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شهردار بعلبک لبنان با تقدیر 
از حمایت های دولت و ملت 
ایران از م��ردم بی دفاع لبنان 
گفت: افتخار می کنم با ش��هر 
اصفهان عقد خواهر خواندگی 
ش��اهد  امی��دوارم  و  بس��تم 

پیشرفت های زیادی در زمینه افزایش تبادالت و استفاده از تجربه هاي 
این کالنشهر باشیم. به گزارش ایمنا...

سراسري/ صفحه2

احمدي نژاد: 
با اجراي هدفمند كردن يارانه ها، كوچكترين 
مشكلي براي مردم به وجود نمي آيد 

آيت اله مظاهري: 
كار در نيروي انتظامي مقدس است

آسايش مردم لبنان با استفاده از 
تجربه هاي مديريت شهری اصفهان 

معاون رئيس جمهور 
در پيامی از استاندار 
چهارمحال و بختياری 

تقدير كرد
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان 
به دلیل کسب رتبه چهارم کشوری ستاد ساماندهی 
امور جوانان چهارمحال و بختی��اری در پیام هایی 
جداگانه از استاندار و مدیرسازمان ملی جوانان این 

استان تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان جوانان اس��تان، 
 در ای��ن دو پی��ام آم��ده اس��ت: رش��د و اعت��الی 
هم��ه جانب��ه جوانان به عن��وان ذخایر و س��رمایه 
ه��ای ب��ی بدیل میهن اس��المی در س��ایه همدلی 
و همفک��ری صمیمانه همگان در امر حس��اس و 
 سرنوش��ت س��از س��اماندهی امور جوانان محقق 

می گردد.
»مه��رداد بذرپاش«، رئیس س��ازمان مل��ی جوانان، 
حضورفعال و مؤثر در جلسه هاي ستاد ساماندهی 
امور جوانان اس��تان و پیگیری اجرای مصوبه ها را 
موجب کس��ب رتبه چهارم این اس��تان در ارزیابی 
عملکرد س��ال 1388 س��تادهای استانی کل کشور 

بیان کرد.
وی ضمن تقدیر از تالش های ارزش��مند استاندار 
چهارمحال و بختیاری و مدیر س��ازمان جوانان این 
استان در مس��یرخدمت به جوانان شایسته این مرز 
و بوم، عزت و پایداری مسئوالن استانی را در تمام 
صحنه های ت��الش و خدمت به آرمان های واالی 
نظام مقدس جمهوری اس��المی از درگاه حضرت 

حق خواستار شد.
گفتنی است: در سال گذشته 9 جلسه ستاد ساماندهی 
امور جوانان و سه جلس��ه شورای برنامه ریزی در 
حوزه جوانان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد، 
برپایی نخستین نمایشگاه توانمندسازی تشکل های 
مردم نهاد فعال در حوزه جوانان، برگزاری جشنواره 
اتفاق و اجرای ویژه برنامه های دهه اول ذی الحجه 
 از مهمترین مصوبه هاي این جلس��ه ها به ش��مار 

می رود.

 رامین مهمان پرست )سخنگوی 
از  خارج��ه(  ام��ور  وزارت 
پنجمین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی اس��تان 
اصفهان بازدید می کند. مسئول 
نمایندگی وزارت امور خارجه 

در گفتگو با فارس در اصفهان، اظهار داشت ...
جامعه/ صفحه3

اش��اره: کاروان 41 نفره الهالل 
ساعت 8 روز دوشنبه وارد ایران 
شد تا برای مصاف با ذوب آهن، 
مرحل��ه  در  ای��ران   نماین��ده 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
آماده ش��ود؛ آبی پوشان عرب 

اگرچه در بازی امروز بسیاری از مهره های خود را به... 
ورزش/ صفحه7

سخنگوي وزارت خارجه از نمايشگاه 
مطبوعات اصفهان بازديد مي كند 

شرايط برای صعود فراهم است؛
با غرور، شانس فينال 

را از دست ندهيد

معاون عمرانی استانداری اصفهان هشدار داد:

مطبوعات استان نيازمند  توجه جدي است
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صفحه 8

به افراد مخصوصاً بچه ها آموزش دهیم به 
سیم پاره و لخت شده دست نزنند.
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انس��ان اگر انصاف داش��ته باش��د، باید به 
خاطر مردمی که قلم ه��ا را برای اینها آزاد 
گذاش��ته اند، از قلم و قدمش استفاده کند. 
نویسنده ها، گوینده ها و روشنفکرها بیدار 
شوند و ببینند که چه بوده ایم، چه شده ایم 

و چه باید بشویم. 
حض��رت امام خمین��ی )ره( در خصوص 
رس��الت و نقش نشریه ها در جامعه بارها 
نکاتی را تأکید کرده اند. ایشان در دهم خرداد 
سال 1360 نویس��ندگان و کارکنان مجله 
عروه الوثقی )نش��ریه دانش آموزان حزب 
جمهوری اسالمی( و اعضای هیأت تحریریه 
این نش��ریه در سخنانی وظیفه نویسندگان 
در اصالح اخالق جامعه، رس��الت و نقش 
نشریه ها در جامعه و لزوم مراعات مصالح 

در نشریه ها را بیان فرمودند.
به گزارش ایلنا، متن سخنان امام راحل)ره( 

در این دیدار بدین شرح است: 
در باب نشریه ها، خودتان می دانید که نقش 
نش��ریه ها در هر کش��وری از همه چیزها 
باالتر است. روزنامه ها و مجله ها می توانند 
یک کش��وری را رش��د بدهند به راهی که 
صالح کشور است هدایت کنند و می توانند 
به عکس هم عمل بکنند. ولی متأس��فانه، 
در ایران آن زمان، بی اس��تثنا، نش��ریه ها و 
نوشته ها غیر اسالمی بود. آنان برای برنامه ای 
که انحراف جوانان بود، به هر راهی تمسک 
کردند؛ از جمله به نشریه ها، مجله های آن 
روز جوانان را به فس��اد می کش��اند و پس 
از آنکه آنها رفتند و نش��ریه ها این طرف 
شروع شد، بسیاری اگر انحرافات آن طوری 
نداش��تند، لیکن انحرافات ج��ور دیگری 
داش��تند؛ یعن��ی، اگر دیدند که نمی ش��ود 
مجله ها را با آن روش سابق انتشار دهند، 
مقاالتی جانشین آنها کردند و در راهی است 

که راه قدرت های بزرگ است. 
ابتدای انقالب، که درها به روی همه اشرار 
باز بود، آنها از آزادی س��وء استفاده کردند؛ 
ش��روع کردند به کارهایی که شما خودتان 
بهتر می دانید. یک وقت متوجه شدند به اینکه 
مجله ها یک بابی هستند که باب تاخت و 
تاز به یکدیگر و این به او اشکال کردن، نه 
اشکال سالم، بلکه انتقام! و این برای کشوری 
که می خواهد جمهوری اس��المی باش��د 
مقتضی نبوده و نیست. مجله ها و روزنامه ها 
باید در محیطی اسالمی و با جهت اسالمی 
باشند؛ باید مطالب نشریه ها رو به انتقاد سالم 
و مصلحت اندیشی و هدایت باشد. گاهی  
 ممکن اس��ت یک انتقادی از باب اینکه با 
سالمت نفس نوشته نشده است، باعث بدتر 
شدن وضع شود. انتقادی وضعی را آرامش 
می دهد که از روی مصالح باشد و نویسنده 
توجه به این داشته باشد که مسئولیت الهی 
دارد و پیش خدا مس��ئول است. کسی که 
قلم به دست می گیرد بداند که مورد سئوال 
قرار می گیرد که اینکه نوشتی چه بود. انسان 
از خودش همیش��ه غافل است، نمی تواند 
ادراک کند که چه کاره است. ممکن است 
چهل- پنجاه س��ال یکی فکر کند که برای 
خدا کار می کن��د و آن که به او القا می کند 

شیطان باشد. 
مجله ]در آوردن [ مس��ئولیتی بزرگ دارد؛ 
هم پی��ش خدای تبارک و تعالی، هم پیش 
م��ردم. ممکن اس��ت اینها مملکت��ی را به 
تباهی بکشانند، اگر کوشش نکنند در اینکه 
اصالح کنند و اگر آن که می نویسد از روی 
صالحدید و مبانی غیر نفس��انی و رس��وا 
نکردن مس��لمان و این طور مس��ائل باشد، 
مجله ه��ا مفید خواهند بود و م��ردم رو به 

تباهی نمی روند. 

  رئی��س حوزه علمی��ه اصفهان و از 
مراجع عظام تقلید با بیان اینکه ایجاد امنیت 
باالترین کارها نزد خداست، کار در نیروی 
انتظامی را یکی از کارهای مقدس توصیف 
ک��رد. آیت ا... حس��ین مظاه��ری در دیدار 
فرماندار، رؤسای عقیدتی، سیاسی و حفاظت 
اطالعات و جمعی از مسئوالن انتظامی استان 
به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی 
ضمن تبریک این هفت��ه به تمامی حافظان 
امنیت کش��ور گفت: حفظ امنیت باالترین 
کارها نزد خداست و کار نیروی انتظامی نیز 
که حفظ امنیت می باش��د یک��ی از کارهای 
مقدس است. وی با تأکید بر اینکه هیچ کس 
توقع برقراری امنیت 100 درصد را  از نیروی 
انتظامی ندارد اظهار داشت: الحمدا... امنیت 
خوبی در جامعه حاکم است و همین که هیچ 
بحرانی وجود ندارد و مردم به راحتی به سر 
کار خود می روند و در خانه هایشان با آرامش 
س��ر بر بالین می گذارند جای بسی تقدیر و 
تشکر از این نیروی مخلص و جان بر کف 
دارد. رئیس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه 
مردم نیز باید وظیفه شناس باشند و طوری 
رفتار کنند، تا احتیاجی به پلیس و دادگاه نباشد 
تصریح کرد: در بحث ترافیک هر کس حق 
دارد تا خودرویش را مقابل منزل خود پارک 

کند و پارک ک��ردن خودرو در مقابل منازل 
دیگران و ایجاد راه بن��دان برای مردم امری 
حرام بوده و همانطور که خالف قانون است 
خالف شرع نیز می باشد. این مرجع تقلید در 
ادامه فساد اخالقی را بدتر از ناامنی اجتماعی، 
فس��اد اقتصادی و فساد اداری توصیف کرد 
و بیان داش��ت: فساد اخالقی به ریشه اسالم 
ضرب��ه می زن��د و نظام مق��دس جمهوری 
اسالمی را مورد تهدید قرار می دهد که باید 
در این خصوص مس��ئوالن توجه بیشتری 
نماین��د. وی کار فرهنگی در زمینه عفاف و 
 حجاب را در زمان حاضر بی تأثیر دانست و 
گفت: باید برخوردها در این زمینه با تهدید 
و جدیت بیش��تر همراه باشد تا کسانی که 
به صورت ریش��ه ای قص��د ترویج ابتذال و 
 فساد در جامعه را دارند از کار خود بترسند. 
آیت ا... مظاهری از نیروی انتظامی خواست 
تا ح��د امکان به وظایف خود عمل کنند تا 
در پیش��گاه خداوند تقصیری بر گردن آنها 
نباشد و بتوانند سربلند از امتحان الهی بیرون 
بیایند. پیش از س��خنان رئیس حوزه علمیه 
اصفهان، سردار حسن کرمی فرمانده انتظامی 
استان گزارشی از برنامه های این فرماندهی و 
خدمات مضاعف به م��ردم در هفته نیروی 

انتظامی ارائه کرد. 

بعلب��ک  ش��هردار 
لبن��ان ب��ا تقدیر از 
حمایت های دولت 
و ملت ایران از مردم 
بی دفاع لبنان گفت: 
با  می کنم  افتخ��ار 
عقد  اصفهان  شهر 
خواه��ر خواندگی 
امیدوارم  و  بس��تم 
شاهد پیشرفت های 

زیادی در زمینه افزایش تبادالت و استفاده از 
تجربه هاي این کالنشهر باشیم. به گزارش 
ایمنا، »سید هاشم عثمان« در دیدار با شهردار 
اصفهان اظهار داشت: کمک برادران ایرانی به 
خصوص اصفهانی ها برای بازسازی بعلبک، 
زمینه آسایش و آرامش مردم لبنان را فراهم 
می کند و امی��دوارم عقد خواهرخواندگی 
عملیاتی شود. وی با ابراز خرسندی از عقد 
خواهرخواندگی بین اصفهان و شهر بعلبک 
اظهار داش��ت: قرارداد خواهرخواندگی با 
هدف همکاری و مبادله اطالعات و دانش 
و تجرب��ه هاي بین اصفهان و بعلبک امضا 
شد. وی شهردار اصفهان را فردی علمی و 
دانشگاهی خواند و اضافه کرد: امید است از 
تجربه هاي دکتر سقائیان نژاد جهت بهبود 
ش��هر بعلبک از لحاظ زیبایی و نظافت به 

خوبی بتوانیم استفاده کنیم. 
»س��ید هاش��م عثمان« اذعان داشت: شهر 
اصفهان دارای تجربیات مدیریتی متنوعی 
است و در این زمینه می تواند کمک های 
شایانی به بعلبک  داشته باشد این در حالی 

ک��ه  اس��ت 
ی��ت  یر مد
این  ش��هری 
نش��هر  کال
و  دانای��ی  از 
خوبی  تجربه 
ر  ا د ر برخ��و
ب��ه  اس��ت 
ط��وری که با 
همت مسئوالن 
این ش��هر، اصفه��ان به نماد زیبای��ی ایران 
اس��المی تبدیل ش��ده اس��ت. وی اظهار 
 امی��دواری ک��رد: ش��هر بعلب��ک بتواند از 
تجربه هاي اصفهان در خصوص خدمات 
ش��هری اس��تفاده کند تا همانند اصفهان از 
لح��اظ زیبایی زبان��زد ش��ود. وی در ادامه 
افزود: امیدوارم شرکت در نشست شهرداران 
آسیایی بتواند زمینه همکاری هر چه بیشتر 
بین دو کش��ور لبنان و ایران در بخش های 
س��رمایه گذاری و س��اخت و ساز شهری 
به وج��ود آورد. وی در ادامه تصریح نمود: 
استفاده از تجارب ایرانی ها در زمینه های 
مختلف نش��ان دهنده تالش آنها در خود 
کفایی و مقاومت در برابر تهدیدها است که 
امیدواریم ما نیز در لبنان به این موفقیت ها 
دس��ت یابیم.وی همچنین خواستار بازدید 
رئیس جمهوری از ش��هر بعلبک در سفر 
وی به لبنان شد و تصریح کرد: شهر بعلبک 
مفتخر است میزبان دکتر احمدی نژاد باشد 
و امید است این پیام هرچه سریعتر به ایشان 

برسد.

به گزارش ایرنا، احمدی نژاد در ادامه س��خنان خود 
در اجتماع باش��کوه مردم گرگان با بی��ان این که از 
مهمترین مأموریت های یک دولت، اجرای عدالت و 
حاکم کردن آن است، گفت: طرح های گوناگونی در 
این خصوص در دس��ت اجراست که مهمترین آنها 
هدفمند کردن یارانه ه��ا در جهت عدالت و احیای 

اقتصاد کشور است. 
وی با اش��اره به این که ملت ایران ث��روت فراوانی 
دارد تصریح کرد: اما این اس��تعدادها و توانمندی ها 
 آنگون��ه که باید م��ورد هدای��ت و حمای��ت قرار 

نمی گیرد. 
رئی��س جمهور با بی��ان این ک��ه مقدمه های طرح 
 هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا فراه��م ش��ده تصریح 
کرد: صنایع، کش��اورزی و بخش هایی که باید مورد 
حمایت باشد شناسایی و برای حوزه هایی همچون: 
حمل و نق��ل، کاالهای عمومی، اش��تغال، صنعت، 
کش��اورزی و غیره برنامه ریزی شده و همه جوانب 

کار در دست بررسی است. 
احمدی نژاد از ملت ایران خواست که مراقب باشند 
و گفت که این طرح تنها با مشارکت آحاد مردم اجرا 

شدنی است. 
وی با بیان این که برنامه ریزی های بسیار دقیقی در 
دست تهیه است اضافه کرد: هدف دولت این است که 
در اجرای این طرح کوچک ترین مشکلی در زندگی 

عموم مردم ب��ه وجود نیاید و همان روز اول اجرای 
طرح بهبود وضعیت در زندگی آنان آغاز شود. 

وی با بیان این که برخی با اطالعات اشتباه و برخی 
نیز با اندیشه های نادرست سخنانی را می گویند که 
مردم را نگران کنند توضیح داد: این عده موضوع هایی 

را به هم پیوند می دهند که ارتباطی به هم ندارند. 
ذخاير بی نظیر ارز 

احمدی نژاد با بیان این که برخی با تبلیغ می خواهند 
در ب��ازار ارز خل��ل وارد کنند گفت: باید بگویم که 
ذخایر ارزی و پولی امروز ایران در طول تاریخ کشور 
بی نظیر است کسانی که می خواهند از آب گل آلود 
ماهی بگیرند باید بگویم اگر تقاضای ارز در بازار 50 

برابر امروز نیز شود به حدی ذخیره موجود است که 
کشور سال ها به خوبی اداره خواهد شد و به زودی 
در یک برنامه تلویزیونی جزئیاتی را به مردم در این 

خصوص توضیح خواهم داد. 
وی ب��ا تصریح بر این که هیچ م��ورد غیرعادی در 
اقتصاد کشور وجود ندارد گفت: اگر کسانی بخواهند 
در بازار خللی وارد کنند باید بدانند خود آنها متضرر 

خواهند شد. 
رئیس جمهور خطاب به مردم گفت: اگر در نقطه ای 
مش��اهده کردید که فردی با شایعه و بازی به دنبال 
ایجاد خلل در بازار اس��ت آن را به ستادهای استانی 
اطالع دهید کس��ی که به بهانه واهی حقوق ملت را 
تضییع کند، این ستادها دست  را از ملت کوتاه خواهد 

کرد. 
وی با بیان این که اگر بر فرض قیمت بنزین 20 تومان 
تغییر کند س��عی کرده ایم تا در گام نخست بیش از 
آن مقدار را در حساب های مردم واریز کنیم، بنابراین 
هیچ نگرانی از جهت بروز مش��کل در زندگی مردم 

وجود ندارد. 
رئیس جمهور گفت: کسانی که اقدام به ایجاد ستاد 
کرده و دس��ت به طراحی هایی زده اند که به تصور 
خود در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها لطمه وارد 
کنند به لطف خداوند مأیوس شده و دستشان از ملت 

کوتاه خواهد شد. 

ارسالن فتحی پور )رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی( در گفتگو با فارس، با اشاره به قیمت  
بنزین پس از هدفمند شدن یارانه ها، گفت: در مورد 
قیمت گذاری بنزین موضوع به این شکل نیست که 
ما قیمت را تعیین کنیم، بلکه تعیین قیمت بر عهده 
دولت است. وی افزود:  اما با این حال بر اساس قانون 
بودجه س��ال 89 مالیات بر درآم��د، از محل فروش 
بنزین 400 تومانی در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در 
حال حاضر هم باید این مسأله اجرایی شود بنابراین 
ما زیر قیمت 400 تومان به هیچوجه بنزینی نداریم. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در 
قانون بودجه 89 مالیات حاصله باید از محل فروش 

 بنزین 400 تومانی کسب ش��ود، البته قیمت بنزین 
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها 10 درصد زیر 
فوب قیمت خلیج فارس خواهد بود. فتحی پور با بیان 
اینکه باید دید که قیمت بنزین در خلیج فارس چقدر 
اس��ت، اظهار داشت: قیمت بنزین با حذف یارانه ها 
400 تومان نیست، بنابراین این رقم به صورت کلی 
برای بنزین تصویب شده و در بودجه سال 89 قیمتی 
برای بنزین با حذف یارانه ها تصویب نش��ده است، 
بنابراین دولت باید قیمت بنزین را همزمان با حذف 
یارانه اعالم کند. وی خاطرنش��ان کرد: قانون در این 
زمینه تصویب ش��ده و در ح��وزه انرژی نیز به طور 
کامل روشن اس��ت که دولت باید چگونه در مورد 

قیمت گذاری ها اقدام کند.

رئیس س��ازمان سنجش آموزش کشور گفت: تمام 
داوطلبان کنکور فن��ی حرفه ای از هم اکنون قبولند. 
محمد حسین سرورالدین، )رئیس سازمان سنجش 
آموزش کش��ور( در گفتگو با فارس، با بیان این که 
نتایج کنکور فنی حرف��ه ای اواخر ماه جاری اعالم 
می ش��ود، افزود: داوطلبان کنکور فنی حرفه ای که 
در آزمون ش��رکت کرده اند، می توانن��د با مراجعه 

به دانش��گاه ها و مؤسس��ه های غیرانتفاعی ثبت نام 
کنند. وی با بیان این که تم��ام داوطلبان کنکور 89 
نیز در دانشگاه های کشور پذیرش می شوند، گفت: 
داوطلبانی که در زمان اعالم نتیجه کنکور 89 اسامی 
آنها جزو پذیرفته ش��دگان نبوده نی��ز می توانند به 
مؤسسه های غیر انتفاعی برای ثبت نام مراجعه کرده 

و در مقطع کاردانی ادامه تحصیل دهند.

احمدي نژاد: 
با اجراي هدفمند كردن يارانه ها، كوچكترين مشكلي براي مردم به وجود نمي آيد 

رئیس كمیسیون اقتصادي مجلس:
قيمت بنزين با حذف يارانه ها، 400 تومان نيست

سرورالدين:
تمام داوطلبان كنكور فني حرفه اي از هم اكنون قبولند

رسالت نشريه ها در جامعه از نگاه بنیانگذار جمهوري اسالمي: 
بايد مطالب نشريه ها رو به انتقاد سالم 

مصلحت انديشى و هدايت باشد 

آيت اله مظاهري : 
كار در نيروي انتظامي مقدس است

آسايش مردم لبنان با استفاده از تجربه هاي 
مديريت شهری اصفهان 

جهان نما نصف النهار

دبیر شورای امنیت روسیه:
 20  درصد هرويين توليدی در جهان 

در روسيه مصرف مى شود 

 ژنرال »نیکالی پاتروشف« 
دبیر شورای امنیت روسیه، 
گردهمای��ی  ی��ک   در 
بین المللی، روس��یه را از 
مصرف  اصلی  بازاره��ای 
هرویی��ن عن��وان و اعالم 
هرویین  درص��د  کرد: 20 
در  جه��ان،  در  تولی��دی 

روسیه مصرف می شود.
به گزارش ایرنا از مسکو، 
پاتروش��ف در گردهمایی 

دبیران ش��ورای امنیت 43 کشور جهان در شهر بندری »سوچی« روسیه 
واقع در ساحل دریای سیاه خاطرنشان کرد: 90 درصد مواد مخدر جهان 

ازجمله هرویین در افغانستان تولید می شود. 
وی با اس��تناد به اطالعات س��ازمان ملل گفت: 25 درص��د هرویین در 
کش��ورهای اروپایی، 20 درصد در روسیه و 10 درصد در چین مصرف 

می شود. 
دبیر ش��ورای امنیت روس��یه، با اش��اره به خطر فراوان مواد مخدر برای 
جامعه جهانی، خواس��تار تشریک مساعی کش��ورها در مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر از افغانستان شد. 
وی از جمله این تدابیر، به ایجاد کمربند امنیتی پیرامون کشور افغانستان، 
جلوگیری از انتقال درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر به این کشور 

و دستگیری سرکرده باندهای قاچاق مواد مخدر اشاره کرد. 
بخش عمده مواد مخدر مصرفی در روس��یه از افغانس��تان به این کشور 
قاچاق می ش��ود و مقام های روس بارها امریکا و کشورهای عضو ناتو 
را به خودداری از مبارزه مؤثر با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 

متهم کرده اند. 

همگام با مقاومت
بحران خاورميانه، اهميت سفر 

احمدی نژاد را به لبنان دوچندان 
كرده است 

»قاس��م هاش��م« نماینده مجلس لبنان گفت: سفر محمود احمدی نژاد به 
لبنان در ش��رایط بحرانی خاورمیانه، اهمیت این س��فر را دوچندان کرده 

است، چرا که ایران نقش اساسی در حمایت از مقاومت دارد.
 ای��ن نماین��ده مجلس لبن��ان در گفتگو ب��ا ایرنا در بیروت گفت: س��فر 
احمدی نژاد با توجه به نقش��ی که جمهوری اس��المی از زمان پیروزی 
تا به امروز در حمایت از مس��ائل ملی لبن��ان ایفا کرده و نقش راهبردی 
ایران نس��بت به مسائل عربی و مسلمانان به خصوص در مبارزه با رژیم 
صهیونیس��تی، دارای اهمیت است. وی تصریح کرد: این سفر تأکیدی بر 

ضرورت ادامه راه مقاومت و گسترش روابط برادری با لبنان است. 
 ای��ن نماینده مجلس لبنان، تأثیرهای این س��فر را مثب��ت خواند و ادامه 
داد: ایران اس��المی همیش��ه نقش مثبت��ی در حمایت از لبن��ان در زمینه 
اجتماعی، اقتصادی، حیاتی و مبارزه با طرح های امریکایی و اس��رائیلی 

ایفا کرده است. 
وی در ادامه گفت: مسئوالن لبنانی باید از سفر رئیس جمهوری ایران به 
لبنان به خصوص در سایه اعالم آمادگی این کشور در حمایت نظامی از 

ارتش لبنان، نهایت استفاده را ببرند. 

تشديد تنش در روابط واشنگتن و اسالم آباد؛ 
نيروی زمينى امريكا برای مقابله با 

طالبان، وارد پاكستان مى شود 
س��فیر س��ابق امریکا در پاکستان 
اع��الم کرده که سیاس��تمداران و 
ارتش پاکس��تان ب��ا توجه به جو 
ضد امریکایی که در این کش��ور 
حاکم است، بایستی به نوعی در 
مقابل نقض حریم مرزهایشان از 

خود عکس العمل نشان دهند. 
شورش��یان  مواض��ع  بمب��اران 
طالب��ان در پاکس��تان، جنگ ضد 
تروریس��تی را به خاک این کشور کشانده اس��ت. اکنون نگرانی هایی در 
مورد ورود نیروهای امریکا به پاکس��تان وج��ود دارد و این امر منجر به 
ایجاد تنش هایی بین این دو کش��ور شده اس��ت. به گزارش ایلنا به نقل 
از پایگاه خبری دویچه وله، پاکس��تان در روزهای گذشته در مورد نقض 
حریم هوایی خود توسط نیروهای ناتو که در افعانستان مستقر هستند به 
شدت عکس العمل نشان داد. این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته 
هلیکوپتره��ای ناتو به مواضع نیروهای مرزی پاکس��تان حمله کردند که 
س��ه تن از آنان کش��ته شدند. متعاقب آن، س��خنگوی ناتو اعالم کرد که 
به این هلیکوپترها از خاک پاکس��تان حمله ش��ده و آنها در دفاع از خود 

آتش گشوده اند. 
»رحمان مالک«، وزیر کش��ور پاکستان در پاس��خ به این حمله گفت: ما 
تنها به محکوم کردن آن بسنده نخواهیم کرد. ما به وضوح نشان خواهیم 
داد ک��ه اجازه هیچ گونه حمله ای به س��ربازان و نیروه��ای مرزی مان را 
نخواهی��م داد.باید بدانی��م در کجای کار قرار داریم؛ متحد هس��تیم و یا 
این که دشمن. این حمله تنها بخشی از تنش بین امریکا و پاکستان است. 
اکنون مدت ها است مقام های امریکایی از این که نیروهای طالبان از خاک 
پاکستان به عنوان پشت جبهه و تدارک برای حمله استفاده می کنند، اعالم 
نارضایتی کرده اند. از سوی دیگر ارتش پاکستان آن گونه که باید با طالبان 
و ش��بکه تروریس��تی »حقانی« که نزدیک به طالبان اس��ت در وزیرستان 
برخورد نمی کند و بخش اعظم رهبران طالبان در ش��هر »کویته« پاکستان 

مستقر هستند. 
نارضایتی امریکا از عدم برخورد جدی پاکستان با این نیروها منجر شد تا 
امریکا خود در رأس امور وارد عمل ش��ود و تنها در ماه سپتامبر گذشته، 
در 120 عملیات هواپیماهای بدون سرنش��ین سازمان مرکزی اطالعات 
امریکا )س��یا( بیش از 200 تن که گفته ش��د از نیروهای طالبان بوده اند، 
کش��ته ش��وند. اکنون به گزارش »نیویورک تایمز« حتی برنامه هایی برای 
انج��ام عملیات کوتاه مدت نیروی زمینی امریکا در پاکس��تان نیز تدوین 
ش��ده است. »طلعت مسعود« یکی از متخصصان امور امنیتی در پاکستان 
معتقد اس��ت: اگر توافقی بین دو کشور در این زمینه وجود دارد، باید به 
اطالع مردم رسانده ش��ود، در غیر این صورت کشیده شدن دامنه جنگ 
به خاک پاکس��تان می تواند پیامدهای خطرناکی برای این کش��ور داشته 

باشد.

در گردهمايي استادان بسیجي دانشگاه هاي اصفهان مطرح شد:

دانشگاه بايد مطابق سيره آموزشي ائمه اطهار اداره شود
   مهدی رفائی

در شب شهادت امام صادق)ع( 
دانشگاه های  استادان بس��یجی 
اصفهان، علوم پزشکی و دانشگاه 
صنعتی اصفهان، به دعوت مجمع 
بسیج اس��تادان دانشگاه گردهم 
آمدند ت��ا ضمن گرامیداش��ت 
هفت��ه دف��اع مق��دس و بی��ان 
بحث های علمی – آموزش��ی، 
س��ردار  صحبت های   میزب��ان 
در  باشند.  »اس��ماعیل صادقی« 
این محفل رئیسان دانشگاه های 
مذکور و حجت االسالم روحانی 
)نماینده ولی فقیه در دانش��گاه 

اصفهان( نیز حضور داشتند.
در ابتدای جلسه حجت االسالم 

دکتر »حسین عزیزی« طی سخنانی گفت: منبع تمام 
احادیث کلیدی ائمه به امام صادق)ع( برمی گردد و 
ایشان خود می فرماید: حدیث من به نقل از پدرم 
و حدیث پدرم به نقل از جدم اس��ت تا به رس��ول 

خدا)ص( برسد.
وی بر لزوم استمرار ش��یوه آموزشی ائمه اطهار و 
اداره دانش��گاه به وس��یله این گونه سیره آموزشی 

تأکید کرد.
این استاد الهیات دانشگاه اصفهان در تشریح سیره 
آموزشی ائمه اطهار گفت: سیره اجرایی و اخالقی 
ائمه، محور آموزشی ایشان برای شاگردان بوده است 
و شاگردان ایشان همگی راویان معتبر احادیث بودند 
که به قولی امام صادق)ع( 4 هزار راوی )ش��اگرد( 
داشت که نام 3200 نفر از آنها در کتاب های تاریخ 
اس��الم آمده است. وی با بیان این مطلب که برنامه 
آموزشی ائمه، وابسته به زمان و مکان خاصی نبوده 
اس��ت ابراز داشت: بخش اعظم این آموزش ها از 
طریق مراجعه ش��اگردان به ایشان و یا در مساجد 
و منازل انجام می ش��ده است و این مواد آموزشی 
 در دفاتر نامنظم به صورت »اصول« تدوین و سپس 
فصل بندی شده است و سرانجام علمایی همچون 
»شیخ طوسی« آنها را گردآوری کرده اند تا کتابت و 

روایت همپای هم در تاریخ اسالم رشد کند.
حس��ین عزیزی تصری��ح کرد: امالء ک��ردن نیز از 
شیوه های آموزشی بوده است که در محافل خاص 

صورت می گرفته است به طور مثال دعای کمیل، 
امالء حضرت علی)ع( ب��رای کمیل بن زیاد بوده 
اس��ت. وی در پایان خاطرنش��ان کرد: ندانستن و 
ش��هامت اظهار نادانی، نصف علم است و عالمانه 
عمل کردن و همچون س��یره ائمه مس��تند سخن 
گفتن و آموزش بر اساس الهیات و معارف اسالمی، 

همواره باید مدنظر استادان و دانشجویان باشد.
بايد مقدس بودن قله حوادث انقالب يعنی دفاع 

مقدس بر همگان روشن شود
سردار اسماعیل صادقی فرمانده سابق گردان مقدس 
یا زه��را در دفاع مقدس و فرمانده محور عملیاتی 
لشگرهای استان در جنگ تحمیلی، در جمع استادان 
دانشگاه گفت: باید برای آیندگان مقدس بودن دفاع 
ما روش��ن شود و همه باید بدانند رهبری امام)ره( 
چگونه ما را به پیروزی رساند و دوران دفاع مقدس 
ک��ه قله حوادث انقالب و پاره ای مقدس از تاریخ 
ایران اس��ت باید به مثابه تقدس خ��ون 180 هزار 
ش��هید دفاع مقدس و 230 هزار شهید کل دوران 

انقالب، مقدس و گرامی نگه داشته شود.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا 
ابراز داش��ت: جن��گ، دو صورت ظاه��ر و باطن 
داشت. شروع جنگ به ظاهر اختالف های مرزی 
بود ولی در واقع نقشه آمریکا، صهیونیسم و غرب 
برای نابودی انقالب بود و دلیل مسلم آن نیز صحنه 
پاره کردن عمومی تفاهم نامه مرزی توس��ط صدام 

حس��ین در تلویزیون عراق بود 
که به شروع جنگ دامن زد.

اس��ماعیل صادق��ی مرحله اول 
جن��گ را مقاوم��ت و ت��الش 
جانانه م��ردم و رزمندگان اندک 
ب��رای توقف دش��من در 9 ماه 
اول توصیف ک��رد و آن را اوج 
مظلومیت دانست و پایان آن را 
نیز کشف توطئه بنی صدر مبنی 
بر »زمی��ن دادن و زمان گرفتن« 
توس��ط امام راح��ل)ره( قلمداد 
کرد. این س��ردار دف��اع مقدس 
راز عاش��ورایی شدن رزمندگان 
و اوج ایمان را مدیریت معنوی 
امام راحل )ره( دانست و اذعان 
داشت: باطن دفاع مقدس بسیار 
مهمتر از ظاهر آن است که باید 

حفظ شود.
از جنگ  تاكنون سنگین تر  نرم  تلفات جنگ 

تحمیلی بوده است
معاون هماهنگ کننده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا، با 
اشاره به تهاجم فرهنگی پس از جنگ و هشدارهای 
همیش��گی مقام معظم رهبری گفت: تلفات جنگ 
نرم تاکنون س��نگین تر از جن��گ تحمیلی بوده و 
رسوب آن در فکر و ایمان جوانان و کشتن اعتقاد 
و اراده آنها بس��یار نامبارک ت��ر از بارش گلوله بر 

رزمندگان بوده است.
س��ردار صادقی اف��زود: اگر می خواهیم دش��من 
فرهنگی را از فک��ر و ذهن و خانه های خود دور 
کنیم نباید رزمنده باشیم، بلکه باید همزمان فرمانده 
باشیم. فرمانده ای که بداند امواج ماهواره ای دشمن 
و تهدیده��ای جنگ نرم تا کجای ذهن اطرافیان و 

حتی خانه او رسوخ کرده است.
وی تصریح کرد: دش��من ما دشمن تر از گذشته و 
از قبل نیز عصبانی تر است و اگر رزمندگان دیروز 
از جان خود گذشتند امروز متأسفانه برخی حاضر 
نیس��تند حتی از آبروی خود ب��رای دفاع در مقابل 
جن��گ نرم بگذرن��د، اما باید به هوش باش��یم که 
فتنه های امروز راه امام راحل)ره( و حرف امام)ره( 
را نشانه رفته است همانگونه که فتنه خوارج و فتنه 

امویان، امام معصوم)ع( را هدف قرار داده بود.
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مهدی رفائی
صبح روز سه شنبه 13 مهرماه چراغ پنجمین 
نمایش��گاه مطبوع��ات و خبرگزاری های 
استان اصفهان روشن شد. در پشت روبان 
افتتاح نمایشگاه، محمدمهدی اسماعیلی، 
حسینی )مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی(، 
 معاون سیاس��ی و انتخابات اس��تانداری، 
فضل ال��ه صلواتی )رئیس انجمن روزنامه 
ن��گاران( و منص��ور گلن��اری )دبیر خانه 
مطبوعات( حضور داشتند و خیل عکاسان 

خبری و خبرنگاران نیز افتتاح بودند.
لحظاتی بعد از افتتاح نمایش��گاه، حسینی 
)مدیرکل ارش��اد( و  اس��ماعیلی )معاون 
سیاسی امنیتی استانداری( در غرفه روزنامه 

زاینده رود حاضر شدند.
محمدمهدی اسماعیلی: 

روزنامه زاینده رود با توجه به اینکه مدت 
زمان کمتری از سایر روزنامه های کار کرده، 
ولی روزنامه ای شایس��ته و درخور تقدیر 
است و توانسته جای خود را در بین مردم 
و رسانه ها باز کرده و پله های ترقی را طی 

کند.
س��ید علیرض��ا حس��ینی )مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد استان اصفهان(:
زاینده رود نقطه ش��روعی خوب و ارزنده 
ب��وده که به س��رعت توانس��ته اس��ت به 
روزنامه ای حرفه ای و قابل طرح و رقابت 

با روزنامه های دیگر تبدیل شود.
س��ید علیرضا حسینی در مراس��م افتتاح 
نمایشگاه مطبوعات گفت: نمایشگاه پنجم 
را آغاز می کنیم در حالی که به مشکل های 
اهالی مطبوعات واقفی��م و در راه حل این 
مشکل ها به طور حتم تالش خواهیم کرد و 
می دانیم که مطبوعات نیاز به حمایت های 
بیشتری دارند. باید چند مورد اساسی اتفاق 
بیفتد و جایگاه مطبوعات حفظ شود و از 
کمک های مسکنی به مطبوعات خودداری 
کرد و با اس��تفاده از تمام قابلیت ها مسیر 
رشد مطبوعات اصفهان را همپای فعالیت 
و توسعه اقتصادی اجتماعی حفظ کرده و 

گسترش دهیم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان نیز 
در آیین افتتاح نمایش��گاه پنجم مطبوعات 
گفت: هدف های فرهنگ��ی در گرو حل 
مشکل های فرهنگی است امروز با وجود 
اینکه استان اصفهان در مقایسه با مرکزهای 
استان ها ش��رایط خوبی دارد، ولی از نظر 

مخاطب یابی مطبوع��ات آن، کمی دارای 
مشکل هستند و مشکل تنوع مطالب دارند و 
باید فعالیت مطبوعاتی آنها به اخبار مختصر 
نشود. وی افزود: اهالی مطبوعات با جلسه و 
هم اندیشی های مفید در این نمایشگاه باید 
سعی کنند تا از توانمندی های خود برای 
نقطه ش��روعی در فعالیت نظام بند و ملی 
شدن مطبوعات استان کمک کنند. معاون 
سیاسی امنیتی اس��تانداری اصفهان اضافه 
کرد: هنوز مطبوعات ما با اس��تانداردهای 
دینی فاصله دارند و در نقطه های مختلف 
در قال��ب آزادی بیان گه��گاه مطالبی ارائه 
می ش��ود که درخور فرهنگ رس��انه ای 
کشورهای اس��المی نیست. محمد مهدی 
اسماعیلی خاطرنش��ان کرد: بزرگ نمایی 
و انتقاد بی پش��توانه برخی مطبوعات که 
س��عی در حذف دیگ��ران دارند باید مورد 
تجدید نظر قرار گیرد و به برنامه های مفید 
تبدیل ش��ود. وی همکاری با رسانه ها و 
ایجاد تسهیالت و برنامه های خاص برای 
مطبوعات و خارج ش��دن آنه��ا از روزگار 

بی رونقی را از وظایف مسئوالن دانست.
نظر بازدید کنندگان از غرفه زاینده 

رود در خصوص نمایشگاه 
اصغر شیرازی )عکاس پیشکسوت(: چراغ 
نمایشگاه روش��ن بماند خوب است باید 
کاری کنیم که نمایش��گاه هر ساله باشد و 
ت��داوم اف��کار و اندیش��ه ها در آن گرامی 

است.
علیرضا صمدی )روابط عمومی اداره 
صنایع و معادن(: وجود نمایشگاه و الزام 
آن احساس می ش��ود و ظرفیت اصفهان 

و الزام آن، همیش��ه احس��اس می شود و 
ظرفیت اصفهان باید به صورت پر شورتر 
و مجلل تر و با حضور مطبوعات سراسر 
کش��ور انجام ش��ود. معرف��ی مطبوعات 
اصفهان برای اصفهان کار آسانی است، باید 

مطبوعات به کشور معرفی شود.
سید محمود نقیب زاده نایینی )مدیر 
اجرایی فصلنامه از نو(: خوشحالم که 
بخش آس��یب دیدگان نخاعی هم در این 
نمایش��گاه مورد توجه قرار گرفته است و 
فصلنامه آن حرف هایی برای گفتن دارد که 
مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است. 
حال و هوایی که بچه های آسیب نخاعی 
ایجاد کرده اند مورد اقبال همه قرار گرفته 
و خوب اس��ت که حمایت از نشریه های 
تخصصی و پزشکی به خصوص در زمینه 

آسیب های اجتماعی تداوم یابد.
محمود زمان��ی )روزنامه کار و کارگر 
و بازنشس��ته ایرنا(: امس��ال نس��بت 
به سال های گذشته بهتر اس��ت. امیدوارم 
استقبال بهتر باش��د در ورود و خروج افراد 
به نمایشگاه تسهیل ایجاد شده است افتتاحیه 
هم خیلی ساده و خوب برگزار شد در زمینه 
خبرگزاری ها  هم جای برخی خبرگزاری ها 
خالی است. نمایشگاه 50 سال خبرنگاری 
استاد جعفری هم غرفه خوبی بود که تاریخ 

مطبوعات را در برداشت.
سعید ساکت )امور رسانه ای روابط 
عمومی ش��هرداری(: وقتی نمایش��گاه 
توس��ط یک صنف برگزار می ش��ود باید 
برنده��ای معتبر آن صنف در آن ش��رکت 
داش��ته باش��ند و قدرت نمایی صنوف را 

شاهد باشیم و نشریه ها با حضوری فعال 
و با شرکت دادن برندهای مختلف و موازی 
باعث پویایی کار ش��وند ول��ی نمی دانیم 
چرا امسال برخی برندهای موفق و برخی 
روزنامه ی��ا هفته نامه های خوب اس��تان 

حضور ندارند.
ساکت در خصوص تداوم نمایشگاه هفت 
سال دفاع مقدس، هشت سال جهاد خدمت 
رسانی، گفت: این نمایشگاه همانگونه که 4 
ماه کار پژوهشی برای آن انجام شده است 4 
ماه ادامه خواهد داشت تا جوابگوی استقبال 

مردم باشد.
عبدالنب��ی اکب��ری )صاح��ب امتیاز 
اصفهان ام��روز(: واقعیت جامعه امروز 
مطبوعات این اس��ت که هر کس بخواهد 
کار مطبوعات��ی و تولیدی فاخ��ر و مورد 
عالقه مردم انجام دهد نمی تواند بار مالی 
روزنامه را تأمین کند ما به طور مس��تقیم و 
غیر مس��تقیم در زمینه بهبود مسائل مالی 
مطبوع��ات محلی با مجام��ع و اداره های 
 مختل��ف دولت��ی و خصوص��ی رایزن��ی 
کرده ایم، ولی متأسفانه تعداد کمی و کمبود 
کیفیت باعث عدم اعتماد صنایع خصوصی 
و تزریق آگهی های دولتی با قیمت کم به 

نشریه های خاص شده است.
خدایی )روابط عمومی مجتمع فوالد 
مبارکه(: اعتم��ادی که همین افراد را زیر 
 یک س��قف جمع ک��رده اس��ت و با تمام 
مشکل هایی که دارند آمده اند و در شرایط 
سخت مالی در نمایشگاه شرکت می کنند 

هنر بزرگی بوده است.
عبدالمجید مجیدی نژاد )سرپرست 
روزنامه جمهوری اسالمی(: متأسفم که 
ساز انقالب فرهنگی می زنیم ولی کوک آن 
چیزی دیگری است نمایشگاه مطبوعات 
نمادی از کار فرهنگی است ولی هزینه های 
الزم برای اجرای یک نمایش��گاه مطلوب 
در نظ��ر گرفته نش��ده ولی همین که اصل 
نمایش��گاه وجود دارد و تداوم یابد خوب 

است.
فض��ل اله صلوات��ی )رئیس انجمن 
صنفی مطبوعات اصفهان(: بودن بهتر 
از نبودن است سالیانی اصفهان چند نشریه 
بیشتر نداشت و حاال که تعدد نشریه ها زیاد 
است بهتر است که همه باشند و بنویسند. 
اینکه نمایش��گاه تداوم یابد با کم و زیاد و 
چالش هایی که اهالی آن به جان می خرند، 

ستودنی است.

رئیس پلیس ترافیک شهری: 
خودرو های هوو طی 20 روز 

گذشته 9 نفر را كشته اند 
رئیس پلیس ترافیک ش��هری راهور ناج��ا اعالم کرد: از 
حادثه تصادف تریلی هوو در شهر همدان تا روز گذشته 
9 نفر توسط این خودرو کشته شده اند. به گزارش فارس، 
سرهنگ محس��ن مهرایی در جمع خبرنگاران با تشریح 
حادثه تصادف تریلی هوو در شهر نائین گفت: این حادثه 
می توانست حداقل 15 کشته بر جا بگذارد اما این مشکل 
با هوشیاری یکی از شهروندان ختم به خیر شد. وی اظهار 
داشت: در ساعت 13:52 روز یکشنبه گذشته یک دستگاه 
تریلی هوو حامل بلوک های سیمانی در گردنه مال احمد 
در 30 کیلومتری ش��هر نائی��ن از ناحیه ترمز دچار نقص 

فنی می شود.
 سرهنگ مهرایی افزود: در ورودی شهر نائین با جدول، 
8 اصله درخت و به فش��ار ق��وی برق برخورد و پس از 
توق��ف بار این خودرو قیچی کرده و در نهایت بار روی 
س��قف تریلی می ریزد که منجر به کش��ته ش��دن راننده 
خودرو و همراهش می شود. رئیس پلیس ترافیک شهری 
اعالم کرد: راننده هوو زمانی که متوجه نقص فنی خودرو 
می شود با بوق ممتد دیگر خودروها را مطلع می کند، در 
این بین مس��ئول یک مرغ��داری در 5 کیلومتری متوجه 
ای��ن بوق های ممتد ش��ده و از آنجایی که لحظاتی پیش 
از نائین به س��مت مرغداری می آم��ده و متوجه حضور 
چند خانواده و یک تانکر نفت در ورودی ش��هر می شود 
 که به س��رعت با پلیس 110 تم��اس می گیرد. وی اظهار 
داشت: پس از تماس با پلیس در ساعت 13:45 دقیقه گشت 
پلیس راهور راس ساعت 13:50 دقیقه ورودی شهر نائین 
 را تخلیه می کند و در کمتر از 5 دقیقه این ورودی تخلیه 

می شود.
س��رهنگ مهرآی��ی گفت: ط��ی مراس��می از مالک این 
مرغداری و افسر راهور پلیس که در جلوگیری از حادثه 

شهر نائین نقش داشتند تقدیر خواهد شد. 
شرکت وارد کننده هوو 50 درصد مقصر است

 رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا گفت: علت این 
تص��ادف نقص فنی ترمز اعالم ش��ده و برابر اعالم نظر 
کارشناسان شرکت وارد کننده هوو به میزان 50 درصد در 

این حادثه مقصر اعالم شده است. 
یک هیأت کارشناسی از شورای عالی تصادفات رسیدگی 

به این پرونده را بر عهده گرفته است. 
وی اظهار داشت: نقش دیگر عوامل مانند شرکت حمل و 
نقل، راه و ترابری و... در این هیأت کارشناسی بررسی و 

نقش هر یک در صورت مقصر بودن اعالم خواهد شد.
 سردار مهرآیی تأکید کرد: پرونده قضایی این تصادف آماده 
ارسال به دستگاه قضایی است. این مقام پلیس راهنمایی 
و رانندگی گفت: تریلی های هوو طی 20 روز گذشته 3 

تصادف داشته اند که طی آن 9 نفر کشته شده اند.

در پی استقبال عالقه  مندان:
فصل دوم نشست های هنر و 

انديشه برپا می گردد 
امس��ال نیز حوزه  هنری اصفهان در پی استقبال از فصل 
اول سلسله نشست های هنر و اندیشه که در سال گذشته 
برگزار ش��د، اق��دام به برگزاری فصل دوم این سلس��له 
نشست ها می نماید. به گزارش ایمنا، حوزه  هنری اصفهان 
در پی اس��تقبال از فصل اول سلسله نشست های هنر و 
اندیش��ه که در سال گذشته برگزار ش��د، امسال اقدام به 
برگزاری فصل دوم این سلسله نشست ها می نماید. به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی حوزه  هنری استان اصفهان، اولین 
جلسه  این سلسله نشست ها با موضوع »هنر بزرگ یا هنر 
فاخر چیست؟« در ساعت 18 بعدازظهر روز چهارشنبه 
14 مهرماه با حضور محمدجواد صافیان برگزار می شود. 
دومین جلسه این نشس��ت ها نیز با موضوع »مخاطب و 
هنر« در ساعت 18 بعد از ظهر روز پنج شنبه 22 مهرماه با 

حضور محمد رضا گودرزی برگزار خواهد شد.
خاطرنشان می سازد که سلسله نشست های هنر و اندیشه 
در خان��ه هنرمندان اصفه��ان واقع در پ��ارک ایثارگران 
برگزار می گردد، بنابراین حوزه  هنری اس��تان اصفهان از 
عالقه مندان به مباحث فرهنگی و هنری دعوت می نماید 

تا در این سلسله نشست ها حضور یابند.

در خانه  هنرمندان اصفهان:
نمايشگاه عكس

»مهر و ماهور« گشايش می يابد 
نمایش��گاه »مهر و ماه��ور« با موضوع انس��ان و کویر و 
تأثیرهای انس��ان بر کویر، شامل 5 مجموعه  سه تایی در 
قطع 30 در 40 و ده تک عکس با قطع 50 در 70  بوده که 

به صورت رنگی و دیجیتال چاپ شده است. 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی حوزه  هنری استان اصفهان، 
نمایش��گاه عکس انف��رادی »مهر و ماهور« آثار حس��ین 
شجاعی منش می باشد که با عکس هایی از کویر توانسته 
جدال رنگ ه��ای آبی و نارنج��ی را به خوبی به نمایش 
درآورد. شجاعی منش، عکس های این نمایشگاه را نشانگر 
مفاهیمی چون: رفتن و نرسیدن، حقارت انسان های حقیر 
در برابر انسان های بزرگ و جدال هزاران ساله رنگ های 
آبی و نارنجی می داند. این نمایشگاه از ساعت 9 صبح الی 
13 بعد از ظهر و از 16 الی 20 ش��ب بوده تا 22 مهرماه 

همه روزه جهت بازدید عالقه مندان دایر می باشد.
گفتنی اس��ت: حسین ش��جاعی منش دارای س��ابقه  12 
ساله در عکاسی مس��تند اجتماعی و معماری و طبیعت 
بوده و مدرس عکاس��ی در دانشگاه ها و انجمن سینمای 
جوان اصفهان می باش��د. ش��جاعی منش دارای مقام های 
کش��وری در زمینه  عکاس��ی اس��ت و یکی از عکاسان 
لوح فش��رده  »جلوه های معماری« و کتاب »قلعه  تاریخی 
مورچه خورت« اس��ت. نمایش��گاه »مهر و ماهور« اولین 
نمایشگاه انفرادی وی است که در خانه  هنرمندان اصفهان 

واقع در پارک ایثارگران برگزار می گردد.

به نق��ل از عصر ایران، 
آشپز  مینایی«  »س��اناز 
 ایران��ی که در س��طح 
بی��ن الملل��ی چه��ره 
شناخته شده ای است 
در س��فر اخیر خود به 
مصاحبه ای  در  سئول 
مفص��ل ب��ا روزنام��ه 
»چوس��ان  مع��روف 
ایب��و« در س��ئول، ب��ه 
س��ئوال های خبرنگار 
این روزنامه پاسخ داد. 
مینایی 46 ساله در این 
که  می گوید  مصاحبه 
تنها  نه  »پیت��زا«  غذای 
در اصل به ایتالیایی ها 
تعل��ق ن��دارد، بلک��ه 
این  بار  نخستین  برای 

ایرانی��ان بودن��د که این غ��ذا را ابداع 
کردن��د. نکته مورد توجه این مصاحبه 
پرسش برخی س��ئوال های سیاسی و 
اجتماعی از س��وی خبرنگار روزنامه 
کره ای بود. مرا به خاطر این س��ئوالی 
که می خواهم بپرس��م ببخشید چون 
این س��ئوال درباره غذا نیست. به نظر 
ش��ما چرا وقتی کره ای ها اسم ایران 
به گوشش��ان می خورد، به س��رعت 
موض��وع هایی چون جن��گ، ترور و 
تبعیض جنس��یتی به ذهنش��ان متبادر 
می ش��ود؟ من نمی دانم دلیل واقعی 
این تحریف چهره ایران چیس��ت. اما 
بس��یاری از ایرانی ه��ا رفت��ار گرم و 
میهمان نوازانه ای با خارجی ها دارند. 
م��ا )ایرانی ها( با مذاه��ب مختلف با 
تبعیض برخورد نم��ی کنیم. چه دین 
اس��الم و چه دی��ن مس��یحیت به ما 
می آموزند که انس��ان خوبی باش��یم. 
ایرانی ها خ��وب می دانند که باید به 
باورمن��دان دیگر مذاه��ب هم احترام 
بگذارن��د. ای��ران در جه��ان خارج به 
عنوان کشوری ش��ناخته می شود که 
باید بیش��تر ب��ه حقوق اساس��ی زنان 
احت��رام بگذارد، اما به نظر می رس��د 
ش��ما تفاوت چندانی با زن��ان )دیگر 

کش��ورهای جهان( نداری��د. آیا دلیل 
این مس��أله این نیست که شما از یک 
طبقه متوسط به باال )مرفه( در جامعه 
ایران هستید؟ این درست نیست. بیش 
از 90 درصد زنان ایرانی کارخودشان 
را دارند. سطح آموزش زنان در ایران 

بسیار باال است. 
به ف��رض یک بار دخت��ر دوم من در 
دوب��ی مش��غول رانندگی ب��ود و یک 
ف��رد بومی آنجا از او س��ئوال کرد که 
آی��ا از اینک��ه در دوب��ی آزادی دارد 
احس��اس خوبی ندارد؟ دختر من در 
پاس��خ به آن فرد گفت ک��ه در ایران 
دختران ج��وان همانند م��ردان جوان 
رانندگی می کنند. پس با این حساب 
نظرتان درباره صدور حکم سنگس��ار 
علیه یک زن ایرانی )س��کینه آشتیانی( 
چیس��ت؟ آیا حقوق انسانی او با این 
حکم نقض نمی شود؟ البته، سنگسار 
حکم بی رحمانه ای )برای اعدام یک 
مجرم( است، اما همزمان این موضوع 
باید از زاویه تفاوت های فرهنگی نیز 
نگریسته شود. آشتیانی زنی است )که 
بر اس��اس کیفر خواست( همسر خود 
را کشته اس��ت و خیلی از مردم ایران 
سنگسار را به عنوان یکی از روش های 

اعدام و مجازات می شناسند.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  چراغ نمايشگاه پنجم مطبوعات و خبرگزاري ها روشن شد

روابط عمومي سازمان سنجش خبر داد: 
   آغاز مهلت تكميل ظرفيت دوره كارداني مؤسسه هاي غيرانتفاعي كنكور89 از يك شنبه 

 ماجراي گروگان گیري از زاینده رود تا الرستان سهم زن از خساست شوهر یک ربع سكه بود
رئیس پلیس آگاهي استان فارس خبر داد: 

نجات گروگان 48 ساله بعد از 45 روز

سخنگوي وزارت خارجه از نمايشگاه مطبوعات اصفهان بازديد مي كند 

 تکمیل ظرفیت رش��ته های تحصیلی دوره کاردانی 
مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی 

در آزمون سراسری89، از 18 مهر ماه آغاز می شود. 
به گ��زارش ایلنا، کلیه داوطلبان حاضر در جلس��ه آزمون 
سراس��ری89 اعم از داوطلبان مجاز و غیرمجاز به انتخاب 
رش��ته که در ردیف پذیرفته ش��دگان نهای��ی آزمون قرار 
نگرفته ان��د، می توانند ب��ا توجه به ع��دم تکمیل ظرفیت 
رشته های تحصیلی دوره کاردانی مؤسسه های غیردولتی 
و غیرانتفاعی، در صورت تمایل با ارائه کارنامه اولیه کنکور 
در ط��ی روزهای 18 ت��ا 22 مهرماه در این مرحله ثبت نام 
کنند. داوطلبان باید خود به یکی از مؤسسه های غیرانتفاعی 
پذیرنده رشته های تحصیلی مقطع کاردانی مراجعه و نسبت 

به ثبت نام خود به صورت مش��روط فقط در یک رش��ته 
تحصیلی کاردانی اقدام کنند.  گفتنی است پذیرفته شدگان 
نهایی هر یک از رش��ته های تحصیلی کنکور سراسری89 
مجاز به ش��رکت در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند و هر 
داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک رش��ته کاردانی، از یک 
مؤسس��ه آموزش عال��ی غیرانتفاعی اس��ت و در صورت 
انتخاب بیش از یک رش��ته و یا ثبت ن��ام در بیش از یک 
مؤسسه غیرانتفاعی، مشخصات داوطلب متقاضی از ردیف 
متقاضیان تکمیل ظرفیت حذف شده و هزینه های پرداختی 

وی نیز قابل استرداد نیست. 
بر اساس این گزارش رشته کاردانی انتخابی داوطلب در هر 
یک از مؤسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی، باید منطبق 

با رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مربوط که داوطلب 
در آن ثبت نام کرده اس��ت، باشد و داوطلبان متقاضی  باید 
عالوه بر ثبت نام و شرکت در آزمون، واجد شرایط عمومی 
و اختصاصی مندرج در دفترچه های راهنما بوده و حداکثر 
تا پایان ش��هریورماه س��ال 1389 موفق به اخذ گواهینامه 
پیش دانشگاهی خود ش��ده باشند، البته داوطلبان متقاضی 
در آن دس��ته از رشته های تحصیلی کاردانی مؤسسه های 
آموزش عالی غیرانتفاعی که ش��روع کالس آن با توجه به 
مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته از نیمسال دوم 
سال تحصیلی 90-1389 است، می توانند حداکثر تا پایان 
دی ماه س��ال جاری، نسبت به ارائه مدرک پیش دانشگاهی 

خود اقدام کنند. 

 رامی��ن مهمان پرس��ت )س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه( از پنجمی��ن نمایش��گاه مطبوع��ات و 

خبرگزاری های داخلی استان اصفهان بازدید می کند.
مس��ئول نمایندگی وزارت امور خارج��ه در گفتگو با 
فارس در اصفهان، اظهار داش��ت: رامین مهمان پرست 
دس��تیار ویژه رئیس جمهور و س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه کش��ورمان، عص��ر روز پنجش��نبه همزمان با 
سومین روز از برگزاری پنجمین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی اصفهان، از این نمایشگاه بازدید 

می کند. 
حس��ن نوریان دقایق گفت: از رامین مهمان پرس��ت به 
منظور بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های 
مهمان پرس��ت این دعوت را پذیرفت و عصر پنجشنبه داخلی استان اصفهان دعوت شد که پس از رایزنی با وی، 

ب��ه منظور بازدید از این نمایش��گاه و دیدار با برخی از 
مس��ئوالن استان به اصفهان سفر می کند. وی با اشاره به 
دیگر برنامه های مهمان پرست در سفر به اصفهان اظهار 
داشت: از برنامه های دیگر سفر سخنگوی وزارت امور 
خارج��ه، دیدار با آیت ا... مظاهری )رئیس حوزه علمیه 
اصفه��ان( و آیت ا... سیدیوس��ف طباطبایی نژاد نماینده 
ولی فقیه در اس��تان و امام جمع��ه اصفهان خواهد بود. 
مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان 
 تصری��ح کرد: بر اس��اس رایزنی های ص��ورت گرفته، 
رامین مهمان پرست در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره 
و نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی استان 
اصفه��ان که روز جمع��ه در اصفهان برگزار می ش��ود، 

شرکت می کند. 

زنی به دادگاه آمد و گفت: ش��وهرم خسیس است؛ 
حاضرم هر ماه یک ربع سکه به عنوان مهریه به من 
بپ��ردازد، ولی از پرداخت آن منصرف نش��ود. به گزارش 
فارس، مردی با مراجعه به دادگاه خانواده ش��هید محالتی 
دادخواست تقسیط مهریه خود را به قاضی یکی از شعب 
ارائ��ه ک��رد. این م��رد در حضور قاضی ش��عبه 245 این 
مجتمع قضایی گفت: همس��رم حدود سه ماه پیش مهریه 
500 س��که ای اش را خواستار ش��د؛ به همین دلیل مقرر شد که ماهیانه یک سکه به او 
بپردازم ولی از عهده پرداخت آن برنمی آیم. وی با بیان اینکه همسرم را خیلی دوست 
دارم، ادامه داد: من بیکار ش��ده ام و دیگر توان پرداخت مهریه را ندارم و می خواهم به 

صورت اقساط، این مبلغ را بپردازم. 
مرد در حضور قاضی دادگاه افزود: تنها یک مغازه و یک ماش��ین دارم؛ در حال حاضر 
روی ماشین کار می کنم و مقدار درآمدم به پرداخت یک سکه در ماه نمی رسد چرا که 
مقداری از درآمد حاصله را باید خرج ماش��ین کنم. زن در دادگاه حاضر ش��د و گفت: 
مهریه ام را می خواهم چرا که حقم اس��ت و ش��وهرم نباید از دادن آن امتناع کند. وی 
با بیان اینکه ش��وهرم خسیس اس��ت، ادامه داد: حاضرم شوهرم هر ماه یک ربع سکه 
به عنوان مهریه به من بپردازد ولی از پرداخت آن منصرف نش��ود. مرد بیان کرد: حاال 
 که همس��رم قبول کرده اس��ت من هم حاضرم هر ماه مبلغ کمتری را به عنوان مهریه 

بپردازم. 

مآم��وران پلیس آگاه��ی فارس فردی ک��ه 45 روز 
توس��ط گروگانگیران به گروگان گرفته ش��ده بود را 
نجات دادند. سرهنگ محمد محمدی در گفتگو با ایسنا، 
درب��اره جزییات ای��ن خبر، اظهار کرد: مأم��وران انتظامی 
شهرس��تان الرس��تان در چه��ارم مهر ماه امس��ال، هنگام 
گش��ت زنی در ش��هر جدید الر متوجه درخواست کمک 
فردی در یک منزل ش��دند. وی ادامه داد: مأموران پلیس با 
هماهنگی مقام های قضایی، منزل مورد نظر را مورد بازرسی قرار داده و شخصی به نام 
»ق � ف« 48 س��اله که در خانه محبوس شده بود، را نجات دادند. رئیس پلیس آگاهی 
استان فارس اضافه کرد: در تحقیق های به عمل آمده از فرد مورد نظر، مشخص شد که 
توس��ط دو تن به نام های »س � ع« و »ی � خ« 45 روز پیش در ش��هر اصفهان و در کنار 
زاین��ده رود ب��ه گ��روگان گرفته و به اس��تان فارس منتقل ش��ده بود. وی یادآور ش��د: 
گروگانگیران فرد گروگان را ابتدا به روس��تاهای اطراف شهرستان داراب منتقل کرده و 
پ��س از 40 روز وی را ب��ه الرس��تان آورده و در من��زل مورد نظر حب��س کرده بودند. 
محم��دی اف��زود: بر اس��اس اظهارات فرد گروگان گرفته ش��ده مش��خص ش��د که 
گروگانگیران 50 میلیون تومان از خانواده  وی طلبکار بوده اند. رئیس پلیس آگاهی استان 

فارس در خاتمه گفت: تحقیق های پلیس برای دستگیری گروگانگیران ادامه دارد. 

خبر کوتاه

سئوال هاي سياسی روزنامه كره ای 
از آشپز معروف ايرانی

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان اصفهان گفت: حل مشکل 
مطبوعات استان، زمینه ساز حل بسیاری 
از مش��کل های اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و ورزشی استان است. 
به گزارش ایمنا، »سید علیرضا حسینی« 
در آیی��ن افتت��اح پنجمی��ن نمایش��گاه 
مطبوع��ات و خبرگزاری  ه��ای اس��تان 
اصفهان، نمایشگاه مطبوعات را به عنوان 
ی��ک گردهمایی برای هم اندیش��ی در 
جهت رفع مشکل های مطبوعات استان 
دانس��ت و اظه��ار داش��ت: نمایش��گاه 
مطبوعات محلی برای تجدید دیدارها و 
تجدید پیمان خبرنگاران برای رس��التی 
اس��ت که بر دوش آنها نهاده شده است. 
وی اف��زود: ب��ا بررس��ی ها و کار ه��ای 
کارشناس��ی صورت گرفته بر وضعیت 
مطبوع��ات اس��تان اصفهان، ب��ا اجرای 
برنامه های جدید می توانیم شاهد رشد و 

شکوفایی هر چه بیشتر مطبوعات استان 
باشیم.

مدیر کل فرهنگ  ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان تصریح کرد: مطبوعات اس��تان 
در ش��رایط کنونی در حال طی پله های 
رشد و بالندگی خود هستند، هر چند با 
مش��کل های بسیاری دست و پنجه نرم 
می کنند. وی بر لزوم اجرای حمایت های 
ویژه از مطبوعات استان تأکید کرد و اظهار 
داشت: حرکت های مسکن گونه نمی تواند 
مشکل مطبوعات استان را حل کند و باید 
به فکر اجرای برنامه های بلند مدت برای 
حل مشکل مطبوعات استان بود. حسینی 
در ادامه با اشاره به خط شکنی های معاون 
سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان در 
حوزه های کالن استان افزود: امید است 
اس��تانداری اصفهان برای س��ال جاری 
برنامه ه��ای حمایت��ی وی��ژه ای را برای 

مطبوعات استان در نظر بگیرد.

مدیر کل فرهنگ ارشاد اسالمی استان اصفهان:
حل مش�كل هاي استان در گرو حل مشكل هاي 

مطبوعات است 

جامعه

با توجه به گس��تردگی جغرافیایی 
جمعیت هدف و میزان اعتبارهای 
تخصیص یافته، کش��ور ایران در زمینه 
توزیع ش��یر در مدرس��ه ها رتبه اول را 
دارد. دبیر کمیته ملی شیر مدرسه ها اعالم 
کرد: با توجه به گس��تردگی جغرافیایی 
جمعی��ت ه��دف و می��زان اعتبارهای 
تخصیص یافته، کش��ور ایران در زمینه 
توزیع ش��یر در مدرس��ه ها رتبه اول را 
دارد.  علیرضا کریمیان در گفتگو با ایلنا؛ 

با بیان اینکه در سال 
 ،89-90 تحصیل��ی 
نزدیک به 200 میلیارد 
توزیع  ب��رای  تومان 
ش��یر در مدرسه ها، 
)دخترانه و پس��رانه، 
پیش دبستانی، دبستان، 
راهنمایی و همچنین 
دخترانه(  متوس��طه 
کرده  پیدا  اختصاص 

اس��ت، افزود: در سال تحصیلی جدید 
برنامه توزیع شیر در مدرسه های متوسطه 
پس��رانه در اس��تان های ایالم، بوش��هر، 
خوزس��تان،   خراس��ان جنوبی، 
چهارمح��ال و بختی��اری، سیس��تان و 
بلوچس��تان، کرمانش��اه، کهگیلوی��ه و 
بویراحمد، کردس��تان، کرمان، لرستان و 

هرمزگان اجرا می شود. 

کریمیان ادامه داد: استان های دیگر از محل 
صرفه جویی در اعتبارهای خود می  توانند 
مقطع متوس��طه پس��رانه خود را تحت 
پوش��ش این برنامه ق��رار دهند و کمیته 
ملی ش��یر نیز از آنه��ا حمایت می کنند.  
وی گفت: ما موظف به توزیع 70 نوبت 
شیر در بازه زمانی اول مهر تا پایان اسفند 
هستیم اما از آنجایی که باید مقدمه های 
اداری و همچنین آمار دقیق دانش آموزان 
مشخص ش��ود این برنامه دیرتر از اول 
مهر ش��روع می شود. 
کریمیان در ادامه بیان 
کرد: در سال گذشته 
پاکت  میلی��ون   800
مدرسه ها  در  ش��یر 
توزیع شد، اما به دلیل 
گستردگی جغرافیایی 
کش��ور و همچنی��ن 
تعداد زیاد مدرسه ها 
ممکن است در روند 
توزیع شیر مش��کل های به وجود آمده 
باشد. کریمیان در پاس��خ به این سئوال 
که آیا تا به حال بررس��ی علمی مبنی بر 
اثرگذاری توزیع شیر در مدرسه ها صورت 
گرفته است، یا خیر؟ تصریح کرد: هنوز 
به صورت علمی و گس��ترده بررسی ای 
صورت نگرفته است اما امیدواریم که به 

زودی این برنامه را داشته باشیم. 

برتري جهاني ايران در توزيع شير در مدرسه ها 
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رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: پیش بینی 
می ش��ود تا پای��ان برنامه پنجم توس��عه، 60 درصد بافت 

فرسوده اصفهان احیا شود. 
»عباس حاج  رس��ولیها« در گفتگو با ف��ارس در اصفهان، 
اظهار داشت: طرح احیای بافت فرسوده اصفهان با اجرای 
مصوبه های ش��ورای ش��هر اصفهان از هفت س��ال پیش 
تاکنون در حال اجراس��ت و با اقدام های صورت گرفته، 
تاکنون بسیاری از بافت های فرسوده مناطق مرکزی شهر و 
 خیابان های قرار گرفته در حریم این بافت، آزادسازی و احیا 

شده است. 
وی اف��زود: با توجه به تمهیدهایي که به منظور رفاه حال 
ش��هروندان در نظر گرفته ش��ده، در برخ��ی مناطق نظیر 
همت آباد و منطقه 3 ش��هرداری طبق مصوبه های ش��ورا 
پروانه رایگان برای پالک هایی که در مجموع زیر 700 متر 
زیربنا دارد، صادر ش��ده است. »حاج رسولیها« با اشاره به 
مصوبه دولت در مورد اختصاص وام های کمکی به احیای 
بافت های فرسوده س��طح  شهرها تصریح کرد: 50 درصد 
مش��کل هاي اساس��ی بافت های فرس��وده با وام برطرف 

می شود. 
وی با بیان اینکه در جلس��ه های شورای شهر مصوبه ای 
مطرح شد که 110 گلوگاه شهر بر اساس مالک منطقه بندی 
و مالیات بر ارزش افزوده خریداری و آزادس��ازی ش��ود، 
اف��زود: خیابان های حکیم، محدوده می��دان امام علی، پل 
غدیر و خیابان میرداماد، طیب و بیدآباد از جمله بافت های 
آزاد و احیا شده ش��هر اصفهان محسوب می شود. رئیس 
ش��ورای اسالمی در ادامه گفت: ش��هر اصفهان در احیای 
بافت فرسوده شهری از سایر شهرهای کشور جلوتر است 
و نوسازی و بهسازی محله هاي تاریخی به ویژه در مرکز 
ش��هر که منازل تاریخی و باستانی را شامل می شود مورد 
توجه ویژه قرار گرفته که به برخی اداراه ها به منظور تبدیل 

به دفاتر عمرانی و بهسازی واگذار شود.
وی یک��ی از پروژه های مهم احیای بافت فرس��وده مرکز 
 ش��هر را نوسازی بدنه ش��رقی چهارباغ عباسی دانست و 
افزود: این طرح از دو سال پیش از مدرسه امام صادق )ع( 
ش��روع شده و پیش بینی می ش��ود تا رسیدن به میدان امام 
حس��ین سه س��ال به طول انجامد. رئیس شورای اسالمی 
با تأکید ب��ر اینکه عزم همگانی مردم در احیای محله های 
قدیمی نقش بسیار مؤثری دارد، گفت: شهرداری به منظور 
تس��ریع در امر نوسازی بافت های فرس��وده از انبوه سازان 
بخش های خصوصی دعوت می کند تا با دریافت تسهیالت 
وام های دولتی و ش��هرداری ها و نیز زیر پوشش قرار دادن 
بافت فرسوده در قالب طرح مسکن مهر مدیریت شهری 
را در احیای بافت فرس��وده اصفهان، تا پایان برنامه پنجم 

توسعه یاری رسانند.

روی میز

شهر من

همزمان با آغاز سال تحصیلي و بازگشايي مدرسه ها، در اصفهان اتفاق افتاد: 
ارائه 13 كتاب آموزشي در نخستين آموزشگاه مجازي شهروندي كشور 

با حضور استاندار اصفهان صورت گرفت 
آغاز عمليات اجرايي طرح فاضالب شهر چادگان 

به عنوان نماد شهر؛
برج دو قلو در شهركرد احداث مي شود

با حضور استاندار 
بهره برداري  از قطعه دوم چهار خطه شهركرد- اصفهان

زاينده رود  
نخستین مدرس��ه شهروندی کش��ور با ارائه 13 کتاب 
آموزشی در فضای مجازی، فعالیت خود را در اصفهان 
آغاز نم��ود. به گ��زارش روابط عمومی کمیته فرهنگ 
شهروندی شهرداری اصفهان، دبیر این کمیته با اعالم این 
خبر افزود: کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان از ماهها پیش 
تاکنون از کودکان اصفهانی به عنوان سفیران شهروندی 

ثبت نام به عم��ل آورده و آموزش های خود را از طریق 
ارسال کتاب، جزوه و نرم افزارهای آموزشی به آنها انتقال 
داده است. »مهدی بقایی«  تصریح کرد: به دلیل استقبال 
سرشار کودکان و خانواده ها و همچنین به جهت وجود 
مشکل در جریان ارسال بسته های پستی به درب منازل، 
کمیته فرهنگ ش��هروندی در اقدامی کم نظیر تصمیم 
گرفت تا نخستین آموزشگاه مجازی شهروندی کشور را 

تأسیس نموده و محصوالت آموزشی خود را در فضای 
سایبر نیز ارائه کند. وی با تأکید بر اینکه کودکان عضو 
طرح سفیران شهروندی عالوه بر دریافت محصوالت 
آموزش��ی از طریق پست، می توانند در مدرسه مجازی 
نیز وارد شده و نس��خه اینترنتی کتاب ها و جزوه های 
مورد نظر خود را تهیه  نمایند، خاطر نش��ان س��اخت: 
تاکنون 13 کتاب آموزشی در قالب داستان و مشتمل بر 

موضوع های شهروندی در این آموزشگاه مجازی ارائه 
شده و سایر محصوالت و کتاب ها نیز به طور ماهیانه 
ارائه خواهد شد. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهان گفت: این آموزشگاه منحصر به کودکان نبوده و 
بخش خاصی را نیز به بزرگساالن عالقه مند به مفاهیم 

شهروندی اختصاص داده است.

زاينده رود    
در مراسمی با حضور استاندار اصفهان، عملیات اجرایی 
طرح فاضالب شهر چادگان آغاز شد. این طرح با هدف جمع 
آوری، انتقال و تصفیه فاضالب ش��هر چ��ادگان و محله های 
س��مندگان و مندرجان با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال و در 
مدت دو سال اجرا می شود. طرح فاضالب شهر چادگان شامل 
دو بخش ش��بکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب است که 
می توان��د جمعیتی مع��ادل 20 هزار نفر را در افق س��ال 1415 
هجری شمس تحت پوش��ش قرار دهد. مرحله اول این طرح 
شامل خط اصلی انتقال فاضالب به طول 500 متر و قطر 600 
میلیمتر و ش��بکه جمع آوری فاضالب به طول 60 هزار متر و 
قطر 200 تا 500 میلیمتر از جنس پلی اتیلن دو جداره اس��ت. 
مرحله دوم این طرح نیز یک باب تصفیه خانه فاضالب است 
که در زمینی به مساحت یک هکتار و با ظرفیت تصفیه 3330 

متر مکعب فاضالب در شبانه روز احداث می شود. روش تصفیه 
فاضالب در تصفی��ه خانه فاضالب چادگان، لجن فعال با هوا 
دهی گسترده و با قابلیت حذف ازت و فسفر است و در مجموع 
40 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داش��ت. استاندار اصفهان 
در مراس��م آغاز عملیات اجرایی طرح شهر چادگان، گفت: در 
حال حاضر موضوع جمع آوری و تصفیه فاضالب به یکی از 
عمده ترین مطالبه های مردم شهرها و روستاهای استان تبدیل 

شده است. 
»علیرضا ذاکر اصفهانی« افزود: طرح فاضالب شهر چادگان نیز که 
یک طرح ملی به شمار می رود باید سال ها قبل انجام می شد، ولی 
 به دلیل محدودیت های اعتباری تاکنون به تأخیر افتاده بود. وی 
گفت: این موضوع سال گذشته در شورای عمران استان مطرح 
ش��د تا این که سازمان عمران زاینده رود برای تأمین بودجه آن 

اعالم آمادگی کرد.

شهردار شهرکرد از احداث برج دو قلو در این شهرستان به 
عنوان نماد این شهر در آینده ای نزدیک خبر داد. 

»اردشیر نوریان« در گفتگو با فارس در شهرکرد، از احداث 
برج دو قلو در شهرکرد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه 
عظیم به عنوان نماد شهرکرد با مشارکت شهرداری و مردم 
در ضلع شمال غربی میدان بسیج این شهر احداث خواهد 
ش��د. وی افزود: این پ��روژه در عرصه 5 هزار و 826 متر، 
با تراکم 48 هزار و 900 متر و با زیربنای 66 هزار و 416 
متر قابل س��اخت اس��ت. نوریان با بی��ان اینکه 17 هزار و 
480 متر س��اختمان پارکینگ و تراک��م پروژه 840 درصد 
اس��ت، بیان داشت: این برج دو قلو در 24 طبقه طراحی و 
اجرا می شود. شهردار ش��هرکرد، منابع مالی مورد نیاز این 
پ��روژه را 800 میلیارد ریال ب��رآورد کرد و گفت: برهمین 
اس��اس 400 میلیارد ریال از منابع داخلی شهرداری و 400 
میلیارد ریال آن نیز از طریق خرید اوراق مش��ارکت توسط 

مردم تأمین می ش��ود. وی یادآور شد: با توجه به موقعیت 
پروژه، این طرح یک طرح اقتصادی و س��ودآور برای شهر 

خواهد بود. 
نوریان با بیان اینکه ش��هرداری باید یک برنامه پنج س��اله 
داش��ته باش��د، گفت: برای تدوین این برنامه، 18 شرکت 
مش��اور علم��ی وارد مذاکره ش��ده و با توافق رس��یدن با 
یک مش��اور، آغ��از کار را در این زمینه خواهیم داش��ت. 
ش��هردار ش��هرکرد برنام��ه پن��ج س��اله ش��هرداری را در 
 راس��تای حرکت توس��عه شهر و ش��هرداری عنوان کرد و 
اف��زود: از دیگر برنامه های جامع ش��هرداری مطالعه طرح 
علمی جامع ترافیک ش��هری و برگزاری کارگاه آموزش��ی 

سیستم رضایتمندی مشتریان است. 
وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل کار شهروندان دفترهای 
خدمات مهندس��ی ب��رای صدور ان��واع مجوزهای قانونی 
راه ان��دازی خواهد ش��د. نوریان همچنی��ن از بهره برداری 

 دو واح��د CNG دیگ��ر در دهه فجر امس��ال خبر داد و 
افزود: همچنین در آینده نزدیک بانک شهر به طور رسمی 
در مجتمع تجاری الله شهرکرد افتتاح خواهد شد. شهردار 
ش��هرکرد برطرف ش��دن مش��کل های اتصال محله های 
الحاقی ناحیه غرب به مرکز ش��هر، اصالح باند بلوار رهبر 
و کاهش حوادث ترافیک��ی را از دیگر اقدام های عمرانی 
این شهرداری برشمرد و عنوان کرد: کمربندی 15 خرداد تا 
دهه فجر س��ال جاری دو بانده خواهد شد و تحت پوشش 

برق رسانی و روشنایی نیز قرار می گیرد. 
وی همچنین ب��ا بیان اینکه طرح جامع مدیریت پس��ماند 
شهرستان شهرکرد با محوریت شهرداری شهرکرد در حال 
اجرا اس��ت، افزود: شناسایی و مستند سازی وضع موجود، 
امکان س��نجی، طراحی مدیریت سیستم پسماند و اجرایی 
 ک��ردن طرح، چهار مرحله اصلی این طرح اس��ت که تأثیر 

به سزایی در سالمت جامعه دارد. 

نوریان آفت پروژه های عمرانی در اس��تان را کمبود اعتبار 
و بوروکراس��ی اداری عنوان کرد و گفت: برهمین اس��اس 
خدمات ش��هری چهار ناحیه شهرکرد به بخش خصوصی 
واگذار ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه شهرداری فقط یک 
دس��تگاه خدمات رس��ان عمران��ی نیس��ت، تصریح کرد: 
ش��هرداری یک ارگان مدنی اس��ت و در زمین��ه فرهنگ، 
اجتماع و اقتصاد وظایف��ی دارد که در نهایت باید فرصت 
یک زندگی ش��اداب، س��الم و س��عادتمند را ب��رای مردم 
ایج��اد کند. نوریان با بی��ان اینکه برخ��ورداری از قدرت 
تعامل و ارتباط با مردم در راس��تای پیشبرد توسعه شهر از 
ش��اخصه های مهم یک شهردار متعهد است، اظهار داشت: 
قدرت س��ازماندهی امکانات و ظرفیت ه��ا، قدرت تأمین 
منابع و توزیع امکانات در تمامی نواحی ش��هری و کنترل 
 و نظارت بر امور مختلف ش��هری، از مش��خصه های دیگر 

شهردار است.

 زاينده رود  
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راه و تراب��ری 
 اس��تان چهارمحال و بختیاری، قطع��ه دوم پروژه چهار خطه 
ش��هرکرد- اصفهان، حد فاصل پلیس راه- پل سلیمان خاطر، 
افتتاح و به بهره برداری رس��ید. علی علیخانی )مدیر کل راه و 
ترابری اس��تان چهارمحال و بختیاری( گفت: قطعه دوم چهار 
خطه شهرکرد- اصفهان از پلیس راه تا تقاطع پل سلیمان خاطر، 
به طول 4 کیلومتر و پل زیرگذر به طول 54 در دو دهانه 26/5 
 متری قس��متی از چهارخطه ش��هرکرد- اصفهان است که با 
بهره برداری از این پروژه، حد فاصل تونل رخ تا ش��هرکرد به 
صورت چهار خطه مورد بهره برداری قرار گرفته و موجب کاهش 
تصادف و ایمنی تردد و ترافیک روان در این محور گردیده. وی 
گفت با احداث پل زیرگذر برای ورودی شهر فرخشهر و رمپ 
خروجی شهر فرخشهر به سمت اصفهان، موجب تسهیل ارتباط 

ورودی و خروجی شهر فرخشهر شده است. وی خاطر نشان 
کرد شروع عملیات اجرایی این پروژه اردیبهشت سال 1387 و 
بهره برداری از آن، مهرماه 1389 می باش��د. تعداد ابنیه پل های 
کوچک 7 دس��تگاه، پل بزرگ زیرگذر به طول 54 متر در دو 
دهانه 26/5 متری، خاکبرداری 20 هزار متر مکعب، خاکریزی 
100 هزار متر مکعب، عرض آس��فالت 11 متر و اعتبار هزینه 
شده 18 میلیارد ریال می باشد. عنابستانی )استاندار چهارمحال 
و بختیاری( در آیین به��ره برداری از این پروژه گفت: احداث 
چهار خطه ها در استان چهارمحال و بختیاری در اولویت  کاری 
دولت است. وی گفت: احداث چهارخطه شهرکرد- اصفهان، 
دریچه ورود استان چهارمحال و بختیاری به شاهراه های بزرگ 
و شریانی کشور است. وی خاطرنشان کرد چهار خطه کردن 
راهها در اس��تان موجب توسعه و افزایش سرمایه گذاری های 

اقتصادی خواهد شد. 

شهرستان

تا پايان برنامه پنجم توسعه؛
احياي 60 درصد بافت 

فرسوده اصفهان 

اخبار شهرستانها
رئیس اداره محیط زيست نجف آباد خبر داد:

بهره برداري از ايستگاه سنجش آلودگي هوا در نجف آباد

طي يكسال گذشته؛برگزاري همايش» ماه مجلس« در شهرستان شهرضا
رانندگان متخلف گلپايگاني ، 190 ميليون ريال جريمه شده اند

فرمانده انتظامي تیران و كرون:
رويكرد پليس، جامعه محوري به منظور پيشگيري از جرم است

 اولین جلسه هماهنگي راهداري 
زمستانه در سال 1389 

 افزایش میزان تولید گندم و جو 
در سطح است��ان با وجود خشكسالي  

 بازدید استاندار چهارمحال و بختیاري 
از پروژه هاي در دست اجراي اردل 

فرمانده انتظامي اردستان:
ضرورت احداث زندان در اردستان

زاينده رود 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری 
استان چهارمحال و بختیاری، جلسه هماهنگی رؤسای 
اداره های راه و ترابری شهرستان های تابعه، با حضور 
معاون راهداری و رؤس��ای اداره های ستادی حوزه 
معاونت راهداری در س��ال 89 برگزار ش��د، در این 
جلسه حس��ین جعفری )معاون راهداری( گفت: انتظار می رود تا همکاران 
محترم راهدار با تالش مضاعف در سال همت مضاعف و کار مضاعف، ایمنی 
تردد و آرامش س��فر را در محورهای حوزه استحفاظی استان برای مسافران 

عزیز فراهم نمایند.
وی گف��ت: در ی��ک جدول زمانبندی عملیات راهداری ش��امل، لکه گیری 
در محوره��ای اصل��ی و فرعی و روس��تایی ب��ا مش��خصات الزم، نصب 
 عالمت های مورد نی��از در محورهای ارتباطی اس��تان، تعمیرات ابنیه فنی، 
شانه سازی محورها، بهسازی، روکش آسفالت، تنقیه پل ها و قنات ها، پاکسازی 
حریم راهها، آزادسازی حریم راه و شستشوی عالمت ها در کلیه محورهای 
اصلی، فرعی و روستایی در حال اجرا است و باید تالش کنیم در فرصت باقی 
مانده از فصل کاری، کارهای نیمه تمام راهداری تابستانی را تمام و خود را برای 
راهداری زمستانه آماده نماییم. وی گفت: با توجه به بارندگی های زودرس در 
استان، همکاران محترم راهدار تالش نمایند تا نصب کمبود عالمت در جاده ها، 

خط کشی  راهها و تعمیر ماشین آالت برف روبی را به اتمام برسانند. 

 زاينده رود 
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان، »علیرضا ذاکر اصفهانی« استاندار 
اصفهان طی نامه ای موفقیت چش��مگیر کشاورزی 
در تولید گندم و جود اس��تان در س��ال 89-88 را با 
توجه به خشکسالی موجود، به کشاورزان زحمتکش 
و مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تبریک گفت. ایشان در طی 
نامه ای محبت آمیز آورده اند: در این برهه از زمان که ایران اس��المی همچنان 
تحت فشار قدرت های اقتصادی جهان بوده و هر روز بر دامنه تحریم های همه 
جانبه آنها افزوده می شود، در شرایط خشکسالی چند ساله اخیر، در بسیاری از 
منطقه های کشور مشکل هایی را در عرصه تولیدات محصوالت کشاورزی 
به بار آورده است،  به لطف و مدد پروردگار متعال و در سایه همت مسئوالن 
و زحمت های طاقت فرسای کش��اورزان عزیز، تولید گندم و جود در سال 
زراعی 89-88 در سطح استان رقم قابل توجهی را نشان می دهد. کارشناسان 
سازمان، علت موفقیت در تولید گندم را شامل این موردها دانستند: بارندگی 
مناسب با پراکندگی باران در سطح استان، مدیریت در مزرعه ها با همکاری 
160 فارغ التحصیل زراعت در س��طح 97 هزار هکتار، مبارزه با سن و علف 
هرز و همچنین مدیریت بر توزیع آب در مزرعه ها. همچنین عمده ارقام گندم 
استفاده شده در این مزرعه ها شامل گندم پیشتاز بهار، سپاهان، بکراس روشن 

و الوند می باشند. 

 زاينده رود 
ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راه و 
 ترابری اس��تان چهارمحال و بختیاری، عنابستانی 
)اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری( از پروژه های 
راهسازی در شهرستان اردل دیدن کرد و از نزدیک 
در جریان روند پیشرفت کار و مشکل های موجود 
در منطقه قرار گرفت. در این دیدار که مدیر کل راه و ترابری و فرماندار این 
شهرستان و جمعی از مدیران کل استاندار را همراهی می کردند علی علیخانی 
در خصوص روند پیشرفت پروژه های راهسازی اعم از راه اصلی و فرعی و 
روستایی گزارشی ارائه دادند وی گفت از آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها، 
شاهد پیشرفت فیزیکی خوبی هستیم که با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه، 
پیشرفت عملیات از سرعت مناسبی برخوردار است. علیخانی افزود: تعداد 
پروژه های در حال اجرا در این شهرستان شامل: روکش آسفالت لشتر- چشمه 
سلیمان، هفت تلخه، شکرآباد، حمام اردل، ده کهنه، دورک قنبری، گوزلک، 
چهار طاق، وس��تگان،  آبسرده، ارجل، تکمیل محور شلیل، گوزلک، روکش 
آسفالت اردل، ناغان، تکمیل محور شلیل، لندی، احداث راه اردل و پل دشتک 
می باشد. در جریان این بازدید، استاندار اظهار امیدواری کرد که با احداث چهار 
خطه ها در اس��تان چهارمحال و بختیاری و احداث راه های روستایی، شاهد 

توسعه روستاها و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان باشیم. 

 زاينده رود 
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: 
به دلیل مشکل های موجود در بدرقه زندانیان، 
 ساخت یک زندان در شهرستان اردستان ضروری 

است. 
س��رهنگ »احمد باغبان طاه��ری« در گفتگو با 
فارس در اردستان، به برنامه های فرماندهی انتظامی اردستان به مناسبت 
هفته ناجا اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری صبحگاه مشترک، اجرای 
رژه موت��وری، ش��رکت در نم��از جمعه و غبار روبی گلزار ش��هدا، از 

مهم ترین این برنامه ها است. 
طاهری مش��کل فرماندهی انتظامی اردس��تان را بدرق��ه زندانیان اعالم 
کرد و بیان داش��ت: به دلیل عدم وجود زندان در شهرس��تان، به ناچار 
زندانی��ان را ب��ه ش��هرهای دیگر منتق��ل می کنیم که این خود س��بب 
 مش��کل هایی شده و می طلبد مس��ئوالن برای رفع این مشکل چاره ای 

بیندیشند. 
وی تعداد تماس های تلفنی با پلیس 110 را در ش��ش ماه نخست سال 
ج��اری بالغ بر 3  هزار و 500 مورد اعالم ک��رد و افزود: از این تعداد، 
بالغ بر یک هزار و 500 مورد تماس عملیاتی و بقیه تماس ها به صورت 

ارشادی بوده است.

اردستانشهركردفارساناصفهان

 رئی��س اداره محی��ط زیس��ت شهرس��تان های نجف آباد و تی��ران و کرون 
گفت: با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال ایس��تگاه س��نجش آلودگی هوا در 

نجف آباد مورد بهره برداری قرار گرفت. 
 »س��ید رحم��ان دانیال��ی« در گفتگ��و ب��ا ف��ارس در نجف آب��اد، اظه��ار 
داش��ت: به منظور س��نجش هوا و میزان آلودگی هوا، ایس��تگاه س��نجش 
ب��ا اعتب��اری بالغ ب��ر 2 میلیارد ریال ب��ا همکاری فرمان��داری، آموزش و 
 پ��رورش و ش��هرداری نجف آباد در چهارراه ش��هرداری ش��هر نجف آباد 

نصب شد. 
وی افزود: با نصب این دستگاه، فاکتورهای مختلف هوا ثبت و به نمایش 
عموم گذاشته می شود و شهروندان می توانند از وضعیت هوای شهر اطالع 

پیدا کنند. 
رئیس اداره محیط زیست شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون با اشاره 
به اهمیت این دس��تگاه در شناسایی میزان آلودگی هوا بیان داشت: با ثبت 
اطالعات فاکتورهای مختلف هوا در جهت کاهش آلودگی و موردهایی از 

این قبیل، برنامه ریزی می شود. 
وی همچنین به اجرای طرح مدیریت س��بز در دو شهرستان تیران و کرون 
و نجف آباد اش��اره کرد و گفت: این طرح بیشتر در اداره های شهرستان ها 
انجام می ش��ود و اداره ها باید در راس��تای اس��تفاده بهینه از انرژی، میزان 
اس��تفاده از کاغذ، کاهش میزان تولید ضایعات و ایجاد ش��رایط اس��تفاده 

مجدد آن اقدام کنند.

زاينده رود  
بعد از به بار نشس��تن انقالب اس��المی و برنام��ه ریزی های فراوان 
دش��منان نظام جمهوری اس��المی مبنی ب��ر براندازی نظام، ش��به افکنی و 
تخریب ارکان نظام اس��المی و در رأس آن مقام والیت فقیه و به خصوص 
ول��ی فقیه زمان مقام معظم رهبری بر آن ش��دیم که ب��ا طراحی یک برنامه 
فرهنگ��ی گامی مؤث��ر در معرفی والیت فقیه و جای��گاه آن و خصوصیات 
 منحصر به فرد مقام معظم رهبری برای جوانان و ش��یفتگان ایش��ان برداشته 

شود.
»جعف��ر رضا ش��هرضا« فرماندار شهرس��تان ش��هرضا در نشس��ت خبری 

با خبرنگاران به مناس��بت برگ��زاری همایش ماه مجلس ب��ا موضوع تبیین 
جای��گاه والیت فقیه اعالم داش��ت و ه��دف از برگزاری ای��ن همایش را 
تبیی��ن مفهوم حکومت دین��ی، تبیین نظری��ه والیت فقیه از ابت��دا تاکنون، 
تبیی��ن ش��خصیت افکار ام��ام خمینی )ره( در راس��تای مبح��ث حکومت 
اس��المی و والی��ت فقیه و س��خنان ایش��ان در رابطه با حض��رت آیت ا... 
خامنه ای، تبیین ش��خصیت مقام معظم رهبری از کودکی تاکنون، بررس��ی 
ابع��اد نظری و مدیریتی ایش��ان در رابطه با جوانان، مدیریت اس��تراتژی و 
 بح��ران، نقش��ه راه، فرهن��گ و هن��ر، سیاس��ت خارجه، عرف��ان و اخالق 

ذکر کرد.

گذش��ته  س��ال  در  گف��ت:  گلپای��گان  شهرس��تان  انتظام��ی  فرمان��ده 
 رانن��دگان متخل��ف گلپایگان��ی، 19 میلی��ون و 187 ه��زار و 900 توم��ان 
جریم��ه ش��ده اند. به گزارش ف��ارس از گلپای��گان، »رض��ا علیجانپور« در 
نشس��ت خبری با خبرنگاران شهرس��تان ب��ه بیان عملکرد یکس��اله نیروی 
انتظامی پرداخت و اظهار داش��ت: در س��ال گذش��ته، 6 هزار و 198 مورد 
انواع گواهینامه صادر ش��ده، ش��ماره گذاری موتور س��یکلت 452 دستگاه، 
ش��ماره گذاری خ��ودرو یک هزار و 195 دس��تگاه، توقیف موتورس��یکلت 

2 هزار و 652 دس��تگاه، ترخیص موتورس��یکلت 2 هزار و 266 دس��تگاه، 
 نوشماره یک هزار و 380 دستگاه و نقل و انتقال خودرو 2 هزار و 723 مورد 
بوده است. وی افزود: همچنین در یکسال گذشته 44 هزار و 731 برگ قبض 
جریمه صادر شده، 798 دستگاه خودرو توقیف، 657 دستگاه ترخیص، 19 
میلیون و 187 هزار و 900 تومان جریمه، اجرای دس��تورات قضایی 4 هزار 
و 503 مورد، ابالغ اوراق قضایی 36 هزار و 10 برگ و پرونده های متشکله 

در واحدهای انتظامی 3 هزار و 513 فقره بوده است.

فرمانده انتظامی شهرس��تان تی��ران و کرون گفت: رویک��رد پلیس در هفته 
ناجا، جامعه محوری به منظور پیش��گیری اجتماعی و ارتقای آگاهی مردمی 
و مش��ارکت عمومی است. »غالمعباس بلفکه« در گفتگو با فارس در تیران 
و کرون، اظهار داش��ت: همزمان ب��ا هفته ناجا، اقدام ه��ا و توانمندی های 
پلی��س در تأمی��ن امنیت اجتماعی به مردم شهرس��تان معرف��ی و به صحنه 
نمایش گذاشته می شود. وی رویکرد برنامه های این هفته را جامعه محوری 
پلی��س ب��ه منظور پیش��گیری از وقوع ج��رم در اجتماع و ارتق��ای آگاهی 
مردمی و مش��ارکت عمومی بیان کرد و افزود: ش��عار این هفته »اعتماد شما 
پش��توانه اقتدار ما« نامگذاری شده است. فرمانده انتظامی شهرستان تیران و 

کرون با اعالم اینکه هفته ناجا از 10 مهر به مدت یک هفته گرامی داش��ته 
می شود، بیان داشت: در این هفته به منظور ارائه گزارش عملکرد و معرفی 
توانمندی های پلیس این شهرستان، برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی 

در سطح تیران و کرون برگزار می شود. 
وی از جمله مهم ترین برنامه های هفته ناجا در شهرس��تان تیران و کرون را 
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان، نواختن زنگ انضباط 
اجتماع��ی، تقدیر از فرهیختگان عرصه نظم و امنی��ت به ویژه پلیس یاران 
نوجوان، سخنرانی کارشناسان و رؤسای پلیس های تخصصی در جمع مردم 

و مساجد بیان کرد.
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علم و صنعت

استفاده از انرژي خورشيدي در شركت پااليش نفت اصفهان 
انرژی خورشید یکی از منابع تأمین انرژی پاک و عاری از اثرهای مخرب 
زیس��ت محیطی اس��ت که از دیرباز به روش های گوناگون مورد استفاده 

بشر قرار گرفته است. 
بح��ران انرژی در س��ال های اخیر، کش��ورهای جهان را بر آن داش��ته که 
با مس��ائل مربوط به ان��رژی، برخوردی متفاوت نمایند ک��ه در این میان 
جایگزین انرژی های فس��یلی با انرژی های تجدیدپذیر و از جمله انرژی 
خورش��یدی به منظ��ور کاهش و صرفه جویی در مص��رف انرژی، کنترل 
عرض��ه و تقاضای ان��رژی و کاهش انتش��ار گازهای آالینده با اس��تقبال 
فراوانی روبه رو ش��ده اس��ت. پاک بودن و بدون آلودگی )حذف انتشار 
گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن( رایگان و در دسترس بودن 
کاهش مصرف سوخت های فسیلی، امن و بی خطر بودن، از ویژگی های 

استفاده از انرژی خورشیدی است. 
در این راس��تا تأمین آب گرم مصرفی س��اختمان ها، یکی از اقتصادترین 
روش های اس��تفاده از انرژی خورشیدی است. می  توان از انرژی حرارتی 
خورش��ید برای تهیه آب گرم بهداشتی در سازمان ها، منازل و مکان های 
عمومی اس��تفاده کرد. بر این اس��اس در ش��رکت پاالیش نفت اصفهان، 
پروژه اس��تفاده از این انرژی پاک تعریف و پس از امکان س��نجی انجام 
گرفته، سیستم گرمایش خورشیدی آب گرم مصرفی در رستوران باشگاه 

ش��هرک شهید منتظری به صورت سیس��تم فعال نصب و راه اندازی گردیده 
است. سید منصور سید فتاحی )رئیس اداره مهندسی عمومی شرکت پاالیش 
نف��ت اصفهان( گفت: هزینه کلی انجام این پروژه، کمتر از 140 میلیون ریال 
بوده که حدود 100 میلیون ریال آن از محل یارانه های ش��رکت بهینه س��ازی 

سوخت پرداخت گردیده است. 
محم��ود زمانی )مجری پروژه( نیز در این رابطه اظهار داش��ت: این مجموعه 
دارای ی��ک مخ��زن 3000 لیتری برای ذخیره آب و یک مزرعه خورش��یدی 
با س��طح کل جاذب 56 متر مربع و ش��امل 30 کلکتور می باشد. به گفته وی 
با حس��ن نظر مدیریت شرکت اس��تفاده از سیستم خورشیدی برای گرمایش 

اس��تخر شهرک شهید محمد منتظری نیز در دس��تور کار قرار دارد که به نظر 
می رس��د در سطح کشور بهره گیری از انرژی خورشیدی با این حجم و برای 
ای��ن منظور برای اولین بار ص��ورت می گیرد. وی اف��زود: در این پروژه که 
مناقص��ه انجام آن در حال برگزاری اس��ت؛ گرمای��ش 1700 متر مکعب آب 

استخر با استفاده از انرژی خورشید مورد نظر می باشد. 
پروژه بنزین س��ازی تاکنون 66 درصد پیشرفت داشته که با اتمام آن، روزانه 
3 میلیون لیتر به بنزین تولیدی با اکتان )درجه آرام س��وزی( باالی 90 اضافه 
خواهد ش��د و در نهایت با انجام طرح بهبود و بهینه سازی فرآیند، تولیدات 
شرکت افزایش یافته، ضمن اینکه تولید نفت کوره به صفر رسیده و در مقابل 
انرژی های اس��تراتژیک کش��ور همچون بنزین، گاز مایع، س��وخت سبک و 

سنگین جت، رشد دو برابری خواهد داشت. الهی با اشاره به اجرای اصل 
44 قانون اساس��ی در صنعت نفت گفت: در حال حاضر ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان، به عنوان اولین ش��رکت پاالیش��ی، 65 درصد سهام خود را 
به بخش خصوصی واگذار کرده و خوش��بختانه عملکرد بس��یار مطلوبی 
نیز داش��ته اس��ت. وی در پایان س��خنان خود اظهار امیدواری نمود که با 
حمای��ت دولت و همتی دو چندان و در س��ایه ارتباط تنگاتنگ و صحیح 
کارفرما و پیمانکار پروژه ها را به انجام رسانده و پاسخ کوبنده ای به امریکا 
و صهیونیست ها بدهیم. حس��ین یاوری )مدیر امور مهندسی و طرح های 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان( نیز طی سخنانی گفت: اجرای طرح بهبود 
فرآیند و بهینه سازی یا طرح جامع پاالیشگاه اصفهان که در جهت بهبود 
کمی و کیفی فعالیت های این ش��رکت اس��ت؛ با حجم س��رمایه گذاری 
حدود 46000 میلیارد ریال در س��ال های آتی به نتیجه خواهد رس��ید که 
به دنبال آن اس��تاندارد سازی محصوالت به طور کامل مطابق با استاندارد 
Euro2005 انجام خواهد ش��د و ش��رکت پاالیش نفت اصفهان همسو با 
سند چشم انداز 20 ساله، سود آورترین شرکت تولید کننده فرآورده های 
نفتی ایران باقی خواهد ماند. الیاس طقیانی )مجری پروژه بنزین س��ازی( 
نی��ز در خصوص این پروژه گفت: بیش��ترین مش��کل ها در بخش خرید 
کاالهای خارجی بوده اما با این حال خوش��بختانه کمپرسور و پمپ ها به 
عنوان بزرگترین کاالی مورد نیاز، خریداری ش��ده است و امیدواریم تا سال 
آینده ش��اهد راه اندازی پروژه باشیم. سید رضا فتاح )رئیس امور اداری( نیز 
گزارش��ی از وضعیت نیروی انسانی این شرکت ارائه نمود. وی با بیان اینکه 
در ح��ال حاض��ر 1230 نفر نیروی رس��می و 1900 نفر نی��روی پیمانکاری 
در این ش��رکت مش��غول به فعالیت هستند گفت: در س��ال آینده تعداد 200 
نف��راز همکاران با تجربه ما بازنشس��ته خواهند ش��د که از ای��ن تعداد 114 
نفر نیروی عملیاتی هس��تند و ما در پی جبران این کمبودها در س��ال جاری 
 بر اس��اس قانون های استخدام کش��وری، 100 نفر مهندس شیمی استخدام 

نموده ایم. 

وزیر صنایع و معادن، اس��تقالل صنعتی را اساسی ترین 
روش ها برای اس��تقالل هر کش��ور دانست و گفت: در 
مسیر استقالل صنعتی، ارتباط بین علم و دانش با تولید 
و صنعت بس��یار مه��م و زیر بنایی اس��ت. به گزارش 
ایرنا، »علی اکبر محرابیان« در حاش��یه نشس��ت کاری 
مشترک با نس��رین سلطانخواه )معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری( در جمع خبرنگاران افزود: با وجود 
پیشرفت های خوب سال های اخیر در حوزه تولید علم 
و صنعت، باید رابطه بین این دو مقوله بیش از گذش��ته 
تقویت شود. وی با بیان نقد روش های گذشته و موجود 
برای رس��یدن به یک مس��یر پویا و س��هل در راستای 
تقوی��ت رابطه بین علم و صنعت را ضروری دانس��ت 
و گفت: تجاری س��ازی یافته های علمی و پژوهش��ی، 
مقوله بس��یار مهمی اس��ت که تحقیق ها و پژوهش را 
هم رقابت پذیر و هم قابل اس��تفاده ب��رای عموم مردم 
 و س��ایر بازاره��ا خواهد ک��رد. وزیر صنای��ع و معادن 
افزود: اس��تقالل صنعتی هم از این مس��یر عبور می کند 
ضم��ن اینکه می ت��وان یافته های پژوهش��ی خود را در 
ای��ن مس��یر تبدیل به محص��والت قابل اس��تفاده کرد. 
محرابی��ان در ادام��ه، بزرگترین رویاروی��ی جمهوری 

اس��المی ایران با استکبار جهانی را 
 شکستن انحصارها دانست و اظهار 
داش��ت: ب��ه ط��ور قط��ع ام��روزه 
بزرگتری��ن انحصاره��ا در جامع��ه 
علم��ی،  انحصاره��ای  جهان��ی، 

پژوهشی و فناوری است. 
وی اضاف��ه ک��رد: چنانچه صحبت 
از اس��تقالل می زنیم و در آن مسیر 
گام برمی داری��م، هیچ راهی نداریم 
مگ��ر اینکه رابطه بین علم، دانش و 
صنعت را تقویت و آن را با سرعت 
زیاد طی کنیم. محرابیان با اشاره به 
نشست کاری مشترک خود با معاون 
علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، 

گفت: در این نشس��ت یک یادداش��ت تفاهمی به امضا 
رسید که تجاری س��ازی و انجام پروژه های تحقیقاتی 
و پژوهشی به صورت پروژه محور، از جمله دستورات 
آن ب��ود. وی با بیان اینکه در مس��ائل صنعتی برخی از 
موضوع های دارای اولویت های بس��یار باال و کلید فتح 
قله های صنعتی در هر کشوری است، افزود: پروژه های 

بزرگی در قالب پروژه های مگا 
پروژه در این یادداش��ت تفاهم 
تعریف شده اس��ت. محرابیان 
س��پس در م��ورد موتوره��ای 
تاکنون  ک��رد:  اضافه  هیبریدی 
10 پروژه مطالعه شده که یکی 
از آنه��ا مربوط ب��ه موتورهای 
صنایع  وزیر  اس��ت.  هیبریدی 
و مع��ادن در ادام��ه گفت: این 
مزیت ه��ای  موتوره��ا  ن��وع 
فراوان��ی از جمله حفظ محیط 
زیست، کاهش قیمت پیمایش 
و اس��تفاده از انرژی های متنوع 
دارند. وی با بیان اینکه ساخت 
موتورهای هیبریدی در دنیا دارای س��ه مرحله ابتدایی، 
میانی و نهایی است، افزود: مرحله ابتدایی کار در قالب 
یک پروژه تحقیقاتی سال گذشته انجام شد اما با تفاهم 
نام��ه با معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
وارد مرحله جدید و گس��ترده از ای��ن نوع تکنولوژی 
می ش��ویم که مراحل تجاری س��ازی و تولید انبوه این 

ن��وع موتورها پ��س از تکمیل مطالعه های پژوهش��ی 
انجام خواهد ش��د. وزیر صنایع و مع��ادن، همچنین از 
کارب��ردی نبودن برخی از پژوهش ها و تحقیق ها انتقاد 
کرد و گفت: هم اکنون در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی 
کشور، پژوهش های زیادی انجام می شود که پاسخگوی 
نیاز بازار نیس��ت. محرابیان در عی��ن حال تصریح کرد 
ک��ه بخش��ی از محصوالت تولیدی کش��ور ناش��ی از 
فرآیندهای تحقیقاتی و پژوهش��ی است که ما در حال 
تسهیل سازی بیشتر این مسیر هستیم. وی همچنین در 
مورد بحث مقررات گفت: برخی از مقررات کش��ور به 
نفع بومی س��ازی و تجاری س��ازی نیست، به گونه ای 
که هم اکنون تس��هیالت پرداختی به یک تولیدکننده و 
ش��خصی که به دنبال تجاری سازی یافته های پژوهشی 
است، با سود باالیی انجام می شود. محرابیان افزود: باید 
این مق��ررات تغییر یابد ضمن اینکه ای��ن تغییرها باید 
ب��ه نفع تولیدکننده داخلی و مص��رف کننده تکنولوژی 
داخلی باش��د تا محصوالت داخلی رقابت پذیرتر شود. 
وی در مورد تأمین منابع برای تجاری سازی یافته های 
پژوهشی گفت: باید در مسیر قرار بگیریم تا تسهیالتی 

پرداختی به این نوع فعالیت ها حمایتی تر شود.

اپراتور تی موبایل، گوشی جدیدی را با امکانات تازه 
عرضه کرده که از سیس��تم عامل آندروید گوگل بهره 
می ب��رد. به گزارش فارس به نقل از اینتوموبایل، این 
گوش��ی که »MyTouch HD« نام گرفته، مجهز به 
نمایش��گر 3/8 اینچی با قدرت تفکیک رنگ بس��یار 

باالست. 
گوشی یاد شده همچنین از دوربین دیجیتال با دقت 5 
مگاپیکسل بهره مند است. فالش LED و پردازنده های 
نس��ل دوم ی��ک گیگاهرتزی MSM8255 ش��رکت 
Qualcomm که به Snapdragon مشهور شده اند، 

 از جمله امکانات سخت افزاری این گوشی محسوب 
می شوند. 

در گوش��ی یاد شده همچنین از نس��خه 2/2 سیستم 
عام��ل آندروید اس��تفاده می شود.گوش��ی یاد ش��ده 
همچنی��ن مجه��ز به ی��ک دوربی��ن در بخش جلوی 
 گوشی است که چت ویدیویی را برای کاربران ممکن 

می کند. 
ای��ن  مه��م  ضعف ه��ای  از  یک��ی  البت��ه 
 HDMI پ��رت  از  پش��تیبانی  ع��دم   گوش��ی 

است. 

گوگل که از ابتدای سال 2010 میالدی بیش از 20 شرکت 
نوپا و خالق را خریداری کرده روز گذشته با خرید شرکتی 
به نام BlindType نشان داد که دنیای تلفن همراه و نرم 
افزاره��ای کاربردی آن را جدی گرفته اس��ت. به گزارش 
فارس به نقل از بیزینس ویک، این ش��رکت نوپا در زمینه 
طراحی ابزار مختلف برای تسهیل تایپ کردن با استفاده 
از ابزار الکترونیک سیار و از جمله تلفن همراه فعال است. 
BlindType همچنی��ن نرم افزاری را عرضه کرده که به 
طور خودکار غلط های تایپی را شناسایی و آنها را اصالح 
می کند. این شرکت در سان فرانسیسکو واقع است و مبلغ 

پرداختی به مدیران آن توسط گوگل فاش نشده است. یکی 
از سخنگویان گوگل ضمن تأیید خبر خرید این شرکت، 
پیوستن آن به تیم همکاران گوگل را تبریک گفت و اظهار 
امیدواری کرد که با کمک این شرکت، گوگل قادر به عرضه 
ابزار متنوع تری برای س��اده تر کردن تایپ با اس��تفاده از 
صفحه کلیدهای کوچک تلفن های همراه باشد. این خرید 
ثابت می کند که گوگل و سیستم عامل اندروید آن را باید 
رقبایی جدی برای گوشی های بالک بری و آیفون تلقی 
کرد. SPA+ برای انتقال س��ریع دیتا بر روی گوشی یکی 

دیگر از توانمندی های MyTouch HD است.

وزير صنايع:

رابطه بين دانش و توليد، زيربناي استقالل صنعتي است

گوگل شركت باليند تايپ را هم خريدعرضه گوشي جديد آندرويد با امكانات نسل سوم

بر اساس مصوبه مجلس صورت می گیرد؛
تشكيل كارگروه تدوين مشخصات 
استاندارد اجباری انرژی تجهيزات 

انرژی بر
تش��کیل  ب��ا  مجل��س  نماین��دگان 
معیارها،  تدوی��ن  ب��رای  کارگروهی 
مش��خصات فنی و استاندارد اجباری 
ماش��ین آالت  و  تجهی��زات  ان��رژی 
انرژی ب��ر و استانداردس��ازی کیفیت 
انواع س��وخت های مصرف��ی و برق 
موافق��ت کردند. به گ��زارش فارس، 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
در بررس��ی جزییات ط��رح اصالح 
الگوی مصرف ان��رژی، موادی دیگر 
از ای��ن طرح را بررس��ی و تصویب 
نهای��ی کردن��د. ب��ر اس��اس مصوبه 
مش��خصات  معیاره��ا،  مجلس��ی ها، 
فن��ی و اس��تاندارد اجب��اری انرژی 

تجهیزات و ماش��ین آالت انرژی بر، فرآیند های صنعتی، معدنی و کش��اورزی و 
همچنین اس��تاندارد سازی کیفیت انواع س��وخت های مصرفی و برق به ترتیبی 
ک��ه تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان موارد مذک��ور ملزم به رعایت آن باش��ند، 
توس��ط کارگروهی متش��کل از نمایندگان وزارتخانه های نفت و نیرو، معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  جمهور، مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران و س��ازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های ذیربط تدوین 
می ش��ود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نمایندگان مجلس مقرر کردند که 
مس��ئولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق نیز، با وزارت 
نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو باش��د. آنها همچنین مؤسس��ه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی را موظف کردند همه اقدام های الزم و پیش بینی 
تمهیدهای مورد نیاز جهت اجرای اس��تانداردها و معیارهای برچس��ب مصرف 
انرژی تجهیزات و وسایل انرژی بر و برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه 

برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

رئیس اتحاديه كشوری اعالم كرد:
فروش انواع ال.سی.دی، 15 درصد 

افزايش يافت
رئی��س اتحادیه کش��وری صوت و تصویر و تلفن هم��راه، از افزایش 10 تا 15 
درص��دی خرید ان��واع تلویزیون LCD توس��ط مردم در دو ماه اخیر نس��بت 
 به مدت مش��ابه س��ال قبل خبر داد. ابراهیم درس��تی در گفتگو ب��ا ایرنا، تأکید 
کرد: که تا پایان سال 88، قیمت تلویزیون حدود 20 تا 30 درصد کاهش قیمت 
جهانی را تجربه کرده اس��ت. وی علت گرایش مردم به خرید انواع تلویزیون با 
فناوری جدید را تنوع تولید و ارتقای سطح فناوری های دیداری عنوان کرد. به 
گفته درس��تی تنوع کانال های تلویزیونی و اختالف نظر اعضای خانواده ها برای 
مش��اهده برنامه ها نیز یکی از دیگر دالیل فروش بیشتر است به همین دلیل هم 
اکنون در بیش��تر منازل به ویژه در تهران بیش از یک تلویزیون وجود دارد. وی 
درب��اره برخی اظهارات مبنی بر افزایش خرید و ف��روش تلویزیون های قاچاق 
درسطح بازار، گفت: هرچند در سال های اخیر از طریق مرزهای غربی به ویژه 
بانه، انواع LCD به صورت قاچاق وارد می شود، اما این میزان تعداد کمی را در 
برمی گیرد و چندان تأثیری در بازار ندارد. درستی با تأکید بر اینکه نبود خدمات 
پس از فروش یکی از مش��کل های فرا روی عرضه انواع تلویزیون هایی اس��ت 
که به صورت غیرقانونی وارد کش��ور می شود، از مردم خواست لوازم صوتی و 

تصویری خود را از فروشگاه های معتبر خریداری کنند.

معاون وزير جهاد كشاورزی:
 اجراي 120 هزار هكتار آبياری تحت فشار 

طی يک سال در اراضی كشور
مع��اون آب، خ��اک و صنای��ع وزارت جهاد کش��اورزی گفت: از تیرماه س��ال 
1387 ت��ا تیرماه س��ال جاری، در س��طح 120 ه��زار هکتار از اراضی کش��ور 
 عملیات آبی��اری تحت فش��ار اجرا 

شده است. 
سیدرحیم سجادی در گفتگو با ایرنا، 
افزود: در راستای گسترش شبکه های 
آبیاری تحت فشار و همچنین توسعه 
ش��بکه های آبیاری در اراضی کشور 
عملی��ات ایج��اد ش��بکه های فرعی 
زیرسدهای مخزنی درسطح 53 هزار 

هکتار اجرا شد. 
وی ادامه داد: دولت برای این برنامه 
بیس��ت ردیف اعتباری در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داده است. معاون 
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: آمار و اطالعاتی که توسط این معاونت ارائه 
می ش��ود مرتبط با س��ال مالی است که شامل تیرماه س��ال گذشته تا تیرماه سال 

جاری می شود. 
سجادی با اشاره به خشکسالی های اخیر در کشور، گفت: با گسترش شبکه های 
آبیاری تحت فش��ار عالوه بر افزایش بهر ه وری در بخش کشاورزی، میزان قابل 
توجهی نیز در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد. به گفته معاون آب و خاک 
و صنایع وزیر جهاد کش��اورزی، در طول 16 س��ال گذش��ته در کل کشور 890 
هزار هکتار از اراضی تحت پوش��ش آبیاری مدرن قرار گرفت و تا سال 84 نیز 
493 هزار هکتار از اراضی زیر پوش��ش این طرح قرار گرفت اما در دولت نهم 
معادل 50 درصد س��ه برنامه گذش��ته این طرح اجرا شد. سجادی اظهار داشت: 
در برنامه های اول تا چهارم توس��عه، حدود 400 هزارهکتار ش��بکه های فرعی 
انتقال آب احداث ش��ده که تنها در یک س��ال گذشته این میزان 53 هزار هکتار 

بوده است.

 با الزام دستگاه های اجرايی و دولتی صورت می گیرد؛
 خريداری تجهيزات و ماشين آالت 

براساس بهترين الگوی مصرف انرژی
نمایندگان مجلس همه دس��تگاه های اجرایی، نهادها، مؤسس��ه ها، شرکت ها و 
واحده��ای صنعت��ی دولتی و نیروه��ای نظامی و انتظام��ی را موظف کردند که 
تجهیزات و ماش��ین آالت م��ورد نیاز خود را بر اس��اس بهترین الگوی مصرف 

سطوح انرژی بری خریداری کنند. 
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی م��وادی دیگر از طرح 
اصالح الگوی مصرف انرژی را بررس��ی و تصویب نهایی کردند. خانه ملتی ها 
همچنین مقرر کردند که آیین نامه اجرایی این ماده توسط شورای عالی انرژی با 
رعایت تبصره ذیل ماده 5 این قانون و با رعایت قانون بیشترین استفاده از توان 
فنی و مهندس��ی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد 
تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 12 اسفند ماه 1375 تهیه شده و به 

تصویب هیأت وزیران برسد. 
بر اس��اس دیگر مصوبه مجلس هش��تمی ها، همه وزارتخانه ها و دس��تگاه های 

مربوطه موظف می شوند نسبت به حسن اجرای این ماده نظارت کنند.

مزايده مال غیر منقول
 6/224 بر اس��اس پرونده اجرائی کالسه 25/2404/ن/88 تمامت 
ششدانگ یکباب دامداری و قطعه زمین مشجر و مزروعی متصل 
به آن پالک ثبتی ش��ماره یک فرعی از265/1 اصلی واقع در هوک 
بخش دو ثبتی ش��هرضا به مس��احت 5346 مت��ر مربع مورد ثبت 
صفحه 245 دفتر یک با حدود اربعه ذیل: ش��ماالً به طول 15/80 
متر در و دیواریس��ت به راه عمومی ش��رقًا اول ب��ه طول 42 متر 
دیواری اس��ت به زمین مفروزی 265/1 باقی مانده دوم که شمال 
مجاور اس��ت به طول پنج متر دیواری اس��ت به زمین مزبور سوم 
به طول 77/30 متر دیواری اس��ت به زمین مذکور چهارم به طول 
89/70 مت��ر مرزی اس��ت به زمین مذکور جنوب��ًا به طول 33 متر 
مرزی اس��ت به زمین س��ایر ورثه جواد نره ای 265/1 باقی مانده 
غربًا اول به طور غیرمس��تقیم به ط��ول 90 متربه دیوار مرز بلندی 
اس��ت به حری��م رودخانه هوک دوم به طول 69 متر دیواریس��ت 
به مرز بلند حریم رودخانه مزبور س��وم که ش��مال است به طول 
16/70متر دیوار و درب است به دهانه راه و انبار و دامداری هادی 
ن��ره ای از 265/1 اصلی چهارم به طول 11/20 متر دیوار به دیوار 
انبار دامداری مذکور 265/1 پنجم ش��مالی اس��ت به طول دو متر 
دیواریست به دیوار انبار و دامداری مزبور ششم به طور غیرمستقیم 
ب��ه طول 13/70 متر دیوار به دی��وار دامداری مزبور هفتم به طول 
25 متر دیوار به دیوار انبار و دامداری مزبور حقوق ارتفاقی ندارد 
به نام مس��یح نره ای ثبت و س��ند صادر ش��ده است و به موجب 
سند رهنی شماره 18232– 85/10/13 دفتر 145 شهرضا از طرف 
نامبرده در رهن بانک کشاورزی شعبه مرکزی شهرضا قرار گرفته 
و به علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه 
نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد 
قانون اصالح م��اده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی 
مربوطه پ��الک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت��ه و برابر صورت 
مجلس تنظیمی توس��ط مأم��ور اجرا و برگ ارزیابی کارش��ناس 
رس��می دادگستری بدین ش��رح توصیف و ارزیابی گردید. مورد 
بازدید توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین صورت توصیف 
گردیده اس��ت. 1. مس��احت زمین دامداری پنجهزار و س��یصد و 
چهل و شش مترمربع از قرار هر مترمربع دوازده هزار ریال بمبلغ 
ش��صت و چه��ار میلیون و یکص��د و پنجاه و دو ه��زار ریال 2. 

اطاق کارگری زیربنا س��ی و ش��ش مترمربع هر مترمربع هشتصد 
هزار ریال به مبلغ بیس��ت و هش��ت میلیون و هشتصد هزار ریال 
3. س��الن ش��ماره یک دیوارها آجر با پالسترسیمان، سقف تیرچه 
بلوک پوش��ش ایزوگام زیربنا شصت و س��ه مترمربع هر مترمربع 
هفتص��د هزار ری��ال بمبلغ چهل و چهارمیلی��ون و یکصد و هزار 
ری��ال 4. آخورهای اطراف بهاربند بطول یکصد و هش��تاد متر هر 
مت��ر یکص��د و چهل هزار ریال به مبلغ بیس��ت و پن��ج میلیون و 
دویست هزار ریال 5. سالن شماره 2و انبار پشم دیوارهای آجری 
با پالس��تر سیمان س��قف تیرچه بلوک و پوش��ش ایزوگام زیربنا 
یکص��د و چهار مترمربع هر مترمربع شش��صد و پنجاه هزار ریال 
بمبلغ شصت و هفت میلیون و ششصد هزار ریال 6. سالن شماره 
3 دیوارها آجری با پالس��تر سیمان س��قف کرکره فلزی گالوانیزه 
زیربنا دویس��ت و چهل مترمربع هر مترمرب��ع هفتصد هزار ریال 
بمبلغ یکصد و ش��صت و هشت میلیون ریال 7. آخورهای اطراف 
بهاربند دوم بطول چهل و هشت متر از قرار هر مترمربع یکصد و 
چهل هزار ریال بملغ ش��ش میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال 
8. س��الن شماره 4 زیربنا دویس��ت و هفت مترمربع دیوارها آجر 
و پالس��تر سیمان سقف کرکره فلزی گالوانیزه هر مترمربع هفتصد 
هزار ریال بمبلغ یکصد و چهل و چهار میلیون و نهصدهزار ریال 
9. انبارعلوفه زیربنا دویس��ت و هش��ت مترمرب��ع و حجم 2040 
مترمکعب هر مترمربع زیربنا یک میلیون ریال به مبلغ دویس��ت و 
هش��ت میلیون ریال 10. سیلوی علوفه بظرفیت سیصد مترمکعب 
از ق��رار هر مترمکعب پنجاه هزار ریال به مبلغ پانزده میلیون ریال 
11. آخورهای اطراف بهاربند چهل و س��ه مترمربع هر متر یکصد 
و چهل هزار ریال به مبلغ ش��ش میلیون و بیس��ت هزار ریال 12. 
حص��ار اطراف بطول 466 متر و ارتفاع 2/5 متر کاًل 915 مترمربع 
هر مترمربع یکصد هزار ریال به مبلغ نود و یک میلیون و پانصد و 
هزار ریال 13. انبارعلوفه زیربنا هفتاد و سه مترمربع و ارتفاع چهار 
متر و س��قف تیرچه بلوک و پوشش ایزوگام هر مترمربع هشتصد 
هزار ریال به مبلغ پنجاه وهشت میلیون و چهارصد هزار ریال که 
دامداری مذکور با مش��خصات فوق جمعًا به مبلغ نهصد و بیست 
و هشت میلیون و سیصد و نود و دو هزار ریال )928/392/000( 
ریال ارزیابی گردیده اس��ت در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح 
الی 12 روز دوش��نبه مورخ 89/8/10 در ش��عبه اجرای ثبت اسناد 

ش��هرضا تش��کیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد. 
چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز 
بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. مزایده از مبلغ کارشناسی 
به مبلغ نهصد و بیست و هشت میلیون و سیصد و نود و دو هزار 
ریال )928/392/000( ریال شروع و به باالتربن قیمت پیشنهادی 
به هر کس که خریدار باش��د فروخته می ش��ود طالبین می توانند 
قبل از تشکیل جلس��ه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا روستای 
هوک بازدید به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های 
قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رس��می و 
مالیات دارائی و عوارض ش��هرداری و بدهی های مربوطه به حق 
انش��عاب و آبونمان، آب و برق و گاز و س��ایر هزینه های متعلقه 
 ب��ر عهده برنده مزایده می باش��د این آگه��ی یکنوبت در روزنامه 

زاینده رود در تاریخ 89/7/14 چاپ ومنتشر می شود.
م الف/ 378 میر محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
6/388 در خصوص پرونده کالس��ه 89-716 ش ح/ 28 خواهان 
جواد الماسی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهروز محتشم 
االصل تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
89/8/9 س��اعت 3:30 عص��ر تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 8986 
مدیر دفتر 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
6/394 خانم طوبی مهدوی دارای شناس��نامه ش��ماره 15 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 2884/89 ح/ 10 از این شورا درخواست 
گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
نجفقلی ش��فیعی گنجه بشناس��نامه 5287 در تاری��خ 88/12/27 
اقامت��گاه دایمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 

مرح��وم منحصر اس��ت به س��ه پس��ر و دو دختر و همس��ر. 1- 
احمدرضا ش��فیعی گنجه به ش ش 40 فرزند متوفی. 2- حس��ن 
شفیعی گنجه به ش ش 113 فرزند متوفی. 3- علی شفیعی گنجه 
به ش ش 1-186857-127 فرزند متوفی. 4- پروانه شفیعی گنجه 
به ش ش 3-009783-115 فرزند متوفی. 5- فرزانه شفیعی گنجه 
ب��ه ش ش 18591 فرزند متوف��ی. 6- طوبی مهدوی گنجه به ش 
ش 15 همس��ر متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
م الف/ 9225 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
6/395 خانم توران بهادری دودران دارای شناس��نامه شماره 713 
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 2924/89 ح/ 10 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین قانعیان سبدانی بشناسنامه 23 در تاریخ 89/2/23 
اقامت��گاه دایمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پس��ر و چهار دختر و دو همس��ر 
و م��ادر. 1- محمدرض��ا قانعیان ب��ه ش ش 1433 فرزند متوفی. 
2- علیرض��ا قانعیان به ش ش 133 فرزن��د متوفی. 3- غالمرضا 
قانعیان به ش ش 499 فرزند متوفی. 4- رضوان قانعیان س��بدانی 
ب��ه ش ش 7505 فرزند متوفی. 5- اعظم قانعیان س��بدانی به ش 
ش 3 فرزن��د متوف��ی. 6- زهرا قانعیان س��بدانی به ش ش 2182 
فرزن��د متوف��ی. 7- زهره قانعیان س��بدانی ب��ه ش ش 52 فرزند 
متوف��ی. 8- منور مزروعی س��بدانی ب��ه ش ش 759 مادر متوفی. 
9- فاطم��ه مزروعی س��بدانی به ش ش 41 همس��ر متوفی. 10- 
 ت��وران بهادری دودران ب��ه ش ش 713 همس��ر متوفی و الغیر. 
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 9301 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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آیا با مصرف چند قرص ویتامین، 
می توان از بیماری آلزایمر خالص 
ش��د؟ دانش��مندان به ای��ن نتیجه 
رسیده اند که ویتامین B می تواند از 
سرعت ش��یوع این بیماری بکاهد، 
اما با این حال توصیه می کنند که از 
مصرف بیش از حد آن پرهیز شود. 
اینک��ه ویتامین ها قادر به انجام چه 
کاری در بدن هستند و توانایی آنها 
کجاها محدود می شود، امری است 
ک��ه به این زودی روش��ن نخواهد 
ش��د، اما این مش��خص اس��ت که 
یک تغذیه س��الم و پ��ر از ویتامین 
 می تواند مانع شیوع برخی بیماری ها 

شود. 
تحقیق ه��ای جدی��د در این ب��اره 
 B نش��ان می ده��د ک��ه ویتامی��ن
می تواند س��الحی با قیمت مناسب 
ب��رای مقابله ب��ا بیم��اری آلزایمر 
باش��د. این ویتامین در گوش��ت، 
ماهی، تخم مرغ، سبزی ها و برنج 
موجود اس��ت. به گزارش سالمت 
نیوز به نقل از دویچه وله بر اساس 
 B تحقیق ه��ای جدی��د، ویتامین

می تواند از ساختار مغزی حفاظت 
کند و از س��رعت کوچک و جمع 

شدن مغز بکاهد. 
عملکرد این ویتامین به این صورت 
است که به از بین بردن اسید آمینه 
باال  می کند.  کمک  هوموسیس��تین 
در  هوموسیس��تین  می��زان  ب��ودن 
خون انس��ان می تواند به رگ های 
خون��ی آس��یب برس��اند و باعث 
ش��یوع آلزایمر شود. کاهش شیوع 
دانش��گاه  تحقیق ه��ای  آلزایم��ر 
نروژی  دانش��گاه های  و  آکسفورد 

نش��ان می دهند که مصرف روزانه 
ویتامی��ن B می توان��د از کوچک 
جلوگیری  س��المندان  مغز  ش��دن 
کند. در این آزمون، 168 داوطلب 
ش��رکت کردند. همه آنها سنش��ان 
باالتر از 70 سال بود و نشانه های 
اختالل ه��ای ذهنی داش��تند. این 
شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم 
ش��دند؛ یک گ��روه مق��دار باالیی 
از ویتامی��ن B6 و B12  دریاف��ت 
کردند، گروه دیگر یک ش��به دارو 

مصرف کردند. 

نتیجه تحقیق نشان داد که کوچک 
ش��دن مغ��ز در بی��ن اف��رادی که 
ویتامی��ن B مصرف ک��رده بودند، 
کاه��ش  درص��د   30 می��زان   ب��ه 

یافت. 
 )David Smith( ،دیوید اسمیت
یک��ی از دانش��مندانی ک��ه در این 
تحقی��ق نقش داش��ته، می گوید: ما 
امیدواریم که این معالجه س��اده و 
مطمئن از پیش��رفت سریع آلزایمر 
می��ان افرادی ک��ه از اختالل ذهنی 
برخوردارن��د، جلوگی��ری کند. اما 
ب��ه نظ��ر وی، این امر بای��د هنوز 
مورد بررس��ی بیش��تر ق��رار گیرد 
ک��ه آیا ویتامین B تنها از س��رعت 
پیش��رفت بیماری آلزایمر می کاهد 
یا اینکه می توان��د به طور کامل از 

آن جلوگیری  کند. 
با وجود چنین نتایجی، دانشمندان 
به افراد مس��ن هشدار می دهند که 
از مصرف بیش از حد این ویتامین 
تأثیر درازمدت  پرهیز کنند، زی��را 
چنین مصرفی می تواند به س��رطان 

نیز بینجمد.

اس��تفاده از ظرف های آلومینیوم��ی برای پختن 
غذا مناسب نیس��ت، چون مقدار آلومینیوم را در 
بافت مغز افزایش می دهد و جداسازی آلومینیوم 
از بدن کار دشواری است. متخصصان می گویند: 
بیش��تر در بافت مغزی مبتالیان به آلزایمر مقادیر 

زیادی آلومینیوم یافت می شود. 
بنابرای��ن بهتری��ن ظرف ه��ا ب��رای پخت��ن غذا 
ظرف ه��ای پیرکس و فوالد ضد زنگ هس��تند. 
وقتی از اصول طبخ غذای مغذی آگاهی داش��ته 
باش��ید، آماده کردن وعده های غذایی س��الم کار 

دشواری نخواهد بود. 
به گزارش ایس��نا،  شما حتی می توانید زودتر غذا 
را آماده کنید چون نیازی به استفاده از محتویات 
خوراکی فانتزی و لوکس نخواهید داش��ت، بلکه 
ب��رای پخ��ت غذای مغذی، دسترس��ی ب��ه مواد 

خوراکی مفید و سالم کافی است. 
»اس��وتیا به اس��ین«، متخصص و مش��اور هندی 
س��المت و تغذیه در مقاله ای می نویسد: در ابتدا 
منوی غذای خ��ود را در نظر بگیرید و غذاهایی 
را س��رو کنی��د ک��ه به تازگ��ی پخته ش��ده اند و 
بنابرای��ن تا حد امکان از گرم ک��ردن دوباره غذا 
پرهیز کنی��د. گرم کردن غ��ذا ارزش تغذیه ای و 
هم چنین مزه اصلی آن را خراب می کند. س��طح 
مواد خوراکی را قبل از قرار دادن درون فریزر با 
پوشش پالستیکی بپوشانید تا طعم و بوی آنها با 
هم مخلوط نش��ود. به خاطر داشته باشید که غذا 

عالوه بر اینکه کالری بدن را تأمین می کند باید به 
رشد، حفظ و ترمیم بافت های بدن نیز کمک کند 

و از ابتال به بیماری ها جلوگیری نماید. 
متخصص��ان تغذیه توصیه می کنن��د که از پختن 

زیاد سبزی ها خودداری کنید. 
این مواد خوراکی هرچه سریعتر پخته شوند کمتر 
مواد مغذی خود را از دست می دهند. سبزی های 

تازه زود می پزند و نیازی به چاش��نی هم ندارند. 
به عالوه بیش��تر س��بزی ها آغشته به آفت کش ها 
و س��م زدا ها هستند بنابراین باید برای شست و 
ش��وی کافی، آنها را داخل ظرف پر از پرمنگنات 
پتاس��یم بشویید و بعد با آب تمیز، خوب آبکشی 

کنید. 

س��بزی های دارای برگ ه��ای پهن و س��بزرنگ 
تیره نباید درون محیط اس��یدی مثل آبلیمو پخته 

شوند. 
ب��رای اینکه س��بزی ها را زیاد نپزی��د، ابتدا آب 
خال��ی را جوش بیاورید و بعد س��بزی را داخل 
آب در حال جوش��یدن بریزید و آنرا روی شعله 
کم بگذاری��د و به محض پخت��ن از روی اجاق 
بردارید. نکته دیگر اینکه، پیاز نیز سرشار از آنتی 
اکسیدان ها و مواد فیتوش��یمیایی است. اما اشتباه 
ما در مصرف پیاز این اس��ت که بالفاصله قبل از 
خوردن آن را خرد می کنیم. در حالی که پیاز باید 
حداق��ل 10 دقیقه قبل از مصرف، خرد ش��ود تا 
در این فاصله آنتی آکس��یدان های آن فعال شوند. 
همچنین به یاد داشته باشید که شیر غیرپاستوریزه 
حداقل 10 تا 15 دقیقه باید جوش��انده ش��ود تا 
ع��اری از باکتری ها و س��ایر میکروب ها باش��د. 
در انتخاب ظرف پخت غ��ذا نیز باید دقت کنید 
چون برخ��ی از ظرف های رنگی از مواد س��می 
س��رب و نقره س��اخته می ش��وند که با حرارت 
ترکیب ه��ای خطرناک��ی از آنها تولید می ش��ود 
 و می توانن��د اختالل ها گوارش��ی مهمی در فرد 
ایجاد کنند. اس��تفاده از ظرف ه��ای آلومینیومی 
نیس��ت، چ��ون  مناس��ب  غ��ذا  پخت��ن  ب��رای 
مق��دار آلومینی��وم را در باف��ت مغ��ز افزای��ش 
 می ده��د و جداس��ازی آلومینی��وم از ب��دن کار 

دشواری است.

سالمت

بیم��اری  ای��ن  آم��دن  پدی��د  در 
مانند: س��ن،  عامل ه��ای مختلفی 
سطح س��واد، جنس، ارث و برخی 
بازی  می کنند  مس��مومیت ها نقش 
ک��ه از می��ان آنها دو عامل س��ن و 
ارث در احتم��ال ابتال ب��ه آلزایمر 
تأثیرگذارترن��د. بیم��اری آلزایم��ر 
ب��ا تغییرهای��ی پاتولوژیک در مغز 
همراه اس��ت. این تغییرها س��بب 
مرگ س��لولی می شود که از برخی 
قس��مت های مغ��ز مانن��د لب های 
ش��روع  تمپورال ها  ی��ا  گیجگاهی 
می ش��ود و س��پس به منطقه های 
دیگر مثل لب های پیشانی )فرونتال( 
و آهیان��ه )پریتال( گس��ترش پیدا 
می کن��د. ب��ا پیش��رفت بیم��اری، 

اختالل حافظه و نش��انه های شناختی،  روانی و 
رفتاری در فرد پدید می آید. اما آنچه که سرانجام 
س��بب مرگ بیمار می شود اختالل های جسمانی 
اس��ت. بیماری ب��ه طور معمول در زن ها بیش��تر 
دیده می ش��ود و اف��راد باالی 60 س��ال را مبتال 
می س��ازد. دکتر کاظم ملکوتی، )اس��تاد دانشگاه 
علوم پزش��کی ایران( معتقد است که، آگاهی از 
بیماری آلزایمر نقش مهمی در پیش��گیری از ابتال 
به آن یا کند کردن س��یر بیم��اری ایفا می کند. آیا 
تش��خیص زود رس آلزایمر ب��ه درمان آن کمک 
می کند؟ دکت��ر کاظم ملکوتی: ص��د در صد. در 
اصل مشکل اساسی همین است. چون ما در این 
بیماری درمان به این معنا که علت را از بین ببریم 
نداریم. ولی می توانیم س��یر بیماری را کند کنیم، 
به فرض از 8� 9 س��ال برسانیم به 15� 25 سال. 
به این شکل که عامل های خطر را تغییر دهیم و 

مهم ترین فاکتور تشخیص زود رس است.
 بیم��ار ی��ا اطرافیانش��ان از طری��ق و ی��ا چ��ه 
نش��انه هایی می توانند به این تشخیص زودرس 
برسند؟ در کلینیک ها شاهد هستیم که مریض را 
وقتی می آورند که حداقل 4 تا 5 سال از آغاز ابتال 
گذشته است. اما اگر آگاهی بیشتر شود هم خود 
کسانی که مبتال می شوند، متوجه می شوند که قبل 
از بیمار شدن حواسشان جمع باشد، به خصوص 
 آنهایی که ریسک ارثی هم در خانواده شان دارند 
و هم خانواده ها و مراقب��ان آنها. در این صورت 
آنها با تغییر رفتار و حافظه  س��المندان به سرعت 
این جرقه در ذهنش��ان ش��کل می گیرد که نکند 
این بیماری وجود دارد؟ می توان از خود سالمند 
پرس��ید که آیا فکر می کنید حافظه تان نس��بت به 

گذشته ضعیف تر ش��ده؟ از خانواده ها می پرسند 
آیا س��المندتان س��ئوال های تکراری می پرسد و 
از آنها می ش��ود پرس��ید که آیا ب��ه تازگی چیزی 
را جای��ی می گذارد که بعد تن��د گم کند و دنبال 
آن بگردد. تس��ت های عصبی- شناختی و بعضی 
عکس برداری ه��ا هم وجود دارد ول��ی معاینه و 
مصاحب��ه بالینی برای تش��خیص زود رس خیلی 
کم��ک می کند. در مورد کس��انی ک��ه حتی مبتال 
نش��دند، ولی آلزایمر در خانواده آنها دیده شده، 
ارزش آن وج��ود دارد ک��ه قب��ل از ای��ن مرحله 
بتوانند س��االنه یک بار معاینه های دوره ای انجام 
بدهن��د و در صورتی که ش��انس ابتال به بیماری 
وجود داشته باش��د، با درمان زودرس و مصرف 
دارو س��یر بیماری را کند کنن��د. حتی از جوانی 
هم می ت��وان مراقب ب��ود. عامل ه��ای عروقی، 
فش��ار خون، چربی باال، قند باال، مصرف سیگار، 
اس��ترس های روحی- روانی مک��رر موردهایی 
هستند که می توانند باعث تصلب شرائین شوند و 
ف��رد را به نوع دیگری از دمانس که به آن دمانس 
عروق��ی می گوییم مبتال س��ازند. در این صورت 
عروق مغز تنگ و بس��ته می شود که این امر هم 
دمانس عروقی می دهد و هم ش��رایط را می تواند 
ب��رای آلزایمر مس��تعد کند. چ��ه راه هایی برای 
پیش��گیری وجود دارد؟ برای کس��انی که مستعد 
ابتال به این بیماری هس��تند و هنوز نش��انه های 
ج��دی در آنها ظاه��ر نش��د، فعالیت های مغزی 
خیلی مهم است. بهداشت کلی شامل رژیم غذایی 
مناسب، توجه به فاکتورهای خطر، ورزش منظم 
و ی��ا روش زندگی خوب و بهداش��تی می تواند 
پیش��گیری کننده باش��د. در ضمن هر چه فعالیت 

مغزی افزایش پیدا کند، متناس��ب 
با س��واد ف��رد، مطالع��ه تلویزیون، 
کت��اب خوان��دن، بازی ش��طرنج، 
 ب��ازی با کلم��ات و اع��داد، مرور 
خاطره ه��ا، م��رور آلب��وم، دیدن 
فیلم های گذش��ته، ه��ر چیزی که 
خاطره ه��ا را به فعالیت وادار کند، 
مثل دید و بازدید از یکدیگر، بحث 
و گفتگو در مورد گذشته ها، مطالعه 
و غی��ره می توانند پیش��گیری کننده 
باش��د. ام��ا در صورت ابت��ال، در 
بیمارانی ک��ه در مرحله های اولیه 
هس��تند، تجویز دارو نقش حیاتی 
دارد. بیمار باید از دارو استفاده کند 
تا این رون��د پاتولوژیک که باعث 
مرگ س��لولی می ش��ود ب��ه تأخیر 
بیفتد. دارو تا چه حد می تواند سیر این بیماری را 
به تأخیر بیاندازد؟ احتمال اثربخش بودنش باالی 
60 درصد اس��ت. میزان تأثیربخشی آن از خفیف 
هس��ت تا متوسط و هدف از اس��تفاده از آن کم 
شدن وابس��تگی فرد به دیگران است. تا چه حد 
آگاهی و نوع رفتار اطرافی��ان بیمار، می تواند در 
سیر بیماری مؤثر باشد؟ مهم ترین مسأله  شناختن 
این بیماری اس��ت. به طور معمول زمانی بیماران 
به پزش��ک مراجعه می کنند که نشانه های روانی 
شدید ش��روع ش��ده و اختالل در خانواده ایجاد 
می کنند و وقتی ش��رح حال را می گیریم می بینیم 
که بیماری حداقل 4- 5 س��الی اس��ت که شروع 
ش��ده. آگاهی خانواده  از عامل ه��ای خطر مهم 
اس��ت که اگر دارن��د رفتارهای��ی را می بینند که 
غیر طبیعی اس��ت و حافظه مشکل دارد به موقع 
مراجعه کنند. نکته دوم این اس��ت که در صورت 
آگاه نب��ودن اطرافیان بیمار، خیل��ی از رفتارهای 
او ابه��ام ایجاد می کند. آنه��ا نمی دانند که آیا این 
رفتاری که بیمار نش��ان می دهد به دلیل لجبازی 
بوده یا اینکه طبیعی اس��ت؟ چ��را نمی خوابد و 
بی قرار اس��ت یا غذا نمی خورد ی��ا اینکه 10 بار 
می خورد. متوجه نمی ش��وند که این رفتار ناشی 
از لجبازی نیست، بلکه یک اختالل رفتاری است 
که بر اثر بیماری آلزایمر ایجاد می ش��ود. دانستن 
و توجیه نشانه ها برای خانواده خیلی مهم است. 
چون می گویند، که او می شنود و می فهمد اما این 
کار را از روی عم��د انجام نمی دهد، در صورتی 
که این طوری نیس��ت. بی��ش از90 تا 95 درصد 
این نش��انه ها قسمتی از بیماری است و لجاجت 

و مخالفت علنی با خانواده وجود ندارد.

از بيماری آلزايمر چه می دانيد؟

ــی: مامی��ران کبیر،  كلیات گیاه شناس
گیاهی است چند ساله که ارتفاع آن تا 
یک متر می رسد. این گیاه بومی آسیا و 
اروپا می باش��د. برگ های آن به رنگ 
س��بز کبود و دندانه دار و گل های آن 
زرد رنگ و به صورت چتر می باش��د. 
میوه مامی��ران باری��ک و دراز بوده که 
دانه ها در داخ��ل آن قرار گرفته اند و 
ش��یره ای زرد رنگ در آن وجود دارد 
که پوست را می سوزاند و برای از بین 
بردن میخچه پا به کار می رود. این گیاه 
در ش��مال ایران، گیالن و مازندران به 

حالت خودرو می روید.
تركیب های شیمیايی: این گیاه سمی 

است و  استفاده زیاد از آن باعث تشنج می شود. مامیران کبیر دارای آلکالوئید های مختلفی 
مانند: چلیدونین، هیموچلیدونین، کلریتین، پروتوپین، آلیکری توپین، هربرین و اسپارتئین 
اس��ت. در مامیران کبیر، همچنین نمک های کلس��یم، منیزیم و آلومینیوم، مواد رزینی و 

موسیالژ وجود دارد.
خاصیت های دارويی: تمام قسمت های این گیاه و شیره آن مصرف دارویی دارند، البته 

ریشه آن قوی تر از بقیه قسمت های آن است.
1( جوشانده و یا دم کرده مامیران برای درمان سرطان معده به کار می رود.

2 ( در معالجه آسم اثر مفید دارد.
3( تشنج را برطرف می کند.

4( فشار خون را پایین می آورد.
5( ادرار آور و ملین است.

6( درمان کننده تصلب شرائین است.
7( دردهای سرطانی را ساکت می کند.

8( برای معالجه آنژین دپواترین، از آن استفاده می کنند.
9( برای درمان آب آوردن بدن مفید است.

10( سنگ کلیه را خرد کرده و دفع می کند.
11( برای معالجه نقرس مفید است.

12( داروی خوبی برای برطرف کردن بیماری های کبدی است.
13( برای درمان زخم های چرکین، ریش��ه له ش��ده مامیران را مانند ضماد روی اینگونه 

زخم ها بگذارید.
14( ش��یره مامیران داروی مؤثری برای از بین بردن زگیل و یا میخچه است. این شیره را 
با گلیس��رین به نسبت مس��اوی مخلوط کرده و روی زگیل یا میخچه بگذارید تا آن را از 

بین ببرد.
طرز استفاده: 

ــانده: مقدار 20 گرم برگ خشک و یا ریش��ه مامیران را در یک لیتر آب حل کنید.  جوش
مقدار مصرف آن یک فنجان، سه بار در روز است.

ــرده مامیران: 30 گرم برگ خش��ک مامیران را در یک لیت��ر آب جوش ریخته و  دم ك
بگذارید برای مدت ده دقیقه دم بکشد. سپس صاف کرده و مصرف کنید.

ــور مامیران: این تنطور را می توانید از فروش��گاههای گیاهان دارویی و یا برخی از  تنط
داروخانه ها خریدری کنید و یا اینکه مقدر 100 گرم برگ خشک یا ریشه مامیران را در 
500 گرم الکل س��فید خیس کرده بگذارید برای مدت دو هفته بماند. البته هر روز آن را 
تکان دهید پس از این مدت آن را صاف کرده و در شیشه دربست نگهداری کنید. مقدار 

مصرف آن 10 الی 15 قطره سه بار در روز است.
شیره مامیران: برای استفاده از شیره مامیران، آن را با عسل مخلوط کرده و استفاده کنید.

ضررها: همانطور که گفته ش��د مصرف زیاد مامیران کبیر، تولید مس��مومیت می کند و 
حتی استفاده زیاد آن به صورت له شده روی زخم ها نیز همین خطر را دارد، زیرا از راه 
پوست جذب بدن می شود. بنابراین باید مصرف آن در حد گفته شده باشد و تحت نظر 

متخصص مصرف شود.

4 غذای مفيد برای سالمت دهان و دندان
برای آنکه دهان و دندان س��المی داش��ته باش��ید روی آنچه که می خورید حساب کنید. 
هنگامی که مس��واک در دسترس شما نیست یا امکان اس��تفاده از آن را ندارید می توانید 
به کمک برخی مواد غذایی دهان و دندان خود را پاک کنید. برخی مواد غذایی چسبناک 
یا قندی به باکتری های موجود در دهان کمک می کنند تا اس��ید درس��ت کرده و سبب 
پوس��یدگی دندان ها شوند. در عوض 
برخی م��واد غذایی می توانند مانع این 
موضوع ش��وند. نباید فراموش کنیم که 
هیچ چی��ز بهتر از مس��واک زدن و نخ 
کش��یدن 20 دقیقه بع��د از صرف غذا 
نیس��ت. در غیر این صورت می توانید 
به مواد غذایی زیر ب��رای پاکیزه کردن 

دهانتان تکیه کنید.
1. س��یب، هویج و کرفس، الزم است 
بدانید برخی سبزی ها مانند سبزی های 
نام برده، به دلی��ل آنکه نیاز به جویدن 
زیاد دارند س��بب ترش��ح بزاق شده و 
دهان را تمیز می کنند. شما می توانید از انواع سبزی ها برای پاکیزه کردن دهانتان کمک 
بگیرید البته توجه داشته باشید میوه های اسیدی را انتخاب نکنید، زیرا مصرف آنها بین دو 

وعده می تواند به مینای دندان ها آسیب وارد کند.
2. پنیر یا شیر اسید موجود در مواد غذایی می تواند به مینای دندان ها آسیب برساند. این 
درحالی است که بسیاری از مواد لبنی اسیدی بودن محیط دهان را خنثی می کنند. نوشیدن 
یک لیوان شیر یا خوردن یک تکه پنیر، نه تنها گرسنگی را رفع می کند بلکه قند موجود 

در آنها سبب پوسیدگی دندان ها هم نمی شود.
3. پی��از خ��ام، می توانید همراه با غذای خ��ود یک تکه پیاز ه��م بخورید. تحقیق های 
انجام ش��ده توسط پژوهشگران دانش��گاه کره نشان داده است پیاز خام ترکیب های آنتی 
باکتریال قوی دارد و می تواند 4 نوع از باکتری های مسبب بروز پوسیدگی های دندانی 

و بیماری های لثه را نابود کند.
4. آب، شس��تن دهان با آب، خود می تواند س��بب پاکیزگی دهان ش��ود. زمانی که شما 
در ده��ان خ��ود آب می گردانید در واقع باکتری ها را شس��ته و به بیرون می ریزید. اگر 
می خواهید وزن کم کنید نیز نوش��یدن آب راه حل خوبی است. توصیه می کنیم که بین 
وعده های غذایی یک یا دو لیوان آب بنوش��ید تا هم دهانتان پاکیزه شده و هم معده تان 

پر شود.

ارتباط كلسترول باال در كودكان و پخت غذا 
در ظرف های تفلون

محقق��ان می گویند که برخی ترکیب های ش��یمیایی می تواند عامل افزایش کلس��ترول 
در کودکان باش��د. به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، بررسی ها نش��ان داده است: اسیدهای 
پرفلوروالکیلیک که در س��اخت فلوروپلیمر یا همان تفلون کارب��رد دارد می تواند برای 
س��المت کودکان مضر باشد. این اس��یدها که در آب بطری ها، بسته بندی مواد غذایی و 
حتی گرد و غبار هوا نیز یافت می ش��ود می تواند عامل افزایش س��طح کلسترول خون 
باش��د. محققان دانش��گاه ویرجینیا، پس از زیر نظر گرفتن 12476 کودک و نوجوان بین 
سال های 2005 تا 2006 متوجه وجود میزان باالیی از این اسید در خون کودکان شدند. 
بررس��ی ها نش��ان داد: هر چه میزان این ترکیب در خون باالتر باشد، میزان کلسترول نیز 

افزایش می یابد.

ماميران كبير
Chelidonium majus :نام علمی

نسخه گیاهي

با مصرف ويتامين B به جنگ آلزايمر برويد

چند نكته ساده اما مهم براي پخت يك غذاي سالم و مغذي

سردی دست يا پا نشانه چيست؟
به دس��ت گرفتن یک قوطی نوشیدنی سرد یا پا برهنه روی کاشی های خنک 
راه  رفتن، انگشتان دست یا پا را تا مغز استخوان سرد می کند. اما گاهی سردی 
دست یا پا به علت پایین بودن دمای محیط نیست. در برخی افراد تنش های 
هیجانی برای س��ردکردن آنها کافی است. دس��ت یا پای حدود 2 تا 6 درصد 
افراد به سرما و تنش روانی حساس است. پزشکان این حالت را به نام کاشف 
فرانسوی آن، »نشانگان رینو« می خوانند. در نشانگان رینو، کاهش دما یا افزایش 
تنش باعث تنگ تر شدن رگ های کوچک دست و پا شده و جریان خون در 
آنها را ضعیف می کند. انگشتان، سفید و سپس کبود شده و سرد می شوند. وقتی 
آنها را گرم کنید، با افزایش جریان خون قرمز شده و احساس گزگز می کنند. 
این حالت ممکن است از چند دقیقه تا ساعت ها طول بکشد. 75 درصد مردم 
گرفتار نش��انگان اولیه رینو، )که ش��ایع ترین نوع آن است( زنان زیر 40 سال 
هستند و دلیل آن هم معلوم نیست. ممکن است ارتباطی با هورمون های زنانه 
داشته باشد که بر رگ های خونی تأثیر می گذارند. در هر مورد ناخوشی، رنگ 
پوس��ت فرق می کند، ممکن است کرختی و گزگز تنها عالمت باشد و بدتر 
یا بهتر ش��ود. این گرفتاری به طور معمول با شروع یائسگی تشدید می شود. 
نش��انگان ثانویه رینو )که کمتر شایع، ولی ش��دیدتر است( بیشتر زنان باالی 
40 س��ال و مردان را گرفتار می کند. عامل های مؤثر بر رگ های خونی آن را 
شروع می کنند. از جمله این عوامل سیگار کشیدن، داروهای ضد فشار خون و 
بیماری هایی مثل: التهاب شبه روماتیسمی مفاصل، لوپوس و رسوب چربی در 
دیواره سرخرگ هاست. حرکت های فرساینده مچ، مثل ماشین نویسی و کار با 
مته برقی، ممکن است استعداد ابتال به نشانگان رینو را افزایش دهد. نشانگان 

رینو می تواند به زخم های پوستی یا آسیب بافتی نیز منجر گردد.
درمان سردی دست يا پا

ــت ها را در آب گرم فرو بريد: اگر مش��غول کار با چیزی سرد هستید  دس
)به فرض مرغ منجمد تمیز می کنید( گاه گاه دس��تتان را زیر آب گرم ببرید تا 
رگ های خونی باز بمانند و خون در آنها جریان داش��ته باشد. دست هایتان را 
بچرخانید. چرخاندن دست ها مانند یک آسیاب بادی به مدت یک یا دو دقیقه به 
راندن خون به انگشتان کمک کرده و گرفتگی رگ ها را برطرف می کند. در این 

ورزش، آرنج، مچ و انگشتان را صاف نگهدارید.
آب میوه گرم بخوريد: وقتی دمای بدن پایین می آید، آب میوه گرم حرارت 

ب��دن را به س��رعت باال 
می برد، چون قند آن انرژی 
آن��ی را تأمین می کند. اما 
قهوه داغ مناسب نیست، 
چون کافئین رگ ها را باز 
می کند، اما این گشادگی 
در عمل باعث از دس��ت 
رفتن گرما شده و لرزیدن 

را بیشتر می کند. 
روغن  ــد:  بخوري ماهی 
ماهی با کم کردن انقباض 
رگ ه��ای خون��ی تأمین 

کننده خون انگشتان دست و پا، عالمت های نشانگان اولیه رینو را آرام می کند. 
در ی��ک بررس��ی، در 5 نف��ر از 11 نفر مبتال که به مدت س��ه ماه هر روز یک 
کپس��ول روغن ماهی می خوردند، نشانه هاي بیماری به کلی از بین رفت. در 
مورد خوردن کپسول های روغن  ماهی با پزشک خود مشورت کنید. خوردن 

روزانه انواع ماهی می تواند از یخ  زدن انگشتانتان جلوگیری کند. 
لباس مناسب بپوشید: قرار گرفتن در معرض سرما، نشانگان رینو را تشدید 
می کند، چون خون از انتها به مرکز بدن منتقل می ش��ود. بدن را با پوش��یدن 
لباس های گشاد گرم بپوشانید تا بدن سرد نشود. الیه درونی لباس اگر ترکیب 
نخی و نایلونی باش��د بهتر اس��ت تا نخی خالص، چون تبخیر عرق حاصل 
از لرز را آس��ان تر می کند. دس��ت ها را بپوش��انید. تا 55 درصد گرمای بدن از 
طریق دس��ت ها خارج می شود. پس محیط بیرون سرد می شود، دست هایتان 
را بپوشانید. دستکش چهار انگشتی بپوشید. کنار هم بودن انگشتان دست به 
گرم شدنش��ان کمک زیادی می کند. پوشیدن دستکش چهار انگشتی بهتر از 
دس��تکش معمولی است. جوراب گرم بپوشید. اگر در روزهای سرد بیرون از 
خانه هستید، پوشیدن جوراب گرم از سرد شدن پاها جلوگیری می کند. همراه 
داشتن کیسه های کوچک آب گرم که در فروشگاه های ورزشی و داروخانه ها 
موجود است فکر خوبی بوده و می توان آنها را در جیب، دستکش، چکمه یا 

حتی کفش گذاشت. 
از دور فرمانی استفاده كنید: اگر رانندگی می کنید، در روزهای سرد، تماس 
دست با فرمان سرد اتومبیل باعث تخلیه سریع خون از آنها می شود. استفاده از 

دور فرمانی آن را گرم نگاه می دارد. 
دستكش آشپزخانه بپوشید: هنگام جستجوی داخل فریزر و برداشتن غذای 
منجمد دستکش آشپزخانه به دست کنید. حتی لیوان آب سرد را نیز با دستمالی 
به دست بگیرید یا از لیوان های دو جداره استفاده کنید. روی کاشی های سرد 
را بپوشانید. اگر مدت طوالنی روی بعضی کاشی های کف آشپزخانه یا اتاق 

می ایستید، روی آنها را با فرشی بپوشانید. 
دمای اتاق خواب را تنظیم كنید: س��وخت و س��از ب��دن در هنگام خواب 
آهسته می شود و باال نگاه داشتن دمای بدن در این هنگام اهمیت دارد. پوشیدن 
 جوراب و حتی دس��تکش در هنگام خواب، گرمای بیش��تری را در بدن نگاه 

می دارد. 
سرخرگ ها را عادت دهید: این روش آموزش سرخرگ ها بسیار مؤثر است. 
اول در اتاقی با دمای متوسط )نه زیاد گرم و نه زیاد سرد( دست هایتان را پنج 
دقیقه در آب داغ بگذارید. بعد حوله ای به دور آنها پیچیده و به محیط سردتری 
)مثل: زیر زمین یا حیاط( بروید، حاال حوله را باز کنید و دست ها را به مدت 
ده دقیق��ه در ظرف آب داغ بگذارید. س��پس به ات��اق اول برگردید و دوباره 
دست ها را در آب داغ بگذارید. این کار را روزی سه تا شش دفعه انجام دهید 
تا به 50 بار برسد. تحقیق ها نشان داده است که با این کار، دمای دست ها در 
 محیط سرد تا 7 درجه باالتر باقی می ماند. تأثیر این ورزش تا دو سال یا بیشتر 

ادامه دارد.

 چگونه می توانيم از اضطراب
جلوگيری كنيم؟

اگر ش��ما از اختالل های اضطراب رن��ج می برید مراجعه به یک متخصص 
س��المت روان به ش��ما کمک می کند، اما قبل از آن می توانید راههای زیر را 
برای کنترل و جلوگی��ری از بروز اضطراب امتحان کنید. این راهها می تواند 

کمک شایانی به کاهش نشانه های اضطراب کند.
 مراقب��ت از ب��دن خود با خوردن یک رژیم غذایی متعادل که ش��امل انواع  

ویتامین ها باشد.
 از ال��کل دوری کنی��د، مصرف قند و کافئین خ��ود را کاهش دهید و یا در 

صورت امکان قطع کنید.
 برای خودتان وقت بگذارید، حداقل 20 دقیقه در روز را به استراحت و یا 

انجام کاری لذت بخش در نظر بگیرید.
 فعالیت ه��ای گیج کننده روزمره خود را اصالح کنی��د، با برنامه ریزی بر 

فعالیت های خود، آرامش بیشتری خواهید داشت.
 کارهایی که کمتر مضطربتان کرده را پیگیری کنید.

 زمانی که از اضطراب دچار سرگیجه شدید می توانید با دمیدن در یک کیسه 
کاغذی و استنشاق آن، حس خود را کنترل کنید.

 بعضی از پزشکان معتقدند که با دوری از خوردن بعضی مواد غذایی نظیر: 
گوشت قرمز، شکالت، چای، قهوه و نوشابه می توانید اضطراب خود را کنترل 

کنید.

 ضربان
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عباس قاسمي: 
اميدوارم قهرمان 
شويم

ابراهیم زاده: 
هدف

جام باشگاه های 
جهان است

رجب زاده: 
خود را دست كم 
نمی گيريم

زاینده رود
عب��اس قاس��می یک��ی از گلره��ای خ��وش اخ��الق 
ذوب آه��ن ک��ه زیاد اه��ل مصاحب��ه و گزارش نیس��ت به 
خبرن��گار ما گفت: م��ن اهل مصاحبه نیس��تم ام��ا تا صبح 
 اگر خواس��تید با ش��ما در مورد فوتبال و مس��ائل دیگر گپ 

می زنم.
در گفتگوی خودمانی، قاس��می تی��م ذوب آهن را تیم یک 
دس��ت، همدل و هماهنگ دانس��ت و اظهار داش��ت: تا این 
مرحله به خوبی جلو آمدیم و خدا را ش��کر می کنم و برای 
رس��یدن به جام باش��گاه های جهان نیز باید الهالل عربستان 
را شکس��ت دهیم و به بازی فینال فک��ر کنیم که امیدوارم با 
حمایت تماش��اگران ذوب آهنی به این مهم برسیم و قهرمان 
جام باش��گاه های آس��یا ش��ویم که دور از دسترس نخواهد 

بود.
وی تیم الهالل را بهترین تیم آس��یا خواند و گفت: شکست 
تیم الهالل با وجود تمام س��تاره هایش کار س��ختی نیست و 

باید در اصفهان جواز حضور در فینال را کسب کنیم.

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آه��ن گفت: برای این بازی 
 ج��ای هی��چ نگرانی نیس��ت و اگ��ر ما نگران باش��یم 
نم��ی توانیم بازی خ��ود را به خوبی در زمین پیاده کنیم و ما 
هم��ه تالش خود را خواهیم ک��رد تا به هدف خود که همانا 
قهرمانی و حضور در جام باش��گاههای جهان اس��ت دست 
یابی��م. منصور ابرهیم زاده اف��زود: تیم الهالل یکی از بهترین 
 تیم های باش��گاههای جهان اس��ت و بازیکن��ان باهوش و 
با تجربه ای را در اختیار دارد، اما آمارها نش��ان می دهد این 
تی��م هماهنگونه که بیش��ترین تع��داد گل زده را در کارنامه 
دارد با بیش��ترین گل خورده ضعیف ترین خط دفاعی را نیز 
ب��ه خود اختصاص داده و شکس��ت این تیم کار دش��واری 
نیس��ت. وی درخصوص اتالف وقت اعراب در حین بازی 
نی��ز گفت: این موضوع در زمین مس��ابقه مش��خص خواهد 
ش��د، م��ا از 5 بازی داخ��ل خانه امتیازهای کامل را کس��ب 
کردی��م و در فوتبال هی��چ چیز قابل پیش بینی نیس��ت، اما 
بازیکن��ان و کادر فنی تیم هم��ه تالش خود را برای پیروزی 

در این دیدار به کار خواهند گرفت. 

 مهدی رجب زاده که در حال حاضر به عنوان بهترین گلزن 
ذوب آهن در مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا مطرح است، به 
دلیل محرومیت، امروز نمی  تواند برای تیمش به میدان برود اما امید 
بس��یاری به کسب پیروزی ذوب آهن در این دیدار دارد. هافبک-

مهاجم تیم ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار زاینده رود در 
مورد بازی امروز ذوب آهن مقابل الهالل عربستان گفت: این بازی 
برای هر دو تیم بسیار دشوار است و برای ما سخت تر از بازی های 
عادی، زیرا مقابل تیمی به میدان می رویم که به نیمه نهایی آس��یا 
صعود کرده اس��ت. وی با اشاره به چگونگی بازی تیم های عربی 
ادامه داد: عملکرد تیم های عربی با تیم های ش��رق آسیا متفاوت 
اس��ت و بازیکنان این تیم ه��ا در نیمه دوم بازی ک��م می آورند؛ 
بازی ه��ای مختلف الهالل نش��ان داده که اگرچه این تیم در نیمه 
نخس��ت عملکرد خوبی از خود به نمایش می گذارد اما در نیمه 
دوم از نظر بدنی کم می آورد. وی  بیان داشت: الهالل تیم خوبی 
اس��ت ام��ا ذوب آهن نیز پوهانگ کره جنوبی که فصل گذش��ته 
قهرمانی مس��ابقه های را ازآن خود کرده بود، از پیش رو برداشت 

بنابراین خود را نیز دست کم نمی  گیریم.

طالبی:
شگفتی ساز آسیا خواهیم شد

خبر کوتاه

دیدگاه گفتگو

زاینده رود
مدافع باتجربه و ملی پوش  

ذوب آهن، پیروزی تیم اصفهانی 
در بازی نخس��ت مقابل الهالل 
عربس��تان را عام��ل موفقی��ت 
تیمش می داند و معتقد است که 
ذوب آهن باید کار الهالل را در 

بازی نخست تمام کند.
فرش��ید طالب��ی در گفتگ��و با 
خبرن��گار زاین��ده رود در مورد 
ب��ازی تی��م اصفهان��ی مقاب��ل 
پوهانگ اس��تیلرز ک��ره جنوبی 
اینگونه ادامه می دهد: بازی با تیم کره را به دفترچه خاطره ها سپردیم 
و همه دیدند که تیم کره عملکرد مناس��بی مقابل ذوب آهن داشت اما 
توانس��تیم پرافتخارترین تیم آس��یا را در این بازی از پیش روی خود 

برداریم.
وی در م��ورد تی��م الهالل و ب��ازی ذوب آهن مقابل ای��ن تیم عربی 
می گوید: الهالل یکی از تیم های خوب عربس��تان اس��ت که توانسته 
به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آس��یا صعود کند و یکی از بهترین 
تیم های عربس��تان به ش��مار می رود ضمن اینکه ب��ه نظر من این تیم 

عربی تک ستاره عربستان است.
مدافع تی��م ذوب آهن تصریح می کند: تیم الهالل عربس��تان بازیکنان 
ملی پ��وش بس��یاری دارد و با بازیکنان برزیلی و س��وئدی خود، کار 

ذوب آهن را برای پیروزی در این دیدار بسیار دشوار می کند.
وی با اش��اره به بازی های ذوب آهن در مس��ابقه های لیگ قهرمانان 
آس��یا و شگفتی  س��ازی این تیم ایرانی می افزاید: در صدد هس��تیم که 
با پیروزی در این بازی، شگفتی س��ازی خود در مسابقه های آسیایی 
را کام��ل کنیم و ب��ه همین منظور باید در بازی رفت کار تیم عربی را 
تمام کنیم. طالبی خاطرنشان می کند: بازیکنان ما باید با نتیجه مناسب 
و گلزنی در این دیدار، صعود خود به فینال مس��ابقه ها را قطعی کنند 
تا در بازی برگش��ت که در عربس��تان برگزار می شود، مشکل کمتری 

داشته و برای صعود نیازی به امتیاز زیادی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه کار ذوب آهن برای صعود به دور بعد مشکل اما غیر 
ممکن نیست، می گوید: بازیکنان ما در صدد هستند که با موفقیت در 
مس��ابقه های  آسیایی نام ایران را در این مسابقه ها زنده نگه دارند و 

با درخشش در آسیا، برای ایران افتخار کسب کنند.
مداف��ع تیم ذوب آه��ن اصفهان در مورد س��بک فوتب��ال تیم الهالل 
عربستان می افزاید: تاریخچه مسابقه های آسیایی نشان داده که سبک 
فوتب��ال ای��ران با تیم های عربی گره خورده و ب��ه دلیل متفاوت بودن 
س��بک فوتبالی ش��رق و غرب آس��یا، نمی توانیم با تاکتیکی که مقابل 

پوهانگ به کار گرفتیم، بازی کنیم.
وی ادامه می دهد: پوهانگ در زمین بی نظیر کار می کرد، اما باید بدانیم 
که الهالل با پوهانگ تفاوت دارد و تیم های عربی حاشیه های بسیاری 
نی��ز برای رقبای خود ایجاد می کنن��د بنابراین الهاللی ها می خواهند با 

مسائل روحی و روانی، به تیم ذوب آهن ضربه بزنند.
طالبی با بی��ان اینکه ذوبی ها نباید در این بازی اش��تباه کنند، تصریح 
می کند: فرصتی برای اش��تباه در این بازی نداریم زیرا الهالل یکی از 
بهترین تیم های آسیاست و باید با تاکتیک هجومی در اصفهان، صعود 
خود را قطعی کنیم. وی اضافه می کند: در عربس��تان محتاط تر بازی 
می کنی��م و با اس��تفاده از تجربه و حرفه ای گ��ری بازیکنان، در صدد 

صعود به دور بعد مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا هستیم.

اریک گرتس: 
نباید الهالل را از پیش باخته بدانید

تأسف بر اشتباه هاي داور قطری

س��رمربی تیم فوتبال الهالل عربستان پیش از رویارویی تیمش برابر 
نماینده ایران با اعالم اینکه در بازی امروز شایستگی های تیم الهالل 
را نشان خواهیم داد گفت: خیلی عجیب است که بعضی ها تیم الهالل را 
از پیش باخته می دانند تیم ما در لیگ عربستان در 5 بازی 15 امتیاز کسب 
کرده است و این موضوع را در بازی امروز به اثبات می رسانیم و اگر تیم 

ما تمرکز خود را حفظ کند هر تیمی را در جهان شکست خواهیم داد.
اریک گرتس با بیان اینکه راه زیادی را برای حضور در فینال لیگ قهرمانان 
آس��یا طی کرده اند افزود: ش��رایط تیمی و آب و هوایی همه در حد عالی 
است و همه چیز برای کسب مجوز حضور در فینال برای تیم ما مهیا شده 
است. وی درخصوص شایعات اخراجش از باشگاه الهالل گفت: مدیران 
باش��گاه الهالل به واسطه رضایتی که از عملکرد من دارند به دنبال تمدید 
قرارداد 5 ساله هستند و همه شرایط را برای موفقیت من و تیمشان فراهم 

نموده اند.

نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا با اشاره به دیدار تیم هاي فوالد 
مبارکه سپاهان و السد لبنان که موجب شکست تیم سپاهان و عدم 
راهیابي این تیم به جمع چهار تیم برتر س��یزدهمین دوره مس��ابقه هاي 
هندبال باشگاه هاي آسیا شد اظهار داشت: به اعتقاد من نیز گل تساوي تیم 
س��پاهان در این دیدار صحیح بود اما داور این گل را به اشتباه نپذیرفت و 
باعث حذف سپاهان شد. علیرضا رحیمی افزود: داوران قطري که قضاوت 
این دیدار را برعهده داشتند از سوي کمیته داوران کنفدراسیون هندبال آسیا 
کنار گذاشته ش��دند و ممکن است فدراسیون بین المللي هندبال پس از 
 بررس��ي ش��کایت باش��گاه س��پاهان و بررس��ي فیلم این دیدار جریمه 

سنگین تري را براي آنها در نظر بگیرد.

 عرشیا محمدی
 

دو فص��ل پیش ب��ود که منص��ور ابراهی��م زاده پس از 
حضورش در تیم ذوب آه��ن، به برزیل رفت و از بین 
بازیکنان تکنیکی این کشور فوتبالی، همراه با مهاجمی 
ریزنق��ش و تکنیکی به ایران بازگش��ت. آن زمان هیچ 
کس باور نمی کرد که مهاجم برزیلی پس از یک فصل 

بازی در ذوب آهن، به یکی از س��تارگان تیم 
اصفهانی تبدیل شود و با تکنیک باالی 

خود، خط دفاعی تیم های مختلف را 
به لرزه درآورد.

ایگور کاسترو که در حال حاضر به 
یکی از بازیکنان برزیلی موفق حاضر 
در فوتبال ایران تبدیل ش��ده، اگرچه 

هنوز نمی  تواند فارس��ی صحبت کند اما 
به خوب��ی به س��ئوال های ما 

پاسخ می دهد و از آمادگی 
بازیکن��ان تیمش برای 

بازی مقابل الهالل 
عربستان سخن 

می��ان  ب��ه 
می آورد.

 تی����م 
ل  له�����ال ا

ع�ربس��تان 
چگ����ون��ه  را 

ارزیابی می کنی؟  
این تیم  در نظ�ر تو 
چگونه تیمی است؟

به نظ��ر من ای��ن بازی 
مهم ترین بازی ذوب آهن 

لی��گ  مس��ابقه های  در 
قهرمانان آسیا به شمار می رود، زیرا اگر در 

این بازی به پیروزی دست یابیم، می توانیم 
به فینال مس��ابقه ها راه یابیم و بر افتخارهای 

خود در این دوره از مسابقه ها بیفزاییم؛ رسیدن 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا برای بازیکنان و کادر فنی 

ذوب آهن از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین 
در صدد انجام بهترین بازی و عملکرد مناس��ب در این 
مسابقه ها هستیم. همه تالش خود را به کار می گیریم 
تا در بازی نخس��ت که در ورزشگاه فوالدشهر برگزار 
می شود، پیروزی را ازآن خود کنیم و برنده دیدار باشیم 

تا در عربستان با خیال راحت به میدان برویم.
 ش��رایط ذوب آهن پیش از ب��ازی مقابل 

الهالل  را چگونه می بینی؟
بازیکنان ذوب آهن در حال حاضر با مش��کلی 
مواجه نیس��تند و هم��ه این بازیکن��ان از نظر 
جس��می و روحی در آمادگی به سر می برند و 
امیدواریم بتوانیم در این دوره نیز صعودکننده 
مسابقه ها باشیم. الهالل تیم قدرتمندی است و 

در ح��ال حاضر به عنوان بهترین تیم عربس��تان مطرح 
بوده و از بازیکنان و مربیان مناس��بی بهره گرفته است، 
اما م��ن تیم خود را باور دارم و ب��ه نظر من با آمادگی 
بازیکنان می توانیم به دور بعد که فینال مسابقه ها است، 

صعود کنیم.
 در مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا تیم های 
مختل��ف از گردون��ه حذف ش��دند، ب��ه نظرت 
ح��ق تیم هایی مث��ل پوهانگ ح��ذف از این 

مسابقه ها بود؟
ببینی��د، اگرچ��ه پوهانگ تی��م قدرتمندی بود، 
اگرچ��ه این تیم قهرمان فصل گذش��ته لیگ 
قهرمانان آسیا بود، اما به جز این تیم، تیم های 
دیگری از کشورهایی مثل ژاپن حضور داشتند 
که با وجود نمایش مناس��ب نتوانستند از نظر 
نتیجه، شرایط مناسبی برای خود رقم بزنند؛ 
جذابی��ت فوتبال نیز ب��ه همین دلیل 
اس��ت و در فوتبال نمی توان بر 
روی اتفاق حس��اب کرد زیرا 
ممکن اس��ت در یک 
بازی با وجود بازی 
فن��ی و خ��وب، 
از  را  پی��روزی 
آن خود نکنی و 
از مس��ابقه حذف 

شوی.
 به نظرت ذوب آهن می تواند 
مسابقه های  قهرمانی  ادعای 

آسیایی را داشته باشد؟
البته که می توان��د؛ من تیمم 
را ب��اور دارم؛ پیش از اینکه 
مسابقه های لیگ قهرمانان 
آس��یا آغاز شود، هیچ 
کس فک��ر نمی کرد 
در  ذوب آهن  ک��ه 
ای��ن مس��ابقه ها 
داشته  درخشش 
باشد و به جمع 
تیم های مرحله 
م  ر یک چه��ا
نهایی صعود 
کند، اما ما به 
هدف  این 
دس��ت 

یافتیم و پیروزی را ازآن خود کردیم. می توانیم به مسابقه 
فینال دست یابیم و به نظر من ذوب آهن توانایی قهرمانی 
در این دوره از مسابقه ها را دارد. ما بازیکنان و سرمربی 
خوب��ی داریم و بای��د خود را باور کنی��م و به نظر من 
اگر خود را باور داش��ته باشی، همه چیز ممکن است. 
البته می دانم که رسیدن به این هدف بسیار دشوار است 
 و نیاز به تالش بس��یاری از س��وی بازیکنان ذوب آهن 

دارد.
 در حال حاضر تو به یكی از بهترین بازیكنان 
برزیل��ی حاض��ر در ای��ران تبدی��ل ش��ده ای؛ 
 دالی��ل موفقیت��ت در ای��ن تیم ایران��ی را چه 

می دانی؟
نزدی��ک ب��ه دو فصل و نی��م در تی��م ذوب آهن بازی 
کرده ام و در این س��ال ها می خواس��تم که خود را نشان 
ده��م و به مربیان و خ��ودم ثابت کنم که ب��رای بازی 
ک��ردن و کمک به ذوب آهن آم��دم و در هر بازی فکر 
می کنم که این آخرین حضورم در ایران اس��ت و باید 
در ای��ن بازی بهتری��ن عملکرد خود را نش��ان دهم و 
به پیروزی و رس��یدن به نتیجه مناس��ب فکر می کنم و 
امیدوارم ذوب آهن در بازی های لیگ قهرمانان آس��یا به 
 پیروزی دست یابد و عملکرد مناسبی از خود به نمایش 

بگذارد.
 به طور حتم می دانی که تیم ملی ایران روز 
پنجشنبه به مصاف تیم ملی برزیل می رود؛ این 

بازی را چگونه ارزیابی می کنی؟
تیم ملی برزیل در ماه های گذشته و پس از جام جهانی 
تغییرهای بسیاری داشته اس��ت و بازیکنان و سرمربی 
تیم ملی در هفته های گذش��ته تغیی��ر کرده اند و برزیل 
بهترین تیم سال های گذشته خود را در اختیار دارد، زیرا 
بازیکنان جدیدی وارد تیم ملی و در عرصه بین المللی 
کرده است. بازی دو تیم ایران و برزیل برای هر دو تیم 
دش��وار اس��ت و بازیکنان هردو تیم باید برای پیروزی 
تالش بس��یاری داشته باشند. ایران تیم قدرتمندی دارد 
و پیروزی برزیل مقابل ایران برای بازیکنان تیم ما بسیار 
دشوار خواهد بود و روز پنجشنبه بازی سخت و جذابی 

رقم می خورد.
 فك��ر می کنی در این بازی چه نتیجه ای رقم 

می خورد؟
فکر می کنم نتیجه یک - یک ش��ود و یا برزیل به یک 
پیروزی دش��وار به فرض 2 بر یک دست پیدا می کند؛ 
سبک فوتبال ایران با کشور بزریل تفاوت بسیاری دارد، 
زیرا برزیل سنتی فوتبال بازی می کند و از قدیم فوتبالی 
حرفه ای را دنبال کرده اس��ت. اما ایران فوتبال حرفه ای 
را تازه آغاز کرده و برای حرفه ای شدن به زمان احتیاج 
دارد. برزی��ل بازیکنان با تکنیکی دارد و بازیکنان ایران 

قدرت بسیاری دارند.
 به عنوان ی��ک برزیلی که در فوتبال ایران 
بازی می کنی دوس��ت داری ک��دام تیم پیروز 

میدان باشد؟
اگرچ��ه برزیل را به عنوان کش��ور خود دوس��ت 
دارم، ام��ا ای��ران و مردم آن را نیز دوس��ت دارم و 
 به همین دلیل مایلم این بازی با تس��اوی به پایان 

برسد.

کاسترو: 

ذوبآهنقهرمانآسیامیشود

 عباس افشاری
شکس��ت ناباورانه تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه های 
غرب آس��یا در برابر تیم ملی کویت نشان داد که فوتبال 
ایران نمی تواند از پتانسیل های خود به درستی استفاده 
کند. فدراسیون فوتبال ایران برای حضور در مسابقه های 
کم اهمیت غرب آس��یا اشتباه راهبردی داشت؛ در حالی 
ک��ه عربس��تان و امارات ب��ه هیچوجه به ای��ن بازی ها 
اهمیت ندادند و در آن ش��رکت نکردند و با وجود اینکه 
کشورهای عربی دیگر تیم های جوانان یا تیم دومشان را 

به اردن فرستادند. 
افش��ین قطبی با همه س��رمایه ها و نفراتش به این جام 
پای گذاشت. شاید مس��ئوالن فدراسیون فوتبال در نظر 
داش��تند تا با کس��ب مق��ام قهرمانی این ج��ام آن را در 
 ب��وق و کرنا کنند و تردیدهای��ی را که در مورد موفقیت 
تی��م ملی فوتبال در جام ملت های آس��یا وجود دارد به 
حاش��یه برانند فدراسیون و سرمربی نتیجه گرا در چنین 
بازی های تش��ریفاتی مطمئن به کس��ب مقام قهرمانی 
 بودن��د. البته این کار عجیبی به ش��مار نم��ی رفت زیرا 
تیم مل��ی ایران در 4 دوره قبلی ه��م قهرمان بازی های 
غرب آس��یا شده بود. به عبارت بهتر فوتبال ایران »هم از 

گندم ری محروم شد و هم از خرمای بغداد«.
ن��ه تنها در این بازی ها قهرمان نش��دند بلکه دستش��ان 
را ب��رای حریفان به طور کامل رو کردند و پیش چش��م 
حریفان جام ملت های آس��یا تمام نقاط ضعف و قوت 
خود را به نمایش گذاش��تند. حاال آن ها می دانند که در 
جام ملت های آسیا باید چگونه با تیم ملی ایران رو به رو 
شوند تا مثل کویت به پیروزی برسند. سریال شکست های 
فوتب��ال را انگار که پایانی نیس��ت زیرا تیم ملی امید هم 
در ویتنام شکس��ت خورد و دوم ش��د، آن بازی های 4 
جانبه هم کم اهمیت بود و تیم های قوی ش��رق آس��یا 
در آن شرکت نداشتند و حاال توانایی های تیم ملی امید 
 هم زیر س��ئوال رفته است. تیم ملی جوانان هم در برابر 
کره جنوبی تن به شکست داد و کلکسیون شکست های 
فوتبال ملی بیش��تر تکمیل ش��د. به ق��ول معروف خانه 
 از پای بس��ت ویران است و فدراس��یون فوتبال در فکر 
نق��ش و نگار ای��وان به بی راه��ه می رود. ت��ا حاال به 
پیروزی های ظاهری دلخوش بودیم که حاال آنها هم نقش 
 بر آب شده است و فدراسیون فوتبال هیچ بهانه و عذری 

ندارد.

ورزش

 مهیار افراشته

اش��اره: کاروان 41 نفره الهالل س��اعت 8 روز دوشنبه وارد 
ایران شد تا برای مصاف با ذوب آهن، نماینده ایران در مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده شود؛ آبی پوشان عرب 
اگرچه در بازی امروز بسیاری از مهره های خود را به همراه 
نداش��ته اما، انگیزه بسیاری برای حذف نماینده ایران دارند؛ 
نماینده ای که خلیج فارسش همیشه خاری در چشم اعراب 
بوده است. ذوب آهن که در بازی برگشت مرحله یک چهارم 
نهایی آس��یا با گل دیرهنگام خلعتبری به نیمه  نهایی رسید، 
در بازی امروز مقابل الهالل عربستان با خوش شانسی های 
بس��یاری مواجه اس��ت که در این میان مصدومیت و نبود 
بسیاری از بازیکنان کلیدی الهالل که موجب شده 4 نفر از 
بازیکنان زیر 20 سال این تیم در فهرست 20 نفره تیم قرار 
گیرند، می تواند به عنوان امتیاز مثبتی برای شاگردان منصور 
ابراهی��م زاده مد نظر قرار گرفته ش��ود. مهم ترین چیزی که 
رسانه های ایرانی در روزهای گذشته در مورد بازی دو تیم 
ذوب آهن و الهالل به صورت گسترده و در حرکتی هماهنگ 
به آن دامن زدند، بحران مصدومیت در الهالل و نبود بسیاری 
از مهره های سرشناس این تیم عربی به شمار می رود؛ بحرانی 
که اگرچه برای منصور ابراهیم زاده و مجید صالح مسأله ای 
نویدبخش است، اما هوشیاری بازیکنان تیم اصفهانی را بیش 
 از پیش الزام می کند. الهالل که در 2 دقیقه خود را جایگزین 
الغرافه قطر برای صعود به مرحله نیمه نهایی آسیا کرد، امروز 
4 غایب قطعی دارد و در دور رفت مرحله نیمه نهایی آسیا، 

از حضور این بازیکنان محروم است.
»میریل رادوی« هافبک سرش��ناس رومانیایی این تیم، روز 
دوش��نبه و پیش از پ��رواز کاروان الهالل به ایران، از ریاض 

عازم کش��ورش ش��د تا شنبه ش��ب آینده تیم ملی رومانی 
را در براب��ر فرانس��ه همراهی کند. از س��وی دیگر؛ »خالد 
عزیز« هافبک ملی پوش سعودی ها از ناحیه مینیسک دچار 
 آس��یب دیدگی ش��ده و برای دو ماه از میدان ها دور است. 
»تیاگو نه وز« هافبک- مهاجم گلزن برزیلی الهالل به دلیل 
آسیب دیدگی 3 هفته از میدان ها دور خواهد بود و »حسن 
خی��رات« مدافع میانی آبی پوش��ان الهالل نیز باید دو هفته 
استراحت کند ولی گویا به بازی برگشت مقابل ذوب آهن 

می رسد. 
گفته ش��ده که اس��امی این چهار مهره کلی��دی الهالل در 
فهرس��ت 20 نفره بازیکنان اعزامی به اصفهان قرار ندارد و 
الهالل برای بازی روز چهارش��نبه به طور قطع نمی تواند از 
آنها استفاده کند. نکته دیگر وضعیت مبهم عبداللطیف الغنام 
و یاس��ر القحطانی دو بازیکن کلیدی الهالل است که هیچ 
کس نمی تواند در مورد بازی آنها نظر قطعی اعالم کند، اما 
طبق گفته های مسئوالن باشگاه عربی، احتمال حضور این دو 

بازیکن در ترکیب تیم الهالل برای بازی امروز زیاد است.
یاسر القحطانی )کاپیتان تیم فوتبال الهالل عربستان(، که در 
بازی جمعه شب الهالل مقابل االتفاق دچار مصدومیت شده 
بود، در صدد است به هر قیمتی شده حتی با یک پا، خود را 
به این بازی برساند و برای تیمش شگفتی آفرینی کند. زیرا از 
البه الی صبحت های سرمربی و کاپیتان تیم الهالل می شود 
 اس��تنباط کرد که یاس��ر القحطانی در دیدار ام��روز مقابل 
ذوب آهن پیشاپیش دیگر بازیکنان آبی پوش به میدان خواهد 
آمد و مس��ائلی چون مصدومیت، تنها ب��رای گمراه کردن 
ذوبی ها بوده است. چرا که این بازیکن در صعود الهالل در 
لیگ قهرمانان آسیا و وضعیت این تیم در مسابقه های لیگ 

برتر باشگاه های عربستان تأثیر بسیاری داشته است.

مسأله مهمی که در مورد بازی دو تیم غرب آسیا مد نظر قرار 
گرفته، چیزی فراتر از نبود مهره های کلیدی تیم عربستانی 
است و نبود بازیکنان کلیدی یا مصدومیت برخی بازیکنان، 
در حال حاضر برای ذوب آهن چیز قابل توجهی به ش��مار 
نمی رود، چرا که تیمی که داعیه حضور در مسابقه های جام 
باش��گاه های جهان را دارد، نباید برای یک بازی به نس��بت 

آسان، اینگونه مبهوت تبلیغ و فعالیت های رسانه ای شود.
ذوب آهن که در ابتدای فصل لیگ قهرمانان آس��یا در گروه 
مرگ ق��رار گرفت و با صعود خود ب��ه مرحله نیمه نهایی، 
همگان را به حیرت واداش��ت، در حال حاضر در وضعیت 
حساسی قرار دارد و اگر ابراهیم زاده از خود هوشیاری نشان 
ندهد، شاید تیم اصفهانی، قهرمانی در مسابقه های آسیایی را 

تنها در خواب ببیند.
ب��ه ط��ور حت��م پیروزی های ش��یرین ذوب آه��ن مقابل 
 تیم های��ی همچون الوح��ده امارات، االتحاد عربس��تان و 
بنیادکار ازبکس��تان، که هریک تیمی قدرتمند در آس��یا به 
ش��مار می رفتند را به یاد داری��م؛ این ذوب آهن بود که در 
چهارمین بازی دور ابتدایی لیگ قهرمانان آسیا )درحالی که 
در خانه خود به تساوی رضایت داده بود( در تاشکند مقابل 
بنیادکار ازبکستان و شاگردان اسکوالری به پیروزی رسید 
ت��ا صعود خود به دور بعد را قطعی کند. همین ذوب آهن 
ب��ود که مس کرمان و پ��س از آن پوهانگ کره جنوبی را 
از پیش  رو برداش��ت تا به نیمه نهایی آس��یا برسد و برای 
افتخارآفرینی در این مس��ابقه ها، قدم به میدان بگذارد، اما 
آیا ذوب آهن با شرایط بازی برگشت پوهانگ و چگونگی 
عملک��رد خود از نظر روانی، می تواند فینال لیگ قهرمانان 

آسیا را به چشم ببیند؟
ذوب آهن که همیش��ه در بازی های س��خت لی��گ ایران، 
مقابل اس��تقالل و پرس��پولیس در آزادی، در تبریز مقابل 
80 هزار تماش��اگر و در س��خت ترین دیدارهایش مقابل 
تیم های پرمهره و س��خت، عملکرد مناسبی از خود نشان 
داده اس��ت، کمتر توانس��ته در بازی های آسان و به قولی 
بازی های��ی که خود را به عنوان پیش برن��ده مطرح کرده، 

نتیجه بگیرد و به همین دلیل، اگر کس��ی بخواهد در مورد 
بازی امروز تیم اصفهانی نگران باش��د، نباید به او خورده 
گرفت. به ط��ور حتم آخرین بازی ذوب آهن در دو فصل 
پیش و از دست دادن جام قهرمانی لیگ برتر در زمانی که 
ذوب آهن برای قهرمانی تنها به یک تساوی احتیاج داشت 
را به یاد داریم؛ زمانی که ش��اگردان منصور ابراهیم زاده به 
دلیل غروری که ناشی از تبلیغ های رسانه ای بود، خود را 
قهرمان پنداش��ته و با عملکردی احساس��ی، قهرمانی را از 
دست دادند، چرا که در آن بازی برای برد به میدان نرفتند و 
پیش از آغاز بازی به تساوی رضایت داده بودند. عملکرد 
بازیکنان تیم اصفهانی در بازی برگشت مقابل پوهانگ کره 
جنوبی و آن زمانی که برای صعود به یک تساوی احتیاج 
داش��تند و اس��ترس پس از گل تیم پوهانگ، گواه دیگری 
 بر این ادعاس��ت ک��ه ذوبی ها نباید اج��ازه دهند غرور و
خود ب��اوری بیش از حد، فینال لیگ قهرمانان آس��یا را از 
دس��تان آنها بیرون بیاورد. ذوبی ها در آن بازی به گونه ای 
دیگر به میدان رفتند و عملکرد شاگردان منصور ابراهیم زاده 
در این مسابقه، بسیار ضعیف تر از نمایش تیم اصفهانی در 

دو فصل گذشته بود.
آخرین چیزی که در این نوش��ته باید به آن اشاره کرد این 
است که تجربه ثابت کرده تیم های عربی همیشه روان گردانان 
خوبی بوده اند و با تبلیغ و حاشیه سازی، ضربه های بسیاری 
ب��ه تیم های حریف خود می زنند؛ نبود مهره های کلیدی و 
مصدومی��ت کاپیت��ان الهالل که تأثیری ب��ر حضورش در 
ترکیب اصلی ندارد، اگرچه مسائل قابل توجهی است اما، 
چیزی نیس��ت که ذوب آهن را به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
برساند؛ بازی پر حرارت و سرعتی ذوبی ها در کنار پوشش 
دادن فضاه��ای خال��ی میدان و پاس کاری ه��ای تاکتیکی 
خلعتبری، کاس��ترو، فرهادی و قاضی، در کنار هماهنگی 
باالی خیری، احمدی، طالبی و حس��ینی که اس��کوالری 
را در تاش��کند مجبور به زانو زدن در مقابل نماینده ایران 
 ک��رد، ذوب آهن را نه تنها فینالیس��ت، بلکه قهرمان آس��یا 

می کند!

خانه از پای بست ويران است

شرایط برای صعود فراهم است؛

با غرور، شانس فينال را از دست ندهيد
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چهارشنبه 14 مهر 1389/ 27شوال1431/ شماره Wednesday 6 October 2010  362)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام موسي کاظم )ع(:
مهرورزي و دوستي 
با مردم، نصف عقل 
است.

زاینده رود
پنجمی��ن جش��نواره مطبوعات و 
نمایندگی خبرگزاری های داخلی استان 
اصفهان در محل دایمی نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان 

افتتاح شد.
در مراسم افتتاحیه این جشنواره معاون 
سیاس��ی – امنیت��ی اس��تانداری ضمن 
تش��کر از دس��ت اندرکاران جشنواره 
مطبوعات گفت: ای��ن همکاری خوبی 
که در س��طح اس��تان ص��ورت گرفته 
 نقطه ش��روعی برای حل مشکل رسانه 

می باشد.
اس��ماعیلی ضم��ن اش��اره ب��ه اینک��ه 
 جامعه باید پیگیر رس��انه باشد تصریح 
کرد: حل مش��کل در معن��ای واقعی در 
گرو حل مش��کل های فرهنگی جامعه 
است. استان اصفهان در مقایسه با سایر 
استان ها وضعیت قابل قبولی دارد ولی 
به لحاظ تعداد مخاطب و تنوع مسائل و 

موضوع، هنوز باید راه هایی طی شود.
وی برگزاری جلس��ه در طول برگزاری 
جش��نواره و ارائه بحث ه��ای مفید در 
راس��تای هر چه بهتر شدن رسانه های 
محلی را به اصحاب رسانه توصیه کرد 
و افزود: رسانه های ما تا انعکاس عمقی 
مسائل و مشکل های مردم هنوز فاصله 

زیادی دارند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری درباره 
همایش روزنامه ن��گاران غیر حرفه ای 
خاطرنش��ان ک��رد: این همای��ش که به 
همت خان��ه مطبوع��ات و خبرنگاران 
اس��تان برگزار شده بس��یار مفید بوده و 
کاری ملی اس��ت که در استان اصفهان 
صورت گرفته است. در واقع برگزاری 
این همایش راهی اس��ت برای هدایت 
عالقه مندان به حرفه روزنامه نگاری و 

خبرنگاری.
اسماعیلی برگزاری جشنواره مطبوعات 
را نقط��ه ش��روعی برای حوزه رس��انه 

دانست و گفت: برنامه هایی که در 
راستای مسائل مربوط به رسانه ها 
رس��انه های  تحول های حوزه،  و 
استان از موردهای مدنظر استانداری 

اصفهان است اجرا خواهد شد.
در ادام��ه ای��ن جش��نواره مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: اگر چه اهالی 
مطبوعات پله ه��ای زیادی را طی 
کرده ان��د و ب��ه جای��گاه هایی هم 
رسیده اند قابل مقایسه با قبل نیست 
اما باز هم نیاز به حمایت های ویژه 

دارند.
حسینی افزود: اعتقاد ما بر این است 
که چن��د مورد اساس��ی باید اتفاق 
بیفتد تا مطبوع��ات بتوانند جایگاه 
خ��ود را حف��ظ کنند. امید اس��ت 
مس��یری را طی کنیم که مطبوعات 
اس��تان از نظر اقتصادی، سیاس��ی، 
فرهنگی و اجتماعی به رش��د قابل 

توجهی دست یابند.
همچنین معاون سیاسی امنیتی استانداری 
اصفه��ان در بازدی��د از غرف��ه روزنامه 
زاینده رود، این روزنامه را بسیار موفق 
دانس��ت و گفت: ای��ن روزنامه با اینکه 
روزنامه جوانی است نسبت به بسیاری 
از مطبوعات که س��ابقه کاری  طوالنی 
دارند بسیار موفق تر است و هر روز بر 
این رش��د افزوده می شود و این امر در 

روزنامه بسیار مشهود است.
گفتن��ی اس��ت: در پنجمین جش��نواره 
مطبوع��ات 4 روزنام��ه، 11 هفته نامه، 
2 دوهفت��ه نام��ه، 12 ماهنام��ه، یک دو 
ماهنام��ه، 4 فصلنام��ه، 20 سرپرس��تی 
نشریه هاي سراسری، 9 خبرگزاری، 2 
س��ایت خبری، 3 مؤسسه مطبوعاتی، 2 
ارشاد شهرستان، یک ارشاد استان، یک 
چاپخانه رل، 2 شرکت، یک کتابفروشی، 
یک تشکل مطبوعاتی و... در قالب 59 

غرفه شرکت کردند. 

معاون سیاسي امنیتي استانداري اصفهان در مراسم افتتاح جشنواره مطبوعات:

هنوز رسانه هاي ما تا انعكاس عمقي مشكل هاي 
مردم، هنوز فاصله زيادي دارند

هش��تمین همایش سراس��ری روزنامه ن��گاران غیر 
حرف��ه ای کش��ور در اصفه��ان آغاز ب��ه کار کرد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس از 

اصفه��ان، پیش از ظه��ر دیروز و 
پس از آغاز به کار پنجمین جش��نواره و نمایشگاه 
اس��تان  داخل��ی  خبرگزاری ه��ای  و  مطبوع��ات 
اصفهان، هشتمین همایش سراسری روزنامه نگاران 
غیرحرفه ای کش��ور در محل دایمی نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان آغاز شد. 
روزنامه ن��گاران  سراس��ری  همای��ش  هش��تمین 
غیرحرفه ای کش��ور با حضور مس��ئوالن و مدیران 
اس��تان اصفهان و به دست محمدمهدی اسماعیلی 
)معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان( آغاز به 

کار کرد. 
نمایشگاه سراسری روزنامه نگاران غیرحرفه ای کشور 
دارای 79 غرفه از 12 استان و 24 شهرستان کشور 
شامل اس��تان های سمنان و کرمان و شهرستان های 
برخوار و میمه، آران و بیدگل، زرین ش��هر و دیگر 

شهرستان هاست. 

در هش��تمین همایش و نمایش��گاه روزنامه نگاران 
غیرحرفه ای کش��ور که در اصفهان برگزار می شود، 
400 نفر از فعاالن این عرصه شرکت دارند و آثار، 
 ، مه ه��ا نا خبر

هفته نامه ه��ا، ماهنامه ها و گاهنامه های خود را برای 
بازدید عموم ارائه کرده اند. 

بر اساس آمار اعالم شده از سوی دبیرخانه هشتمین 
نمایش��گاه و همایش روزنامه ن��گاران غیرحرفه ای 

کش��ور، 80 درصد حاض��ران در این نمایش��گاه، 
فعاالن غیرحرفه ای و دانش��جویان هستند که همراه 
با فعاالن رسانه ای کانون های فرهنگی و پرورشی و 
دیگر سازمان ها و ارگان های فعال در این زمینه در 

نمایشگاه هشتم ش��رکت کرده اند و آثار خود را به 
نمایش گذاشته اند. 

سراس��ری  همای��ش  و  نمایش��گاه  هش��تمین 
روزنامه ن��گاران غیرحرف��ه ای کش��ور، همزمان با 
پنجمین نمایش��گاه مطبوع��ات و خبرگزاری های 
داخلی استان اصفهان برگزار می شود و از 10 صبح 

تا 22 برای بازدید عموم فعال است. 
این نمایش��گاه تا روز 16 مهر ماه س��ال جاری در 
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

ادامه دارد. 
ب��ر اس��اس برنامه ریزی های ص��ورت گرفته، قرار 
اس��ت عصر روز 16 مهر ماه، برترین غرفه ها، آثار 
و روزنامه نگاران غیرحرفه ای در آیین اختتامیه این 

نمایشگاه معرفی شوند. 

»جالل الدین صمصام ش��ریعت« با 
حض��ور در غرفه خبرگ��زاری ایمنا 
در پنجمین نمایش��گاه مطبوعات و 
در  اصفهان،  استان  خبرگزاری های 
گفتگو با خبرنگار ما اظهار داش��ت: 
خبرگزاری ایمنا به عنوان نخس��تین 
خبرگزاری ش��هر اصفهان در حوزه 
انتش��ار اخبار ش��هر توانسته است 
حضوری موفق از خود نشان دهد.

وی اف��زود: گس��ترش فعالیت این 
ش��هرداری   107 در  خبرگ��زاری 
اس��تان اصفهان و بازت��اب فعالیت 
آنه��ا می توان��د موج��ب رش��د و 
ترقی این خبرگزاری ش��ود. معاون 
عمرانی استانداری اصفهان با اشاره 
ب��ه فعالیت مثبت مطبوعات اس��تان 
اصفه��ان تصری��ح ک��رد: وضعیت 
مطبوعات اس��تان اصفهان در حال 

حاظ��ر در حد متوس��طی قرار دارد 
اس��تان  بهت��ر اس��ت مس��ئوالن  و 
قب��ل از ورشکس��تگی مطبوع��ات 
اس��تان، برنامه های کالنی را برای 
س��اماندهی وضعیت مطبوعات در 
نظر بگیرند. وی اظهار داشت: لزوم 
توجه ب��ه مطبوعات اس��تان باید به 
عنوان ی��ک هش��دار در نظر گرفته 
شود چرا که بس��یاری از مطبوعات 
 اس��تان نیازمند حمایت های جدی 

هستند.
صمصام ش��ریعت اف��زود: هر چند 
حمای��ت از مطبوعات در گس��تره 
فعالیت ای��ن معاونت ق��رار ندارد، 
ام��ا معاون��ت اس��تانداری اصفهان 
آمادگی دارد تا برای انتشار گزارش 
فعالیت ه��ای خ��ود از مطبوع��ات 

حمایتی ناچیز را داشته باشد.

رئی��س خانه مطبوعات اصفهان گفت: 
مطبوع��ات ای��ران در س��ال های اخیر 
از نظ��ر تیراژ در ح��د مطلوبی نبوده و 
نتوانس��ته رضایت مخاطب��ان را جلب 
کنند. منصور گلناری در گفتگو با مهر 
در حاشیه پنجمین نمایشگاه مطبوعات 
اظهار داشت: عدم بسترسازی مناسب 
از نظر قانون و ضوابط تخصصی توسط 
مسئوالن فرهنگی، نبود نظارت درست بر 
عملکرد فنی مطبوعات، نداشتن نیروی 
متخصص و کارآمد در حوزه مطبوعات 
و آگاه نبودن رسانه ها به کارکردهای خود 
از لحاظ اطالع رس��انی از عمده ترین 

مشکل مطبوعات ایران است.
مسأله تفویض اختیار مسئوالن 

استان ها رفع شود
وی وضعی��ت مطبوعات ای��ران را از 
نظر آگاه سازی در حد ایده آل ندانست 
و تصری��ح کرد: اگر مس��أله تفویض 
اختیار مس��ئوالن اس��تان ها حل شود، 

دیگر اثری از مشکل های محلی وجود 
ندارد. رئیس خانه مطبوعات اصفهان با 
اشاره به اینکه وجود تاجران مطبوعاتی 
مهمترین مشکل پیش روی مطبوعات 
ایران است، خاطرنش��ان کرد: تاجران 
مطبوعاتی کار فرهنگی و اطالع رسانی 
را فدای درآمد می کنند و این امر باعث 
از بین رفتن خبر، مصاحبه، گزارش و 
حتی حق خبرنگاران می شود. وی با بیان 
اینکه مطبوعات استان اصفهان به عنوان 
دومین ش��هر بزرگ ایران در وضعیت 
شایسته ای قرار نگرفته گفت: در حال 
حاضر بی��ش از 40 خبرنگار با هویت 
واقعی در حال فعالیت هستند.گلناری با 
اشاره به اینکه بسیاری از افراد از عنوان 
خبرنگاری سوء استفاده می کنند، تأکید 
کرد: خبرن��گار باید با تعهد به جامعه، 
کشور و دین خود، تخصص و تجربه 
الزم، اطالع رسانی را در صدر کارهای 

خویش قرار دهد.

باحضوراصحاب
مطبوعاتاستان

اصفهان؛
پنجمیننمایشگاه

مطبوعاتو
خبرگزاریهایاستان
اصفهانافتتاحشد

به گزارش ایمنا، پنجمین 
نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری های استان 
اصفهان با حضور اسماعیلی 
)معاون استاندار اصفهان(، 
حسینی )مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان( و جمعی از 
اصحاب مطبوعات اصفهان 
آغاز به کار کرد. پنجمین 
نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری های استان 
اصفهان در سالن های شیخ 
بهایی و میرداماد نمایشگاه 
بین المللی استان اصفهان 
افتتاح شده است. در 
پنجمین نمایشگاه امسال 
4 روزنامه، 11 هفته نامه، 
12 ماه نامه، 4 فصل نامه، 
20 سرپرستی خبرگزاری 
و روزنامه سراسری و 3 
مؤسسه مطبوعاتی حضور 
دارند. غرفه های نیم 
قرن فعالیت خبرنگاری 
عبدالحسین جعفری، 
دو اداره ارشاد، یک 
کتاب فروشی و دانشگاه 
کاشان از غرفه های جانبی 
نمایشگاه امسال است.

خبرگزاری ایمنا به عنوان 
نخستین خبرگزاری 
رسمی شهر اصفهان نیز 
برای نخستین بار در این 
نمایشگاه حضور دارد.

معاون عمرانی استانداری اصفهان هشدار داد:
 مطبوع�ات استان نيازمن�د

توجه ج��دي است

مطبوعات ايران توانايى جلب رضايت 
مخاطبان را ندارند

همايش سراسري روزنامه نگاران غيرحرفه اي كشور آغاز شد

آگهي مناقصه )نوبت اول(

شركت آب منطقه اي اصفهان در نظر دارد ديوار چیني و ساماندهي رودخانه زاينده رود 
در محدوده پايین دست سد آبشار را از طريق مناقصه عمومي با شرايط و مشخصات 
زير به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گراني كه تمايل به حضور 

در مناقصه فوق را دارند دعوت به همكاري مي گردد.
و  میلیون  پنج  و  بیست  و  نهصد  و  میلیارد  )پنج   5925789730 حدود  پايه:  مبلغ 
هفتصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و سي ريال( براساس فهرست بهاي پايه آبیاري و 

زهكشي سال 1388
حداقل رتبه پیمانكار: 5 آب

محل اجراء: اصفهان- خیابان آبشار پايین دست سد آبشار
مدت اجراء: 24 ماه

هزينه تهیه اسناد مناقصه، نوع ومبلغ تضمین شركت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها 
و مكان و زمان تحويل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص مي شود.

واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي حداكثر به مدت 10 روز مهلت 
دارند نسبت به اعالم آمادگي كتبي و ارائه گواهینامه رتبه بندي معتبر اقدام نمايد 
پس از تعیین فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به 

عمل خواهد آمد.
نشاني مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شركت 
سهامي آب منطقه اي اصفهان- دفتر قراردادها- كدپستي 76473-81646 صندوق 
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