پای��گاه اط��الع رس��انی وزارت کش��ور، 
»مصطف��ی محمد نجار« افزود: در این جلس��ه مصوب ش��د دبیرخانه بنیاد 

ازدواج آسان و پایدار در دفتر امور بانوان وزارت کشور مستقر شود. 
در این جلس��ه همچنین مقرر شد اعضای »بنیاد ازدواج آسان و پایدار« در 
هماهنگی با دیگر مؤسس��ه های خیریه، زمینه ه��ای اجتماعی و فرهنگی 

الزم را برای تحقق امر ازدواج آسان فراهم آورند. 
در این جلسه وزیر کشور، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان نهضت سواد 
آموزی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها، مش��اور 
رئیس جمهور، رئیس جامعه تعلیمات اسالمی و بنیاد فرهنگی امام صادق، 
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیرکشور، مدیرکل امور بانوان وزارت کشور 
و نمایندگان س��ازمان ملی جوانان و کمیته ام��داد امام خمینی)ره( حضور 

داشتند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش: 
تمامی ساختمان های  آموزش و پرورش 

صاحب  شناسنامه  فنی  می شوند
رئیس سازمان نوسازی و 
مدارس  تجهیز  و  توسعه 
کش��ور از شناس��نامه دار 
م��دارس و  تمام  ش��دن 
وزارت  س��اختمان های 
پ��رورش  و  آم��وزش 
سراسر کش��ور تا اواسط 
آبان ماه امس��ال خبر داد. 
در  رئیس��ی«  »مرتض��ی 
گفتگ��و با ایس��نا، اظهار 
ک��رد: از زم��ان آغاز این 
طرح تاکنون 85 درصد از 
کار میدانی شناس��نامه دار 

شدن مدرسه ها به اتمام رسیده و تمام اطالعات مورد نیاز در حال ثبت در 
سامانه مربوطه اس��ت. وی تصریح کرد: با تكمیل اطالعات ساختمان های 
وزارت آم��وزش و پرورش، به زودی این وزارتخانه صاحب یک س��امانه 
 اطالعاتی جامع می ش��ود و اطالعات همه فضاهای آموزشی در این سایت 

قرار می گیرد. 
رئیس س��ازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینكه این 
شناسنامه فنی شامل: ساختمان های متعلق به وزارت آموزش و پرورش از 
جمله مدارس، ساختمان های پرورش��ی، ورزشی و اداری می شود، افزود: 

تمام اطالعات ساختمان ها پس از اتمام کار، به روز خواهد شد. 
رئیسی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، تمامی اطالعات ساختمان های 
آموزش و پرورش از قبیل: مس��احت، زیربنا، تعداد کالس ها، مش��خصات 
کلی س��اختمان ها، موقعیت زمین ها، تجهیزات مكانیك��ی، میزان مقاومت 
در برابر زلزله، وضعیت س��ازه ای، نوع معماری، تأسیس��ات، ظرفیت های 
 کلی س��اختمان و وضعیت حقوقی امالك در شناس��نامه مدرس��ه ها ثبت 

می شود.

 ف��ردی که ب��ا مدرك ه��ای جعلی 
واحده��ای خال��ی مجتمع های مس��كونی 
ش��هر اصفه��ان را به مردم اج��اره می داد با 
هوش��یاری کارآگاهان پلیس آگاهی اس��تان 

اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
س��رهنگ »حس��ین حس��ین زاده« رئی��س 
 پلی��س آگاهی اس��تان اصفه��ان در این باره 
گف��ت: در پ��ی ش��كایت مدی��ر یك��ی از 
مجتمع های مسكونی شهر اصفهان به پلیس 
آگاه��ی مبنی ب��ر اینكه فردی ب��ه جای وی 
واحدهای خالی س��اختمان را به مردم اجاره 

می دهد موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
وی اف��زود: در تحقیق ه��ای ص��ورت گرفته توس��ط کارآگاهان 
مشخص شد ش��خصی با ارائه مدارك جعلی، خود را به مشاوران 
ام��الك مدیر مجتمع مس��كونی معرف��ی و با داش��تن کلید یدك 
واحدهای خالی را به مردم نشان داده و سپس اجاره می داده است. 
این مقام مس��ئول اظهار داشت: س��رانجام با هوشیاری کارآگاهان 
پلیس آگاهی، فرد مذکور حین اجاره دادن واحدهای خالی یكی از 

مجتمع های مسكونی دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینكه متهم 
ب��رای اینكه کس��ی به وی ش��ک نكند یكی 
از واحده��ای خالی مجتمع های مس��كونی 
آماده تحویل را اجاره و در آن سكونت پیدا 
می کرد ادامه داد: در بازرس��ی از منزل وي 
کارت شناس��ایی، سربرگ و مهرهای جعلی 
مدیران مجتمع های مسكونی به همراه مبلغ 
200 میلیون ریال وجه نقد کش��ف و ضبط 

شد.
عن����وان   س���ره���نگ  »حس����ی�ن زاده« 
ش��د  مش��خص  گرفت��ه  ص��ورت  تحقیق ه��ای  در  داش��ت: 
ای��ن ش��خص تاکن��ون هش��ت واح��د مجتمع ه��ای مس��كونی 
 آم��اده تحوی��ل را هر ک��دام ب��ه مبل��غ 200 میلیون ری��ال اجاره 
داده اس��ت.این مقام انتظامی با بیان اینكه متهم جهت سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی ش��ده است، از تمامی مالباختگان که 
از این شخص متضرر شده اند خواست تا به منظور تنظیم شكایت 

و تكمیل پرونده به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.

 بیش از هزار قطعه وسایل استعمال مواد مخدر که طی 
شش ماهه اول سال جاری توسط فرماندهی انتظامی شهرستان 
فالورجان استان اصفهان کشف و ضبط شده بود طی مراسمی 

نابود شد. 
سرهنگ »ناصر ش��یعه« فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان 
گف��ت: با تالش مأم��وران پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر این 
فرماندهی، طی شش ماهه اول سال جاری بیش از هزار قطعه 
وس��ایل و لوازم اس��تعمال مصرف مواد مخدر کشف و ضبط 

شد.
وی اف��زود: به همین منظ��ور با هماهنگی مق��ام قضایی و با 
حضور مس��ئوالن، لوازم کشف شده طی مدت مذکور در یک 
مراسم نمادین نابود شد. این مقام مسئول اظهار داشت: وسایل 
و لوازم کشف شده ش��امل: وافور، چوب وافور، حقه سفالی 
 و پایپ که جهت استعمال ماده مخدر شیشه استفاده می شود 

بوده است.
س��رهنگ »شیعه« در پایان تأکید کرد: طرح دستگیری معتادان 
در دس��تور کار اس��ت و هر معتادی که کارت درمان نداش��ته 

باشد مجرم بوده و دستگیر می شود.

 دو ب��رادر معت��اد که 
مواد  مص��رف  تأمین  ب��رای 
مبلغ  اعتی��ادآور خود  مخدر 
من��زل  از  میلی��ون ری��ال   4
مادرب��زرگ خ��ود س��رقت 
کرده بودند توس��ط مأموران 
انتظامی شهرستان  فرماندهی 
ش��دند.  دس��تگیر  اصفه��ان 
س��رهنگ »محس��ن عقیلی« 
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان 
اصفه��ان با بی��ان این مطلب 

 اظهار داش��ت: به دنبال ش��كایت زنی 70 ساله 
به کالنت��ری 17 این فرمانده��ی، در خصوص 
س��رقت با تهدید سالح سرد دو نفر از نوه های 
معت��ادش، موض��وع در دس��تور کار مأم��وران 
کالنت��ری مذکور ق��رار گرفت. وی اف��زود: با 
اظهارات فرد شاکی، مأموران بالفاصله وارد عمل 
 شده و با راهنمایی وی هر دو برادر به نام های 

»حسین و حس��ن - خ« را 
دستگیر کردند.

این مقام مسئول با بیان اینكه 
در تحقیق ه��ای ص��ورت 
گرفته مشخص شد هر دو 
برادر دس��تگیر شده به مواد 
مخدر اعتی��اد دارند گفت: 
اعتراف هایشان  متهمان در 
انگیزه خ��ود از ارتكاب به 
ای��ن عم��ل را تأمین هزینه 
بی��ان کردند. مواد مصرفی 
س��رهنگ عقیلی عنوان داش��ت: متهمان مبلغ 4 
میلیون ری��ال از مادربزرگ خود س��رقت کرده 
بودند که این مبلغ به مالباخته تحویل داده ش��د. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان در پایان خاطرنشان 
کرد: متهمان دس��تگیر شده همراه پرونده جهت 
س��یر مراحل قانونی به مراج��ع قضایی تحویل 

داده شدند.

یك رفتارشناس: 
عده اي با شعار »غیرتي بودن« دست به خشونت و قتل مي زنند!

» نگاهداری« به مهر خبر داد: 
اسامی دانشجویی ترین استان و شهر كشور 

با دستگیري كالهبرداري در اصفهان فاش شد:
اجاره خانه هاي خالي با مدرك هاي جعلي

نابودي وسایل استعمال مواد مخدر 
در فالورجان

در اصفهان روي داد: 
دستبرد نوه هاي معتاد؛  به خانه مادربزرگ
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مدیرعامل شركت گاز استان اصفهان:
اصفهان، دومين  مصرف كننده 

گاز در كشور
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت: س��االنه 
15 میلی��ارد تومان گاز در اصفهان مصرف می ش��ود و 
 این اس��تان پ��س از ته��ران دومی��ن مصرف کننده گاز 

در کشور است. 
»مرتضی طغیانی« در گفتگو با فارس در اصفهان، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر به 94 ش��هر، 700 روستا، 405 
مرکز صنعتی و 106 جایگاه CNG گازرسانی صورت 
گرفته و 850 کیلومتر خط انتقال، راه اندازی 627 ایستگاه 
تقلیل فشار و حفاظت از زنگ زدگی و بهره مندی بیش 
از 91 درصد از جمعیت ش��هری و روس��تایی استان از 
نعم��ت گاز طبیعی، از جمله فعالیت های ش��رکت گاز 

استان اصفهان بوده است. 
وی ادام��ه داد: در چند س��ال اخی��ر 119 کیلومتر خط 
انتقال گاز توس��ط ش��رکت گاز اس��تان اصفهان ایجاد 
 ش��ده است و حدود 31 هزار انشعاب در سراسر استان 
وجود دارد.  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره 
 به اینكه 700 روس��تا در اصفهان گازدار شده اند، اظهار 
داش��ت: گاز رس��انی به 180 روس��تای دیگ��ر نیز در 
دس��ت اقدام است. وی بیان داش��ت: اعتباری که برای 
پروژه های گاز استان اصفهان مشخص شده 80 میلیارد 
تومان اس��ت. طغیانی با بیان اینك��ه بیش از 95 درصد 
از جمعیت ش��هری و 70 درصد از جمعیت روس��تایی 
اس��تان اصفهان از گاز طبیعی بهره مند هس��تند، تصریح 
کرد: درصدد پوش��ش گاز رسانی به 100 درصد استان 

اصفهان هستیم. 
وی گفت: همچنین از ش��ش ش��هر باقیمانده در استان 
اصفهان گاز رسانی به دو شهر در مرحله اجرا قرار دارد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینكه به بیش 
از 4 هزار واحد صنعتی و 25 ش��هرك صنعتی در استان 
 اصفهان گازرس��انی شده است، افزود: در استان، حدود 
18 هزار کیلومتر شبكه گذاری انجام گرفته است. وی با 
اش��اره به اینكه 103 ایستگاه CNG در استان اصفهان 
 CNG وجود دارد، بیان داشت: در سال جاری 25 ایستگاه 
به بهره برداری رسیده و تعداد ایستگاه های تعدیل فشار 

آزاد شده به حدود 85 ایستگاه رسیده است. 
طغیانی ادامه داد: عملكرد س��االنه ش��رکت گاز اس��تان 
اصفهان در اجرای خط های ش��بكه توزیع گاز طی پنج 
 سال اخیر، 3/6 برابر عملكرد 36 سال قبل بوده است. وی 
ب��ا بیان اینكه س��االنه 15 میلیارد تومان گاز در اس��تان 
اصفهان مصرف می شود، گفت: این استان پس از تهران 

دومین مصرف کننده کشور در زمینه گاز است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین از مصرف 

13 درصد گاز کشور در این استان خبر داد.

روی میز

شهر من

اخبار و گزارش های مصور خبرنگاران شهرستانها

انعقاد تفاهمنامه سه جانبه ساخت 7700 واحد مسكوني در اصفهان

مدیركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان:
نشریه هاي استاني باید قسمتي از زندگي روزمره مردم شوند

نماینده مردم اصفهان خبرداد:
طرح ضابطه مند شدن »عفاف و حجاب« در دستور كار مجلس

مدیر كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان خبر داد:
افتتاح  بخش نرم افزارهاي چندرسانه اي در كتابخانه هاي استان

مدیر مس��كن مهر س��ازمان مس��كن و شهرسازی 
اس��تان اصفهان از انعق��اد قرارداد س��ه جانبه برای 
 س��اخت تعداد 7700 واحد مس��كونی در اس��تان 

خبر داد. 
 ب����ه گ��زارش م����وج از اصفه����ان، مهن�دس 
»به��روز پاک��دل« گف��ت: طب��ق تفاهمنام��ه ای که 
بین س��ازمان مس��كن و شهرسازی اس��تان، بانک 
 مس��كن و انجم��ن انب��وه س��ازان منعق��د گردید، 

مق����رر ش��د: انجم����ن انب�������وه س�����ازان 
 عملی����ات اجرای��ی این پ��روژه عظی��م را آغاز 

نمایند.
مدیر مس��كن مهر اس��تان اصفه��ان در ادامه گفت: 
تعداد 3900 واحد در »شاهین شهر«، 1500 واحد در 
»ش��هرضا«، 1000 واحد در »کاشان«، 500 واحد در 
»گلپای��گان«، 500 واحد در »آران و بیدگل« و 300 

واحد در »دولت آباد« می باشد. 

وی افزود: پروانه ساخت 7700 واحد از شهرداری ها 
اخذ گردیده و همچنین پی س��ازی 1000 واحد در 
ش��هرضا و 2000 واحد در شاهین شهر هم اینک به 

اتمام رسیده است. 
واح��د   7700 ب��رای  گف��ت:  ادام��ه  در   پاک��دل 
حدود 65 هكتار زمین توس��ط س��ازمان مسكن و 

شهرسازی در اختیار انجمن قرار گرفته است. 
مدی��ر مس��كن مهر اس��تان اصفه��ان در پای��ان از 

مدیران و مس��ئوالن بانک ه��ای عامل به خصوص 
 بانک مسكن که بیش��ترین حجم اعطای تسهیالت 
 مس��كن مه��ر را ب��ر عه��ده دارد، خواس��ت: ب��ا 
 افزای��ش نیروه��ای وی��ژه ب��رای رس��یدگی ب��ه 
جه��ت  م��ردم  مان��ده  نوب��ت  در   پرونده ه��ای 
دریافت تس��هیالت مس��كن مهر افزون بر سرعت 
بخش��ی در پرداخت وام، ارائه این تسهیالت نیز در 

کمترین زمان ممكن صورت پذیرد.

 نوسازي تأسيسات تصفيه خانه 
فاضالب شهركرد 

مهمترین هدف هاي اجراي طرح پزشك خانواده
كاهش هزينه درمان و عدالت در سالمت

مدیر شبكه دامپزشكي تیران و كرون:
30 هزار رأس دام عليه تب برفكي 

واكسينه مي شود

فرمانده قرارگاه نصر:
 تحليل اقتصاد جنگ مورد غفلت 

واقع شده است با هدف افزایش راندمان تصفیه و دستیابی به پارامترهای 
اس��تاندارد برای پس��اب خروجی و بهره وری بهتر از 
تأسیسات، با صرف اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال، 
کلیه واحدهای فرسوده تصفیه خانه فاضالب شهرکرد 

مرمت و باز سازی شد. 
به گزارش موج، »مجید پودش« افزود: این تصفیه خانه 
قادر است روزانه54000 مترمكعب فاضالب را تصفیه نماید و پساب آن را در 

اختیار مزرعه های کشاورزی قرار دهد. 
وی اف��زود: سیس��تم ای��ن تصفی��ه خان��ه روش فع��ال ب��ا هواده��ی ممتد 
 اس��ت ک��ه ب��ه عن��وان یك��ی از تصفی��ه خانه ه��ای م��درن و پیش��رفته 

به  شمار می رود. 
وی خاطر نشان ساخت: سالیانه 15000 نفر از قشرهای مختلف، اعم از دانشجویان 
 در رشته های مرتبط به همراه استادان دانشگاه، معلمان و دانش آموزان، اصحاب 
رسانه ها، کارمندان، بانوان خانه دار و... از این تصفیه خانه بازدید می کنند و با 

فرایند تصفیه فاضالب آشنا می شوند. 
رئیس تصفیه خانه فاضالب شهرکرد افزود: در حال حاضر 200000 نفر جمعیت از 
شهرهای شهرکرد، فرخشهر و شهر کیان تحت پوشش این تصفیه خانه قرار دارند و 
به شكلی طراحی شده است که می توان در فاز بعدی ظرفیت آن را تا 2برابر افزایش 
 داد. وی گفت: حدود 300 هكتار از زمین های کشاورزی منطقه از پساب این 

تصفیه خانه بهره مند می شوند.

 رئیس دانش��گاه علوم پزش��كی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: کاهش هزینه درمان و عدالت در سالمت مهمترین 
هدف های اجرای طرح پزش��ک خانواده است. به گزارش 
ایسنا )منطقه چهارمحال و بختیاری( دکتر »رضا ایمانی« در 
نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات افزود: طرح 
پزشک خانواده یكی از راهكارهای اصلی برون رفت سیستم 
درمان کش��ور از مشكل های درمانی است. وی تصریح کرد: این طرح در روستاها و 
شهرهای زیر20 هزار نفر شروع شده و رضایتمندی نیز از این طرح وجود دارد. بنابراین 
در برنامه چهارم توسعه کشور، شهرهای 20 تا 50 هزار نفر نیز تحت پوشش قرار گرفته و 
طی برنامه پنجم توسعه در سه استان به صورت آزمایشی انجام خواهد شد. دکتر ایمانی با 
بیان اینكه این طرح یكی از محوری ترین برنامه های نظام سالمت کشور است اظهار کرد: 
با اجرای این طرح، اصل عدالت در سالمت برای آحاد مردم در کشور اجرا و خدمات 
بهداشتی و درمانی به نحو مطلوب در بین مردم توزیع خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: 
در گذشته بیمه درمانی کشور به سمت بیماری گرایش داشت درحالی که اکنون به سمت 
سالمت و پیشگیری از بیماری در حرکت است. دکتر ایمانی ادامه داد: 47 درصد سرانه 
کشور در بخش های پاراکلینیک، آزمایشگاه و تصویر برداری هزینه می شود در حالی که 
تنها 10 درصد سرانه در بخش سالمت هزینه می شود، بنابراین افزایش توجه به بخش 
سالمت تنها در گرو فعالیت های طرح پزشک خانواده است. به گفته وی، جلوگیری از 
مراجعه بیش از حد به پزشكان متخصص، کم شدن هزینه های درمان و کاهش هزینه 

خرید تجهیزات، از مهمترین نتیجه های اجرای طرح پزشک خانواده است. 

 مدیر ش��بكه دامپزش��كی شهرس��تان تی��ران و کرون 
گفت: 30 هزار رأس دام علیه بیماری تب برفكی در این 
شهرستان واکسینه می شود. »فضل اله صالحی« در گفتگو با 
فارس در تیران و کرون با بیان اینكه طرح واکسیناسیون تب 
 برفكی از 24 شهریور ماه همزمان با کل کشور در شهرستان 
 تیران و کرون آغاز می ش��ود و تا 26 مهر ماه و به مدت 
28 روز کاری ادامه دارد، اظهار داشت: با اجرای این طرح، 30 هزار رأس دام سبک 
و سنگین علیه بیماری تب برفكی در شهرستان تیران و کرون واکسینه می شوند. وی 
با اشاره به اینكه این دومین مرحله طرح واکسیناسیون علیه بیماری تب برفكی در 
سال جاری است، افزود: واکسیناسیون علیه بیماری تب برفكی در دام سنگین، هر 4 
ماه یک بار و در دام سبک ساالنه یک بار انجام می شود که مرحله نخست این طرح 
در اردیبهشت ماه اجرا شده است. مدیر شبكه دامپزشكی شهرستان تیران و کرون 
با بیان اینكه در این مرحله از طرح 30 هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری 
تب برفكی واکسینه می شوند، بیان داشت: از این تعداد رأس دام، 20 هزار رأس آن 
دام سبک شامل بز و گوسفند و 10 هزار رأس آن دام سنگین شامل گاو و گوساله 
هستند. وی ادامه داد: این طرح به صورت رایگان و در قالب سه گروه فعال با در نظر 
گرفتن اصول کامل بهداشتی قرنطینه ای از جمله ضد عفونی کردن خودروها، استفاده 
از لباس های یک بار مصرف توسط دامپزشک و تعویض سرنگ ها انجام می شود که 

بخش عمده اجرای این طرح توسط بخش خصوصی انجام می گیرد. 

فرمانده ق��رارگاه نصر گفت: تحلی��ل اقتصاد جنگ به 
دالیل مختل��ف مورد غفلت واقع ش��ده و این یكی از 
 اشكال های مورد توجه است. به گزارش فارس از کاشان، 
»بهنام ش��هبازی« در مراس��م یادواره 160 تن از شهدای 
پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی کاشان تصریح کرد: 
هنر بزرگی که در دوران دفاع مقدس صورت گرفت این 
بود که جنگ بر اساس توان مالی کشور مدیریت شد. وی افزود: هزینه های جنگ به 
گونه ای مدیریت شد که از یكسو متناسب با توان مالی آن زمان کشور بود و از سوی 
دیگر حداقل بار مالی برای آینده برجای ماند. استاد دانشگاه امام حسین، مجموع 
بدهی ایران پس از جنگ تحمیلی را 18 میلیارد دالر دانست و خاطرنشان کرد: این 
امر در صورتی است که با وجود کمک های بالعوض و تسهیالت نظامی که در آن 
دوران در اختیار عراق قرار گرفت مجموع بدهی این کشور پس از جنگ 150 میلیارد 
 دالر اس��ت. فرمانده قرارگاه نصر با اشاره به عدم جرأت امریكا در حمله به ایران 
گف��ت: مرزهای ایران به دلیل تدابیر امام راحل و مقام معظم رهبری فراتر رفته و 
خاکریز اول جمهوری اسالمی غزه و در جنوب و شمال اسرائیل تعریف می شود 
بنابراین امریكا می داند که در صورت کوچک ترین تعرض به ایران، رزمندگان اسالم 
در آن منطقه حضور داشته و دفاع می کنند. وی اضافه کرد: امریكا به خوبی دریافته 
که در صورت عملی کردن تهدید نظامی علیه ایران، شاید آغازگر جنگ باشد اما 

پایان دهنده آن نیست و ایران گورستان آمریكایی ها می شود. 

کاشانتيران و کرونشهرکردشهرکرد

زاينده رود
پنجمین جش��نواره مطبوعات و نمایندگ��ی  برگزاری های 
داخلی استان اصفهان از سیزدهم لغایت شانزدهم مهرماه سال 

جاری به مدت 4 روز برگزار می شود.
حسینی در یک نشست خبری که به منظور برگزاری جشنواره 
مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری های داخلی استان تشكیل 
شده بود گفت: این جشنواره آماده برگزاری بوده و چالش ها 
و محاسن کار بررسی شده است. در واقع جشنواره مطبوعات 
نشانه ای است که هر س��اله اهالی مطبوعات آثار خود را به 
نمای��ش گزارند و اتفاق های رخ داده برای نش��ریه در طول 

یک سال را محک می زنند.
وی درباره داوری جش��نواره، خاطرنش��ان ک��رد: نگاهی که 
مس��ئوالن واحد آموزش رس��انه و مطبوع��ات در تهران به 
جشنواره داشتند حاکی از این مطلب است که داوری در رده 

باالیی انجام شده است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، توجه به بحث 
مخاط��ب را از نكته های مد نظر در جش��نواره پنجم ذکر و 
تصریح کرد: نشریه های محلی نباید با بدنه آحاد مردم ارتباط 
کمی داشته باشند، بلكه باید عالقه ای در مردم ایجاد شود و 
راهكارهایی در این مورد تعریف گردد تا با انجام کار اساسی 
و پیگیری ارتباط نش��ریه های استانی با بدنه مردم بهتر شود 
به طوری که این نش��ریه ها قسمتی از زندگی روزمره مردم 

گردند.
حسینی خطاب به مطبوعات استان گفت: نشریه ها روی هر 
سكوی پیشرفتی که می ایستند باید چشم انداز بعدی را ببینند 

و در جهت توسعه مطبوعات استان گام بردارند.
وی ضمن اشاره به نقش مهم نشریه های محلی در انعكاس 
مسائل اس��تان خاطرنشان کرد: این نشریه ها نقش به سزایی 
در تعقیب و انعكاس حساسیت ها و مشكل های استان دارند 
و در طی این سال ها نیز رونق کمیت و کیفیت این موضوع 
را در استان شاهد بوده ایم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان نوآوری در جشنواره پنجم را یكی از نكته های مهم 

افزود:  و  دانس��ت 
جشنواره های  در 
اج��رای  گذش��ته 
و  میزگرده��ا 
از  بحث ه��ا 
برن��امه ه����ای 
ش��مار  به  جذاب 
در  اما  می رف��ت، 
هم  موردها  برخی 
محدودی��ت هایی 
وجود داشت و از 
آنجا که باید فضای 
حاکم پر ش��ور و 
ح��ال باش��د امید 
است در جشنواره 
امس��ال این حالت 

برقرار گردد.
در ادامه این جلسه »نصرت باقرصاد« رئیس اداره مطبوعات 
و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان و دبیر 
پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های داخلی گفت: 
این جش��نواره ساعت 10 صبح روز سیزدهم مهرماه افتتاح و 
به مدت 4 روز ادامه دارد و روز ش��انزدهم به کار خود پایان 

می دهد.
وی دلیل برگزاری جش��نواره پنجم در مهرماه را درخواست 
مطبوعاتی ذکر کرد و افزود: بسیاری از نشریه ها درخواست 
کردند که به دلیل شرکت گسترده دانشجویان و دانش آموزان 
در این جش��نواره جهت بازدید زمان برگزاری از اردیبهشت 

ماه به مهرماه تغییر یابد.
دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در 
مقایسه جشنواره امسال با سال قبل تصریح کرد: تاکنون 550 
نفر با 1109 اثر در این جش��نواره شرکت کرده اند. همچنین 
بخش ویژه جش��نواره هم به طور کامل تغییر کرده در س��ال 

بخش  این  گذشته 
ی  ه��ا ع  ضو مو
مدنظر  را  خ��اص 
امسال  اما  داش��ت 
س��ال  عملك��رد 
نش��ریه های   88
فازهای  در  محلی 
فرهنگ  به  مربوط 
عنوان  استان در 8 
و  اس��ت  مدنظ��ر 
که  مقایس��ه ای  با 
 27 ش��د  انج��ام 
ای��ن  در  نش��ریه 
ش��رکت  بخ��ش 
کردند و بر اساس 
دوره های مختلف 
هفته  ف��رض  ب��ه 
داوری  و...  ه��م  ب��ا  روزنامه ه��ا  یكدیگ��ر  ب��ا   نامه ه��ا 
شدند. همچنین در بخش اختصاصی که ویژه عملكرد یكساله 
نش��ریه ها بود به حوزه پژوهش های سنتی اصفهان واگذار 

شد که داوری در این زمینه هم انجام پذیرفت.
باقرص��اد در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه لح��اظ کیفیت 
اخب��ار نش��ریه های محلی، این نش��ریه ها از نش��ریه های 
 سراس��ری و خبرگزاری ه��ا تفكی��ک و ب��ا ه��م مقایس��ه 
شدند. همچنین حضور غیر حرفه ای ها در کنار حرفه ای ها 
و افزای��ش در میزان هدایای برگزی��دگان از دیگر نكته های 

مثبت جشنواره پنجم است. 
در ادامه جلسه »گلناری«، دبیر »خانه مطبوعات و خبرنگاران« 
استان اصفهان درباره برگزاری همایش غیر حرفه ای ها گفت: 
امسال هشتمین سالی است که این همایش برگزار می شود و 
تاکنون 1352 اثر در قالب سرمقاله، وبالگ، عكس، گزارش، 
صفح��ه بندی، طنز و... از حدود 625 ش��رکت کننده در این 

همایش شرکت کرده اند.
وی افزود: امس��ال هم به جز اصفهان از 14 اس��تان دیگر در 
همایش حضور دارند و از آنجا که هر س��اله تعداد ش��رکت 
کنندگان غیر اصفهانی بیش��تر می ش��ود، امس��ال حدود 60 
درصد شرکت کنندگان را غیر اصفهانی ها یعنی 270 میهمان 
 تشكیل می دهند این در حالی که تعداد اصفهانی ها 150 نفر 
اس��ت. دبیر»خانه مطبوع��ات و خبرنگاران« اس��تان، تعداد 
غرفه های ش��رکت کننده را 80 غرف��ه اعالم و تصریح کرد: 
برگزاری نمایشگاه، انتخاب آثار برتر و برگزاری مسابقه تهیه 
نش��ریه در یک روز که باید ش��امل مطالب زنده و مربوط به 
همایش باش��د همچنین اجرای مس��ابقه های زنده روزنامه 
ن��گاری و ثبت نام اف��راد جهت گویندگی و نویس��ندگی و 
برگزاری کارگاه، از برنامه های جذاب این همایش هستند. 

گلن��اری هدف از برگ��زاری این همایش را ارتقا بخش��یدن 
به س��طح کمی و کیفی دس��ت اندرکاران و هویت بخشی به 
نس��ل جوان و ایجاد فرصت برای انتخاب حرفه آینده برای 
کس��انی که حرفه اصلی آنها روزنامه نگاری نیست عنوان و 
خاطرنش��ان کرد: اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی در کنار 
خانه مطبوعات، جهت برگزاری این همایش بسیار همكاری 
ک��رد همچنین حمایت مال��ی معاونت فرهنگی ش��هرداری 
 و حمای��ت اس��تانداری هم، ما را در تس��ریع کارها بس��یار 

یاری داد.
 وی در خاتم��ه ضمن اش��اره ب��ه اینكه امید اس��ت همایش 
غیر حرفه ای ه��ا در تقویم برنامه های مطبوعاتی قرار گیرد 
درب��اره دغدغه مالی جهت برگزاری این همایش گفت: البته 
جهت آماده سازی و در اختیار قرار دادن سالن برای همایش، 
مبلغ 30 میلیون از طرف اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اختصاص داده ش��د که جای تش��كر دارد اما مبلغی که برای 
همایش در اختیار داریم کمتر از 150 میلیون است و این مبلغ 
برای این تعداد میهمان و این همایش فرهنگی کافی نیست. 
امید است که با گذشت زمان، این دغدغه مالی از ما دور شود 

و در سال های بعد این مشكل را نداشته باشیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از بررسی طرحی برای 
ضابطه مند شدن مسأله »عفاف و حجاب« توسط نمایندگان مجلس خبر داد. به 
گزارش ایمنا، »حمید رضا فوالدگر« در جلسه تعامل مجمع نمایندگان اصفهان با 
فرمانده انتظامی استان گفت: در مسأله عفاف و حجاب مجلس معتقد است: دولت 
بهترین نهادی است که باید در این خصوص تصمیم گیری کرده و راهكارهای 

الزم را به اجرا بگزارد. 
وی سپس از بررسی طرحی برای ضابطه مند شدن مسأله عفاف و حجاب توسط 
نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این طرح شورا یا ستادی برای ارائه 
راهكارهای الزم و نظارت بر عملكرد دس��تگاه هایی که باید در این زمینه اقدام 

عملی انجام دهند تشكیل می شود. 
این نماینده مجلس با بیان این که: در بحث عفاف و حجاب نباید همه بار بر دوش 
نیروی انتظامی گذاشته شود عنوان داشت: به همین منظور مجلس طرح مذکور 
را با دقت بررسی می کند تا یک هماهنگی گسترده بین پلیس و دیگر دستگاه ها 

به وجود بیاید. 
فوالدگ��ر ب��ا بیان اینك��ه: در مس��أله فتنه س��ال 88 نیز هماهنگ��ی بین پلیس، 
 اس��تانداری و دس��تگاه های قضایی باعث ش��د تا کمترین هزین��ه در اصفهان 
به وجود بیاید تصریح کرد: برای کسب موفقیت در مسأله عفاف و حجاب نیز باید 

این هماهنگی بین ارگان های کشور فراهم شود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در پایان فرا رسیدن هفته نیروی 
انتظامی را به تمامی س��بز پوش��ان عرصه نظم و امنیت کشور تبریک گفت و از 

تالش ها و زحمت های این نیرو در طول یک سال گذشته تقدیر کرد.

 »غالمرض��ا ی��اوری« مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان از 
راه اندازی بخش نرم افزارهای چندرسانه ای از نیمه  دوم سال 89 در کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان خبر داد. به گزارش ایمنا، بخش نرم افزارهای چندرسانه ای 
در کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان راه اندازی ش��د. مدیر کل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان 
افزود: در این طرح حدود 50 هزار عنوان CD و DVD  به کتابخانه ها تحویل 
خواهد ش��د. وی همچنین از ارائه  پیش��نهادهای فرهنگی با بودجه  330 میلیارد 
ریال خبر داد و اضافه کرد: اگر فقط یک دهم این مبلغ تأمین اعتبار گردد شاهد 
تحولی عظیم در کتابخانه های استان خواهیم بود. نماینده  مردم اردستان در مجلس 
شورای اسالمی نیز از آمادگی مجلس و نمایندگان جهت اختصاص بودجه های 
کالن به مباحث کتابخانه های اس��تاندارد خبر داد و افزود: زمین هایی با متراژ باال 
جهت احداث کتابخانه های اس��تاندارد پیش بینی ش��ود و اعتبارات دولتی برای 
احداث جذب گردد. سید مصطفی طباطبایی نژاد همچنین خواستار ایجاد مرکز 
اردستان شناس��ی، تقویت منابع مورد نیاز جوانان به خصوص منابع کمک درسی 
و توس��عه کتابخانه های روستایی شد. فرماندار اردستان نیز در این جلسه اظهار 
داش��ت: شش کتابخانه عمومی با 61 هزار جلد کتاب و 2 هزار و 400 عضو در 
این شهرستان فعال است. محمدحسین قاسم زاده افزود: از این تعداد دو کتابخانه 
در منطقه های روستایی و بقیه در مراکز شهری به مردم ارائه  خدمت می کنند. وی 
به درآمد کم شهرداری های منطقه اشاره کرد و افزود: سهم نیم درصد شهرداری ها 
 ب��رای کتابخانه های عمومی اردس��تان جوابگو نیس��ت و بای��د از کمک خیران 

استفاده شود.

شهرستان
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عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در کشور الزامی است و باید اجرا شود. 
جمشید انصاری در گفتگو با ایرنا، افزود: قانون 
مالیات بر ارزش اف��زوده هم اکنون به تصویب 
مجلس رس��یده و بخش��ی از درآمدهای دولت 
 از ای��ن مح��ل تأمی��ن می ش��ود. وی تصریح 
کرد: ای��ن مالیات در نهای��ت از مصرف کننده 
دریاف��ت می ش��ود و مصرف کنن��ده نهایی آن 
را پرداخ��ت مي کند. به گفت��ه انصاری، کاالیی 

که خریداری می ش��ود سه درصد به آن مالیات 
اضافه خواهد شد و این در حالی است که روند 
دریافت مالیات از این کاال که در مراحل بعدی 
نیز توسط سایر خریداران گردش می کند، ادامه 
خواه��د یافت. وی در توضیح بیش��تر این نوع 
مالیات ادامه داد: وقتی مالیات بر ارزش افزوده 
از صنفی دریافت می ش��ود، قیمت کاال افزایش 
می یاب��د و در نهای��ت مردم باید ای��ن افزایش 
 را پرداخ��ت کنند. این نماین��ده مجلس معتقد 
است: راهكارهای مناسب اخذ مالیات بر ارزش 

اف��زوده، از س��وی دولت اتخاذ نش��ده اس��ت. 
انص��اری گفت: دولت باید ماش��ین فروش در 
اختی��ار واحدها و بنگاههای اقتصادی قرار دهد 
تا براساس آن، میزان مالیاتی که از فروش کاالها 
از مردم دریافت خواهد شد، مشخص شود. وی 
در پایان اظهار داش��ت: تا زمان��ی که ابزارهای 
الزم ب��رای گرفتن مالیات ب��ر ارزش افزوده در 
اختیار واحدهای اقتص��ادی قرار نگیرد، برخی 
از مش��كل ها در خص��وص وص��ول این نوع 

مالیات ها ادامه می یابد.

اجراي قانون 
 مالیات 

بر ارزش افزوده 
 الزامي 
است

اقتصاد امروز
مدیرعامل شركت ذوب آهن اصفهان:

توليدات اين شركت مطابق با برنامه انجام می شود
مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان گف��ت: تولید این 
شرکت تاکنون در وضعیت مناسبی قرار داشته، به طوری که 
مطابق با برنامه تدوین شده وزارت صنایع و معادن که دو 
 میلیون و 750 هزار تن انواع محصوالت ساختمانی می باشد، 

تحقق یافته است. 
»صفرعل��ی براتی« در گفتگو با ایرن��ا، افزود: تاکنون تولید 
در این شرکت مطابق با برنامه های مشخص شده صورت 
گرفته که امیدواریم تولید این محصوالت در س��ال جاری 
از میزان دو میلیون و 750 هزار تن نیز بیش��تر ش��ود. وی 
اظه��ار امیدواری کرد ک��ه بتوانیم میزان تولی��د خود را از 
رقم کنونی که به نوعی رکورد محس��وب می شود، افزایش 
دهیم. براتی ادامه داد: در این راس��تا کوره سوم ذوب آهن 
ک��ه توان تولید یک میلیون و 400 ه��زار تن چدن را دارد 
 مطابق آخرین دستاوردهای روز دنیا راه اندازی شده و دوره
Learning Curve  )منحنی یادگیری( خود را با موفقیت 

پشت سر گذاشته است. 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین اضافه کرد: 
با برنامه های تنظیم ش��ده از نظر کمبود محصول در بازار، 
جای هیچ گونه نگرانی وجود ن��دارد و خریداران در این 
خصوص هیچ نگرانی نداش��ته باشند و مراقب ترفندهای 
افراد س��وجود جهت ایجاد ش��وك روانی در بازار جهت 
سوءاس��تفاده باشند. براتی س��پس گفت: با بررسی فرآیند 
بازار طی چند ماه گذش��ته، تحرك های این گروه به طور 

کامل مشخص شده است. 
م��ا هم در وضعیت غیرعادی که ایجاد کردند به س��رعت 

نس��بت به اطالع رس��انی و آگاه س��ازی اقدام کردیم ک��ه بالفاصله التهاب 
ایجاد ش��ده در بازار خنثی گردید. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پاس��خ 
به این پرس��ش که به تازگی نوس��ان هایی در بازار مقاطع فوالدی ایجاد شد 
ک��ه وزارت صنای��ع و معادن با دخالت خود مانع از رش��د بی رویه قیمت ها 
ش��د، آیا این بازدارندگی موجب ضرر و زیان ش��ما تولیدکنندگان نمی شود، 
اظهار داش��ت: اتفاقی که دو ماه گذشته افتاد ناشی از رشد قیمت های جهانی 
در مواد اولیه و ش��مش بود که به تب��ع آن قیمت های بازار نیز افزایش یافت 
ولی با شیب تند تری که ناشی از پیش بینی رشد قیمت ها در آینده به تأثیر از 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود، وزارت صنایع با ورود به موضوع و 

 همراهی خوب شرکت بورس کاال، نرخ این محصوالت تا هزار ریال کاهش 
پیدا کرد. 

 برات��ی نرخ معامل��ه این محص��والت در ب��ورس را منطقی عن��وان کرد و 
گفت: اگرچه قیمت های فعلی فروش ما، مطابق قیمت های سال 86 است ولی 
باید پذیرفت که در شرایط عادی، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند و ما 

هم از وضعیت فعلی که معادل قیمت های جهانی است استقبال می کنیم. 
مدیرعام��ل ذوب آهن اصفه��ان تصریح کرد: به هیچوج��ه راضی به فروش 
محصول با نرخ های غیرمنطقی نخواهیم بود. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا تبعیت از قیمت های جهانی با وجود مواد اولیه داخلی و نیروی کار ارزان، 
منطقی اس��ت و اینكه نباید کمتر از قیمت های جهانی معامله کنیم، گفت: تا 

زمانی که درهای کش��ور به روی محصوالت خارجی باز 
اس��ت و بخشی از نیاز مصرف که حدود 50 درصد است 
از این طریق تأمین می ش��ود، بدیهی است چاره ای جز این 
وجود ندارد در غیر این صورت باید نرخ تكلیفی داش��ته 
باش��یم که این هم جز سیاست های دولت نیست. چون در 

این صورت ایجاد رانت کرده ایم. 
وی افزود: تبعیت قیمت های جهانی همیش��ه بعد افزایشی 
نداش��ته و طی مدت زمان راه  اندازی بورس، نوس��ان های 
زیادی در قیمت ها به وجود آمده که بیشتر به علت نوسان  

قیمت های جهانی، کاهشی بوده است. 
براتی اضافه کرد: در زمان حاضر ما با قیمت های س��ال 86 
محصوالت خود را به فروش می رس��انیم در حالی که اگر 
قیمت ها مصوب بود، متناس��ب با رش��د تورم سالیانه باید 
افزایش می یافت که این امر به طور قطع به نفع تولیدکننده 
داخلی می شد. وی تصریح کرد طرح های زیاد فوالدی در 
کش��ور در حال اجرا شدن اس��ت که با بهره برداری از آنها 
ضمن توفیق خودکفایی تولید فوالد، می توانیم با صادرات 
خودمان تعیین کننده قیمت در منطقه باشیم در آن صورت 
 مش��ابه سیمان با افزون شدن عرضه و افزایش رقابت میان 
 تولید کنندگان داخلی، کاهش قیمت تمام ش��ده را شاهد 

خواهیم بود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برای تثبیت نرخ محصوالت 
در بازار پیش��نهاد داد: تم��ام تولید کنندگان با همه ظرفیت  
تولید کنن��د، محصوالت خود را در ب��ورس عرضه کرده 
و ف��روش خ��ارج از بورس نداش��ته باش��ند. ضمن آنكه 
چنانچ��ه محصول��ی در انبار تولی��د کننده رس��وب کند 
نس��بت به دریافت هزین��ه انبارداری از خریدار برای ایجاد فش��ار به خروج 
محص��ول اقدام می ش��ود. وی افزود: همچنین برنامه ریزی ش��ود تا به جای 
محصول، ش��مش وارد ش��ود که در آن صورت هم از چند نرخی ش��دن در 
 بازار جلوگیری و هم از ظرفیت های داخلی به طور مطلوب اس��تفاده ش��ده 

است. 
براتی در پایان گفت: طی جلس��ه های فراوانی که در وزارت صنایع و معادن، 
بازرگانی و شرکت بورس کاال برگزار شد، مجموعه پیشنهادها و دستورهای 
تكلیفی صادر ش��ده که چنانچه ضمانت اجرایی داش��ته باش��د، بسیار مؤثر 

است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم اعالم كرد:
 سه شركت خارجی در مناقصه 

پل خليج فارس حضور دارند
مدیرعامل سازمان منطقه 
حض��ور  از  قش��م  آزاد 
س��ه  گ��ذاران  س��رمایه 
ش��رکت از کش��ورهای 
چی��ن، ترکی��ه و مالزی 
در پ��روژه ملی پل خلیج 
ف��ارس در جزیره قش��م 

خبر داد. 
 ب����ه گ���زارش ایرن��ا، 
با  موس��وی  رضا  س��ید 
بیان این مطلب در جمع 

خبرنگاران افزود: با پایان وقت فروش مناقصه پل خلیج فارس )31 ش��هریور( 
تع��داد متقاضیان اجرای پروژه ملی پل خلیج فارس، به 14 ش��رکت داخلی و 
خارجی در قالب کنسرسیوم افزایش یافت. وی گفت: در بین شرکت هایی که 
اس��ناد مناقصه را خریداری کرده اند نام س��ه شرکت خارجی از چین، ترکیه و 
مالزی دیده می شود. به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، برنده مناقصه 
پل خلیج فارس پس از بررس��ی های الزم اع��الم و عملیات اجرایی آن نیز با 

حضور رئیس جمهوری در دهه مبارك فجر آغاز خواهد شد. 
وی با اش��اره به هزینه 650 میلیون یورویی این پروژه بیان داش��ت: 15 درصد 
ای��ن طرح که در قالب فاینانس اجرا خواهد ش��د توس��ط دولت و 85 درصد 
باقیماند توس��ط برنده مناقصه تأمین می ش��ود. موسوی افزود: تحول عظیم در 
اقتصاد کشور و تبدیل منطقه آزاد قشم به عنوان قطب مهم اقتصادی و ترانزیتی 
خلیج فارس بخشی از تأثیرهای مهم ایجاد این پروژه در جزیره قشم است. وی 
گفت: براس��اس برآوردهای فنی، زم��ان اجرا تا تكمیل پل خلیج فارس 36 ماه 
خواهد بود و با توجه به ستونی بودن ساخت این پل، هزینه ساخت آن نسبت 
به پل های معلق کمتر اس��ت. طرح ملی پل خلیج فارس ش��امل احداث پل به 
طول یک هزار و 860 متر در حد فاصل اسكله الفت در جزیره قشم و اسكله 
پل در بندرعباس، احداث خط ریلی از بندر شهید رجایی بندرعباس به اسكله 

کاوه قشم، توسعه اسكله کاوه و احداث اتوبان خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران كشور:
 ثبت سفارش واردات
 285 هزار تن گوشت

مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور گفت: در س��ال جاری 285 هزار تن ثبت 
س��فارش واردات گوش��ت انجام ش��ده و حدود 120 هزار تن آن تاکنون وارد 
کشور شده است. سعید سلطانی در گفتگو با فارس اظهار داشت: تصمیم اخیر 
وزارت جهاد کش��اورزی برای محدودیت واردات برخی کاالهای کش��اورزی 
مانند گوشت در حمایت از تولید کننده است زیرا استقالل مواد غذایی و مواد 
پروتئینی تنها در حمایت از تولید میس��ر اس��ت. وی تأکید کرد: بعد از انقالب 
س��االنه تنها 15 � 10 هزار تن گوش��ت وارد کشور می شد که آن هم برای تهیه 
سوس��یس و کالباس استفاده می ش��ود. اما این رقم در سال 87 به 30 هزار تن 

رسید.

اشاره

تحدید حدود اختصاصي
5/299 ش��ماره: 6117 چون تحدید حدود شش��دانگ یكباب خانه ش��ماره پالك 105 
فرعي از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام علیرضا 
طامه و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایس��تي 
تجدی��د گردد اینكه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضاي نامبرده،  
تحدی��د حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/8/27 در محل ش��روع و به 
عم��ل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالك 
اخطار مي گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرس��انند. 
ضمناً  اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 371                                 شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

مزایده
6/321 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/797-30240

ششدانگ یكباب خانه پالك 711 فرعي از 112 اصلي واقع در قصبه دولت آباد دهستان 
برخ��وار بخش 16 ثبت اصفهان ب��ه آدرس: دولت آباد بلوار طالقاني خیابان میثم کوچه 
کمالي )فلس��طین( پالك 6 که س��ند مالكیت آن در صفحات 295 و 293 و 291 و دفتر 
12 و ذیل ثبت 1618 ثبت و اسناد اولیه مفقود شده که سه جلد سند مالكیت به شماره 
هاي 458418 و 458419 و 458420 و سند صادر شده است با حدود: شماالً  به دیوار 
اش��تراکي با خانه 712 شرقًا بش��ارع جنوبًا: بدیوار اش��تراکي با خانه 710 غربًا: بدیوار 
اش��تراکي با خانه 713 و فاقد حقوق ارتفاقي که طبق نظر کارشناس رسمي پالك فوق 
بصورت یكباب خانه دو طبقه به مساحت عرصه 185 مترمربع و مساحت اعیاني 252 
مترمربع، نیمه اس��كلت فلزي با س��قف تیرچه و بلوك بدون نما و با قدمت حدود 14 
س��ال، سیس��تم سرمایش��ي کولر آبي و گرمایش آبگرمكن و بخاري و طبق اعالم بانک 
بس��تانكار مدت بیمه مورد رهن منقضي نش��ده اس��ت. ملكي آقاي ابوالقاسم جعفري 
دولت آبادي فرزند رمضان به شناسنامه 1253 حوزه یک دولت آباد که طبق سند رهني 
ش��ماره 133098-83/10/13 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملي شعبه دولت آباد 
واقع مي باش��د از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 89/8/11 در اداره اجراي اسناد 
رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده مي ش��ود. مزایده از مبلغ پایه )پانصد و بیست و نه میلیون و پانصد هزار ریال( 
ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم 
به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب،  برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا 
حق اش��تراك و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي 
مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعي آن معلوم 
ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنكه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
م��ي گردد ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
89/7/6 درج و منتش��ر مي گردد و در ص��ورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول 

مي گردد.
م الف/ 8520                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تحدیدحدوداختصاصی  

6/357 چون تحدید حدود شش��دانگ یكدرب باغ مشجر معنب محصور پالك شماره 
3/789 واق��ع در موغان بخش یک ش��هرضا که طبق پرونده ثبت��ی بنام آقاي حبیب اله 
یزدخواس��تي فرزند عبدالكریم در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت 
بعمل نیامده اینک بنابه دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/8/5 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بكلیه مالكین و مجاورین اخطارمی گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالك 
مطاب��ق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض می بایس��ت ظرف مدت یكماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخ��ذ و به این اداره ارائه نماید 
ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز 

بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
م الف/ 399                              میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی 
6/359 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک پالك شماره 3/912 و 3/913 و 
3/914 واقع در موغان بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم اش��رف 
آغا میربد فرزند ابوالقاسم وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دس��تور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/8/10 س��اعت 8 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بكلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالك 
مطاب��ق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روزپذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض می بایس��ت ظرف مدت یكماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخ��ذ و به این اداره ارائه نماید 
ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز 

بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

فقدان سند مالكیت
6/360 ش��ماره: 7962 ورثه نیره بیگم میرمحمد فرزند س��ید ماش��االه باس��تناد دوبرگ 
استش��هاد محلي که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي است که سند 
مالكیت یک دانگ مش��اع از ششدانگ یكبابخانه پالك شماره 53/544 واقع در افوشته 
بخ��ش 9 ک��ه در صفحه 44 دفت��ر 48 امالك ذیل ثبت 6426 بنام نی��ره بیگم میرمحمد 
فرزند س��ید ماش��االه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در 
اثر اس��باب کشي است چون درخواست صدور المثني س��ند مالكیت نامبرده را نموده 
طب��ق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي میش��ود که هر 
کس مدعي انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكیت مرقوم صادر به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 447                                 شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
 

فقدان سند مالكیت
6/361 ش��ماره: 7962 ورثه سید ابوالقاسم میرمحمد فرزند س��یدعقیل باستناد دوبرگ 
استش��هاد محلي که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي است که سند 
مالكیت 2 دانگ مش��اع از شش��دانگ یكبابخانه پالك ش��ماره 53/544 واقع در افوشته 
بخش 9 که در صفحه 42 دفتر 48 امالك ذیل ثبت 6426 بنام ابوالقاسم میرمحمد ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر اسباب کشي است چون 
درخواس��ت صدور المثني سند مالكیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي میش��ود که هر کس مدعي انجام معامله )غیراز 
آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه 
کننده مس��ترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود المثني سند مالكیت مرقوم صادر به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 446                                 شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
 

اصالحي مفاد آراء
 6/362 آگهي اصالحي ابالغ مفاد آراء هیأت حل اختالف موضوع ماده 147 اصالحي 

ثبت نطنز
بدینوس��یله مفاد آراي اصالحي صادره هیأت حل اختالف مستقر در ثبت نطنز در یک 

نوبت در روزنامه زاینده رود آگهي مي گردد تا اشخاصي که به آرا ذیل اعتراض دارند 
ب��ا توجه به تبصره واحده قانون تعیی��ن و تكلیف پرونده هاي ثبتي مصوب 1373/3/4 
معترض مي بایس��ت از تاریخ انتش��ار ظرف مدت یک ماه اعتراض خود را کتبًا به این 
اداره و دادگاه محل تس��لیم نماید و ظرف مدت یكماه گواهي مشعر در طرح دعوي از 
مراجع صالحه ارائه دهند و نیز متذکر مي گردد در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض سند مالكیت طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. در ضمن صدور 

اسناد مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
- رأي ش��ماره 1506 هیأت کالس��ه 457 خانم مقدم ذبیحي طاري فرزند عباس شش 
دانگ یكباب خانه به مس��احت 283/5 مترمربع به ش��ماره پالك 2847 فرعي مفروز و 
مجزي شده از شماره 315 فرعي از یک اصلي واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتي 
نطنز که در آگهي قبلي ش��ماره پالك فرعي ملک اشتباهًا 2848 آگهي گردیده که بدین 

وسیله اصالح مي گردد.
 م الف/ 445                                شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
 

ابالد مفاد آراء
6/367 شماره: 8818 آگهي ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه

آگهي ابالغ مفاد آرا صادره از س��وي هیأت موجب بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم 
توس��عه مستقر در اداره ثبت اردس��تان نظر به اینكه طبق آرا صادره باستناد اسناد عادي 
تس��لیمي تصرفات مالكانه مفروضي افراد متقاضي زیر در روس��تاي هندوآباد پالك سه 
اصلي دهس��تان سفلي بخش 17 ثبت اصفهان احراز گردیده است لذا طبق بند )ز( ماده 
9 آیی��ن نامه اجرایي م��اده 133 فوق الذکر مراتب براي ی��ک نوبت آگهي مي گردد. تا 
چنانچه کسي نسبت به آنها اعتراضي داشته باشد از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت 20 
روز اعتراض خود را به اداره محترم ثبت اسناد و امالك اردستان تسلیم نماید تا بدادگاه 
صالحه ارسال گردد. بدیهي است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در 
اجراي رأي صادره مبادرت به صدور س��ند مالكیت خواهد شد. 1- رأي شماره 1002 
شش��دانگ: خانه در حال س��اختمان احداثي بر روي عرصه مفروضي پالك سه سفلي 
واقع در روس��تاي هندوآباد به مساحت: 360 مترمربع بنام: سیدعلي میرباقري طباطبائي 

مهرآبادي فرزند سیدفضل اله.
م الف/ 201                             فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

 
تحدید حدود اختصاصي

6/374 ش��ماره: 5031 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یكبابخانه بمس��احت 304/80 
مترمرب��ع بش��ماره پ��الك 35 فرعي از 189- اصل��ي واقع در خالدآب��اد جزء بخش 9 
ح��وزه ثبتي ب��ادرود که طبق پرونده ثبتي بنام آق��اي محمدعلي خالدي مفرد در جریان 
ثبت اس��ت بعلت عدم حضور متقاض��ي ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدس��تور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثب��ت برطبق تقاضاي نامبرده تحدی��د حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1389/07/24 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در 
ص��ورت مصادف با روز تعطیلي عملی��ات تحدید حدود به روز بع��د موکول خواهد 
ش��د. ل��ذا بموجب این آگهي به کلی��ه مجاورین و مالكین اخطار مي ش��ود که در روز 
و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالك طبق 
 م��اده 20 قان��ون ثب��ت از تاریخ تنظی��م صورتمجل��س تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته 

خواهد شد.
م الف/ 70                                طویلي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بادرود

 
ابالغ وقت اجراي قرار تحریر تركه

6/377 بدینوس��یله اعالم مي نماید به موجب درخواست آقاي جواد خدامي به طرفیت 
احم��د- عباس- علي- صدیقه- زه��را همگي خدامي قرار تحریر ترکه مرحوم س��ید 
ابراهیم خدامي طي ش��ماره دادنامه 957-89/6/31 در ش��وراي حل اختالف ش��عبه 6 
صادر و وقت اجراي قرار س��اعت 8/30 روز یكش��نبه مورخه 89/8/30 تعیین گردیده 
اس��ت ل��ذا از ورثه یا نماین��ده قانوني آنها، بس��تانكاران و مدیونین به متوفي وکس��ان 
دیگ��ري که حقي بر ترکه متوفي دارند دعوت مي ش��ود در موعد مذکور در محل این 
ش��ورا واقع در شهرس��تان اصفهان با آدرس خیابان محتش��م کاشاني جنب بیمه ایران- 
 ش��وراي حل اختالف شعبه ششم حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراي قرار 

نخواهد بود.

م الف/ 8840                   دفتر شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

  ابالغ وقت رسیدگي
6/381 در خصوص پرونده کالس��ه 89-802 خواهان رس��ول هاشم زاده دادخواستي 
مبني بر الزام به انتقال به طرفیت حس��ن جاودان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي 
براي روز یكش��نبه مورخ 89/9/7 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��اني جنب بیمه ایران- 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
 در ص��ورت ع��دم حضور وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمی��م مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 8895          مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان 
 

اعالم مفقودي
6/382 شناس��نامه )برگ س��بز( خودروي س��واري شخصي سیس��تم پژو 405 جي ال 
ایكس آي 8/1 مدل 84 و بش��ماره موتور 12484003401 و شماره شاسي 14204474 
و ش��ماره پ��الك 561 ج 23 ایران 13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط اس��ت. 

حصر وراثت
6/383 آقاي حمیدرضا مهدي فرد داراي شناس��نامه ش��اره 549 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 2758/89 ح/ 10 از این ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان حس��ین اخون��د مهدي بشناس��نامه 385 در تاریخ 89/4/20 
اقامت��گاه دائمي خود ب��درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه یک پس��ر و یک دختر و همس��ر. 1- حمیدرضا مهدي فرد ب��ه ش ش 549 فرزند 
متوف��ي. 2- فاطمه آخوند مهدي به ش ش 1020 فرزند متوفي. 3- ایران مطیعه به ش 
ش 1061 همس��ر متوفي و ال غیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفي 
 نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 8922                      رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگي
6/384 در خصوص پرونده کالس��ه 89-576 خواهان اس��فندیار جعفري دادخواستي 
مبني بر مطالبه مبلغ یک میلیون و دویست وهشتاد و هشت هزار و ششصد تومان بابت 
اقس��اط معوقه به انضمام مطلق خس��ارت دادرس��ي و حق الوکاله وکیل به طرفیت لیال 
ولي نژاد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز دوشنبه مورخ 89/9/1 ساعت 
10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده 

تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 8894    مدیر دفتر ش��عبه 8 مجتمع ش��ماره یک شوراي حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
6/385 در خصوص پرونده کالس��ه 89-403 خواهان مهرداد داستار دادخواستی مبنی 
بر الزام و محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال وجه یک فقره چک 
بالمحل به انضمام خسارت وارده قانوني و تأخیر تأدیه به طرفیت فرزانه فرهادي تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 89/8/29 ساعت 5/30 عصر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 8930    مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس مركز آموزش علمي- كاربردي نقش جهان

 انتصاب حضرتعالي را صمیمانه تبریك عرض مي نمایم از خداوند متعال توفیق 

شما را خواستارم. 

جناب آقاي رحمتي

مدیریت روزنامه زاینده رود

ادونتوگلوس��م، جنس���ی از خان���واده ارکیده ه���ا 
)Orchidaceae( می باش��د که بلندی گیاه در انواع 
 آن به 25 تا 75 س��انتیمتر می رس��د. این نوع به عنوان 
مقاوم ترین نوع ارکیده جهت نگهداری در منزل شناخته 
شده است. زیرا استقامت قابل توجهی در برابر خشكی 
هوا از خود نش��ان می دهد. مناس��ب ترین محل برای 
نگهداری آن پنجره های روبه آفتاب برای بهره مندی از 
آفتاب صبحگاهی است. در پایان فصل گل دهی )پاییز( 
از میزان آب تا حد قابل مالحظه ای باید کاست. در این 
هنگام حرارت می تواند تا 8 درجه سانتیگراد پایین بیاید. 
در بهار آن را به گلدانی دارای دو قسمت ریشه خرد شده 
س��رخس، یک قسمت کود و یک قسمت خاك برگ 
پوسیده منتقل نمایید. ضرورت دارد در کف گلدان الیه 
ضخیمی از سنگ ریزه یا شكسته های گلدان قرار دهید 
تا به هیچوجه آب در ته گلدان باقی نماند. با شروع رشد 
گی��اه دوباره و آزادانه به آن آب داده و گاهی همراه آب 
کود مایع اضافه نمائید. بهتر است بر روی اولین جوانه ها 
تا مدتی آب بپاشید. همیشه از آب خالص یا آب باران 
استفاده شود، زیرا آبهای دارای گچ یا آهک برای این گیاه 

بسیار زیان آور است.
انواع مختلف ادونتوگلوسم:

1 – ادو نتوگلوس��م سیتروسم )O.citrosum(: اصل 
این گیاه از مكزیک می باشد. برگهای آن ضخیم چرمی، 
دارای گل های عالی و زیبا به قطر حدود 6 سانتیمتر با 
عطر لیمو و گلبرگ ها به رنگ سفید متمایل به صورتی 

صدفی است.
ــپوم)O.crispum(: اصل  ۲ – ادونتوگلوسم كریس
این اُرکیده جالب توجه، از کشور کلمبیا است. این گونه 
مورد توجه کلكسیونرها و گلبازان حرفه ای می باشد. 
قد آن 60 تا 70 سانتیمتر، گلهای سفید و گاهی صورتی 
ب��ا یک لكه بزرگ زرد رنگ و خال های قرمز بر روی 
گلبرگ های میانی و دو برگ تسمه ای شكل )نواری – 

روبانی( به طول 20 تا 30 سانتیمتر می باشد.
3 – ادونتوگلوسم بزرگ )O.grande(: همانطور که 
از نام آن مشخص است این گونه دارای گل های بزرگ 
به قطر حدود 15 سانتیمتر و به رنگ های زرد طالیی با 

لكه های بزرگ، کرم و قهوه ای می باشد.
 :)O.harryanum( ــم هاریانوم 4 – ادونتوگلوس
اصل این گونه از کش��ور کلمبیا است. دارای گل های 
بزرگ زرد و قهوه ای نامنظم و در قسمت پایین بنفش 
و س��فید متمایل به بنفش و ی��ا زرد متمایل به نارنجی 

می باشد.
 :)O.pulchellum( ــلوم ــم پولش 5 – ادونتوگلوس
اصل این گونه از کشور مكزیک است. گلهای آن سفید 

با خط های زرد می باشد.
 :)O.teriumphans( ۶ – ادونتوگلوسم تریومفان
اصل این گونه از کش��ور کلمبیا. گل های آن بزرگ و 
به رنگ زرد طالیی با لكه های قرمز و قهوه ای بس��یار 

روشن است.
 :)O.hibrides( ۷ – ادونتوگلوسم هیبرید یا دو رگه

این گونه دارای بیش از 2000 شكل مختلف است.
تكثیر: زیاد کردن این گیاه به وس��یله تقسیم ریزوم آن 

)ساقه ضخیم زیر زمینی( صورت می گیرد.

مواد الزم:
بادنجان كبابی: دو عدد

سیر: سه حبه
پنیر لیقوان و پیتزا: از هر کدام 100 گرم

جعفری خرد شده: یک تا دو قاشق غذاخوری
نمك و فلفل: به میزان الزم
كره: دو قاشق سوپخوری

اسپاگتی: 300 گرم
آرد: سه قاشق سوپخوری

شیر: سه پیمانه
طرز تهیه:

سیر را خرد کرده و در روغن کمی تفت دهید. بادنجان 
ساطوری شده را با پنیر لیقوان خرد شده، به سیر اضافه 
کرده به تفت دادن ادامه دهید. جعفری، نمک و فلفل را 
ه��م بریزید. ماکارونی را در آب و کمی روغن و نمک 
پخته بعد آبكش کنید. کره و آرد را در ظرفی تفت داده 
و شیر را ریخته و مدام هم بزنید تا مثل فرنی شود. اگر 
خیلی غلیظ شد به آن شیر اضافه کنید. نمک و فلفل هم 
بریزید و مواد را با هم مخلوط کنید )ماکارونی، سس و 
مایه بادنجان(. بعد در ظرف چرب ش��ده ریخته و پنیر 
پیتزای رنده شده را هم روی آن بپاشید. در فر 200 درجه 
سانتی گراد به مدت 30 الی 35 دقیقه قرار داده تا پنیر آن 

طالیی شود.

اودونتو گلوسم 
Odontoglossum

 مریم عطاران
فرار و بیزاری از مدرسه، 
همواره ترس کودکان از 
درس و مدرسه در سال 
اول دبس��تان را ب��ه یاد 
می آورد. اما واقعیت این 
اس��ت که: فراری بودن 
از مدرسه فقط به دوران 
کودکی مربوط نمی شود 
بلكه این مشكل می تواند 
در همه سال های دوره 
دبس��تان و حتی دوران 
راهنمایی وجود داش��ته 
باش��د ام��ا در برخی از 
موردها با ورود فرزندان 
نوجوان به مقطع دبیرستان 
و ی��ا س��ال های باالتر 
ناگهان فرار و بیزاری از 
 مدرس��ه، بروز می کند. 
به طور حتم هیچ اتفاقی 
در خ��الل ای��ن م��دت 
ش��كل نگرفته بنابراین: 
ف��راری ش��دن برخی از 

نوجوانان از مدرس��ه، علت خاص خ��ود را دارد. به 
بهانه آغاز سال تحصیلی جدید قصد داریم به بررسی 
این مس��أله و راه های کن��ار آمدن ب��ا آن بپردازیم. 
هر چه که به س��ال های آخر مدرس��ه و دبیرس��تان 
نزدیک می ش��ویم، به میزان فش��ار و تنش��ی که به 
 فرزندان نوجوان وارد می گردد، افزوده می ش��ود و

به همین دلیل اضطراب نوجوانان فزونی می یابد. این 
شاید یک خبر بد باشد اما خبر خوب این است که: 
به طور کلی بیشتر نوجوانان با گذر زمان با این شرایط 
کنار آمده و از شدت اضطراب و استرس شان کاسته 
می ش��ود. و بین 15-14 سالگی این اضطراب ها به 
اوج خود می رس��د. نگرانی در مورد آینده )رفتن به 
دانش��گاه و انتخاب رشته و انتخاب شغل و...( فشار 
والدین و همچنین حجم سنگین کتاب های درسی 
هم��ه و هم��ه از عامل ه��ای اس��ترس زا در دوران 
نوجوانی اس��ت. اگ��ر علیرغم همه این فش��ارها و 
استرس ها فرزند ش��ما هنوز دارای انگیزه و با ذوق 
و شوق و حرارت مشغول به درس و مدرسه است، 
شما می توانید بسیار امیدوار باشید که آینده ای موفق 
در انتظار فرزندتان می باش��د. اما در صورتی که این 
فشار و اس��ترس ها فرزندتان را سردرگم و شما را 
کالفه کرده بهتر است که به این مطالب توجه داشته 
باشید. شاید هر نوجوانی در طی این دوران پر فشار، 
از یک موضوع خاص ف��رار کند. برای مثال: برخی 
از نوجوان��ان از حض��ور در جم��ع بیزارند، برخی 
دیگر از هم صحبتی با اطرافی��ان و... و برخی دیگر 
از نوجوانان از مدرس��ه فراری اند. اگر نوجوان شما 
از این دس��ته از افراد است، باید بدانید که رفتار او به 

طور حتم ی��ک دلیل خاص دارد. یكی از مهم ترین 
دلیل این مس��أله می تواند درگیری با معلم یا دیگر 
اولیای مدرسه )مانند: معاون یا مدیر مدرسه و...( باشد 
که این اتفاق یكی از دشوارترین مشكل های دوران 
تحصیل نوجوانان به شمار می رود. اگر مطمئن شدید 
که علت اصلی سرباز زدن فرزندتان از مدرسه رفتن، 
درگیری و مشكل با اولیای مدرسه است، در این زمان 
الزم اس��ت که والدین نقش مستقیم و بدون واسطه 

خود را برای برطرف کردن این مشكل ایفا کنند.
چگونه كمك كنیم؟ در این گونه موردها راهنمای 
خوبی برای فرزندتان باش��ید. مح��رم راز فرزندتان 
باشید و در جریان مش��كل او قرار بگیرید( به طور 

حتم مشكل او را به سرعت حل خواهید کرد.
توج��ه کنی��د: اکنون زم��ان س��رکوفت زدن، ایجاد 
نوج��وان، ش��كنجه  فرزن��د  در  گن��اه  احس��اس 
روان��ی نوجوان و... نیس��ت. هر چه س��ریع تر این 
اختالف و مش��كل باید رفع ش��ود تا فرزند ش��ما 
 ه��ر چ��ه زودتر ب��ه درس و مدرس��ه بازگش��ته و 

نگرانی هایش متوقف گردد.
سه دلیل عمده برای فرار نوجوان از مدرسه وجود 

دارد:
گاه��ی اوقات زورگوئ��ی و تهدید همس��االن و یا 
همكالسی ها در مدرسه باعث در هم شكستن غرور 
نوجوان می ش��ود. اگر می بینید فرزندتان از مدرسه 
بیزاری می کند، احتمال این مسأله را در نظر بگیرید.

فقدان سازگاری نوجوان با شرایط جدید تحصیلی به 
خصوص در هنگام تغییر مقاطع تحصیلی، یكی دیگر 

از علل مقاومت نوجوان در برابر مدرسه است.
نگرانی های عاطفی و هیجانی نوجوانان، اضطراب 

در  اس��ترس  امتح��ان، 
هن��گام صحب��ت کردن 
از  نگران��ی  جم��ع،  در 
ارزیاب��ی همس��االن و... 
همه می توان��د از دیگر 
مقاوم��ت  علت ه��ای 
نوج��وان باش��د. اولیای 
باید  همیش��ه  مدرس��ه 
ش��ماره تم��اس والدین 
نوجوان را در دس��ترس 
در  و  باش��ند  داش��ته 
 صورتی که قرار اس��ت 
دان��ش آم��وزی م��دت 
مدرس��ه  از  روز  چن��د 
اخراج گردد این مس��أله 
را ب��ه  اط��الع خانواده 
وی برسانند و تا آنجا که 
ممكن است والدین را به 
مدرسه احضار نمایند. با 
توجه به ارزش و اهمیت 
تحصی��الت در زندگی 
افراد، به نظر می رس��د 
که قبل از آنكه مشكل و 
بدرفتاری های دوران نوجوانی تبدیل به مشكل های 
ح��اد گردد، باید برای رفع آنه��ا اقدام نمود. یكی از 
این اقدام ها که در مدرس��ه اتفاق می افتد، مس��أله 
اخراج و محرومیت اس��ت. بدیهی است: اخراج از 
کالس یا مدرس��ه برای دانش آموز نوجوان بس��یار 
 س��خت و سنگین است به خصوص اگر این اخراج 
)5-3 روزه باشد( و یا به معنای اخراج واقعی )انتقال 
از مدرسه ای به مدرسه دیگر(. در هنگام اعمال این 
ن��وع تنبیه ها خانواده نوجوان ب��ه طور حتم باید در 
جریان قرار بگیرند و به همین علت است که اولیای 
مدرسه همیشه باید شماره تماس والدین نوجوان را 

در دسترس داشته باشند.
به خاطر داشته باشید كه:

اگر متوجه شدید که اخراج فرزندتان، تنبیه مناسب 
و در خ��ور اوس��ت، تعصب را کنار گذاش��ته بدون 
طرفداری از فرزندتان و همواره از مسئوالن مدرسه 

حمایت الزم را بنمایید. 
در مدت اخراج موقت فرزندتان، مراقب باش��ید که 
او اوق��ات خود را به بیهودگی نگذراند و از تكالیف 
مدرسه جا نماند و مسئولیت های محوله را در منزل 

)و با نظارت شما( انجام دهد.
اخراج دایم )تغییر مدرس��ه نوجوان به علت برخی 
بی انضباطی ها( یكی از آخرین روش های تنبیهی 
است که در قبال دانش آموزان متخلف اجرا می گردد. 
البته اخراج دایم از مدرسه دارای شراط خاص است 
و تصمی��م گیری در مورد آن ب��ه طور حتم نیازمند 
برگزاری کمیت��ه انضباطی مختص همان مدرس��ه 

است.

فرار از مدرسه
گلخند

پیشبند

ضررهاي زایمان به طریقه سزارین

جوان و خانواده

اسپاگتي سبزیجات

در سال های اخیر؛ مادران بیشتر ترجیح می دهند 
از روش سزارین برای زایمان استفاده کنند و..

این مسأله تا آنجا پیشرفت کرده که آمار سزارین 
در ای��ران 4 برابر اس��تاندارد جهانی اس��ت و 
کارشناس��ان درباره روند رو به رشد آن هشدار 
می دهند. از سوی دیگر: مادران نیز به دلیل نداشتن 
آگاهی کافی نسبت به زایمان طبیعی و سزارین به 
اشتباه رو به سزارین می آورند. بارداری و زایمان 
 قس��مت مهمی از زندگی خانم هاست و تأثیر 
قابل مالحظ��ه ای بر زندگی آنها دارد. بنابراین 
تصمیم گیری در مورد آن مهم و قابل توجه است. 
پس این سؤال که چه روشی برای زایمان بهتر 
است، همیشه برای آنان مطرح خواهد بود. اما 
باید با اطالعات صحیح و با توجه به نظر پزشک 
 معالج نسبت به انتخاب روش مناسب اقدام کرد. 
»دکت��ر ثریا عالمی«، متخص��ص و جراح زنان 

و زایم��ان در م��ورد انتخاب روش مناس��ب زایمان 
می گوید: خانم ها اطالعات متفاوت و متنوعی درباره 
این مطلب دریافت می کنند. اما آنها ممكن اس��ت به 
اش��تباه از عوارض زایمان طبیعی نكاتی بشنوند و به 
س��زارین روی آورند. وی می افزاید: از طرف دیگر: 
درد زایمان باعث می ش��ود م��ادران تمایل زیادی به 
سزارین داشته باشند. در ضمن برخی از پزشكان نیز به 
منظور درآمد بیشتر، مادران را به سمت سزارین سوق 
می دهند. بنابراین در برخی موارد هم از جانب پزشک 
و هم بیمار تمایل به سزارین وجود دارد. در حالی که 
باید اطالعات دقیق و مش��خص در مورد عوارض و 
مش��كل های زایمان طبیعی برای مادر و نوزاد داشته 

باشیم تا بتوانیم از روش سزارین استفاده کنیم.
تبعات زایمان برای مادر: دکتر عالمی درباره مشكالتی 
که ممكن اس��ت در اثر زایمان برای مادر پیش بیاید، 
می گوید: به طور کلی بارداری باعث بروز مشكالت و 
اختالالتی در سیستم ادرار و مدفوع می شود. مشكالتی 
مانند: افتادگی مثانه و به دنبال آن تكرر و مشكل های 
ادراری و دیگر مشكل های دفعی. البته این مشكل ها 
همیشه در زایمان طبیعی به وجود نمی آید، اگرچه به 

دنبال زایمان طبیعی این عوارض بیش��تر است. این 
پزشک متخصص زنان تأکید می کند: افتادگی مثانه به 
معنی تغییراتی است که در بافت ناحیه مثانه ایجاد شده 
و مادر را در سال های آینده دچار مشكل بی اختیاری 
ادرار می کند. که در هنگام سرفه کردن اتفاق مي افتد 
البته این حالت ممكن است در کسانی که حتی زایمان 
نكرده اند نیز پیش بیاید، ولی در میان کسانی که 4 یا 
5 مرتبه زایمان داشته اند شایع تر است، به خصوص 
 اگ��ر زایمان ه��ا به ص��ورت طبیعی باش��د. به گفته 
دکتر عالمی: عفونت و خونریزی از دیگر مشكل های 
زایمان طبیعی اس��ت. پارگی مح��ل زایمان از دیگر 
عوارضی اس��ت که ممكن اس��ت به عل��ت زایمان 
طبیعی روی دهد. ولی این مشكل ها خیلی کم پیش 
خواهند آمد. در حقیقت می توان گفت: چند ماه پس 
از زایمان طبیعی مش��كل خاصی برای سالمت مادر 

پیش نمی آید.
پیامدهای سزارین: دکتر عالمی درباره مشكل های 
سزارین می گوید: خونریزی های به دنبال سزارین و 
عفونت های محل عمل و رحم به طور نسبی 2 برابر بیشتر 
از زایمان طبیعی است و برخالف تصور عموم افراد، 
سالمت مادر در سزارین بیشتر در معرض خطر قرار 

 می گیرد. به گفته وی، مسأله بیهوشی نیز می تواند 
مش��كل هایی را برای م��ادر به وج��ود آورد. 
سزارین در هر صورت یک عمل جراحی است 
و به دنبال آن مشكل هایی ناشی از جراحی نیز 
ب��رای مادر پیش خواهد آمد که ممكن اس��ت 
سالمت مادر را تهدید کند. ضمن این که پس از 
سزارین ممكن است چسبندگی هایی در داخل 
شكم مادر به وجود آید. هنگامی که بیمار چند 
نوبت س��زارین شده باشد، احتمال این مشكل 
بیشتر ش��ده و باعث دردهای زیاد زیر شكم و 
داخل شكم مادر می ش��ود و درمان قطعی هم 
برای آن وجود ندارد. دکتر عالمی می افزاید: از 
دیگر عوارض سزارین می توان به مشكل های 
ادراری مانند: سوزش ادرار، عفونت های ادراری 

و درد ناحیه مثانه پس از سزارین اشاره کرد.
ــی: مهم تر از  ــس از زایمان طبیع ــادابی پ ش
این موردها س��رحالی و ش��ادابی مادر پس از زایمان 
طبیعی اس��ت. مادری ک��ه زایمان طبیع��ی می کند، 
هم��ان روز پ��س از زایم��ان ب��ه راحت��ی می تواند 
کارهای مرب��وط به خود و بچ��ه اش را انجام دهد، 
 ولی کس��ی که س��زارین می کن��د، چن��د روز باید 
به طور کلی استراحت کند. دردهای پس از سزارین 
نیز خیلی زیاد است به طوری که مادر نیاز به مسكن 
دارد. در حالی که به صورت معمولی و طبیعی مادر 7 
تا 8 ساعت قبل از زایمان طبیعی درد خواهد داشت، 
ام��ا در مورد س��زارین این درد چن��د روز ادامه پیدا 
می کند. این متخصص زن��ان و زایمان ادامه می دهد: 
مادر می تواند پ��س از فقط یكبار س��زارین، زایمان 
 طبیعی داشته باشد. اما مادران اغلب این نكته را نادیده 

می گیرند. 
در چنین ش��رایطی ممكن اس��ت خانمی 2 یا 3 بار 
تحت عمل جراحی قرار گیرد و همین مسأله باعث 
می شود احتمال چسبندگی ها و دردهای ناشی از آن 
هم بیشتر شود. این چسبندگی ها هم خود می توانند 
 مشكل هایی از جمله: گوارشی را برای بیمار به وجود 

آورند.

مدیر بانک خون بندناف رویان گفت: به خانواده هایی 
که فرزند مبتال به تاالسمی دارند، توصیه می شود خون 
بند ن��اف فرزند دوم خ��ود را در بانک خون ذخیره  

کنند. 
 مرتض��ی ضراب��ی، در گفتگ��و ب��ا  ف��ارس گفت: 
به خانواده هایی که یک ریسک فاکتور دارند توصیه 
می شود که خون بند ناف نوزاد خود را در بانک خون 
بند ناف ذخیره کنند. وی افزود: خانواده هایی که یک 
فرزند مبتال به تاالس��می یا سرطان دارند، باید سعی 
کنند که برای بارداری های دوم، خون بند ناف فرزند 
دوم را در این بانک ها ذخیره کنند تا بتوانند در صورت 
نیاز از این خون فریز شده که حاوی سلول های بنیادی 
اس��ت برای درمان فرزندان خود استفاده کنند. مدیر 
بان��ک خون بند ناف رویان افزود: در این بانک، ما به 
خانواده هایی که ریسک فاکتورهایی مانند داشتن فرزند 
مبتال به تاالسمی یا سرطان دارند تسهیالت ویژه ای 
اختص��اص می دهی��م. وی ادامه داد: م��ا موردهایی 
داش��ته ایم که یک خانواده مبتال به فرزند تاالسمی یا 
سرطان داش��ته اند که مادر در بارداری دوم، خون بند 
ن��اف فرزند دوم را فریز کرده و هم اکنون این نمونه 
برای فرزند اول قابل اس��تفاده و پیوند است. ضرابی 

 گفت:  هم اکنون خانواده ای در س��یرجان هستند که 
به علت ازدواج فامیلی فرزند اول آنها دچار مش��كل 
اس��ت که با فریز کردن خون بند ن��اف فرزند دوم، 
می توانند این مشكل را برطرف کنند. وی اضافه کرد: 
این نمونه فریز شده به طور 100 درصد برای فرزند 
اول قابل پیوند اس��ت و باید این پیوند در بیمارستان 
ش��ریعتی انجام ش��ود. وی ادامه داد:  در ماه گذشته 
این بیمار سیرجانی توسط همكاران ما در بیمارستان 
شریعتی فریز شده ولی آنها اعالم کردند که حال این 
بیمار برای انجام پیوند مساعد نیست و ما منتظر هستیم 
تا بیمارستان شریعتی زمان مناسب برای پیوند را اعالم 
کند تا این کودك 9 س��اله درمان ش��ود. به گزارش 
فارس، جفت و بند ناف نوزاد از ضایعاتی اس��ت که 
پس از تولد نوزاد به دور انداخته می شد. مطالعه های 
کارشناس��ان نش��ان می دهد خون بند ن��اف حاوی 
سلول های بنیادی با ارزشی است که با قدرت تكثیر 
در تمام س��لول های بدن قادر است در موردهایی که 
نوزاد و خانواده وی نیازمند ترمیم ارگانی باشند، مورد 
استفاده قرار گیرند. این سلول ها برای نیازهای احتمالی 
آینده طفل و خانواده وی نگهداری می شوند و با تطابق 

ویژگی های سلولی قابل استفاده خواهند بود.

همان طور که می دانید، ورزش منظم برای سالمتی 
بسیار مهم است، اما چه ورزشی می تواند فرزند 
ش��ما را به خود عالقه مند س��ازد و در عین حال 
برایش مفید هم باش��د؟ در اینجا ما یک راهنمای 
کوچ��ک درباره ورزش های مناس��ب بچه ها به 

شما ارائه می کنیم.
ــود؟  آیا وزش باعث افزایش قد بچه ها می ش
ورزش برای همه بچه ها توصیه می شود، اما باید 
شرایط خاصی بر آن حاکم باشد. در واقع اعمال و 
رفتار بچه ها کمتر حس��اب شده و تمرکزشان نیز 
کمتر اس��ت. به ویژه که آنها باید رشد هم بكنند. 
اگ��ر ورزش مانع افزایش قد نش��ود و به جریان 
رشد آسیبی نرساند، با این وجود باز هم تأثیرهایی 
دارد: ورزش های ش��دید و سنگین جریان رشد 
را کن��د می کنن��د. البته برخ��ی وقت ها ورزش 
ک��ردن نتیجه های بهتری به هم��راه دارد و باعث 
افزایش قد می ش��ود. به خاطر همه این علت ها، 
 مهم اس��ت که ب��ه فرزندتان بفهمانی��د که بدنش 
محدودیت هایی دارد و او باید به این محدودیت ها 

توجه داشته باشد.
ــرای بچه ها: با این که طی س��الیان  ــكتبال ب بس
متمادی بس��كتبال بس��یار رایج و هم��ه گیر بود، 
امروزه تمایل کمتری به آن نش��ان داده می شود. 
اما باید دانست که این ورزش منافع بسیار زیادی 
دارد. ورزش گروهی که فرد را به احترام گزاردن 
به قانون های رقابت ترغیب و تش��ویق می کند، 
حس استقامت و هماهنگی با دیگران را در بچه ها 
می پروراند. بسكتبال به خصوص برای بچه هایی 
که ب��ه خاطر قد بلندش��ان خجالت می کش��ند، 
توصیه می ش��ود. آنها در این رشته شانس زیادی 
 دارند. برای بچه های کوچ�ک تر )زیر 12س��ال( 
مینی بس��كتبال و حت��ی برای بچه ه��ای خیلی 
کوچک تر بیبی بسكت)baby basket( وجود 

دارد. 
و به غیر از بسكتبال؟ تمام ورزش های گروهی 
دیگر مانند هندب��ال، فوتبال، والیب��ال، بیس بال، 
هاکی )روی یخ یا چم��ن( و... می توانند مزایای 
بس��یاری از تمرین با قانون های س��ختگیرانه در 

گروه را برای فرزند شما به ارمغان بیاورند.
ــا: هنرهای رزمی  ــرای بچه ه ــای رزمی ب هنره
)مانن��د کاراته، جودو، آی کی��دو، تكواندو، و...( 

می توانند به بچه هایی که خیلی خشن هستند و یا 
بالعكس، اعتماد به نفس پایینی دارند، بسیار کمک 
کنن��د. از لحاظ فیزیكی، هر یک از این ورزش ها 
خصوصیت های خ��اص خود را دارند ولی همه 
آنها انعط��اف، هماهنگی و اس��تقامت را تقویت 
می کنند. دوره های مقدماتی ورزش های رزمی 

می توانند از حدود 4 یا 5 سالگی شروع شوند.
ــی؟ ورزش های  ــای رزم ــر از هنره ــه غی و ب
مب��ارزه ای بس��یاری وج��ود دارند، مانن��د تمام 
رش��ته های بوکس، همچنین شمش��یربازی و.... 
ای��ن ورزش ها مزایای بس��یاری دارند: اما با این 
حال ممكن است خشونت را حفظ کنند، بیشتر از 
آنكه آن را جهت دهی کنند. بنابراین باید حواستان 

باشد.
ــا: تنیس روی میز  ــس روی میز برای بچه ه تنی
ورزشی است که بیشتر خانواده ها، آن را در بافت 
ورزشی نمی بینند. با این وجود این ورزش ضوابط 
بس��یار س��ختی دارد که نیازمند مهارت، سرعت 
 و تمرکز بس��یار باالیی اس��ت. بچه ها می توانند 
تنی��س روی میز را از حدود 7 س��الگی ش��روع 
کنن��د. این ورزش نیز مانند تمام ورزش هایی که 
با راکت انجام می ش��وند، بر خالف ورزش های 
تیم��ی، نیازی به چندین نفر ب��رای برگزاری اش 

ندارد.
ــز؟ ورزش های  ــس روی می ــه غیر از تنی  و ب
دیگری که با راکت انجام می ش��وند، عبارتند از: 
تنیس، بدمینتون، اسكواش و.... سن آغاز تمام آنها 

یكسان است.

افزایش س��ن، قابلیت باروری را در زنان بیش از 
م��ردان تحت تأثیر قرار می ده��د طوری که زنان 
سریع تر از مردان قدرت بچه دار شدن را از دست 
می دهن��د. زنان در بین س��نین 20 تا 24 س��الگی 
باالترین قابلی��ت باروری را دارن��د و با افزایش 
سن احتمال بچه دار ش��دن آنها کاهش می یابد و 
 احتمال ناباروری بیش��تر می شود. س��ن ازدواج، 
ن��ه فقط در ایران بلكه در بس��یاری از جوامع در 
سراس��ر دنیا افزایش یافته اس��ت. آمارها نش��ان 
 می ده��د، از س��ال 1980، تع��داد زنان��ی که در

30 س��الگی اقدام به بچه دار شدن می کنند، بیش 
از گذش��ته افزایش یافته است، در حالی که تعداد 
زنانی که پیش از 30 س��الگی بچه دار می ش��وند، 
بسیار کم شده است. عامل های زیادی در زندگی 
زوج ها منجر ش��ده اس��ت که تمای��ل به بچه دار 
ش��دن ب��رای آنها اهمیت کمتری داش��ته باش��د. 
همان طور که گفتیم، ادامه تحصیل، بهبود وضعیت 
اقتصادی و جایگاه اجتماعی و تالش برای داشتن 
 شغل مناسب از عامل هایی است که موجب شده 
زوج ها، بچه دار شدن را جزو اولویت های بعدی 

خود قرار دهند. در دسترس بودن وسایل پیشگیری 
از بارداری و تأثیرهای گس��ترده و طوالنی آنها و 
افزایش آگاهی و اطالعات زوج ها از این وسایل، 
از عامل های مؤثر بر دیر بچه دار ش��دن آنهاست. 
سن به تأخیر انداختن بارداری، تا زمانی که خانواده 
به بهترین شرایط از نظر اجتماعی و اقتصادی و... 
برس��د، می توان��د روی ب��اروری زن و مرد تأثیر 
بگذارد و باروری را با مشكل مواجه کند. قدرت 
باروری در مردان، دیرت��ر از زنان از بین می رود. 
مردان قادرند مدت زمان بیشتری نسبت به زنان، 
قابلی��ت باروری خود را حفظ کنند. در 20 تا 24 
 س��الگی، احتمال ناباروری بس��یار کم و در حد
3 درصد اس��ت، اما به تدریج و با رس��یدن به 50 
سالگی احتمال ناباروری افزایش می یابد. در 20 
تا 24 سالگی زن در نهایت قدرت باروری است. 
در 30 تا 34 س��الگی به نس��بت 25 س��الگی این 
احتمال ب��ه نصف کاهش یافته، به تدریج هر چه 
زن به س��ن یائسگی نزدیک می ش��ود، از قدرت 
باروری او نیز کاسته می شود و از 35 سال به بعد 

نیز ممكن است باروری با مشكل مواجه شود.

هنگامی که نوزادمان نه گرس��نه است و نه خود 
را خیس کرده، ازکجا بفهمیم که برای چه چیزی 
گریه می کند؟ ش��ایعترین و ش��ناخته شده ترین 
علت، »گرس��نگی« اس��ت. »خیس بودن« پوشک 
ن��وزاد ه��م او را ناراحت می کن��د. گاهی اوقات 
»ادرار س��وختگی« نوزاد آنچن��ان او را بی قرار و 
بی تاب می کند که خواب و آرامش را از او و پدر 
و مادرش س��لب می کند. مس��ائل گوارشی نوزاد 
مثل »کولیک های ش��بانه«، »نفخ ش��كم«، »ترش 
کردن و باال آوردن ش��یر« و »ع��دم دفع مدفوع« 
هم از علت های گریه های ادامه دار برخی نوزادان 

است. در بعضی شرایط »احساس سرما یا گرما«، 
در نوزاد باعث ناراحتی و بی قراری می ش��ود. اما 
بعضی وقت ها ه��م جنبه های روان��ی تأثیرگذار 
می شوند. به فرض »عصبانیت یا استرس مادر« به 
نوزاد منتقل می شود و آرامش او را به هم می زند 
دیگر اینكه بی توجهی به خواس��ت نوزاد و تعلل 
در پاسخ به نیازهای او باعث »عصبانیت و خشم« 
او می شود و به اصطالح با پدر و مادر لج می کند. 
اما بعضی وقت ها هم گریه نوزاد ناش��ی از »درد« 
یا »تب و بیماری« است که باید جدی گرفته شود 

تا خدای ناکرده پشیمانی به بار نیاورد!

والدین فرزندان مبتال به تاالسمي
خون بند ناف ذخيره كنند

چه ورزشی برای فرزند شما مناسب است؟

تأثير سن زیاد روي بارداري

وقتی نوزادتان بی دلیل گریه می كند
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محمدرضا خلعتبري : 
من مسي 
ذوب آهن هستم 

خوشحالی 
رضا زاده از مدال 
طالی سليمی!

سيد محمد حسيني:
سعي مي كنم به 
راه آهن گل بزنم

 زنن��ده تک گل تیم فوتبال ذوب آه��ن اصفهان در بازي 
برگشت با پوهانگ کره جنوبي در مورد دیدار با راه آهن 
ش��هر ري به خبرنگار ما گفت: تیم راه آهن تیم خوبي است و 
مسابقه سختي را روز چهارشنبه مقابل این تیم خواهیم داشت و 
بازیكنان نباید ش��اگردان تار تار را دس��ت ک��م بگیرند و براي 
حفظ صدرنشیني باید سه امتیاز بازي را کسب کنیم. خلعتبري 
به گل خود که به نماینده کره جنوبي زد اش��اره کرد و توضیح 
داد: این گل را تقدیم به تمام ملت ایران مي کنم و خوش��حالم 
دل ایرانی��ان را ش��اد ک��ردم و من مس��ي ذوب آهن هس��تم و 
خوش��حال مي شوم که این لقب را به من بدهند، به دلیل اینكه 
مس��ي نیز براي تیمش از ج��ان و دل مایه مي گذارد. خلعتبري 
 ش��رایط اصفهان با ش��هر پوهانگ را متفاوت دانست و تأکید 
ک��رد: باید خود را با ش��رایط آب و هوایي وفق دهیم و در این 
چند روز به آب و هواي شرایط ایده آل تا حدودي رسیدیم وي 
در پایان افزود: از تیم ذوب آهن به جز من و قاس��م حدادي فر، 
اسماعیل فرهادي، ش��هاب گردان، فرشید طالبي و سید محمد 

حسیني مي توانند در تیم ملي حضور داشته باشند. 

 سرپرس��ت فدراس��یون وزنه برداري، گفت: خوشحالم 
بعد از 4 س��ال با درخش��ش س��لیمي در فوق سنگین، 

مدال طالي این دسته به ایران بازگشت. 
حس��ین رض��ازاده درب��اره عملك��رد س��لیمي در دس��ته 
فوق س��نگین رقابت ه��اي وزنه ب��رداري بزرگس��االن جهان 
اظهار داش��ت: رقابت س��ختي در این دسته بین وزنه برداران 
حاک��م ب��ود، ام��ا قهرمان م��ا با ق��درت روي تخت��ه رفت 
و بع��د از 4 س��ال م��دال طالي س��نگین وزن را ب��ه ایران 
 بازگرداند. از این موضوع خوش��حالم و به س��لیمي تبریک 

مي گویم. 
وي با اشاره به سن کم س��لیمي و آینده درخشانش تصریح 
ک��رد: با توجه به س��ن کمي که س��لیمي دارد امید زیادي به 
درخش��ش وي در المپیک 2012 لندن و کسب مدال طالي 
فوق س��نگین  المپیک داریم. البته قبل از آن باید مدال طالي 
 بازي ه��اي آس��یایي گوانگج��و را ب��ه کارنامه خ��ود اضافه 

کند. 

مدافع گل��زن ذوب آهن اصفهان تی��م راه آهن را قابل 
احت��رام دانس��ت و توضیح داد: راه آه��ن تیم خوب و 
جواني اس��ت بازیكنان آنها با ای��ن که تجربه چنداني ندارند 
 ام��ا با انگیزه جلوي تیم ما حاضر مي ش��وند حس��یني ادامه 
داد: راه آهن براي گل نخوردن به اصفهان مي آید و به همین 
دلیل بازیكنان این تیم با دفاع فشرده از دروازه خود مراقبت 

مي کنند و این کار را براي ما دشوار خواهد کرد.
 وي به گلزني خود در بازي روز چهارش��نبه مقابل راه آهن 
اش��اره کرد و گفت: تمام س��عي و تالش خ��ود را مي کنم تا 
ش��ادي را ب��ه اردوي ذوب آهن، آورم ام��ا وظیفه اصلي من 
دف��اع از دروازه تیم خودمان اس��ت و در وهل��ه بعدي اگر 
 فرص��ت مناس��بي برای��م پی��ش آمد در ام��ر گلزن��ي اقدام

کنم. 
حس��یني در پایان گفت: الهالل عربستان در رقابت هاي لیگ 
قهرمانان آس��یا تجربه زیادي دارد و به عقیده من تیم خوبي 
است که تا این مرحله باال آمده و ذوب آهن باید مراقب این 

تیم باشد. 

 زاينده رود: 
تیم هن��دبال 
باشگاه فوالد مبارکه 
اولین  در  سپاهان 
دیدار خود برابر تیم 
عربستان  المطهر 
بازی را با نتیجه 30 
کرد.  واگذار  بر26 
دیدار تیم های فوالد 
مبارک���ه سپاهان و 
المطه���ر عربستان 

برگزار آسیا  باشگاههای  جام  رقابت های  چارچوب  در  شب   یكشنبه 
شد. 

طالیی پوش��ان در نیمه اول این دیدار با نتیجه 13 بر 14 از حریف خود 
پیشی گرفتند اما در نیمه دوم و در نهایت نا باوری و با دست کم گرفتن 
حری��ف، بازی را با نتیج��ه 30 بر 26 به حریف عربس��تانی خود واگذار 
نمودند. سیزدهمین دوره مسابقه هاي هندبال جام باشگاههای آسیا از 3 تا 

15 مهرماه در بیروت لبنان برگزار می شود.

فوتبال  مل��ي  تی��م 
دومی��ن  در  ای��ران 
بازي خود در مسابقه هاي 
غرب آسیا، امروز ساعت 
17/30 ب��ه مصاف عمان 
قطبي  ش��اگردان  مي رود 
در اولین دی��دار با اقتدار 
تیم بحرین را شكس��ت 
دادند و اگر در این بازي 
ورزش��گاه  در   ک��ه 
مل��ک عبداله ش��هر امان 
برگزار ش��ود به یک تساوي برسند به دور بعدي صعود خواهد کرد. اما 
کس��اني که از قطبي انتقاد مي کنن��د در این بازی ها تیمي از او و تیمش 
کمتر از قهرماني نمي خواهند. ناصر حجازي یكي از اسطوره هاي فوتبال 
کش��ورمان دومي در این رقابت ها را فاجعه دانسته و این فشارها باعث 
ش��ده که تیم ملي نبای��د به هیچ یک از تیم هاي حاض��ر در رقابت هاي 
غرب آس��یا باج دهد از دیگر صحبت هاي منتقدان این بود که بحرین با 
تیم اصل��ي خود مقابل ایران صف  آرایي نك��رد و قطبي در جواب این 
افراد گفت: براي من فرقي نمي کند که دیگران چه مي گویند با شكست 
2 بر صفر تیم عمان مقابل بحرین، در این دیدار تیم فوتبال ایران با یک 

تساوي به دور بعد صعود مي کند. 

مدال  دارن��ده 
طالي دس��ت�ه 
ف������وق س��نگین 
وزنه  ب�رداري گفت: 
است�رس مسابقه ه��ا 
باعث ش��د تا نتوانم 
از بیش��ترین توان��م 
استفاده کنم و کارایي 
بدن��م پایی��ن آم��د. 
به��داد س��لیمي در 

خصوص کس��ب عنوان قهرماني 
دس��ته فوق س��نگین وزنه برداري 
جه��ان اظه��ار داش��ت: حریفان 
سرسختي در این دوره از رقابت ها 
حضور داش��تند و خوش��حالم که 
توانس��تم مدال طالي دسته فوق 
س��نگین را از آن خ��ود کنم. وي 
درباره ناکامي خ��ود در باال بردن 
وزن��ه 247 کیلوگرمي در حرکت 
دو ضرب خاطرنش��ان کرد: تمام 
تالش خود را انجام دادم، اما اتفاق 
ورزش��ي اس��ت و نمي توان از آن 
دوري کرد. مطمئن باشید کم کاري 
نكردم. س��لیمي افزود: در حرکت 
یک  ضرب نیز مي توانستم رکورد 

بهتري را به دس��ت 
آورم و در تمرین ها 
بیش از این وزنه زده 
ب��ودم، اما اس��ترس 
باعث شد  مسابقه ها 
تا نتوانم از بیشترین 
توانم استفاده کنم و 
پایین  بدن��م  کارایي 
آمد. وزنه بردار دسته 
ایران  فوق س��نگین 
درباره کسب موفقیت در بازي هاي 
آسیایي گوانگجو عنوان کرد: تمام 
تالش خود را انجام خواهم داد تا 
در ای��ن رقابت ها نیز ب��راي ایران 

افتخارآفریني کنم. 
هفتاد و هشتمین دوره رقابت هاي 
وزنه برداري بزرگساالن جهان از 25 
شهریورماه در آنتالیا ترکیه آغاز شد 

و یک شنبه شب به پایان رسید. 
تی��م ملي ای��ران در ای��ن دوره از 
رقابت ه��ا ب��ا 7 نماینده ش��رکت 
داش��ت که موفق به کس��ب یک 
نش��ان ط��ال، 2 نقره و ی��ک برنز 
 و کس��ب جایگاه شش��مي تیمي 

شد. 

ناكامی سپاهان در اولين مصاف

ايران با يك تساوي صعود مي  كند 

خبرها

همراه با گوانجو

ت
ک

یم
ن

حاشیه

آتش زير خاكستر زبانه خواهد كشيد

پاييز روابط قلعه نوعی و ساكت

برزيل: 14 مهر، ايران: 15 مهر
تناقص در تاریخ برگزاري دیدار دوستانه تيم هاي فوتبال ایران و برزیل 

در حالي که مس��ئوالن ایراني از برگ��زاري دیدار 
دوس��تانه با برزیل در تاری��خ 15 مهر خبر داده اند، 
چنین تاریخي در س��ایت رسمي فدراسیون فوتبال 
برزیل دیده نمي ش��ود. در شرایطي که اخبار ضد و 
نقیضي در مورد بازي احتمالي مردان افشین قطبي 
و مانو منس��ز )مربي برزیل( در رسانه هاي جهاني 
انتش��ار یافته، فدراس��یون فوتبال برزیل بدون ذکر 
هیچ  نام��ي از حریفان تدارکاتي، در س��ایت خود 
تنها به اعالم اس��امي 23 بازیكن دعوت شده براي 
دو تاریخ 6 و 13 اکتبر )14 و 21 مهرماه ( بس��نده 
کرده اس��ت. نكته مهم این است که در خبر سایت 
رسمي فدراس��یون فوتبال برزیل، 14 و 21 مهر به 
عنوان تاریخ برگزاري دو دیدار دوستانه برزیل یاد 
ش��ده و این در حالي است که رئیس کمیته روابط 

بین الملل فدراسیون فوتبال ایران، 15 مهر را تاریخ 
برگزاري ای��ن بازي در ابوظبي امارات اعالم کرده 

است. 
این نحوه اطالع  رساني در حالي صورت گرفته که 
دو روز قبل براي اولین  مرتبه خبرگزاري شین هوا، 
خبري مبني بر اینكه در تاریخ 15 مهرماه در ش��هر 
ابوظبي دیدار ایران و برزیل انجام خواهد شد روي 
خروج��ي خود ق��رار داد. پس از انتش��ار این خبر 
عب��اس ترابیان، رئیس کمیته بین الملل فدراس��یون 
ایران انجام بازي در تاریخ مذکور را تأیید کرد. در 
عین حال یک سایت خبري در کشور قهرمان پنج 
دوره جام جهاني، عنوان کرد مانو منسز، بازیكنانش 
را ب��راي بازي هاي م��اه اکتبر)10 مهرم��اه الي 10 
آبان ماه 1389( برگزیده اس��ت. ای��ن منبع برزیلي 

احتم��ال داد که یک بازي مقابل ایران به طور دقیق 
در میانه مهرماه در ابوظبي اس��ت و دیداري دیگر 
مقاب��ل حریفي از اروپا یا آفریق��ا در لندن خواهد 
بود. این اخبار منتشرشده البته مورد تأیید مسئوالن 
برزیلي قرار نگرف��ت. درپي این گزارش، روزنامه 
اوگلب��و نیز ب��دون ذکر نامي از مح��ل انجام بازي 
ب��ه نحوي دیگر ب��ه موضوع بازي دوس��تانه ایران 
و برزی��ل پرداخ��ت و عنوان کرد ک��ه زمان انجام 
ای��ن دی��دار در تاری��خ 16 آبان م��اه خواهد بود. 
فدراس��یون فوتبال برزیل این خبر را تا این لحظه 
م��ورد تأیید قرار نداده اس��ت با توج��ه به قدمت، 
اعتبار و افتخارهاي بي ش��مار برزیل در عرصه این 
ورزش در س��طح جهاني، چنین رفتاري در عرصه 

اطالع رساني عجیب به نظر مي آید. 

راضيه اميريان
لیگ، گویی که پوس��ت انداخته! مثل درختی 
که در بهار، تنه خش��كش را با الیه ای جدید 
می پوش��اند و س��بزی اش را به رخ می کشد. 
ام��ا با این تف��اوت که بهار لی��گ دهم، برای 
بارورش��دن، نیازی جدی به زمان و فرصت 
کافی داش��ت. لیگ در حقیقت ماهیتی جدید 
را از خ��ود نش��ان داده اس��ت؛ ماهیت��ی که 
سال های س��ال از داش��تن و بهره بردن از آن 
محروم بودیم. مهم ترین شاخصه لیگ جدید، 
بی شک س��ازندگی آن است. به تیم های لیگ 
ن��گاه کنی��د. در حقیقت دو گ��روه متفاوت 
می بینیم؛ گ��روه اول را متمول هایی بی دغدغه 
تش��كیل داده اند که با خیالی آسوده دست در 
جیب می برند و بی آنكه نگران عاقبت خرج 
خود باشند، هزینه های گزافی برای رسیدن به 
کرس��ی اول متحمل می شوند. استیل آذین و 
س��پاهان نمونه ای روشن از این گروه هستند. 
یكی خصوص��ی و با مخارجی ش��خصی و 
دیگری باش��گاهی صنعتی که سال هاست در 
مورد چگونگی هزینه کردنش از حساب های 
 دولتی بحث و جدل وجود دارد. س��پاهان و
اس��تیل آذین البته مهمتری��ن و پرجاذبه ترین 
تیم های لیگی هس��تند که نقش پررنگ خود 
را در فص��ل نقل و انتقاالت ب��ازی کردند و 
چهره هایی خبرساز )فقط( در آن مقطع زمانی 
بودند. اما همین نمایندگان باشگاه های متمول و 
در حقیقت ثروتمندترین باشگاه های ایران، در 
لیگ جاری، عملكردی پایین تر از حد تصور را 
ارائه کرده اند. نه خبری از کهكشان  هاست و نه 

آنها را در کورس قهرمانی می شود دید.
گروه دیگر، تیم هایی هس��تند که سال هاست 
بدون هزینه های سرس��ام آور و فقط براساس 
دارایی های��ی که خود می س��ازند رو به جلو 
حرکت می کنند. ذوب آهن نمونه شاخص این 
مجموعه است. باشگاهی که نه خریدی بزرگ 
داش��ته و نه مجموعه بازیكنانش را هر فصل 
دچار تغییر و تحول می کند. پاس همدان مثالی 
دیگر است و البته نفت تهران و حتی صنعت 
آبادان. طعنه انگیز اس��ت که می بینیم هزینه 8 
بازیكن ثابت سپاهان، برابر با کل بودجه پاس 
همدان در طول فصل جاری است. آنچه لیگ 
دهم به ما نش��ان می دهد، از دل همین قیاس 
ساده برمی آید. قیاسی میان داراهای نزول کرده 
و ندارهای صعود کرده. پاس در اصفهان مقابل 
س��پاهان تا دقیقه هاي پایانی شانس پیروزی 
داش��ت و روی یک حادث��ه گل می خورد و 
می بازد. نفت در تهران استیل آذین را متوقف 
می کند. آیا این اتفاق ها را می توان تا به امروز 
که داریم به دهمین هفته لیگ، س��المی گرم 

می کنیم اتفاقی و روی حادثه قلمداد کنیم؟
لیگ جدید با چهره ای نو نوار به میان ما آمده 
است. آرام آرام تیم هایی که صرف پول داری 
و پول دور ریختن )یا به عبارتی پول به جیب 
دالل ه��ا ریختن( را تمام دالی��ل کافی و الزم 
ب��رای قهرمانی می دانند، روی دیگر س��كه یا 
همان جوانگرایی و سازندگی را می بینند. دو 
نفت و یک پاس، نمونه هایی امیدوار کننده از 
زنده ش��دن روح سازندگی در لیگ هستند و 
البته ناکامی های استیل آذین و سپاهان به این 
معادله رنگی جدی تر می دهد که برای آقایی 
کردن در لیگ، حتی می توان با تیمی ناشناخته 

وارد لیگ شد.

صبوری تا کی؟

واترپلو به دنبال فرصت 
حضور در گوانگجو

ناظر کمیته ملي المپیک در رش��ته واترپلو گفت: نباید 
ش��انس حضور واترپلوي ایران در بازي هاي آس��یایي 
گوانگج��و را از دس��ت داد. محس��ن رضواني عنوان 
کرد: به عنوان ناظر این رش��ته ب��ه کمیته ملي المپیک 
اعالم کرده ام که باید تیم ملي واترپلوي ایران فرصت 
حضور در گوانگجو را داش��ته باش��د؛ چرا که اگر این 
ش��انس را از تیم بگیریم، ای��ن ورزش از بین خواهد 
رفت و دیگر انگیزه اي براي بازیكنان این رشته وجود 
نخواهد داش��ت. وي با اش��اره به این که هفته جاري 
وضعیت اعزام این تیم به چین مش��خص خواهد شد 
تصریح کرد: با توجه به زمان کوتاه باقي مانده تا آغاز 
بازي هاي آسیایي گوانگجو، هنوز مربي خارجي وعده 
داده شده از سوي فدراسیون به ایران نیامده است، هر 
چند که تیم ملي در اردوي اصفهان تمرین هاي خوبي 
را پش��ت س��ر گذاشته اس��ت؛ اما نیاز است تا هر چه 
زودتر تكلیف مربي مش��خص ش��ود. ناظر کمیته ملي 
المپی��ک افزود: هنوز تع��دادي از بازیكنان مطرح تیم، 
خارج از اردوي تیم ملي هستند که باید وضعیت آنها 
نیز براي تقویت تیم اعزامي مش��خص شود. تیم ملي 
واترپلوي ایران در بازي هاي آس��یایي دوحه با کسب 

عنوان چهارمي به کار خود پایان داد. 

پرتاب 70متر برای رسيدن 
به سكوی گوانگجو

رکورددار پرتاب چكش ایران گفت: براي رس��یدن به 
مدال بازي هاي آسیایي گوانگجو، باید بیشتر از 70متر 
پرتاب کنم.کاوه موسوي با اشاره به مسابقه هاي غرب 
آس��یا عنوان ک��رد: با رکورد 69 متر و 71 س��انتي متر 
پس از پرتابگر کویتي با رکورد 75 متر دوم ش��دم این 
در حالي اس��ت که براي رس��یدن به مدال بازي هاي 
آسیایي گوانگجو باید بیش��تر از 70 متر پرتاب داشته 
باش��م. وي افزود: با آمدن مربي جدید و با صالحدید 
وي تكنیک پرتاب م��ن تغییر کرد؛ اما هنوز این تغییر 
تثبیت نشده است، به طوري که من در 3 میدان رقابتي 
اخیر روي رکورد 69 متر ثابت مانده ام؛ اما در جریان 
تمرین ه��ا رکوردهاي خوب��ي را به ثبت مي رس��انم. 
موس��وي گفت: مربي ام معتقد اس��ت ک��ه در مرحله 
چهارم رقابت هاي باشگاهي مي توانم به رکورد خوبي 
دست پیدا کنم و نباید نگران باشم، با این وجود براي 
اع��زام به بازي هاي آس��یایي گوانگجو، رکورد 69 متر 
کافي است، چرا که این رکورد نفر چهارم دوحه است؛ 
اما اگر مدال بخواهیم باید باالي 70 متر پرتاب داش��ته 
باش��م. رک��ورددار پرتاب چكش ای��ران در خصوص 
ش��رایط تمریني گفت: در شهر خود تمرین مي کنم و 
از ش��رایط راضي هس��تم پیش از اعزام به مسابقه هاي 
غرب آسیا فدراسیون بخشي از حقوق ماهیانه ما را نیز 

به حسابمان واریز کرد. 

ورزش

تولد هركولی ديگر 
در وزنه برداری ايران

پيروزی فوالد ماهان در گام نخست
تیم واترپلوي فوالد ماهان مسابقه هاي لیگ برتر کشور را با پیروزي آغاز 
کرد و توانست با نتیجه 10 بر4 از سد تیم نفت و گاز گچساران عبور کند 
نیمه نخست این مسابقه، 7 بر 4 به سود نماینده اصفهان به پایان رسید دیدار 
دو تیم فوالد ماهان اصفهان و نفت و گاز گچس��اران در اس��تخر انقالب 

اصفهان برگزار شد. 

به اين مي گن مربي!
تیم ملی کشورمان با در اختیارداشتن سرمربی گرانقدر، گرانمایه، محترم، 
فنی، به روز و کاربلد به روزهای اوج خود بازگش��ته است و با برد برابر 
بحرین مشت محكمی به دهان منقدان و افراد سودجو که با حضور این 
سرمربی دستشان از برخی منابع مالی کوتاه شده بود زد. این مربی توانمند 
کش��ورمان پس از برزیل، فرانسه، اس��پانیا، آرژآنتین، کره جنوبی، چین و 
بحرین خود را برای شكست سنگین تیم عمان آماده می کند و قصد دارد 
بعد از رقابت های غرب آس��یا یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی برزیل در 
ابوظبی برگزار نماید. این مسابقه قرار است 14 یا 15 مهر یا شاید آبان ماه! 
با حضور ستارگان برزیلی برگزار شود تا قطبی توانایی های فنی خود را به 

رخ همتایان خود در ایران بكشاند. 
به واقع نمي دانی��م این افراد 

با چه روی��ي مي توانند از 
این به بع��د در مطبوعات 
علیه این مربی قلم بزنند و 

طنز،  عنوان هاي  تحت 
یادداشت ها و نقدهاي 

خود را روي کاغذ 
بریزن��د! از ط��رف 
که  عزیزاني  تمامي 

نادانس��ته و ناخواسته 
به سرمربي محترم تیم 

ملي جس��ارت کردند از 
افش��ین قطب��ي و خانواده 

محترم ایشان عذرخواهي 
کرده و شهادت مي دهم 
این مطل��ب در کمال 
صحت و سالمت تن 

و در مرخص��ي عق��ل 
نوشته شده و هیچگونه 
اعمال فش��اري از سوي 

افراد پرفش��ار و پرتوان در 
کار نبوده است!

 غزل پارسا
شنیده ها و عملكرد مسئوالن باشگاه سپاهان حاکی از آن است 
که »امیر قلعه نوعی« دیگر برای جبران ناکامی های این فصل 
خود فرصتی در اختیار ندارد و به زودی تصمیم های جدی در 
این خصوص و در ارتباط با ماندن و یا رفتن او از تیم سپاهان 

گرفته خواهد شد.
باش��گاه س��پاهان که  این روزها همراه ب��ا مدیر عامل خود،  
روزه��ای ن��ه چندان آرامی را س��پری می کند ب��رای اثبات 
شایس��تگی ها و به نوعی آرام  ک��ردن اوضاع به دنبال راهی 
برای خالصی از این بحران اس��ت  و چ��اره کار را در رفتن 

قلعه نوعی می داند.
مدیرعامل سپاهان که انتظار داشت با 

هزینه های سرسام آور در لیگ دهم 
همه چی��ز را از آن مدیریت خود 
و باشگاه متبوعش کند، با ناکامی 
س��پاهان در هفته های نخست 

لی��گ برتر تمام 
رویاه��ای 

ین  شیر
د  خو

ا  ر

نقش ب��رآب دید و این خطر را به خوبی احس��اس کرد که 
اگر کمی دیگر تعلل به خرج دهد ش��اید کرسی مدیرعاملی 
سپاهان را که سال ها برای حفظ آن هزینه کرده بود، از دست 
بدهد. بر همین اساس تالش کرد عملكرد خود را به دور از 
هر انتقادی نشان دهد و شرایط را به گونه ای رهبری کند که 
افراد دیگر در این پروسه به عنوان مقصران ناکامی سپاهان 

معرفی شوند.
امیرقلعه نوعی نخستین گزینه دم دست برای وی به شمار 
می رفت، چون بیش��تر هواداران سپاهان معتقد بودند او نیز 
نقش کلیدی و پر رنگی در ناکامی سپاهان در 9 هفته ابتدای 
رقابت های لیگ برتر دارد، بر این اس��اس آقای مدیرعامل 
نارضایتی خود را از تقس��یم هاي تیم امیر قلعه نوعی علنی 
کرد. به محض این که س��اکت این مسأله را رسانه ای کرد، 
کس��انی که او را خوب می شناختند به خوبی دریافتند که 
وی همچون دوره هاي گذشته در اندیشه پاك کردن صورت 
مسأله بوده و با طرح اسامی دیگر به دنبال پنهان کردن نقاط 

ضعف مدیریتی خود در باشگاه سپاهان است.
اما چیزی که در این میان با گذشته تفاوت کرده  این است که 
این بار ساکت توان پیروزی مطلق در این جدال را ندارد چرا 
که امیر قلعه نوعی با رقمی چند صد میلیونی به استخدام 
باشگاه سپاهان در آمده و برکناری او بار مالی سنگینی 
برای باشگاه سپاهان ایجاد می کند. به طوری که گفته 
می شود چنانچه سپاهان تصمیم به برکناری قلعه نوعی 
بگی��رد باید رقمی نزدیک ب��ه 800 میلیون تومان به 
عنوان غرامت به وی پرداخت کند تا او بدون دردسر 
از سپاهان جدا شود. شاید همین عامل باعث شده 
تا س��اکت با سیاس��ت جدید به دنب��ال خروج 
قلعه نوعی از باشگاه سپاهان باشد، سیاستی که گفته 
می شود اگر به سرانجام برسد هیچ هزینه سنگینی 

برای ساکت و س��پاهان در برنخواهد داشت و دو طرف در 
نهایت به این جمع بندی می رسند که به طور مسالمت آمیز با 
هم قطع همكاری کنند. سكوت در برابر منتقدان قلعه نوعی و 
تأیید اعتراض هواداران سپاهان و گالیه های پنهانی مدیرعامل 
در جلسه هاي خصوصی از تقسیم هاي تیم، همگی گواه این 

ادعا است.
ش��نیده ها حاکی است که ساکت و همكارانش پس از پایان 
هفته نهم رقابت های لیگ برتر و توقف سپاهان مقابل نفت 
تهران، تصمیم گرفتند به محض تكرار این نتیجه یا شكست 
احتمالی س��پاهان در هفته های آتی جلس��ه ای اضطراری با 
سرمربی فعلی تیم برگزار کنند و موضوع کناره گیری وی از 

سپاهان را به طور جدی با او در میان بگذارند.
اما مشكل هاي مدیرعامل به این ماجرا ختم نمی شود و در کنار 
ناکامی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در رقابت های لیگ برتر با 
مش��كل کمبود بودجه نیز روبه رو است! گویا از بودجه 10 
میلیاردی باشگاه سپاهان تاکنون مبلغی نزدیک به هشت میلیارد 
به باشگاه اختصاص یافته است که بخش اعظمی از این مبلغ 
صرف استخدام ستاره های تیم فوتبال اصفهان شده است. این 
باشگاه تنها برای جذب قلعه نوعی و سنگربان این تیم چیزی 

حدود دو میلیارد تومان هزینه کرده است....
این درحالی اس��ت که س��ایر تیم های این باش��گاه 

هنوز تشكیل نشده و سرنوشت نامعلوم تیم 
هندبال سپاهان، بالتكلیفی تیم شنا و سایر 

تیم های زیرمجموعه باشگاه سپاهان 
موجب شده سقف اعتراض ها در این 
حوزه به شكل قابل توجهی افزایش 

پیدا کند تا اعضای تأثیرگذار باشگاه در 
ترکیب هیأت مدیره به محمدرضا ساکت 

انتقادهایی را وارد کنند.

ممانعت از جذب آندرانیک تیموریان به باش��گاه سپاهان به 
نوعی اعتراض و یا مخالفت مسئوالن و اعضای هیأت مدیره 
باشگاه به سرمربی این تیم است چرا که  با وجود تأکید امیر 
قلعه نوعی برای استخدام این بازیكن، مدیران سپاهان با این 
ماجرا مخالفت کردند تا نشان دهند برخی اتفاق هایي که در 
حد شایعه مطرح می ش��ود، زیاد هم دور از واقعیت نیست. 
بسیاری از منتقدان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، وضعیت فعلی 
این باشگاه را به آتش زیر خاکستر تشبیه می کنند و معتقدند 
که این باشگاه پرهزینه به زودی گرفتار مشكل هاي مدیریتی و 
فنی خواهد شد که این ماجرا می تواند تیم محبوب اصفهان را 
با مشكل هاي فراوانی رو به رو کند. کما اینكه ریخت و پاش 
های باش��گاه سپاهان در این فصل به گونه ای بوده است که 
صدای مدیرعامل یكی از باشگاههایی که تیمش فصل گذشته 
به لیگ دسته یک سقوط کرده اس��ت را در آورده و با اعالم 
سخنانی جو نامساعدی را از 
این حیث برای این باشگاه 
به وجود آورده و به نوعی 
بازرسان وزارت صنایع 
را برای رس��یدگی به 
موضوع  ای��ن 
ترغیب کرده 

است.
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امام  رضا )ع(:
گمان نيكو به خداوند داش��ته 
 ب��اش زي��را خداون��د عزوجل 
می فرمايد: م��ن در نزد گمان 
بنده ام حاضرم پس بنده ام جز 
گمان خير به من نداشته باشد.

 نمایشگاه بزرگ جهاد خدمت رسانی در 
خصوص دستاوردها و وظیفه های شهرداری اصفهان 
با رنگ و بویی از دفاع مقدس و با ش��عار: »هش��ت س��ال 
دفاع مقدس، هشت سال جهاد خدمت رسانی« در جوار اداره 

قطارهای شهری اصفهان در خیابان کاوه گشایش یافت.
ــهرداری اصفهان با توكل و انگیزه جهاد   حركت جهادی ش

فی سبیل ا... پدید آمده است
سیدمرتضی سقائیان نژاد در افتتاحیه این نمایشگاه بزرگ گفت: 
در دورانی که حرکت های دش��منان کوردل نظام همه ابعاد را 
هدف قرار داده اس��ت،  حرکت های ارزنده شهرداری اصفهان 
جز با فعالیت جهادی و با توکل و با انگیزه جهاد فی س��بیل ا... 
پدید نیامده است و این ادامه فعالیت های خیره کننده ایرانیان در 
ابعاد مختلف است که چشم صهیونیسم و لیبرالیسم را خیره کرده 
است. شهردار اصفهان با عنوان این مطلب که این نمایشگاه لبیک 
به پیام رهبری معظم انقالب بوده است افزود: این توفیق ها در 
حوزه شهری و عمرانی سرفصل هایی از جبهه وجنگ است که 
نصیب مدیران شهری شده و اگر مدیران کشور جز در این رده 

حرکت کنند هرگز موفق نخواهند بود!
سید مرتضی سقائیان نژاد، سردار »کریم نصراصفهانی« را نمونه ای 
از مدیریت جهادی و یادگاری از حرکت های بی بدیل لشكریان 
اصفهان در دفاع مقدس خواند و او را الگویی برای مدیریت در 

خستگی ناپذیری و فعالیت جهادی، توصیف کرد.
شهردار اصفهان اذعان داشت: امروزه کار سه شیفته در مدیریت 
شه������ری اصفهان و فعالیت های عمرانی نهادینه شده و این 
خدمت و کار مضاعف اس��ت که با توکل بر خدا توفیق هایی 
 را نصیب مدیران ش��هری نموده اس��ت. وی اضافه کرد: همین
ن��ام گ��ذاری میدان و خیابان ه��ا به نام ش��هیدان و ائمه اطهار 
)ع( مبنای موفقیت و مددبخش مدیران ش��هری بوده است که 
توانس��ته اند میدانی تاریخی از 800 س��ال پیش را از دل خاك 
بیرون بكشند و تقدیم مردمان شهیدپرور، اصیل، نجیب و انقالبی 

اصفهان کنند.
ش��هردار اصفهان تحقق 8 هزار میلیارد ریال پ��روژه با تدوین 
برنامه های استراتژیک در شهرداری اصفهان را به همراه پایین 
آوردن هزینه های جانبی و الگوس��ازی مصرف بهینه بودجه را 
گام بلندی دانست که در طول مدت کوتاهی چهره شهر اصفهان 
را با اجرای صدها طرح فرهنگی و پروژه عمرانی عوض کرده و 
خدمات بی نظیری را در حوزه خدمات رسانی و رفاه مردم انجام 

داده است که برخی از این فعالیت ها عبارتند از:
 تسریع در اجرای پروژه قطار شهری

 روان سازی ترافیک شهر
 ارتقای حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی

 توسعه سیستم های نظارتی
 ایستگاه های ثابت بازماند و پسماند

 زیباسازی سیمای شهر
 توسعه فعالیت کمیته شهروندی

 گسترش فرهنگ دوچرخه سواری
 پارکینگ های طبقاتی

 پیش��روی ب��ه س��مت ش��هر الكترونیک ب��ا دهها 
خدمت ارزنده

 افزای��ش ایس��تگاه های آتش 
نشانی

مبلمان  زیباس��ازی   
شهری

اجرای طرح   
ی  ه��ا فتر د

ن��ه  ا و پر

ساختمانی
 راه ان��دازی 

کتابخانه ه��ای 
تخصصی

مدی��ر  »آذربایجان��ی« 
نمایشگاه جه����اد خدمت 

رس��انی و مدی��ر رواب��ط عمومی 
ش��هرداری اصفه��ان در آئین افتت��اح این 

نمایش��گاه بزرگ، ه��دف از اجرای این ط��رح و برگزاری این 
 نمایشگاه ب�زرگ را عمل به فرموده رهب�ر مع�ظم انق�الب 

مبن��ی ب��ر: نش��ان دادن موفقیت ه��ا و 
دس��تاوردهای نظ��ام جمهوری 

اس��المی ای��ران ب��ه مردم 
ک��رد.   توصی��ف 

نمایش��گاه  مدیر 
خدمت  جهاد 

این  رسانی 
عم��ل 
در  را 

مسیر 

اعتمادسازی 
م��ردم به نظام 

و مدیریت شهری 
ارزیاب��ی کرد و عنوان 

ش��هری  مدیریت  نم��ود: 
اصفهان در هشت س��ال اخیر با 

الگوپذیری از فرهن��گ و روحیه جهادی 
فعالیت های بزرگی را انجام داده که در نمایشگاه جهاد 

خدمت رس��انی به تصویر کشیده ش��ده است و این نمایشگاه، 
برشی از مدیریت اصفهانی ها، در حوزه شهری با روحیه 8 سال 
دفاع مقدس و با شعار: »8 سال دفاع مقدس، هشت سال جهاد 

خدمت رسانی« بوده که این نمایشگاه شكل گرفته است.
آذربایجانی در خصوص ویژگی های نمایشگاه تشریح کرد: ایجاد  
تصویرهای: دفاع مقدس، سرداران شهید و نمایشگاه رشادت های 
دفاع مقدس با جلوه های ویژه تصویری و عكس های نمایشگاهی 
 در کنار عرضه دستاوردهای شهرداری از ویژگی این نمایشگاه است. 
وی افزود: در بخش باز نمایشگاه افزون بر تصویرهای شهیدان و 
تصویرسازی ها و ماکت های دفاع مقدس ماشین آالت خدمات 
ش��هری به نمایش درآمده و در قسمت »گذر صدساله« نگاهی 
دقیق به عملكردها و خدمات شهرداری اصفهان در طول صدسال 
گذشته از ابتدای تأسیس شده است. و همچنین در ادامه نمایشگاه 
پروژه های شاخص شهرداری اصفهان مانند: بزرگراه امام خمینی 
و میدان امام علی در همه ابعاد به نمایش درآمده است. و فضای 
میدان های ش��هر، میدان ام��ام و... برای مردم 

تشریح شده است.
جهاد  نمایش��گاه  مدی��ر 
رس��انی،  خدم��ت 
آشنایی مردم با 
شهرداری 
و وظیفه 

در  آن 
مسیر انجام 
تعامل دو سویه 
هدف ه��ای  از  را 
این نمایش��گاه دانست و 
تصریح ک��رد: در این نمایش��گاه 

س��عی ش��ده مردم با خدمت های جدید شهرداری نظیر: بانک 
ش��هر و الكترونیک ش��هرداری آشنا شوند و برنامه 
هایی از قبیل: مان��وور اطفای حریق، 
و  مختل��ف  همایش ه��ای 
فعالیت های  نمای��ش 
عمرانی، برنامه های 
فرهنگ  کمیته 
شهروندی 

و 

غرفه های 
ص  مخص��و
ک��ودکان و دهه��ا 
غرفه گوناگ��ون دیگر، 
بیش از پیش ش��هروندان را با 

دستاوردهای شهرداری آشنا می کند.
سیری در نمایشگاه جهاد خدمت رسانی شهرداری 

اصفهان
شه�����رداری اصفه��ان در راستای شفاف سازی برنامه ه��ای 
اجرایی خود و در راستای اجرای جهاد خدمت رسانی و داشتن 
سیری در فعالیت های چند ساله شهرداری،  در ایستگاه مرکزی 
قطار ش��هری در فضایی به میزان 15 هزار مترمربع با استفاده از 
فضای باز و نمایشگاهی اقدام به برگزاری نمایشگاه بزرگ جهاد 
خدمت رسانی نموده اس��ت که در فضای باز آن خدمت های 
ش��هری و ماشین آالت آن و س��وار شدن بر قطار شهری و نیز 
آبنماها و مبلمان ش��هری و وس��ایل بازی و حرکت درمانی به 
نمایش درآمده اس��ت. در گذشتن از تونل صدساله با خدمات 
صدساله شهرداری اصفهان آشنا می شویم و غرفه های بسیاری 
در ادام��ه ما را با بافت های تاریخی و طرح های عظیم عمرانی 
شهرداری آشنا می کنند. در این نمایشگاه طراحی و دکورسازی 
واقعی صورت گرفته و جدول ها، درختان، بناها و صنف های 
مختلف شه��ر و ساختمان های شهرداری به بهترین شكل نمونه 

س��ازی شده است. به ط�وری ک�ه پروژه های 
 شاخص ش��هرداری به ب�هتری�ن و

طبیعی ترین شكل ممكن در 
معرض دید همشهریان 

ق��رار می گیرد و 
ی  ه��ا فه  غر

منطقه های 

ش��هرداری، 
جزی��ره ب��ازی 

پ��ارك  ک��ودکان، 
غرفه ه��ای  ترافی��ک، 

ش��هروندی،  حق��وق 
ش��رکت های  و  س��ازمان ها 

تابع��ه ش��هرداری و دیگ��ر قس��مت های مدیریت ش��هری 
اصفه��ان به بهترین ش��كل در راس��تای ش��ناخت عملكرد و 

وظیفه های آنها در معرض دید عموم قرار می گیرد.
مدیریت شهری اصفهان نماد فعالیت های جهادی فرزندان 

امام و انقالب در توسعه فعالیت شهری و عمرانی
سرلشكر پاسدار »سید یحیی رحیم صفوی« مشاور و دستیار عالی 
فرماندهی کل قوا  در مراس��م اختتامیه نمایشگاه جهاد خدمت 
رسانی به عنوان میهمان ویژه به ایراد سخن پرداخت و از مدیریت 
شهری اصفهان به عنوان نمادی از فعالیت جهادی فرزندان امام و 
انقالب در راستای توسعه فعالیت شهری و عمرانی نام برد. وی 
در سخنانی گفت: نمایشگاه جهاد خدمت رسانی خالصه فعالیت 
جهادی و مفید مدیرانی است که چهره اصفهان را دگرگون کرده 

اند. 
وی افزود: هنوز بعد از چهل س��الی که در اصفهان بوده ام بوی 
خوش آبپاش��ی بر کوچه های خاکی را در مش��ام دارم و امروز 
با عبور از خیابان های متحول ش��ده ش��هر،  به عظمت و عمق 
فعالیت های ش��هرداری اصفهان در سال های گذشته پی بردم 
و به مردم اصفهان به خاطر داش��تن چنین مدیریت ش��هری و 
 شهرداری ش��هر تبریک می گویم که این درست شایسته مردم 
والیت مدار، خردمند، آگاه و شهیدپرور اصفهان است و با صراحت 
 با کارهای سازندگی و جهاد در جبهه ها چنین مدیریت توانایی 
تطبیق دارد. مش��اور و دستیار عالی فرماندهی کل قوا ادامه داد: 
اندیشه و عمل خستگی ناپذیری که امروز در وجود مدیران شهر 
اصفهان اس��ت، باعث بهره برداری نزدیک از متروی اصفهان و 
طرح ه��ای عظیم عمرانی، پل ها، اتوبان ها و زیرگذرها بوده و 
یادآور اندیشه موفق اصفهانی است که در پناه دینداری در فضای 
پس از جنگ نیز به دس��تاوردهایی نظیر: رش��ادت های عظیم 
لش��كریان اصفهان در لشكر 14 امام حسین، 8 نجف، تیپ قمر 

بنی هاشم، توپخانه، ارتش و هوانیروز نائل گردیده است.
ــهرداری پایین بوده  ــن پروژه ها هزینه های دولتی ش در ای

است
»سید یحیی رحیم صفوی« با اش��اره به فرهنگ انقالبی روحیه 
عدم اسراف و کم کردن هزینه های دولتی شهرداری اصفهان در 
انجام پروژه های بزرگ را ستود و تصریح کرد: هم اکنون فرزندان 
انق��الب و امام راحل و مقام معظ��م رهبری یكه تاز میدان های 
مدیریت شهری و عمرانی هستند و اصفهان نیز نمونه ای شاخص 
از این نوع مدیریت و احیاء تمدن وهویت اس��المی اس��ت که 
احیاگ��ری تاریخ اصفهان را با ش��ناخت از هویت اس��المی آن 
 آغاز نموده و در راه پاس��داری از آن به تالش خس��تگی ناپذیر 
می پردازد. مشاور و دستیار عالی فرماندهی کل قوا، فعالیت های 
عمرانی سپاه پاسداران در زمان بعد از جنگ در اصفهان را یادآور 
شد که ساختن هزاران واحد مسكونی در سپاهانشهر از آن جمله 
بوده و با تداوم این فعالی��ت، در زمان وی با 1300 پروژه همراه 
بوده اس��ت. صفوی در پایان با یادآوری رشادت های رزمندگان 
اصفهان در پنجم مهرماه و شكست حصر آبادان گفت:  همانگونه 
که لشكریان اصفهان در شكست محاصره آبادان و دیگر عملیات  
 دفاع مقدس و نیز در جهاد س��ازندگی ح��رف اول را می زدند 
ب��ه انص��اف ام��روزه نی��ز مدی��ران اصفهان 
 در ص��در مدی��ران الی��ق کش��ور 

قرار دارند.

مديريت شهری اصفهان نماد فعاليت های جهادی فرزندان امام و انقالب 
در توسعه فعاليت شهری و عمرانی


