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 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
آغاز  از  اصفهان  ش��هرداری 
ثبت نام در طرح شناس��ایی 
ن��اوگان  س��اماندهی   و 
درون  ب��ار  نق��ل  و  حم��ل 
شهری)وانت بار و کامیونت( 

تا 10 آبان ماه خبر داد. به گزارش ایمنا...
شهرستان / صفحه4

مشاور رئیس مجلس خبر داد:
رئيس مجلس، رهبر انقالب را در سفر قم 
همراهي مي کند 

با حضور رئیس جمهور افتتاح  شد؛ 
 نخستين واحد بيوايمپلنت هاي 
چشمي در جهان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:
آغاز طرح شناسايي و ساماندهي 

ناوگان باري شهر اصفهان

منابع  اداره کل  اراضي  امور  و  حفاظت  معاون 
بختیاري  و  چهارمحال  آبخیزداري  و  طبیعي 
گفت: 90 درصد از اراضي منابع طبیعي در این 

استان سنددار شدند. 
به گزارش فارس از شهرکرد، »امام قلي ربیعي« 
در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب اظهار 
یك  بر  افزون  مساحتي  با  استان  این  داشت: 
مرکزي  بخش  در  واقع  هكتار   650 و  میلیون 
رشته کوه هاي زاگرس، یك درصد از مساحت 
در  این  افزود:  مي دهد. وي  تشكیل  را  کشور 
حالي  است که بیش از 10 درصد از آب شیرین 
کشور در حوزه هاي آبخیز کارون و زاینده رود 
استان  این  از  دز  آبخیز  حوزه  از  قسمتي  و 
تأمین مي شود. ربیعي با بیان اینكه 85 درصد 
 400 و  میلیون  یك  معادل  استان  مساحت  از 
مي دهد،  تشكیل  طبیعي  منابع  را  هكتار   هزار 
اراضي  هكتار  هزار   307 میزان  این  از  گفت: 
جنگلي و یك میلیون و 93 هزار هكتار مرتع 
اداره  اراضي  امور  و  حفاظت  معاون  است. 
چهارمحال  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  کل 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  بختیاري  و 
نیمه  پایان  تا  شده  انجام  برنامه ریزي هاي 
نخست سال جاري براي 90 درصد از اراضي 
منابع ملي سند مالكیت به نام دولت جمهوري 
جنگل ها،  سازمان  نمایندگي  به  ایران  اسالمي 
مراتع و آبخیزداري کشور صادر شده  که این 
امر حفاظت، اصالح، احیا  و بهره برداري بهینه 
از منابع طبیعي را به وجود آورده است. ربیعي 
خاطرنشان کرد: اخذ سند مالكیت در اراضي 
منابع ملي به نام دولت در طول برنامه چهارم 
پیشرفت  از  ایران  اسالمي  جمهوري  توسعه 

قابل مالحظه اي برخوردار بوده است. 

طالیی پوشان اصفهان روز جمعه 
برای دومین ب��ار در هفته های 
گذشته با گل های بسیار، یكی 
دیگر از تیم های لیگ برتری را 
از پیش رو برداشتند تا سئوالی 
اساس��ی را در ذهن ه��واداران 

خود مطرح کنند. شاگردان امیر قلعه  نوعی...
ورزش/ صفحه7

از اوای��ل مهرماه س��ال جاری 
نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 
ش��هرداری اصفهان با ش��عار 
»هش��ت س��ال دفاع مقدس، 
هش��ت س��ال جهاد خدمت 
رس��انی« آغ��از ب��ه کار ک��رد 

و مراس��م افتتاحیه آن با حضور مسئوالن ارش��د استان، مدیران الیق 
شهرداری و حضور میهمان ویژه، مشاور... 

صفحه آخر/ صفحه8

موتور سپاهان تازه گرم شده
اصفهان در هفته هاي آتي محك 

خواهد خورد

جهاد خدمت رسانی، سرودن آهنگ 
توسعه بر خاک سپاهان 

رئیس کمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر اصفهان:

 احداث شهرك سالمت 
در اصفهان، يك رخداد ملي است
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صفحه 2

شهرداری اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره دادن واحدهای تجاری واقع در طبقات 
اقدام  مزایده  از طریق  برای مدت یکسال  نما  ارگ جهان  فاز چهار  اول  و  زیرزمین، همکف 

نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به اداره 
و  مراجعه  مرکزی  دوم ساختمان شهرداری  طبقه   ، امام حسین)ع(  میدان  در  واقع  قراردادها 
نسبت به کسب اطالعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 

تا پایان وقت اداری 89/8/11 می باشد. 
شرایط مزایده:

1 - در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده 
شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3 - شرکت در مزایده مستلزم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شهرداری یا 

ارائه ضمانتنامه با حداقل اعتبار سه ماه معادل مبلغ مندرج در اسناد مزایده می باشد.
4 - سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد. 

شهرداری اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره دادن سه واحد رستوران به مساحت 273 ، 277 و 
287 مترمربع واقع در طبقات هشتم، نهم و دهم ارگ جهان نما برای مدت 3 سال و به صورت یکجا 

از طریق مزایده اقدام نماید.
اداره  به  اداری  ساعات  در  تعطیل  ایام  جز  به  روزه  همه  آگهی  نشر  تاریخ  از  توانند  می  متقاضیان 
قراردادها واقع در میدان امام حسین)ع( ، طبقه دوم ساختمان شهرداری مرکزی مراجعه و نسبت به 
کسب اطالعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت 

اداری 89/8/11 می باشد.
شرایط مزایده:

1 - در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت 
در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3 - شرکت در مزایده مستلزم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شهرداری یا ارائه 

ضمانتنامه با حداقل اعتبار سه ماه معادل مبلغ مندرج در اسناد مزایده می باشد.
4 - سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

مؤسسات و ادارات دولتی و خصوصی، شرکتها و مؤسسات بازرگانی 
خصوصی و دولتی، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و کلیه کسبه و 
مشاغل دفتر نمایندگی جذب و پذیرش آگهی های تجاری، تبلیغاتی، 
 بازرگانی و فرهنگی روزنامه زاینده رود در مرکز شهر اصفهان 

افتتاح شد.

آگهی مزايده 

آگهی مزايده )مجدد( مژده به همشهريان گرامی:

 طرح به روزرسانی نشانی و مشخصات عمومی 
شرکت های تعاونی

شهرداري اصفهان

نشانی: خيابان چهارباغ عباسی – مجتمع تجاری چهارباغ – طبقه اول – 
واحد 28 تلفکس: 2207950 - 0311

روابط عمومی اداره کل تعاون استان اصفهان 

 معاون اداره کل منابع طبیعي 
چهارمحال و بختیاري:

سنددار شدن 90 درصد 
اراضي منابع طبيعي 
چهارمحال و بختياري 

صفحه 4

از تعاونگران و در جهت خدمت  به منظور فراهم سازی بستر توسعه و حمایت 
به روزرسانی  استان، طرح  تعاونی  اتحادیه های  و  ها  به شرکت  رسانی مطلوب 

الکترونیکی اطالعات تعاونی ها در استان اجرا می گردد.
شرکت های تعاونی با بهنگام سازی نشانی و مشخصات عمومی خود در سامانه 
الکترونیکی جامع نظارت بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، به نشانی اینترنتی 
از حمایت ها و خدمات بخش تعاون بهره مند  توانند  www.icm.gov.ir  می 

گردند.
های  نمایندگی  و  ادارات  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  ها  تعاونی 

تعاون شهرستان خود مراجعه نمایند.

شهرداري اصفهان

شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان
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ایران

مدی��ر اتحادیه تعاون روس��تایی اصفهان 
گفت: تمام بدهی دولت به تعاون روستایی 
اصفهان بابت خرید تضمینی گندم و جو 
پرداخت ش��ده است. رحمت اله نوروزی 
در گفتگ��و با فارس در اصفه��ان، با بیان 
اینكه در س��ال جاری 31 هزار تن جو از 
سوی اتحادیه تعاون روستایی شهرستان 
اصفهان خریداری ش��د، افزود: خریداری 
گن��دم و ج��و از س��وی اتحادی��ه تعاون 
روستایی در اس��تان اصفهان، تنها مربوط 
به خرید گندم و جو در س��طح شهرستان 
اصفهان بوده است. وی ادامه داد: با توجه 
ب��ه اینكه امس��ال خرید گن��دم و جو در 
کشور به صورت تضمینی انجام گرفت، 
خریداری گندم در استان اصفهان از اوایل 
تیرم��اه و خرید ج��و از تاری��خ پانزدهم 
خرداد ماه س��ال  جاری آغاز ش��د. مدیر 
اتحادیه تعاون روستایی اصفهان تصریح 
کرد: خرید گندم یك��ی دیگر از وظایف 
تعاون روستایی اصفهان بود که در همین 
راستا در زمان خرید این محصول حدود 
90 هزار تن گندم از سوی تعاون روستایی 
از کشاورزان شهرستان اصفهان خریداری 
ش��د. وی با بیان اینكه تعاون روس��تایی 
پ��س از خرید، محص��والت را در انبارها 
و سیلوهای روباز خود نگهداری می کند، 
افزود: ذخیره س��ازی گندم و جو از سوی 
این اتحادیه از تیرماه آغاز شده است که با 
تحویل آن در روزهای گذشته به سازمان 
غله و خدمات بازرگانی، نگهداری از آنها 

به این سازمان سپرده شد. 
ن��وروزی اظهار داش��ت: خریداری گندم 
و جو از س��وی س��ازمان غله و خدمات 
بازرگانی منطقه10 تا آذرماه س��ال  جاری 
ادامه خواهد داش��ت، اما خری��د این دو 
محص��ول از س��وی تعاون روس��تایی به 
پایان رسیده اس��ت. وی با اشاره به اینكه 
گندم هایی که از س��وی تعاون روستایی 
و به صورت تضمینی خریداری می شود 
باید ب��ا افت رطوبتی 12 درصد باش��ند، 
اف��زود: خرید محصولی ک��ه افت بار آن 
بیش��تر از 12 درصد باشد از سوی دولت 
ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. مدیر اتحادیه 
تعاون روس��تایی اصفهان تصریح کرد: با 
توجه به گرمی هوا و نگهداری گندم ها در 
س��یلوهای روباز و انبارهای شرکت، تنها 

حدود دو تا س��ه درصد از میزان رطوبت 
گندم ها کاسته شد. وی با بیان اینكه میزان 
رطوبت��ی که ب��رای خرید گن��دم در نظر 
گرفته ش��ده در مورد خرید تضمینی جو 
ه��م صدق می کند، گفت: س��ه نوع افت 
بار برای خرید محصوالت در نظر گرفته 
ش��ده که در نوع اول که به افت رطوبتی 
معروف شده و رطوبت گندم به 12 درصد 
می رسد، خریداری محصول ممنوع است. 
نوروزی تصریح ک��رد: افت مفید و افت 
غیر مفید از دیگر انواع افت بار اس��ت که 
در نوع نخس��ت دانه های شكسته و الغر 
گندم یا جو نیز قابل خریداری هس��تند و 
در نوع بعدی م��وادی مانند علف، خاک 
یا شن با محصوالت همراه می شود. وی 
ادام��ه داد: در اوایل فصل خرید تضمینی 
جو و گندم به دلیل مشكل هایی که تعاون 
روس��تایی و شرکت غله بر سر خرید در 
س��ال جاری پیدا کردند، تنظیم قرارداد با 
تأخیر رو  به  رو شد. رئیس اتحادیه تعاون 
روس��تایی اصفهان افزود: هم زمان با آغاز 
خرید گندم و جو از کش��اورزان، شرکت 
غله اعالم کرد که تمامی محصول استان را 
خود خریداری می کند و ضرورتی ندارد 
تعاون روس��تایی نیز در این زمینه اقدامی 
انجام دهد که این تصمی��م آنها با تمایل 
مردم برای فروش محصول خود به تعاون 
روستایی لغو شد. وی اظهار داشت: یكی 
دیگر از مشكل هایی که تعاون روستایی 
برای تنظیم قرارداد با شرکت غله داشت، 
مس��أله عدم پرداخت کرای��ه حمل بار از 
محل نگهداری تا س��یلوهای شرکت غله 
ب��ود که این مش��كل با پرداخ��ت هزینه 
حمل بار از س��وی ش��رکت غله برطرف 
ش��د. نوروزی ادامه داد: ش��رکت غله در 
صورتی می توانس��ت کرای��ه حمل بار را 
به کشاورزان پرداخت نكند که گندم ها را 
خود از کشاورزان خریداری کرده باشد نه 
در ش��رایطی که محصول از سوی تعاون 
روس��تایی به عنوان مباش��ر شرکت غله 

خریداری شده است. 
وی با اشاره به اینكه متوسط قیمت خرید 
تضمینی برای ج��و به ازای هر کیلو 257 
تومان و ب��رای خرید گندم ب��ه ازای هر 
کیلو 332 تومان در نظر گرفته شده است، 
اضافه کرد: در س��ال  جاری 29 میلیارد و 
880 میلیون تومان بابت خرید گندم و 7 
میلیارد و 967 میلیون ریال در ازای خرید 
جو تضمینی از س��وی دول��ت به تعاون 
روس��تایی اصفهان پرداخت ش��د. مدیر 
اتحادیه تعاون روس��تایی اصفهان اضافه 
کرد: تمام طلب تعاون روستایی از شرکت 
غله برای خرید و تحویل گندم و جو در 
س��ال جاری به حس��اب تعاون روستایی 

واریز شده است. 

دومی��ن همای��ش سراس��ری مدی��ران 
بازرگان��ی دولتی  ش��رکت تخصص��ی 
ب��ا  تابع��ه،  ش��رکت های  و  ای��ران 
حض��ور نماین��دگان م��ردم اصفهان در 
 مجل��س ش��ورای اس��المی، علیخان��ی
 )معاون وزی��ر بازرگانی(، رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت و تعدادی 
 از دیگ��ر مقام ه��ا در اصفهان تش��كیل 

یافت.
در ای��ن همایش مقتداالن��ام روانبخش 
)معاون برنامه ریزی ش��رکت بازرگانی 
 دولت��ی ای��ران( ط��ی س��خنانی اظهار 
داش��ت: بی��ش از 405 میلی��ارد و 365 
میلی��ون ریال تس��هیالت از طریق طرح 
کمك ه��ای فن��ی و اعتباری بهس��ازی 
نانوایی ها در س��ال جاری ب��ه نانوایان 

کشور اعطا شده است. 
روانبخش در ادام��ه گفت: این رقم 23 
میلیارد ریال بیش��تر از سال گذشته بوده 
اس��ت. وی در مورد نان مصرفی روزانه 
در کش��ور با بیان این مطلب که برآورد 

نان مصرفی روزانه ایران بالغ بر 31 هزار 
و 126 تن اعالم شده افزود: 29 کارخانه 
نان صنعتی نیز روزانه بیش از یك هزار 

و 555 تن نان عرضه می کنند.
در ادام��ه ای��ن همای��ش هدفمند کردن 
یارانه ها، هدفمن��دی یارانه های گندم، 
آرد و نان، خرید و توسعه ظرفیت های 
ذخیره س��ازی و تج��ارت غله، احداث 
کارخانه ه��ای ن��ان صنعت��ی، توس��عه 
مدیری��ت منابع نیروی انس��انی، برنامه 
ری��زی و به��ره وری در چه��ار گ��روه 
تخصصی مورد بررس��ی ق��رار گرفت. 
این همایش به مدت 2 روز در اصفهان 

جریان داشت. 

نخس��تین نشس��ت فرماندهان مرزبانی 
کش��ورهای عضو اکو ب��ه میزبانی ایران 
برگ��زار می ش��ود. ب��ه گ��زارش موج، 
نخس��تین نشس��ت فرماندهان مرزبانی 
کشورهای عضو سازمان همكاری های 
اقتصادی )اکو( در هفته جاری در تهران 

برگزار خواهد شد. 
گفتنی اس��ت که دومین نشست وزاری 
کش��ورهای اکو )27 مه 2008 در عشق 
آب��اد( به بررس��ی نگرانی ه��ای امنیتی 
مشترک کش��ورهای عضو اکو پرداخت 
و اس��تراتژی مش��ترک مبارزه ب��ا مواد 

مخدر، تروریس��م و جرم های سازمان 
یافته فرامنطقه ای را به تصویب رساند. 
در راس��تای این اس��تراتژی، جمهوری 
اس��المی ایران پیشنهاد میزبانی نخستین 
نشس��ت فرماندهان مرزی کش��ورهای 
عضو اکو جهت انسجام همكاری های 
پلیس��ی میان کش��ورهای عض��و اکو را 

مطرح نمود. 
بنابراین نخس��تین نشس��ت فرماندهان 
مرزی کشورهای عضو اکو در روزهای 
19 و 20 اکتبر )27 و 28 مهر( در تهران 

برگزار می شود.

 رئیس جمهور از دستاورد مهم و جهانی ایران در عرصه 
چش��م پزش��كی رونمای��ی ک��رد ک��ه در قالب آن 
بیوایمپلنت های پوشش و چشمی در کشور به تولید 
انبوه می رسد. به گزارش ایرنا، ایران نخستین کشوری 
است که طرح تولید بیوایمپلنت چشمی را به تولید انبوه 
رسانده که انقالب بزرگی در عرصه کاربرد بیوتكنولوژی 
و بیوپلیمرها در عرصه چشم پزشكی در جهان است. 
کشور امریكا به تازگی به دانش فنی تولید بیوایمپلنت 
چشمی رسیده، اما هنوز موفق به تولید انبوه آن نشده 
است. تولیه انبوه بیوایمپلنت چشمی، تحولی عظیم در 
درمان بیماری ها و جراحت های چش��می و درمان 
عوارض مزمن چشمی ناشی از مصدومیت هاست.  از 
ویژگی های کاربرد این محصول پیشرفته، عدم نیاز به 
بی هوشی در اعمال جراحی چشم، عدم نیاز به بخیه 
کردن و سوراخ کردن چشم، نداشتن عوارض جانبی 
اعمال جراحی چش��م، جلوگیری از ریسك التهاب، 

خونریزی موضعی و کاهش زمانی تولید دوره درمان 
چشم است.  طرح تولید انبوه بیوایمپلنت پوششی نیز 
که در شهرک صنعتی ش��مس آباد با حضور رئیس 
جمهور به تولید انبوه رسید، در درمان سوختگی ها، 
ترمیم زخم های ناشی از دیابت، ترمیم ضایعه پوستی 
پس از خارج نمودن تومور، ترمیم لثه در دندانپزشكی، 
جراحی پالستیك، ترمیم زخم های بستر، آسیب های 
پوس��تی با اشعه های یونیزه کننده همچون لیزر و در 

جراحی سرطان سینه در بانوان کاربرد دارد. 

این محصول پیش��رفته که دانش فنی آن پیش از این 
تنها در اختیار امریكا بود و با دانش فنی این کشور در 
برخی کشورهای اروپایی به تولید می رسید، همچنین 
در درمان کلیه آسیب های پوستی حوزه بیرونی بدن 
انسان ناش��ی از تصادف، تروما و در چشم پزشكی، 
نقص نسبی سلول های بنیادی لیمبوت، ناخنك، پیوند 

قرنیه و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. 
مزیت ایمپلنت های تولیدی در ایران، قیمت تمام شده 
کمتر آن نسبت به مشابه خارجی است به گونه ای که 
با یك س��وم قیمت مش��ابه خارجی در کشور تولید 
می شود. ایران همچنین 10 اردیبهشت ماه سال جاری 
تولید بیوایمپلنت قلبی و عروقی را برای ترمیم دریچه 
قلب ب��ه صورت صنعتی آغاز کرده بود. بیوایمپلنت 
یكی از تجهیزات پزش��كی با منشأ بیولوژیك است 
که از موجود زنده گرفته می شود و از طریق مهندسی 

بافت برای ترمیم آسیب های بدن سازگار می شود. 

رئیس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان 
گفت: س��اخت شهرک سالمت یك 
اتفاق و حرکت ملی اس��ت که باید 
با همكاری جامعه پزش��كی اصفهان 

انجام شود. 
گفتگ��و  در  نصراصفهان��ی  کری��م 
ب��ا ف��ارس در اصفه��ان، ب��ه ایجاد 
زیرس��اخت های اجرای��ی ش��هرک 
س��المت در اصفه��ان اش��اره کرد 
و اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاضر 
زیرس��اخت های شهرک سالمت در 
اصفهان پایه ریزی ش��ده و به زودی 
از نخستین شهرک سالمت کشور در 

اصفهان بهره برداری می کنیم. 
وی بی��ان داش��ت: مرحله های پایان��ی احداث 
نخس��تین شهرک س��المت واقع در اتوبان شهید 
آقابابایی انجام ش��ده و این ش��هرک در آینده ای 

نزدیك افتتاح می شود. 
رئی���س کمیس�����یون فرهنگ����ی اجتماع�ی 

 ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان خاطرنش��ان 
کرد: هم اکنون بیش از 100 مجموعه فرهنگی و 
ورزشی در س��طح شهر اصفهان فعالیت می کنند 
ک��ه اداره کردن ای��ن مجموعه  ها بس��یار مهم و 
وقت گیر اس��ت، ب��ه همین خاطر رس��یدگی به 
ش��هرک س��المت و بهره ب��رداری از آن در چند 
سال یك امر عادی است. رئیس شورای اسالمی 

 ش��هر اصفه��ان نیز در ای��ن رابطه 
گفت: به منظور س��اخت ش��هرک 
س��المت با بخش خصوصی وارد 
مذاکره شدیم که طی نشست های 
برگ��زار ش��ده تاکن��ون زیربن��ای 
 م��ورد نیاز ای��ن طرح تهیه ش��ده

 است. 
بیان   عب�����اس حاج رس����ولی�ها 
داش��ت: زمین ه��ای در نظر گرفته 
شده برای احداث شهرک سالمت، 
اس��تان  منطقه ه��ای مح��روم  در 
اصفه��ان ق��رار گرفت��ه ت��ا تمامی 
قش��رهای مردم بتوانند از خدمات 
بهداشت و درمان بهره مند شوند. 

وی ادامه داد: هم اکنون بیش��تر مطب  پزش��كان 
در خیاب��ان آم��ادگاه و چهارب��اغ ب��اال متمرکز 
ش��ده اس��ت که با س��اخت ش��هرک سالمت، 
درمانگاه ه��ا و مطب ه��ا را از ای��ن حال��ت در 
 آورده و در س��طح شهر و استان اصفهان پراکنده

 می کنیم.

 دبیر نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال
گف��ت: با توج��ه به تدوین برنامه و س��از و کار 
همكاری با نی��روی انتظامی، تمامی محصوالت 
مرتبط با رسانه دیجیتال، تا پایان امسال برچسب 

هولوگرام دریافت می کنند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عیس��ی زارع پ��ور افزود: 
برگ��زاری نمایش��گاه رس��انه های دیجیت��ال به 
عن��وان مهمترین رویداد در محتوای دیجیتال در 
میان تمامی قش��رهای جامعه جا افتاده و این امر 
 مرهون تالش چهار ساله همه اصحاب رسانه و 
دست اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

است. 
دبیر چهارمین نمایش��گاه رسانه های دیجیتال با 
بیان اینكه حضور گسترده بازدیدکنندگان نشانگر 

اهمیت رس��انه های دیجیت��ال در زندگی امروز 
اس��ت، تصریح کرد: در این دوره ش��اهد بازدید 
خانواده ه��ا از نمایش��گاه رس��انه های دیجیتال 
بودی��م و این امر بیانگر وظیفه س��نگین مدیران 
فرهنگی در ساماندهی، نظام مند کردن، حمایت 
از تولی��دات در جه��ت تدوین، تبلی��غ و ترویج 

استفاده درست از فضای نوین فرهنگی است. 
زارع پور ب��ا یادآوری اینكه فعالیت های مفیدی 
در حوزه رس��انه های دیجیتال انجام شده است، 
گفت: یكی از کارهای بسیار مؤثر در این حوزه، 
اخذ نش��ان هولوگرام تمامی محص��والت ارائه 

شده در نمایشگاه امسال است. 
این مقام مسئول در نمایشگاه چهارم رسانه های 
دیجیتال، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

از س��ال 86 در جهت شناسنامه دار کردن تمامی 
محص��والت، س��از و کاری را طراحی کرده که 
ب��ا توجه به تدوین برنام��ه و همكاری با نیروی 
انتظامی تا پایان سال تمامی محصوالت دیجیتالی 

دارای نشان هولوگرام خواهند شد. 
دبیر جشنواره رس��انه های دیجیتال گفت که با 
درج نش��ان هولوگرام خانواده ه��ا می توانند از 
صحت و س��المت محتوای محصوالت اطمینان 

حاصل کنند. 
بازدیدکنن��دگان   وی تصری��ح ک��رد: اس��تقبال 
به خص��وص خانواده ها به همراه فرزندانش��ان 
سال به س��ال رو به افزایش است، به طوری که 
در نمایشگاه امسال در برخی از بخش ها شاهد 

افزایش 300 درصدی حضور آنان بودیم. 

س��ید رضا اکرم��ی در گفتگو با موج، با اش��اره 
ب��ه بیانیه دومین اج��الس کش��ورهای عربی و 
آفریقای��ی مبن��ی ب��ر بازگردان��دن جزایر تنب 
 بزرگ و کوچك و ابوموس��ی ب��ه امارات اظهار 
داشت: جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچك 
 متعلق به ایران است و اسناد جغرافیایی گواه این 

مدعاست. 
وی افزود: متأس��فانه کش��ورهای عربی مالكیت 
جزایر سه گانه ایران را به عنوان یك ادعا مطرح 
می کنند و تاکنون هم پاسخ های قانونی و منطقی 
را از سوی دولتمردان ما دریافت کرده اند. عضو 
کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی 

تصریح ک��رد: مس��ئوالن وزرات خارجه باید با 
برگ��زاری مذاکره ه��ای مختلف با کش��ورهای 
 عرب��ی، ایرانی بودن جزایر س��ه گان��ه را مطرح 
کنن��د. اکرمی اذعان داش��ت: پذیرش پیش��نهاد 
مذاک��ره ب��ا ای��ران از س��وی مس��ئوالن امارات 
می تواند بسیاری از مشكل های میان دو کشور 

را برطرف کند. 
خاطرنش��ان  پای��ان  در  ری،  م��ردم   نماین��ده 
س��اخت: ادع��ای تازه کش��ورهای عرب��ی مبنی 
بر مالكیت جزایر س��ه گانه ای��ران، مانند ادعای 
 گذش��ته ش��ان مبنی بر عربی بودن خلیج فارس 

به طور کامل بی پایه و اساس است.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
و س��ایر نماین��دگان اس��تان قم، 
مق��ام معظ��م رهبری را در س��فر 
 به این اس��تان همراه��ی خواهند 

کرد. 
ب��ه گزارش موج به نق��ل از خانه 
ملت، حسن زمانی )مشاور رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی( اظهار 
داشت: در سفر مقام معظم رهبری 
به اس��تان قم که روز س��ه ش��نبه 
ص��ورت خواهد گرف��ت، رئیس 

مجلس ش��ورای اسالمی به عنوان 
نماین��ده قم و آش��تیانی عراقی و 
بنائی دیگر نمایندگان این ش��هر، 
مقام معظ��م رهب��ری را همراهی 

خواهند کرد. 
مق��ام معظم رهبری در این س��فر 
دیدارهای��ی ب��ا مراج��ع و علما، 
جامعه مدرس��ین، ش��ورای عالی 
ح��وزه علمی��ه ق��م، مدی��ران و 
مسئوالن اس��تان، نخبگان و حوزه 

علمیه خواهران خواهند داشت. 

فرماندار شهرس��تان اردبیل با اعالم 
اینكه، احمدی نژاد با هیأت همراهش، 
 ام��روز ب��ه اس��تان اردبی��ل می آید، 
گفت: در جریان سفر ریاست جمهوری 
به اردبیل، 14پروژه با اعتبار 34 میلیارد 
و 800 میلی��ون تومان به بهره برداری 
خواه��د رس��ید. به گزارش ایس��نا، 
یوس��ف اکبری در جلس��ه شورای 
اداری شهرستان اردبیل، با پیش بینی 
استقبال پرشور از رئیس جمهوری در 
سفر به اردبیل از شهروندان خواست 
تا در برنامه ه��ای عمومی در جریان 
سفر دکتر احمدی نژاد، حضور فعالی 
داشته باشند. وی در مورد مسیر ورود 

 رئیس جمهور نیز تصریح کرد:  هرچند
س��اعت و روز سفر به صورت دقیق 
مشخص نیست، اما برنامه ریزی های 
اولیه حكایت از آن دارد که در مسیر 
فرودگاه تا اتوبان مقدس اردبیلی، به 
طول سه کیلومتر عشایر غیور با اسب 
و لباس محلی مستقر می شوند تا در 
این مسیر استقبال کننده رئیس جمهور 

باشند . 
وی اف��زود: از اتوبان مقدس اردبیلی 
تا می��دان فاطمیون)میدان جهاد( نیز 
ورزش��كاران دوچرخه سوار حضور 
 دارن��د و از رئیس جمهور اس��تقبال 

می کنند .

تمام بدهي دولت به تعاون روستايي اصفهان 
پرداخت شد

دومین همايش مديران ستادی شرکت 
تخصصی بازرگانی ايران در اصفهان

ايران میزبان نخستین نشست فرماندهان 
مرزباني اکو

جهان نما نصف النهار

فیگارو:

احمدی نژاد، اسرائیل را در مرزش 
به سخره گرفت 

روزنام��ه فرانس��وی »فی��گارو« 
ب��ا چ��اپ عك��س بزرگ��ی در 
صفحه اول خود نوش��ت: رئیس 
جمهوری ایران، اس��رائیل را در 
مرزش به تمس��خر گرفت. این 
روزنامه ضمن اش��اره به بازدید 
روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد 
از بنت جبیل در چهار کیلومتری 
مرز اس��رائیل، اف��زود: فضایی از 

جشن بر بنت جبیل حاکم شده و پرچم های ایران و لبنان در این منطقه که 
موسوم به شهر شهدا است، در باالی خانه ها نصب شده بود. 

فیگارو با اشاره به اینكه این منطقه از منطقه های حساسی است که در جنگ 
33 روزه محل اصلی درگیری نیروهای اسرائیل و حزب ا... بوده است، اضافه 

کرد: این دیدار رئیس جمهوری ایران از بعد نمادین اهمیت زیادی دارد.
روزنامه یادش��ده در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: رئیس جمهوری 
ایران بدون اینكه به تهدیدهای اسرائیل و امریكا توجهی کند؛ در ورزشگاهی 

که مملو از مردم بود سخنان خود را بر ضد اسرائیل بیان داشت.

روسیه و ونزوئال موافقت نامه اتمی 
امضا کردند 

مبلغ دقیق قرارداد هسته ای روسیه با ونزوئال اعالم نشده است، ولی گزارش ها 
از امضای یك قرارداد یك میلیارد و 600 میلیون دالری بین دو کش��ور برای 
احداث نیروگاه اتمی و فروش 50 درصدی سهام ونزوئال در یك پاالیشگاه 
آلمانی خبر می دهد. رؤسای جمهوری ونزوئال و روسیه در کرملین توافق نامه 
اتمی امضا کردند. به گزارش ایلنا به نقل از بی بی س��ی، این توافق هم زمان با 
س��فر »هوگو چاوز«، رئیس جمهوری ونزوئال به روسیه و در راستای تقویت 
روابط مسكو و کاراکاس صورت گرفته است. هوگو چاوز گفت که کشورش 
قصد دارد با احداث نیروگاه هسته ای یك هزار و 200 کیلوواتی از وابستگی 
خود به س��وخت های فس��یلی بكاهد. ونزوئال یكی از صادرکنندگان عمده 
نفت خام در جهان است. پیش از این نیز در جریان سفر »والدیمیر پوتین«، 
نخست وزیر روسیه به ونزوئال، دو کشور موافقت نامه هایی را برای همكاری 
در بخش انرژی امضا کرده بودند. »س��رگئی کرنیئنكو«، رئیس شرکت روس 
اتم نیز گفت که احداث نیروگاه هس��ته ای در ونزوئال حدود 10 س��ال طول 
خواهد کشید. یك شرکت روسی نیز قرار است بخشی از تأسیسات شرکت 
»بی پی« در ونزوئال را خریداری کند.  تحلیل گران این قرارداد را در راس��تای 
همكاری روس��یه و ونزوئال برای تضعیف نفوذ ایاالت متحده در آمریكای 

جنوبی دانسته اند.

کشتی غزه، کمک های مردم 
ترکیه را به پاکستان می برد  

کشتی امدادرسان که مورد تهاجم 
ارتش رژی��م صهیونیس��تی قرار 
گرفت، ق��رار اس��ت کمك های 
انس��ان دوس��تانه مردم ترکیه را به 
پاکس��تان ببرد. عزت ش��اهین از 
مسئوالن گروه »حمایت از حقوق 
و آزادی انسانی« ترکیه در مصاحبه 
 با فارس در خصوص اعزام کشتی
امداد رسان به پاکستان گفت: کشتی 
امداد رسانی که به غزه اعزام شد، به دلیل تهاجم نیروهای ارتش اسرائیل، دچار 
آسیب در موتور خانه و تأسیسات شده که در حال تعمیر است تا پس از انجام 
تعمیرات به سمت پاکستان حرکت کند.  وی افزود: این کشتی برای زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره مردم فلسطین به نام »غزه« نامگذاری شده است. کشتی در 
تاریخ 21 نوامبر سال جاری برای ارسال کمك های انسان دوستانه مردم ترکیه و 
برخی دیگر از مردم کشورهای همسایه، قرار است به سمت پاکستان حرکت کند.  
شاهین گفت: این کشتی باربری است و بیشتر به منظور حمل کمك های انسان 
دوستانه به مردم پاکستان استفاده خواهد شد؛ کمك هایی از قبیل لباس های گرم، 
چادر، وسایل گرم کننده. این کشتی همچنین برای کمك به کودکان پاکستانی 
شیرخشك و واکسن به پاکستان ارسال خواهد کرد. این کمك ها قرار است طی 

چند مرحله توسط این کشتی به مردم پاکستان ارسال  شود. 

گروه »دوستان پاکستان« در بروکسل 
گردهم آمدند  

طرح های پاکس��تان برای اص��الح اقتصادی و تالش های این کش��ور برای 
بازس��ازی مناطقی که در جریان سیل اخیر تخریب شد، موضوع کنفرانسی 
بین المللی در بروکسل اس��ت.  به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، گروهی 
متش��كل از 26 کشور و مؤسس��ه بین المللی موس��وم به »دوستان پاکستان 
دموکراتیك«، در بروکسل )مقر اتحادیه اروپا( تشكیل جلسه دادند تا طرح های 
پاکستان برای اصالح اقتصادی این کشور را بررسی کنند. هدف از برگزاری 
این گردهمایی، جمع آوری کمك مالی برای پاکس��تان نیست اما به احتمال 
قری��ب به یقی��ن این موضوع و چگونگی اس��تفاده از کمك های مالی که به 
سیل زدگان پاکستان شده است، در صدر دستور کار جلسه کنونی این گروه 
قرار دارد. انتظار می رود »دوس��تان پاکس��تان دموکراتیك«، از دولت پاکستان 
به ش��دت انتقاد کند. پاکستان در ماه های اخیر میلیون ها دالر از سازمان های 
خیریه، اتحادیه اروپا، امریكا و دیگر کشورها دریافت کرده است، اما شكیبایی 
و س��خاوت کشورهای اهدا کننده ممكن اس��ت رو به اتمام باشد. »هیالری 
کلینتون«، وزیرخارجه امریكا از شهروندان ثروتمند پاکستان انتقاد کرد و گفت 
که به اندازه کافی برای کمك به هموطنانش��ان اقدام نكرده اند. وزیر خارجه 
امریكا با اش��اره به این که جامعه بین المللی فقط تا حدی می تواند به س��یل 
زدگان کمك کند، از دولت پاکستان خواست که اقدامی فوری و مؤثر برای 
استفاده از منابع این کشور برای بازسازی مدرسه ها، مراکز بهداشتی، پل ها و 
هزاران کیلومتر جاده انجام دهند.  کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کمك 
به بازسازی منطقه های آسیب دیده از سیل، وعده کمك 450 میلیون دالری 
به پاکس��تان داده اند.  آمریكا تاکن��ون 388 میلیون دالر کمك نقدی و معادل 
75 میلیون دالر کمك تدارکاتی برای پاکستان فراهم کرده است. در اثر سیل 
اخیر در پاکستان که طی 80 سال اخیر بی سابقه بود، شمار زیادی کشته شدند 
و زندگ��ی میلیون ها تن تحت تأثیر قرار گرفت.  ع��الوه بر ایران، مقام ها و 
نمایندگان آمریكا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، امارات، چین، عربستان، 
مصر، ترکیه، استرالیا، کره جنوبی و چند کشور دیگر همراه با نمایندگان بانك 
جهانی، بانك توسعه آسیا و بانك توسعه اسالمی در نشست بروکسل شرکت 
دارند. هدف از تشكیل گروه دوستان پاکستان دموکراتیك، ارائه تسهیالتی به 
پاکستان برای پیشرفت و تحكیم نظام دموکراتیك و همچنین، فراهم آوردن 

زمینه رشد اقتصادی آن کشور است.

با حضور رئیس جمهور افتتاح  شد؛ 

نخستین واحد بیوايمپلنت هاي چشمي در جهان

رئیس کمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر اصفهان:

 احـداث شهـرك سالمـت در اصفـهان
يك رخداد ملي است

دبیر نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال: 
تمامي محصوالت ديجیتالي تا پايان امسال برچسب هولوگرام دريافت مي کنند 

عضو کمیسیون فرهنگي مجلس در واکنش به بیانیه جدید کشورهاي عربي:
ادعاي مالکیت جزاير سه گانه ايران از سوي کشورهاي عربي بي اساس است

مشاور رئیس مجلس خبر داد:

رئیس مجلس، رهبر انقالب را در سفر 
قم همراهي مي کند 

رئیس جمهور به اردبیل مي رود

اصغر قلندری
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 ش��روع س��ال تحصیلی و مدرس��ه رفتن 
بچه ها، تازه بخش دیگری از مشكل های 
بچه ها می تواند برای والدین مش��خص 
ش��ود. مشكل هایی که تا قبل از این شاید 
ب��ه صورتی کمرنگ تر خ��ود والدین نیز 
احساس کرده بودند اما با حضور بچه ها 
در مدرسه و در محیطی قانونمند به طور 
معمول بروز بیش��تری پیدا می کند. یكی 
از مش��كل ها ک��ه این روزها البت��ه از آن 
زیاد حرف به می��ان می آید، بیش فعالی 
اس��ت. ب��رای بس��یاری از والدین، بیش 
فعالی فرزندشان کابوس��ی است که البته 
پایانی ندارد. اما جدای از تمام س��ختی ها 
و دردسرها، این مشكل چیزی نیست که 
نت��وان آن را ح��ل کرد و ی��ا از عهده اش 
برآمد. اگر معلم فرزندتان به شما گفته که 
کودک تان بیش فعال است و بعد از آن که 
فرزندتان را پیش روانشناس یا روانپزشك 
ب��رده اید، او نیز این موضوع را تأیید کرده 
است، الزم نیست این قدر نگران باشید و 
آینده او را تباه شده ببینید، با در نظر گرفتن 
نكته ه��ا و رعای��ت م��واردی می توانید 
عارضه این موضوع را کاهش داده و خود 
 و فرزندتان آرامش بیشتری را تجربه کنید.   
نکته های کلی در مورد گذاشتن قوانین 

خانه 
- داشتن قوانین مشخص و ثابت در خانه، 
که به تدریج تعدادش��ان نیز زیاد نیس��ت، 
می تواند انتظارهای ش��ما از فرزندتان را 
روشن کند. می توانید قوانین مربوط به هر 
بخش را در آنجا بنویسید و روی آن بزنید، 
به عنوان مث��ال روی در یخچال اینكه در 
یخچال نباید برای زمان طوالنی باز بماند. 
در زمانی که این قوانین رعایت نمی شوند، 
جایی را مشخص کنید و برای زمانی کوتاه 
از فرزندتان بخواهید آنجا رفته و بماند، به 
عنوان مثال برای 5 دقیقه روی مبل خاصی 

بنشیند یا در اتاق بماند. 
- منظور از اختصاص زمانی برای نشستن 
روی مبل یا بودن در اتاق تنبیه نیست، برای 
همین هم قرار نیس��ت کودک را در اتاقی 
تاریك زندانی ک��رد! بلكه آگاهی دادن به 
کودک در مورد عواقب کارش میباشد، چرا 
که مش��كل رایج بین بچه های بیش فعال 

بی توجهی به عواقب کارهایشان است. 
- در زمان دستور دادن هم سطح فرزندتان 
بنشینید و تماس چش��می برقرار کنید و 

با او آرام صحبت کنی��د. قانون را برایش 
توضیح دهید و بع��د از او بخواهید آنچه 
را به او گفته اید برایت��ان بگوید. این کار 
از س��وءتفاهم و ایجاد بیش��تر جلوگیری 

می کند. 
نکات مربوط به انجام تکالیف 

مهم است زمان و مكان انجام تكالیف ثابت 
و مشخص باشد. تغییر در هر یك از این 

دو می توان��د باعث حواس 
پرتی ش��ده و در مواردی که 
بیش فعال��ی با کمبود توجه 
هم��راه اس��ت، ای��ن یعنی 
دردس��ر مضاع��ف. س��عی 
کنید فضایی آرام و س��اکت 
ب��رای انجام تكالی��ف برای 
فرزندتان مهیا کنید. به بهانه 
نظارت بیشتر به هیچ عنوان 
از میز آشپزخانه برای انجام 
کارها استفاده نكنید، چرا که 
این کار باعث به هم خوردن 

حواس فرزندتان می شود. 
دکور اتاق شلوغ، رنگ های تند و شبرنگ، 
موبای��ل و دیگر وس��ایل می تواند باعث 
ایجاد مشكل بیشتر برای بچه های دچار 
بیش فعالی ش��ود. گاهی اوقات بچه ها با 
آرم ها و اشكال روی لباسشان نیز مشكل 
دارند. سعی کنید در عین حال که فضا را 
شاد نگه می دارید از شلوغ کردن خانه و 
به ویژه اتاق خ��واب فرزندتان خودداری 

کنید. 
فراموش کردن وظایف و تكالیف مدرسه 
یكی از رایج ترین مشكل است که والدین 

این دسته از بچه ها با آن رو به رو هستند. 
استفاده از تابلو در اتاق و نوشتن برنامه ها 
و کاره��ای ه��ر روز یك��ی از بهترین راه 
حل ها در این زمینه اس��ت. ه��ر روز در 
زمانی که فرزندتان از مدرسه بر می گردد، 
ب��ه او کمك کنید که تكالی��ف آن روز را 
روی تابلو نوشته و در طی آن روز با انجام 

هر کدام از آنها جلوی آن عالمت بزند. 
برنامه ریزی های روزانه 

بخ��ش های��ی از زندگی را 
که قابلیت برنامه دارشدن را 
دارند به صورت روتین و در 
زمان معین انجام دهید. بیدار 
وعده های  خوردن  ش��دن، 
غذایی، برنام��ه پارک رفتن 
و... را ب��ه ص��ورت منظ��م 
درآورده و زمان های مربوط 
به هر یك را مشخص کنید. 
به عنوان مثال بین 8 تا 8:30 

زمان صرف شام. 
حمام آب گرم برای بسیاری 
از بچه ها می توان��د به خواب راحت تر 
آنها کمك کند اما برای بچه های بیش فعال 
همی��ن کار می تواند باعث این ش��ود که 
سخت تر به خواب روند. در این شرایط 
بهتر است حمام حداقل با 90 دقیقه فاصله 
با زمان خواب باشد. تحقیق ها نشان داده 
که صرف زمان در طبیعت برای این دسته 
از بچه ه��ا می تواند به آرامش آنها کمك 
کند. پارک هایی را ب��رای بازی فرزندتان 
انتخاب کنید که فضای سبز خوبی دارند. 

درست اس��ت که مواد غذایی علت بیش 

فعالی کودکان نیس��ت اما تحقیق ها نشان 
داده که م��واد غذایی خاص��ی می توانند 
باعث وخیم ترش��دن اوضاع ش��ود. پس 
در این شرایط بهتر است رژیم غذایی که 
متخصص برای فرزندتان در نظر گرفته را 
رعایت کنید. اگر قرار نیست میزان مصرف 
شكالت یا نوش��ابه از حدی باالتر برود. 
س��عی کنید آنها را کمت��ر بخرید یا اینكه 
بخری��د و از فرزندتان بخواهید که آنها را 
مصرف نكند. رنگ های مصنوعی و مواد 
نگهدارنده که به غذاها اضافه می ش��وند، 

می توانند مشكل را بیشتر کنند. 
برنامه های تشویقی 

ب��ه صورت عینی انتظاره��ا و مواردی که 
برای تش��ویق او در نظر گذاشته اید نشان 
دهید. کشیدن جدول و در صورت انجام 
کاری خاص زدن برچسب و در زمانی که 

به حد نصابی رسید، او را تشویق کنید. 
کودک را ب��ا دادن امكان انج��ام کارهای 
لذتبخش تشویق کنید و نه با دادن اسباب 

بازی یا خوراکی. 
دادن جوایز با فاصله کم و یا بدون فاصله 
خیلی بهتر و مؤثرتر از جوایزی اس��ت که 
قول می دهیم در آینده برای او تهیه کنیم. 

نکات آخر 
درست است که بیش فعالی باعث دردسر 
ش��ما می شود اما س��عی کنید دید مثبتی 
نیز همیشه نس��بت به این موضوع داشته 
باشید. تكیه صرف بر دردسرها و مشكل 
ها، به ش��دت به عزت نف��س و اعتماد به 
نفس بچه ها آس��یب بزن��د. و این یعنی 
زمانی که بعد از اینكه بیش فعالی بچه ها 
تحت کنترل قرار می گیرید آنها سوغاتی 
از آن دوره با خودشان به همراه می آورند. 
با خواهر و برادرها در مورد مش��كل این 
ک��ودک تا حدی صحبت ک��رده و به آنها 
توضیح دهی��د که این رفتاره��ا به خاطر 
وجود مشكلی اس��ت. اما در مورد قوانین 
خانه یادتان باش��د، فرق��ی بین بچه ها به 

خاطر این بیماری نگذارید. 
ه��م  والدی��ن  م��ا  ص��ورت  ه��ر   ب��ه 
محدودی��ت هایی برای خودم��ان داریم، 
گاهی اوقات ممكن اس��ت دیگر خسته و 
کالفه ش��ویم و نتوانیم خودمان را کنترل 
کنیم. پس انتظارات تان را از خودتان واقع 
بینانه تنظیم کنید و البت��ه زمانی هم برای 

خودتان و تفریح خودتان در نظر بگیرید.

ماه��واره مانن�د م�واد مخدر 
خطرناک است 

 
معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: ماهواره مانند موادمخدر 
جرم به شمار می ر ود، مواد مخدر سالمت روحی و جسمی 
افراد را به خطر می اندازد و ماهواره س��بب ابتذال، بی بند و 
باری و فروپایش��ی کانون خانواده ها می شود پس هر دو به 
یك میزان خطرناک هستند. به گزارش ایسنا، سردار بهمن 
کارگر در نشستی خبری اظهار کرد: بزرگترین معضل های 
اجتماعی به خطر افتادن بنیان خانواده، اعتیاد، طالق و فضای 
مجازی است که باید به عنوان یك تیغ دو لبه این را در نظر 
داشت، اگر استفاده درستی از فضای مجازی نشود، تهدیدی 
برای جامعه به شمار می رود با توجه به اینكه استان کرمان 
یكی از پهناورترین استانها در کشور است، اهمیت بسیاری 
ب��رای نیروی انتظامی و ایجاد امنی��ت دارد.  وی افزود: اگر 
اقدام های جدی برای ازدواج جوانان انجام نشود خود سبب 
آس��یب های جدی در سطح جامعه خواهد شد، خانواده ها 
باید به این مسأله توجه الزم را داشته باشند، برای رفع این 

آسیب ها و پیگیری توجه به سه نهاد محله، مدرسه و مسجد 
ضروری اس��ت، خانواده ها متأثر از این سه نهاد هستند در 
این راس��تا با آموزش و پرورش، مس��ئوالن امور مذهبی و 
مساجد و حوزه های علمیه توافقنامه هایی بسته شده است. 
معاون اجتماعی ناجا تصریح کرد: نیروی انتظامی از کالنتری 
عبور کرده و به دنبال ایجاد ایستگاه های محلی است، در این 
زمینه ایس��تگاه های محلی قابل توجهی احداث شده است 
که به دنبال گسترش آن در تمامی استانها نیز هستیم. کارگر 
اظهار کرد: رویكرد پلیس بر پیشگیری اجتماعی و مشارکت 
مردمی است، اعتقاد ما بر این است که هرچقدر در آموزش 
همگانی توفیق داشته باشیم در برنامه هایمان به موفقیت های 
بیشتری خواهیم رسید. معاون اجتماعی ناجا در مورد اتباع 
بیگانه گفت: در برنامه ساماندهی افاغنه، طبق قوانین برخورد 
می کنیم و به دنبال اجرای مصوبه هایی نیز هستیم، البته مسأله 
افاغنه و مهاج��ران خارجی فقط مربوط به نیروی انتظامی 
نیس��ت، بلكه این مس��أله عزم جمعی و ملی را می طلبد.  
کارگر افزود: نیروی انتظامی در شناسایی فرق مختلف فعال 
و مسلط است و در مقابل فعالیت های انحرافی آنان مبارزه 
می کند، همچنین در راستای ارتقای امنیت اجتماعی به ویژه 

در استان کرمان، به شدت قوانین اجرا می شوند. 

دکتر حسن ضیاءالدینی در گفتگو با ایسنا، 
با اش��اره به افزای��ش همكاری های این 
وزارتخانه با س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر 
ب��رای آموزش های پیش��گیری از اعتیاد 
دانش آم��وزان در س��ال تحصیلی جدید، 
 افزود: س��ال گذش��ته حدود سه میلیون
دانش آموز تحت آموزش های اعتیاد قرار 
گرفتند که این آموزش ها در قالب بسته های 
آموزش��ی از جمله بروشور و سی دی در 
اختی��ار آنها قرار گرفت. وی با بیان اینكه 
تاکنون 280هزار معلم در 30 استان کشور 

تح��ت آموزش ه��ای 
پیشگیری از رفتارهای 
ایذر  همچون  پرخطر 
و اعتیاد قرار گرفته اند، 
افزود: س��ال گذش��ته 
آموزشی  کارگاه   497
نی��ز در این خصوص 
برای کارکنان آموزش 
و پ��رورش از جمل��ه 
معلم��ان  و  مدی��ران 
برگزار ش��د. مدیرکل 
و  س��المت  دفت��ر 
پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: این کارگاه ها در تهران آغاز شده و هر 
روز برای 40 مدیر برنامه های آموزش��ی 
برگزار می ش��ود. ضیاءالدینی همچنین از 
برگزاری یك هزارو 781 جلسه آموزشی 
برای خانواده ها در سال گذشته خبرداد و 
گفت: در این جلس��ه ها که با همكاری 
انجمن اولیاء و مربیان مدارس برگزار شد، 
ت��الش کردیم تا خانواده ه��ا را با اثرهای 
س��وء مصرف م��واد و رفتارهای پرخطر 
آشنا کنیم. به گفته وی، سال گذشته برای 
نخستین بار کتابی تحت عنوان »آشنایی با 
ایدز و آسیبهای اجتماعی« چاپ و در بین 
دانش آموزان دبیرستانی فنی و حرفه ای و 
پیش دانشگاهی توزیع شد که در حدود 
یك میلیون دانش آموز تحت آموزش های 
پیشگیری از این رفتار پرخطر قرار گرفتند. 
مدیرکل دفتر س��المت و پیش��گیری از 
آس��یب های اجتماعی وزارت آموزش و 
پرورش تصریح کرد: س��ال گذش��ته سه 

میلیارد تومان اعتبار از سوی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر برای امر پیشگیری از اعتیاد 
در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت 
که حدود یك میلیارد تومان دیگر از سوی 
این وزارتخانه برای این امر در نظر گرفته 
شد و تعدادی از دانش آموزان و معلمان و 
خانواده ها تحت آموزش های پیشگیری 
قرار گرفتند. به گفته وی بیشترین اعتبار 
این بخش در اختیار استان های مرزی که 
بیشتر در معرض خطر هستند، قرار گرفت. 
ضیاءالدینی با بیان این که امس��ال نیز 3/5 
میلیارد تومان از سوی 
س��تاد مبارزه ب��ا مواد 
مخدر به امر پیشگیری 
از اعتی��اد و رفتارهای 
اختی��ار  در  پرخط��ر 
آم��وزش و پ��رورش 
اس��ت،  گرفته  ق��رار 
اضافه ک��رد: عالوه بر 
اینكه همكاری خوبی 
بین ستاد مبارزه با مواد 
مخ��در و آم��وزش و 
پرورش وج��ود دارد، 
برای آگاهی بخش��ی 
بیش��تر دانش آموزان از ضررهای اعتیاد از 
کارشناس��ان حوزه مواد مخدر این ستاد 
اس��تفاده می کنیم. مدیرکل دفتر سالمت 
و پیش��گیری از آس��یب های اجتماع��ی 
وزارت آم��وزش و پ��رورش همچنی��ن 
بیان کرد: س��ال گذش��ته از کارشناسان و 
مددکاران کالنتری های محله برای آشنایی 
بیش��تر دانش آم��وزان از اثر مصرف مواد 
و آس��یب های آن منطق��ه در برنامه های 
صبحگاهی مدارس استفاده شد که نتیجه 
بس��یار خوبی در برداش��ت که این امر از 
امسال در مدارس کشور اجرا می شود. وی 
ب��ا بیان این که وزارت آموزش و پرورش 
با این اعتبار اندک توانس��ته آموزش های 
مناسبی را در اختیار دانش آموزان قرار دهد، 
خاطر نشان کرد: با توجه به وجود حدود 
13 میلیون دانش آموز در کش��ور این رقم 
بسیار ناچیز است، در حالی که می توان با 
افزایش میزان این اعتبار، از نتیجه خوب آن 

بهره مند شد. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  بچـه هـاي بيـش فعـال در عصـر جـديـد

دختران جوان در دام شیادی به نام خواستگار

عضو کمیسیون اجتماعي مجلس :
نرخ طالق در کالنشهرها به 20 درصد رسیده است

مخبر کمیسیون قضایي مجلس 
پیشنهاد گنجاندن حق طالق زنان در ماده 23 اليحه حمايت از خانواده

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با بیان اینكه نرخ طالق 
در برخی از کالنشهرها مانند تهران و اصفهان به حدود 20 
درصد رس��یده است، گفت: جمعیت زنان مطلقه 6 درصد 
رش��د یافته اس��ت که در مجلس به بررسی آن می پردازیم.
داریوش قنبری در گفتگو با فارس اظهار داشت: رشد آمار 
طالق در کشور به تعدادی از عوامل مرتبط است که مهمترین 
آنها مسائل اقتصادی، مادی، معیشتی و امنیت شغلی برای 
خانواده  اس��ت. وی در ادامه افزود: عامل مهم دیگر در رشد 
طالق، انتظارهای زنان از وضعیت اقتصادی همسران خود 
است؛ در بسیاری از مواقع درآمد مرد کفاف گذران زندگی را 

می دهد اما انتظارهای زنان بسیار بیشتر از درآمد مرد است و 
بین انتظارها و امكانات تضاد وجود دارد. این نماینده مجلس 
با بیان اینكه اعتیاد عامل مهم دیگر در فروپاشی تعداد زیادی 
از خانواده هاس��ت، ادامه داد: با وجود مبارزه گسترده با مواد 
مخدر، ایران در میان کشورهای منطقه بیشترین آمار مصرف 
مواد مخدر را دارد که باید برای این موضوع چاره اساس��ی 
اندیشید. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: 
نرخ طالق در بسیاری از کالنشهرها مانند تهران به حدود 20 
درصد رسیده است که این موضوع زیبنده جامعه اسالمی 
نیست و از یك بحران جدی در کشور خبر می دهد. قنبری 

با اشاره به اینكه آمار متناقضی از تعداد زنان مطلقه در کشور 
وجود دارد، عنوان داش��ت: تعداد زنان مطلقه در کشور در 
حدود 5 میلیون عنوان ش��ده است که اگر این آمار صحت 
داشته باشد، بسیار نگران کننده است.قنبری با بیان اینكه زنان 
مطلقه در کش��ور وضعیت مناسبی ندارند، گفت: حمایت 
مؤثری از زنان مطلقه در کشور صورت نمی گیرد و فقط در 
برخی مواقع بهزیستی کمك های اندکی را برای آنها داشته 
است در حالی که این کمك ها به اندازه ای نیست که مشكل 
زنان مطلقه را به لحاظ معیشتی حل کند بنابراین زنان مطلقه به 

لحاظ تأمین اجتماعی در کشور وضعیت مناسبی ندارند. 

امین حسین رحیمی در گفتگو با فارس اظهار داشت: مواد 
22، 23 و 24 الیحه حمایت از خانواده برای بررسی بیشتر به 
کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده 
است اما هنوز جلسه کمیته حقوق خصوصی برای بررسی 
این مواد تش��كیل نشده اس��ت. وی در ادامه افزود: جلسه 
کمیته حقوق خصوص��ی، به احتمال زیاد بعد از تعطیالت 
هفته آینده مجلس تشكیل می شود. مخبر کمیسیون قضایی 
مجلس خاطر نشان کرد: پیشنهاد شده است تاحق طالق زنان 
ب��ه ماده 23 الیحه حمایت از خانواده که در  رابطه با ازدواج 
مجدد مردان بحث می کند،  اضافه شود. رحیمی ادامه داد: این 
پیشنهاد به منظور داشتن حق طالق از سوی زن در  صورت 

ازدواج مجدد مرد ارائه ش��ده اس��ت اما هنوز در کمیسیون 
قضایی مجلس به تصویب نرس��یده است. به گزارش توانا 
بر اساس ماده 23 الیحه حمایت از خانواده، دادگاه در موارد 
زیر به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای او را صادر 

می کند: 
- رضایت همس��ر اول - عدم قدرت همس��ر اول به ایفاء 
وظایف زناشویی - عدم تمكین زن از شوهر پس از صدور 
حك��م الزام تمكی��ن وی - ابتالء زن به جن��ون یا امراض 
صعب العالج  - محكومیت قطعی زن در جرائم عمدی به 
مجازات حبس بیش از یك سال یا جزاء نقدی که بر اثر عجز 

از پرداخت به بازداشت بیش از یك سال 

- ابتالء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به 
اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند -سوء رفتار یا سوء 
معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل 

تحمل می کند. 
- ت��رک زندگ��ی خانوادگی از طرف زن ب��ه مدت بیش از 

شش ماه 
-  عقیم بودن زن 

- غایب شدن زن به مدت بیش از یك سال 
تبصره  � متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر 
اول با ذکر علل و دالئل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تس��لیم 

کند. 

م��ردی که با جعل عنوان خلبان و پس��ر یكی از تجار 
معروف ایران، دختران جوان را به بهانه ازدواج فریب 
م��ی داد و از آنها کالهب��رداری می کرد، تحت تعقیب 
پلیس پایتخت قرار گرف��ت. مرد جوان با خودروهای 
مدل باال در محله های تهران تردد می کرد و سوژه های 
خ��ود را از میان دخترانی که در خیابان منتظر تاکس��ی 
بودن��د، انتخ��اب می کرد. رس��یدگی به ای��ن پرونده 
هنگامی در دس��تور کار مأموران آگاهی قرار گرفت که 
چند هفته پیش دختری جوان با حضور در ش��عبه 16 
بازپرسی دادس��رای ناحیه 2 تهران از مردی کالهبردار 
شكایت کرد. با شكایت دختر جوان و تشكیل پرونده، 

تحقیق از شاکی آغاز شد. 
خلبان قالبی کالهبردار بود 

شاکی در تشریح ماجرای کالهبرداری به پلیس گفت: 
35 روز پی��ش در خیابان منتظر تاکس��ی بودم که یك 
خودروی مدل باال مقابل من توقف کرد. ش��اکی ادامه 
داد: ابتدا قصد س��وار ش��دن به خودروی مرد غریبه را 
نداش��تم ولی به خاطر دیر نرسیدن به خانه سوار شدم. 
در میان��ه راه او با معرفی خود به عنوان خلبان و پس��ر 
یك��ی از تجار مع��روف ایران، از ش��رایط زندگی اش 
برایم گفت و از وضعیت زندگی ام سؤال هایی کرد. 

 

دوستی خیابانی تا خواستگاری واهی 
ش��اکی یادآور ش��د: بعد از این موضوع  ارتباط تلفنی 
مان شروع شد و چند بار نیز یكدیگر را مالقات کردیم 
و او با ابراز عالقه مندی خواس��ت به خواستگاری ام 
بیاید که به پیش��نهاد من قرار شد بعد از شناخت کافی 
از یكدیگر، ب��ا خانواده ام مالقات کن��د. او گفت: در 
جری��ان ای��ن مالقات ها یك روز از من خواس��ت در 

بورس س��رمایه گذاری کنم تا چند برابر سرمایه ام را 
به دس��ت آورم که با اعتماد به گفت��ه هایش 8 میلیون 
تومان به شماره حساب وی واریز کردم تا او برایم در 
بورس سرمایه گذاری کند ولی روز بعد ناپدید شد. به 
جستجوی مرد خواستگار پرداختم ولی بی نتیجه بود. 
مأموران با اطالع های به دست آمده از شاکی به چهره 
نگاری رایانه ای از مرد کالهبردار پرداختند و جستجو 
ب��رای یافتن او ادامه پیدا ک��رد. در حالی که تحقیق ها 
ادامه داش��ت، دختران دیگری ه��م با حضور در مرکز 
پلیس شكایت های مشابهی ارائه کردند که در بررسی 
پرونده های آنها معلوم ش��د تصویر متعلق به یك مرد 
بوده و او به شیوه ای مش��ابه از دختران جوان مبالغی 
کالن کالهب��رداری کرده اس��ت. مأموران در بررس��ی 
شماره حساب بانكی مرد ش��یاد، متوجه شدند شماره 
حس��اب ها متعلق به دختری جوان است. با مشخص 
ش��دن این موضوع صاحب حس��اب های بانكی چند 
روز پیش شناسایی و به مرکز پلیس احضار شد. دختر 
جوان در بازجویی های پلیس��ی گفت که خود نیز در 
دام مرد کالهبردار گرفتار شده است. با اطالع هایی که 
مأموران به دست آوردند، جستجوی ویژه ای را برای 

یافتن مرد کالهبردار چند چهره آغاز کردند.

مدیرکل سالمت آموزش و پرورش: 
 اعتبار تخصيص يافته برای پيشگيری

 از اعتياد دانش آموزان کافی نيست

روزی آنچن��ان ناامید ش��ده بودم که 
تصمیم گرفتم از همه چیز دل بكنم... 
از ش��غلم، از همس��رم، از فرزن��دم و 
حت��ی از زندگ��ی ام. پس ب��ه جنگل 
زدم ت��ا برای آخرین ب��ار، مكالمه ای 
با خالق هس��تی داشته باشم. در وسط 
جنگل، س��رم را به سوی آسمان بلند 
کردم و فری��اد زدم : پ��روردگارا! آیا 
می توانی به من انگیزه ای برای ادامه 
زندگی بدهی ؟ خسته شده ام و دیگر 

توان ادامه راه را ندارم.
صدایی در گوشم زنگ زد: »خوب به 
اطرافت نگاه کن. آیا آن سرخس و آن 

خیزران را می بینی ؟
نگاه��ی به اطرافم انداخت��م و گفتم : 

بله.
� از هنگام��ی ک��ه ب��ذر س��رخس و 
خیزران را در زمین کاش��تم، حسابی 
مراقب آن��ان بودم. به آن ها نور دادم. 
به آن ها آب دادم. سرخس خیلی زود 
از دل زمی��ن بیرون زد و رش��د کرد. 

طول��ی نكش��ید که برگ های س��بزء 
زیبای آن زینت بخش زمین ش��دند. 
ب��ا این حال، از بذر خی��زران، چیزی 
رش��د نكرد. ولی من از خیزران قطع 
امید نكردم. در س��ال دوم س��رخس 
بیشتر رش��د کرد و ش��اداب تر شد، 
ولی باز هم خی��زران جوانه نزد. ولی 
م��ن از خیزران قطع امی��د نكردم. در 
سال سوم، باز هم خیزران جوانه نزد، 
ولی من از آن قطع امید نكردم. س��ال 
چهارم نیز به همین ش��كل سپری شد 
ولی م��ن از خیزران قطع امید نكردم. 
بعد در س��ال پنجم جوان��ه کوچكی 
از خی��زران، از دل زمی��ن بیرون زد. 
اگرچه در مقایسه با سرخس به شدت 
کوچك بود ولی شش ماه بعد خیزران 
آنچنان رشد کرد که یك سر و گردن 
از سرخس بلندتر شد. پنج سال طول 

کشیده بود تا خیزران ریشه دهد. و آن 
ریشه های قوی باعث قدرت خیزران 
ش��ده بودند تا بتوانند ب��ه حیاتش در 
این دنیا ادامه دهد. فرزندم، من هرگز 
 بن��دگان خ��ود را با چالش��ی مواجه 
نمی کنم که نتوانند از عهده آن برآیند. 
آی��ا می دانی که در تمام این مدت که 
س��خت در تالش و تقال ب��ودی، در 
واقع ریش��ه هایت قوی می شدند و 

بیشتر رشد می کردند؟
همانطور که من هرگز از رشد خیزران 
قط��ع امید نك��ردم، از تو ه��م ناامید 
نش��دم. پس هرگز خود را با دیگران 
مقایس��ه نكن. هدف خیزران از هدف 
س��رخس متفاوت بود. با این حال هر 

دو زینت بخش جنگل هستند.
زمان رش��د تو هم فرا خواهد رسید. 
زمان��ی که باید رش��د کن��ی و به حد 

اعالء دست یابی.
متعجب پرس��یدم : چقدر باید رش��د 

کنم ؟

� خیزران چقدر رشد می کند؟
گفتم : تا جایی که توان داشته باشد.

� بل��ه، پس تو هم ت��ا جایی که توان 
داری باید رش��د کن��ی و به حد اعال 
تكامل یابی. آن روز با انگیزه ای قوی 
و دل��ی پرامید از جنگل بازگش��تم و 
مدت ها به مكالمه ام با خالق هس��تی 
فك��ر ک��ردم. آری خداون��د هرگز از 
بندگان خود قط��ع امید نخواهد کرد. 
 او هرگز بندگانش را به حال خود رها 
نم��ی کند و هم��واره و در همه حال 
مراق��ب آن��ان اس��ت. پس ش��ما هم 
هرگ��ز امید خود را از دس��ت ندهید 
و با اس��تفاده درس��ت از نعمت ها و 
موهبت های خداوند نهایت اس��تفاده 
را از زندگ��ی و روزه��ای عمرتان به 
عمل آوری��د و تا جایی که می توانید 

رشد کنید.

هرگز نا اميد نشويد

جامعه

شهرداري كاشان مسئول 
اصالح سيستم حسابداري 

شهرداري هاي كشور شد

كارگاه آموزشي استاندارد سازي 
صنايع دستي برگزار مي شود 

 آغاز به كار 2 كارگاه 
ويژه نابينايان در اصفهان

 برگزاری همايش يك روزه
 ايمني غذا، سالمت و جامعه

 كارگاه رنگرزي سنتي 
در خطر تعطيلي

 برگزاری كنگره بزرگداشت
 كليم كاشاني در كاشان

مدیر مالي شهرداري کاشان گفت: این شهرداري 
توسط سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
و  اصالح  متولي  کشور  وزارت  از  نمایندگي  به  و 

بازنگري سیستم حسابداري شهرداري هاي کشور شد.

 29 صنایع دستي،  سازي  استاندارد  آموزشي  کارگاه 
مهرماه در اصفهان برگزار مي شود.به گزارش موج ، 
سرپرست اداره کل آموزش و حمایت از تولید معاونت 
صنایع  دستي گفت: برگزاري این کارگاه در راستاي حل 
یكي از مهمترین مشكل بخش هنرهاي سنتي و صنایع دستي 

کشور صورت مي گیرد.

سید مسعود حسیني نسب ، معاون توانبخشي سازمان 
رفع  راستاي  در  گفت:    ، اصفهان  استان  بهزیستي 
براي  کارگاه  دو  آینده  ماه  دو  تا  نابینایان  اشتغال  مشكل 

نابینایان فعال و تعدادي از آنها جذب بازار کار مي شوند.

همزمان با روز جهاني غذا، همایش یك روزه ایمني 
غذا، سالمت و جامعه در شهرستان گلپایگان برگزار 

مي شود.

ساخت و سازها و تغییرات جدی بافت اطراف مسجد 
جامع اصفهان هر روز بیشتر شده و تنها کارگاه رنگرزی 
سنتی این منطقه که جان رنگینی به نقش فرشهای دستبافت 

اصفهان می بخشید نیز در معرض تعطیلی است.

کنگره کلیم کاشاني و ششمین همایش سراسري همسفر با 
پاییز با حضور شاعران سراسر کشور پس از دو روز برگزاري 
در دو بخش شعر و مقاله طي مراسمي در خانه هنرمندان 

کاشان به کار خود پایان داد.

یادتان نرود که 
در آغوش گرفتن، 
لبخند ، بوسیدن و 
تشویق های کالمی 

هم جایزه های 
ارزشمندی هستند
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مدیر بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: عرضه 
و فروش مواد غذایی فله ای س��بب شده که مسأله امنیت غذایی به 

مخاطره بیفتد و زیر سئوال برود. 
حس��ین صفاری در گفتگو با فارس اظهار داشت: بسته بندی مواد 
غذای��ی به طور مج��از تعریف نس��بی از امنیت غذایی را ش��امل 
می ش��ود زیرا رعایت بهداشت فردی، سالمتی ابزار کار و بهسازی 
محی��ط کار از موضوع های امنیت غذایی اس��ت که باید در فرایند 

بسته بندی مواد غذایی رعایت شود. 
وی ب��ا اش��اره به اینك��ه تا چند س��ال آین��ده تمام م��واد غذایی 
 مس��تعد آلوده شدن بسته بندی می ش��ود، بیان داشت: مواد غذایی 
بس��ته بندی شده به علت برخورداری از مجوز بهداشتی و رعایت 
مس��ائل فنی در چرخه تولید، شستشو و ضد عفونی سبب شده که 
 ضریب اطمینان به این مواد نسبت به مواد غذایی فله ای بسیار باال 

برود. 
مدیر بهداش��ت محیط دانشگاه علوم پزش��كی اصفهان خاطرنشان 
کرد: در یكی دو س��ال گذش��ته بیش��تر اخبار بهداشت و سالمت 
ک��ه در جراید مختلف منعكس می ش��ود از مس��ائل کارشناس��ی 
فاصل��ه گرفت��ه و اصح��اب رس��انه از مس��ائل پیش پ��ا افتاده ای 
مث��ل بهداش��ت ف��ردی و خانوادگی، م��واد غذایی و دسترس��ی 
 ب��ه غذاه��ای س��الم که م��ردم نیازمن��د ای��ن اخبار هس��تند دور 

شده است. 
وی با اش��اره به اهمیت مس��ائل بهداش��ت و س��المت در جامعه 
تصریح کرد: مس��ائل بهداش��تی تنها مس��ائلی اس��ت که با تكرار 
اهمی��ت خ��ود را از دس��ت نمی دهن��د و م��ردم همیش��ه نیازمند 
 خوان��دن اخب��ار بهداش��ت و س��المت در رس��انه  های مختل��ف 

هستند. 
صف��اری همچنی��ن به ل��زوم تأمین بهداش��ت در تولی��د نان های 
س��نتی و صنعتی اش��اره کرد و افزود: از آنجائی ک��ه نان خوراک 
اصل��ی تمام اقش��ار مردم اس��ت در ح��ال حاضر به دنبال بس��ته 
 بن��دی کردن نان هس��تیم تا از فس��اد و اس��راف ن��ان جلوگیری 

کنیم.

 کوهستانی بودن 
 شهرستان کوهرنگ 

يکی از مشکل های اين شهرستان
 سرپرس��ت فرمان��داری شهرس��تان کوهرن��گ گف��ت: کوهس��تانی 
ب��ودن ای��ن شهرس��تان ش��رایط پمپ��اژ و انتق��ال آب ب��ه زمین های 
 کش��اورزی و دش��ت ها را با مش��كل مواجه کرده و برط��رف کردن

 آن نیازمند اختصاص اعتبارهایی است. 
ب��ه گزارش موج، داریوش رضای��ی به ضرورت تخصیص اعتبارها در 
راس��تای پمپاژ و انتقال آب در برخی منطقه های این شهرستان اشاره و 
تأکید کرد: سیستم آبیاری تحت فشار در روستاهای افسر آباد، میان رودان 
و صف آباد به مساحت افزون بر 900 هكتار اجرا شده که به دلیل ارائه 

ندادن اعتبارها تاکنون به بهره برداری نرسیده است. 
وی از اجرای طرح انتقال و پمپاژ آب به زمین های کش��اورزی منطقه 
س��یاوش آباد و هش��ت روس��تای مجاور خبر داد و اف��زود: با اجرای 
ط��رح پمپاژ و انتقال آب به زمین های کش��اورزی این منطقه عالوه بر 
 رفع بخش��ی از مشكل اشتغال، از مهاجرت بی رویه ساکنان جلوگیری 

می شود.  
رضایی به وجود مطالعه های افزون بر سه هزار و 200 هكتار از زمین های 
منطقه میهه مشتمل بر 13 روستا اشاره و تصریح کرد: به دلیل ارائه ندادن 
مجوز آب منطقه ای اس��تان طرح پمپاژ و انتقال آب این منطقه اجرایی 

نشده است. 
وی گف��ت: زمین��ه مطالعه های م��دون طرح های شیرینس��تان با 300 
هكتار و ش��هرک میهه با افزون بر دو ه��زار و 400 هكتار، خانی آباد با 
550 هكت��ار، حاجی آباد با 180 هكتار، قلعه خ��ون کاه با 300 هكتار، 
بنو اس��تكی ب��ا 630 هكتار و بیدامی��ن با 190 هكت��ار صورت گرفته 
 و پیگی��ری در راس��تای تأمی��ن آب آن در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه 

است. 

»حسین س��لیمانی پور« با بیان اینكه هدف اصلی قانون گذاران از 
ایجاد سازمان های بهس��ازی و نوسازی شهرهای ایران، عالوه بر 
نوسازی بافت های فرسوده، جلوگیری از زیان های انسانی و مالی 
ناش��ی از حادثه ها است گفت: این سازمان به دنبال ارائه الگوهای 
صحیح شهرس��ازی و در کنار آن آبادانی محیط های فرسوده بوده 
 اس��ت. هر چند که از ای���ن رهگذر حفظ و ت�رمی��م واح�دها و 

بافت های تاریخی نیز محقق می شود.
وی تأس��یس ای��ن س��ازمان را در نجف آباد مره��ون تالش های 
ش��هردار نجف آباد و حمایت های شورا دانست و افزود: در حال 
حاضر حدود سه ماه از عمر این سازمان می گذرد و در این مدت 
عالوه بر آماده کردن چارت س��ازمانی و برنامه و بودجه س��ازمان، 
این موردها را به تصویب هیأت مدیره و ش��ورای عالی س��ازمان 
رس��انده و هم زم��ان کار مطالعه برای ظرفیت یاب��ی را انجام داده 
ایم. س��لیمانی تصریح کرد: در حال حاضر مطالعه های اولیه برای 
 بیش از ده نقطه ش��هر انجام ش��ده و امیدواری��م در آینده نزدیك 
مطالعه های اساس��ی از طریق مش��اوره مربوطه انجام ش��ود. وی 
افزود: روش های گوناگون بهسازی و نوسازی شهر، مورد مطالعه 
 ق��رار گرفته و موفق ترین تجربه ها بررس��ی ش��ده ک��ه بهترین و 
موفق ترین الگو در س��ازمان بهسازی و نوسازی مشهد تشخیص 

داده شده و تجربه های آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
سرپرس��ت سازمان بهس��ازی و نوس��ازی گفت: مهم ترین روش 
بهس��ازی و نوس��ازی، شرکت سهام پروه ای اس��ت که امیدواریم 
شهرداری نجف آباد بتواند این روش را در شهر به کار گیرد. وی 
افزود: در این روش همه مالكان به اندازه ارزش ملكی خودشان و 

یا آورده نقدی شان صاحب سهام شرکت می شوند.

مبارزه با عوامل خسارت زای 
 محصوالت سبزي و جاليز 

در فالورجان
مب��ارزه با عوامل خس��ارت زا در محصول هاي س��بزي و جالیز در 
فالورجان آغاز شد. به گزارش موج، در شهرستان فالورجان انواع 
محصول هاي سبزي و جالیزي در سطح 3800 هكتار از جمله سیب 
زمیني، پیاز، گوجه فرنگي، خیار، کلم و س��ایر س��بزي ها در مزارع 
و گلخانه هاي صنعتي و س��نتي کش��ت مي گردد. عملیات مبارزه با 
آفت هاي این محصول مش��تمل بر س��طحي مع��ادل 1350هكتار 
ضدعفوني بذور علیه عوامل خس��ارت زاي خاکزي، 2850 هكتار 
مبارزه با انواع آفت ها از جمله کرم مفتولي، تریپس، انواع کنه هاي 
نباتي و مگس س��فید گلخانه و س��ایر آفت،2070 هكتار مبارزه با 
انواع بیماري ها از جمله بوته میري، سفیدک هاي داخلي و سطحي 
و 2260 هكتار مبارزه با انواع علف هاي هرز انجام گردیده است.

 مردم شناسي ابيانه 
به موزه مي رود

تكمیل ساختمان موزه 
م��ردم شناس��ي ابیانه 
دس��تور  در  کاش��ان 
کار این پایگاه میراث 
ق��رار گرفته  فرهنگي 
اس��ت. ب��ه گ��زارش 
مدیرپای��گاه  م��وج، 
فرهنگ��ي  می��راث 
تاریخ��ي  روس��تاي 
ایجاد  گف��ت:  ابیان��ه 
م��وزه مردم شناس��ي 
ابیان��ه از س��ال86 در 

دس��تور کار پایگاه قرار گرفته و تا امروز بخش مهمي از ساختمان 
آن برپا شده است. 

فرزین مرادي افزود: س��ال جاري با ج��ذب 700 میلیون تومان از 
محل اعتبارات اس��تاني تكمیل ساختمان در دستور کار قرار گرفته 
و به  زودي وارد فاز اجرایي مي ش��ود. وي افزود: این ساختمان در 
یك طبقه بنا شده و قرار است در آن فرهنگ، سنن و ... مردم ابیانه 

به نمایش گذاشته شود. 
ب��ه گفته م��رادي، مرمت مس��جد جامع نی��ز ازدیگ��ر برنامه هاي 
موردنظر پایگاه اس��ت که در صورت تأمین اعتبار وارد فاز اجرایي 
خواهد ش��د. گفتني اس��ت روس��تاي تاریخي ابیانه در کوهپایه اي 
میان کاش��ان و نطنز واقع ش��ده اس��ت و از آن به عن��وان یاقوت 
س��رخ کویر یاد مي شود. این روس��تاي تاریخي به صورت پلكاني 
 س��اخته شده و از خاک س��رخ براي پوشش نماي آن استفاده شده 

است.

کوتاه از اصفهانروی میز

مدیر صندوق مهر ام��ام رضا )ع( اصفهان گفت: 
تمامی افراد تأیید صالحیت ش��ده برای دریافت 
تسهیالت اشتغالزایی صندوق مهر رضا در استان 

تا پایان سال وام خود را دریافت می کنند. 
سیدجالل قریشی در گفتگو با فارس با بیان اینكه 
امسال بر اس��اس مصوبه کارگروه اشتغال استان 
صندوق مهر امام رضا )ع( متعهد به ایجاد فرصت 
شغلی برای سه هزار و 500 نفر شده است، اظهار 
داشت: با اقدام هایی که صندوق مهر رضا )ع( در 
استان اصفهان انجام داد در شش ماهه نخست سال 
 ج��اری برای حدود چهار هزار نفر اش��تغال زایی 

شد. 
وی ادامه داد: این تسهیالت در شش ماهه نخست 

س��ال جاری به س��ه هزار و 363 نفر پرداخت شد که 
به ایجاد فرصت ش��غلی برای ح��دود چهار هزار نفر 
 در استان اصفهان انجامید. مدیر صندوق مهر امام رضا )ع( 
اس��تان اصفهان اف��زود: اعتب��اری که در ای��ن مدت به 
متقاضیان ایجاد اش��تغال از طریق تس��هیالت صندوق 
پرداخت ش��ده ح��دود 28 میلیارد تومان بوده اس��ت. 
وی با بیان اینكه بخشی از متقاضیانی که در این مدت 
تسهیالت به آنها پرداخت شده است افرادی بودند که 
سال گذش��ته در صندوق ثبت نام کرده اما وام خود را 
دریافت نكرده بودند، گفت: بخش دیگری از این افراد 
را متقاضیانی تش��كیل می دهند که در دور س��وم سفر 
رئیس جمهور به استان اصفهان درخواست استفاده از 
تسهیالت صندوق را داشته اند. قریشی افزود: اولویت 

صندوق مهر رضا )ع( پرداخت تس��هیالت به افرادی 
 خواهد بود که سال گذشته با پرداخت وام آنها موافقت 

شده است. 
وی با اش��اره ب��ه اینكه در مرحله نخس��ت ثبت نام از 
متقاضیان برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی در استان 
اصفهان هفت هزار و 100 نفر از طریق سایت صندوق 
ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: بررس��ی های اولیه برای 
احراز صالحیت تمامی افرادی که تاکنون در س��ایت 
صندوق ثبت نام کرده اند انجام ش��ده است که در حال 
حاضر در مرحله تش��كیل پرونده ب��رای دریافت وام 
خود هستند. مدیر صندوق مهر امام رضا )ع( اصفهان 
اظهار داشت: تسهیالت در سه بخش مشاغل خانگی، 
خویش فرمای��ی و کارفرمای��ی به متقاضی��ان پرداخت 
می ش��ود که به ترتیب اعتبار پن��ج، 25 و 100 میلیون 

تومانی برای آنها در نظر گرفته شده است. وی 
اضافه کرد: تمامی افرادی که در سال جاری در 
س��ایت صندوق مهر رضا )ع( ثبت نام کرده اند 
و صالحیت آنها برای دریافت تسهیالت تأیید 
 شده است تا پایان سال وام اشتغال زایی خود را 

دریافت می کنند. 
قریش��ی افزود: در بخش اشتغال زایی روستایی 
از طریق اعتبارات صندوق مهر رضا در اس��تان 
اصفهان، در س��ال جاری هف��ت میلیارد و 200 
میلیون تومان برای اشتغال زایی در 72 روستای 

استان تخصیص داده شده است. 
وی اضافه کرد: در تمام روستاهایی که در سال 
جاری برای استفاده از تسهیالت صندوق در استان 
اعتبار در نظر گرفته شده، ثبت نام انجام شده که تاکنون 
به 13 نفر از متقاضیان وام اشتغال زایی پرداخت گردیده 
است. مدیر صندوق مهر امام رضا )ع( استان اصفهان با 
بیان اینكه یك هزار نفر در 72 روستای استان در سایت 
صندوق ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: تمام متقاضیانی 
که در بخش اش��تغال روستایی در این صندوق ثبت نام 
 کرده اند از دریافت تسهیالت اش��تغال زایی برخوردار 
می ش��وند. وی اضافه کرد: با توجه به اینكه ثبت نام از 
متقاضیان روس��تایی از حدود یك ماه پیش آغاز شده، 
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به افراد تأیید صالحیت 
شده در بخش روستایی و در سطح شهر اصفهان از یك 
 ماه پیش در استان آغاز شده است که تا پایان سال ادامه 

خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی شهرداری اصفهان از 
آغاز ثبت نام در طرح شناسایی و ساماندهی ناوگان 
حمل و نقل بار درون شهری)وانت بار و کامیونت( 
ت��ا 10 آبان م��اه خبر داد. به گ��زارش ایمنا، علیرضا 
تاجمیر ریاح��ی با اعالم این خبر گف��ت: تاکنون 5 
ه��زار و 800 نف��ر جه��ت ثبت نام به مراکز پس��تی 

15گانه مراجعه نموده اند. 
 وی ضمن اش��اره ب��ه اجرای طرح هدفمند س��ازی 
یارانه ها اظهار داش��ت: یارانه مالكان وس��ایط نقلیه 
بارب��ری، تنها از طریق ثبت ن��ام در این طرح به آنها 
پرداخت می ش��ود و در غیر این صورت هیچ گونه 
خدماتي به آنها داده نمي ش��ود. مدیرعامل س��ازمان 
تاکسیرانی شهرداری تأکید کرد: کلیه مالكین وسائط 

نقلیه باربری حوزه درون ش��هری جهت ثبت نام می 
توانند تا 10 آبان ماه  به دفاتر پس��تی مراجعه نموده 
در ای��ن طرح ثبت ن��ام کنند. همچنین ش��هروندان 
م��ی توانند در ص��ورت بروز مش��كل و یا دریافت 
اطالع هاي دفاتر پس��تی 15 گانه با ش��ماره های این 

سازمان  تماس حاصل نمایند. 
وی خاطرنشان ساخت: در سال جاری اجرای قانون 
هدفمن��د کردن یارانه ه��ا دارای بازتاب های مهمی 
برای کش��ور می باش��د که هدفمند کردن سوخت و 
مصرف آن در کش��ور بحث اصلی این قانون اس��ت 
و کالنش��هر اصفهان  نیز به دنب��ال اجرای مدیریت 
مصرف س��وخت قانون ملی هدفمند کردن یارانه ها 
اق��دام به اجرای طرح شناس��ایی ناوگان حمل ونقل 

بار دورن ش��هری همزم��ان با دیگر ش��هرها نموده 
اس��ت. تاجمیر ریاحی  ادامه داد: افراد حقیقي مالك 
خودرو باید نس��بت به تكمیل اطالع هاي خود مانند 
ن��ام و نام خانوادگي، کد ملي و ... اقدام کنند و افراد 
حقوق��ي مانند ش��رکت هاي حمل و نقل��ي نیز باید 
مش��خصاتي مانند ش��ماره ثبت، تاری��خ ثبت، محل 
ثبت، موضوع فعالیت هاي خود و... را تكمیل کنند. 
همچنین در بخش��ي دیگر از ف��رم ثبت نام پالک و 
مشخصه خودرو باید تكمیل شود. وي تصریح کرد: 
بع��د از ثبت نام و تكمی��ل فرم، کد رهگیري به ثبت 
نام کنندگان ارائه داده مي ش��ود تا بتوانند در مراحل 
بعد وضعیت س��اماندهي و خالصه وضعیت خود را 

دریافت کنند.

شهرستان

مدیر بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکي اصفهان:
مواد غذايي فله اي امنيت غذايي 

مردم را زير سؤال برده است

با هدف بهبود بافت های فرسوده شهر نجف آباد
 تشکيل سازمان 

»بهسازی و نوسازی« 

آبان ماه امسال
 بهره برداري محور ارتباطي 
چهار خطه فارسان – باباحیدر

رئیس بنیاد مسکن اردل خبر داد:
 پرداخت 8/4 میلیارد ریال  

به متقاضیـــان مسكــن مهـــر 

در سال زراعي جاري؛
 برداشت 8250 تن سیب زمیني 

در کوهرنگ 

با حضور استاندار چهارمحال و بختیاري؛
زنگ صادرات در مدارس این استان 

طنین انداز شد
معاون امور عمراني اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاري در سفر 
به شهرس��تان فارس��ان گفت: 
مح��ور ارتباط��ي چهارخط��ه 
آب��ان  باباحی��در   - فارس��ان 
 م��اه س��ال ج��اري تكمیل و 

بهره برداري مي شود. 
به گزارش م��وج، احمد ایرج 
پور اعتب��ار اختص��اص یافته 

ب��راي اج��راي این طرح در س��ال ج��اري را هفت میلیارد ری��ال از محل 
تملك دارایي هاي س��رمایه اي اس��تان با هزینه 60 درص��دي تاکنون بیان 
 و تأکید کرد: طرح یادش��ده هم اکنون 90 درصد پیش��رفت فیزیكي داشته 

است. 
وي افزود: در حال حاضر 209 طرح عمراني با بیش از 90 میلیارد ریال در 

حال پیگیري و اجرا است. 
اعتب��ار  ری��ال  میلی��ارد  ی��ك  اختص��اص  ب��ه  پ��ور   ای��رج 
فارس��ان  شهرس��تان  فرمان��داري  س��اختمان  تكمی��ل  ب��راي   اس��تاني  
 اش��اره و تصریح کرد: امس��ال یك میلی��ارد و 500 میلی��ون ریال از محل
ب��ه ط��رح س��تاد  ریاس��ت جمه��وري  فرهنگ��ي س��فر  اعتباره��اي     

اسكان فرهنگیان  این شهرستان  اختصاص یافت.

ای��وب صانعي در گفتگو با فارس در ش��هرکرد  اظهار داش��ت: تاکنون  51  
متقاضي به صورت انفرادي و 57 نفر نیز به صورت گروهي براي دریافت 

تسهیالت مسكن مهر در این شهرستان ثبت نام کرده اند. 
وي ب��ا تأکی��د بر اینكه ای��ن بنیاد آمادگ��ي پرداخت تس��هیالت به تمامي 
متقاضیان واجد ش��رایط مسكن مهر در این شهرس��تان پرداخت مي شود، 
گف��ت: این در حالي ا س��ت که تاکنون افزون بر 8 میلی��ارد و 400 میلیون 
ریال تس��هیالت به بیش از 42 نفر از متقاضیان احداث مسكن مهر در این 
شهرستان پرداخت ش��ده است. صانعي با بیان اینكه طرح مسكن مهر تنها 
طرحي اس��ت که مي تواند همه مردم و متقاضیان مس��كن را صاحب خانه 
کن��د، گفت: طرح مس��كن مهر یكي از بزرگ تری��ن و مهم ترین طرح هاي 
دولت به شمار مي رود که در صورت پایان عملیات اجرایي آن شاهد حل 

مشكل بسیاري از مردم خواهیم بود. 
رئیس بنیاد مسكن شهرستان اردل تصریح کرد: حل مشكل مسكن خواست 
رئیس جمهور و تحقق خواس��ته عموم مردم اس��ت که دولت نهم و دهم 
با شناس��ایي نیازمندي هاي مردم با دقت تمام وارد عمل شده است. وي با 
بیان اینكه با حل مشكل مسكن بسیاري از دغدغه هاي اجتماعي نیز کاهش 
مي یابد، اف��زود: دولت با رویكرد فرهنگي و ن��گاه جامع به نیازمندي هاي 
مردم توانسته اس��ت بخشي از مشكل هاي جامعه به ویژه در حوزه مسكن 
 را ح��ل کند که این خود بسترس��از حل بس��یاري از مش��كل در کش��ور

است. 

مرتض��ی مرادی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در حال حاضر برداش��ت 
سیب زمینی از مزارع این شهرستان آغاز شده است که پیش بینی می شود 8 هزار 
و 250 تن س��یب زمینی در سال جاری از این مزارع برداشت شود. وی افزود: 
در سال زراعی جاری 330 هكتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت 

سیب زمینی رفته است. 
مرادی خاطرنشان کرد: باتوجه به پیش بینی های الزم امسال زارعان با کمترین 
مش��كل می توانند محصول تولیدی خود را عرضه کنند. مدیرجهاد کشاورزی 
کوهرنگ افزود: تاریخ کش��ت س��یب زمینی از ابتدای خردادماه آغاز شده و تا 
10 تیرماه ادامه داش��ته است. وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس اگر زراعت 
ما منطبق بر علم و فنون روز باشد کمترین ضایعه و بیشترین ثمردهی را شاهد 
خواهیم بود. مرادی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی، ترویجی کشاورزی 
در این شهرس��تان خب��ر داد و گفت: تاکنون یك ه��زار و 500 نفر روز دوره 
آموزش��ی، ترویجی در بخش های کشاورزی در سال جاری برگزار شده است. 
وی اعتبار اجرای این دوره ها را افزون بر 140 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: 
افزایش س��طح اطالعات علمی دامداران و انتقال تحقیق ها از محیط دانشگاه 
به بهره برداران فعال بخش کش��اورزی از دیگر هدف های برگزاری دوره های 
آموزشی به شمار می رود. مرادی بر ضرورت کاهش استفاده از سموم شیمیایی 
در باغ ه��ای این شهرس��تان تأکید کرد و گفت: برهمین اس��اس طرح مبارزه 
 مكانیكی با کرم سیب در سطح 30 هكتار از باغ های سیب شهرستان آغاز شده

است. 

به مناسبت آغاز هفته صادرات و با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری زنگ 
صادرات در مدارس چهارمحال و بختیاری طنین انداز ش��د. به گزارش فارس، 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم نواختن زنگ صادرات در هنرستان 
پسرانه فنی و حرفه ای طالقانی شهرکرد در جمع دانش آموزان این هنرستان اظهار 
داش��ت: در حال حاضر در حوزه اقتصادی اقدام های زیرساختی بسیار خوبی 
انجام ش��ده است برهمین اساس از بورس کش��ور می توان به عنوان نمونه ای 

ملموس در این ارتباط نام برد. 
علی اصغر عنابستانی افزود: این در حالی  است که بورس ایران با وجود بحران 
در بورس های مختلف در سراسر جهان همواره در اوج است که نشان پویایی 
اقتصاد ایران است. وی ادامه داد: برهمین اساس تحریم کنندگان فكر می کردند با 
وجود تحریم بنزین ما با مشكل مواجه خواهیم شد، در حالی که اقتصاد ایران با 
تكیه بر توانمندی های متخصصان و اندیشمندان و تولیدکنندگان با هیچ مشكل 
یا کمبودی در این زمینه مواجه نیست.وی افزایش صادرات را نشان دهنده هنر 
اقتصادی کشور دانست و گفت: برهمین اساس باید تمامی سعی و تالش خود 
را در راس��تای ارتقای میزان صادرات اس��تان و کش��ور به کار ببریم.عنابستانی 
خاطرنش��ان کرد: برهمین اساس مسئوالن کشوری به دنبال آن هستند که تراز 
تجاری ما بدون نفت مثبت و نفت از چرخه تراز کشور خارج شود. عنابستانی 
خاطرنش��ان کرد: واردات ما نباید واردات مصرفی باش��د، بلكه واردات ما باید 
 در مورد کاالهای سرمایه ای باشد تا بتوانیم بدین وسیله صادرات خود را قوی 

کنیم. 

براي دریافت تسهیالت اشتغالزایي صندوق مهر رضا انجام شد؛

 دريافت وام اصفهاني هاي تأييد صالحيت شده 
تا پايان سال جاري

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:
آغاز طرح شناسايي و ساماندهي ناوگان باري شهر اصفهان

مرتضی ضرابی در گفتگو با ایرنا در حاشیه بهره 
ب��رداری از بان��ك خون بند ن��اف چهارمحال و 
بختیاری افزود: ذخیره سازی سلول های بنیادی 
در ایران با اس��تفاده از دانش بومی و متخصصان 
ایرانی در سطح کیفی باالیی صورت می گیرد و 
تمامی مراحل ذخیره سازی سلول های بنیادی با 

استفاده از دانش بومی ایران انجام می شود. 
به گفته وی، تاکنون 16هزار نمونه خون بند ناف 
در ایران از سوی بانك خون بند ناف ذخیره شده 
که این ذخیره س��ازی در مقایس��ه با کشورهای 
مدعی در این زمینه عملكرد بسیار خوبی است. 
ضرابی یادآور شد: با هماهنگی که با بخش پیوند 
سلولی در کشور انجام خواهد شد شرایط ذخیره 
سازی به س��متی حرکت می کند که این ذخیره 
 سازی سلول های بنیادی برای پیوند سلول انجام 

شود. 
ب��ه گفته وی، ه��م اکنون امكان ذخیره س��ازی 
س��لول های بنیادی خون بند ن��اف برای بانك 
 عموم��ی خ��ون نی��ز در کش��ور فراهم ش��ده 

است. 
مدیرعام��ل بانك خ��ون بند ناف پژوهش��كده 
روی��ان، میزان آلودگی خون گی��ری از بند ناف 
در ای��ران را بس��یار ناچیز دانس��ت و گفت: هم 
اکن��ون می��زان آلودگی خون بند ناف براس��اس 

اس��تانداردهای س��خت گیران��ه جهان��ی ب��ا توج��ه 
ب��ه دانش متخصص��ان ایران��ی کمت��ر از 1/5درصد 

اس��ت که این میزان در س��طح جهان نش��ان از دانش 
 ب��االی ای��ران در زمینه فری��ز کردن خ��ون بند ناف 

است. 

ب��ه گفته وی،  بندن��اف و جفت بع��د از زایمان 
به عن��وان ی��ك زبال��ه بیولوژیك��ی دور انداخته 
می ش��ود و در حالی که خ��ون بند ناف مملو از 
سلول های بنیادین با توان تمایز به انواع سلول ها 

است. 
ضرابی ی��ادآور ش��د: در بان��ك خصوصی هر 
خانواده ای در آس��تانه تولد فرزن��د نمونه خون 
بندناف را برای خودش ذخیره و نگهداری می کند 
ول��ی در بانك های عمومی این نمونه ها به بانك 
اهدا می ش��ود و این بانك اس��ت که سلول های 
ذخیره شده را به خانواده های نیازمند می دهد. به 
گفته وی، در حال حاضر سلول های بنیادی برای 
درمان بیش از 70 نوع بیماری مورد استفاده قرار 
می گی��رد و این س��لول ها در درمان اختالل های 
خونی، نقص سیستم ایمنی، انواع سرطان ها )به 
ویژه سرطان خون(، بیماری ژنتیك، ضایعه های 
مغ��زی، کبدی، عصبی، قرنیه و دیابت اس��تفاده 
می شوند و این در حالی است که با ذخیره سازی 
خون بندناف و سلول های بنیادی می توان بسیاری 
از هزینه های درمانی را کاهش داد زیرا اس��تفاده 
از داروها فقط رون��د بیماری را کند می کنند اما 
 با اس��تفاده از س��لول های بنیادی، درمان کامل تر 
می ش��ود. وی گفت: هم اکن��ون 18بانك خون 
بند ناف در اس��تان های کش��ور راه اندازی شده 
و بانك بندناف خون چهارمحال و بختیاری به عنوان 

19بانك محسوب می شود.

دانش ذخیره سازي سلول هاي بنیادي در ايران به صورت کامل بومي شد

مدیرعامل بانک خون بند ناف پژوهشكده رویان گفت: 
میزان آلودگی خون  بند ناف براساس استانداردهای 

سخت گیرانه جهانی با توجه به دانش متخصصان 
ایرانی کمتر از 1/5درصد است که این میزان در 

سطح جهان نشان از دانش باالی ایران در زمینه فریز 
کردن خون بند ناف است. 

کریمی
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تحدید حدود اختصاصي 
6/210 ش��ماره: 6966 چون تحدید حدود شش��دانگ یكدرب باغ معروف حاجي باقر و 
حصار جنب آن ش��ماره پالک 1182 فرعي از 71 اصلي واقع در سرش��ك جزء بخش 9 
حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام آقاي حسن باقري سرشكي و غیره در جریان ثبت مي باشد 
و بعلت عدم قید شماره اصلي ملك در سرلوحه آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینكه به 
موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم 
در س��اعت 10 صبح روز 89/9/18 در محل ش��روع و به عم��ل خواهد آمد، لذا بموجب 
این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در س��اعت و 
روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً  اعتراضات مجاورین و صاحبان 
ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجل��س تحدیدي تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/07/25
م الف/ 402                                    شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ رأي
6/304 بتاریخ 1381/1/31 در وقت فوق العاده پرونده کالسه 1365-77 ع/ 33 تحت نظر 
اس��ت دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

دعوي آستان قدس رضوي بطرفیت خانم پري شهبازي بشرح دادخواست و لوایح تقدیمي 
حكم به وقفیت و ابطال سند مالكیت پالک 731 فرعي از 29 اصلي بخش 14 ثبت اصفهان 
مجزي شده از 484 است و به فرمان سال 1251 هجري قمري محمد شاه غازي و طومار 
عضدالملكي و س��واد حكم 1290 وزارت عدلیه و حكم ش��ماره 5/310-64/4/26 شعبه 
پنجم دیوانعالي کشور و احكام بدوي و تجدیدنظر دادگاه مدني خاص اصفهان استناد کرده 
و در توضیح آن بیان داش��ته که مفاد مدارک تقدیمي اس��تنادي و دالئل مش��به دیگر تمامًا 
دالل��ت بر وقفیت 52 حبه از 72 حبه کل قریه فردوان دارد که صدور اس��ناد مالكیت بنام 
آس��تان قدس رضوي در مورد پالکهاي متعدد دال بر صحت ادعا است و نسبت به امالک 
داراي سند که اشخاص بنام خود به ثبت رسانده اند اعالم نموده که قبل از آن، ملك وقف 
بوده و عمل به وقف مي ش��ده و اس��ناد فعلي که در ید متصرفین قرار گرفته مؤخر بر آن 
است و فاقد ارزش و اعتبار قانوني، و تصرف در آن غضب و موجب ضمان میباشد دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده و مس��تندات ابرازي و اح��كام صادره فوق الذکر و همچنین 
حكم قطعي 190-1324/2/30 – 21/916 ش��عبه سوم دیوانعالي کشور مربوط به 56 سال 
قبل که مش��عر بر وقفیت 52 حبه از 72 حبه شش��دانگ قطعات اس��ت و درخواست ثبت 
از ناحی��ه متقاضي را باط��ل اعالم نموده همچنین رأي ش��ماره 352-1352/11/21 هیئت 
نظ��ارت اداره ثبت اصفهان ک��ه داللت بر وقفیت میزان مذک��ور از پالک موصوف دارد و 
برهمین اساس، اسناد مالكیت متعدد صادر شده ابرازي از طرف خواهان مصرح به مشاعي 
بودن س��هم موقوفه هست و دیگر مدارک اس��تنادي حكایت از اجاره دادن محل از طرف 
آس��تان قدس به اش��خاص در طول زمان حدود 300 سال مي باشد در اسناد ثبتي هم هیچ 
دلیلي بر تفریز و جدا ش��دن حصه وقف از ملك وجود ندارد و تش��خیص وقف و خالف 
قانون بودن نقل وانتقاالت موارد وقف و ثبت آن بنام اش��خاص و نهایتًا ابطال سند رسمي 
براساس قانون ابطال سند فروش اراضي موقوفه و همچنین مفاد رأي وحدت رویه 1653-

1340/5/10 دعوائي اس��ت که از طرف دادگاه هاي عمومي قابل اس��تماع و رسیدگي مي 
باش��د و هدف اصلي نظام جمهوري اس��المي ایران از وضع این قانون اعاده وضع امالک 
وقفي به حالت اولیه اس��ت همچنین با عنایت به اینكه وقتي بنا به مدلول احكام و اس��ناد 
مس��لم الصدور وقف بودن اراضي مورد دعوي به نسبت سهام بصورت مشاع، ثابت باشد 
انجام تشریفات ثبتي نمي تواند حالت وقف را از آن زائل کند و مطابق مسأله 294 رساله 
حضرت امام خمیني قدس س��ره معامله چیزي که وقف ش��ده باطل است و مسأله 2689 
مش��عر بر این مطلب اس��ت که ملكي که مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف 
نیست، اگر تقسیم نشده حاکم شرع یا متولي وقف مي تواند با نظر خبره وقف را جدا کند 
و تبدیل س��هام مشاعي به مفروزي صرفًا براساس توافق طرفین انجام پذیر است و ادعاي 
مفروز الرعیه بودن مستند به دلیل و سند رسمي نیست و تقاضاي ثبت ملك موقوفه خالف 
قانون اس��ت زیرا مطابق مواد 58 و 61 قانون مدني، وقف مي تواند به صورت مشاع باشد 
و بعد از وقوع الزم است و تصرفات دیگران تأثیري در آن نداشته و قاعده ید بر آن جاري 
نیست و فتواي مقام معظم رهبري حضرت آیت اله خامنه اي )مدظله( مبني بر اینكه ملك 
وقف قابل جدا کردن و اس��تمالک بالحاق به اراضي ملي و طبیعي نیس��ت و احكام و آثار 
انفال و اموال عمومي بر آن مترتب نمي شود لذا مي توان گفت: بطریق اولي نمي تواند در 
ملكیت اش��خاص هم قرار گیرد، هر چند مقررات و تشریفات ثبتي روي آن اجرا و بظاهر 
در ملكیت افراد قرار گرفته باشد لذا با استصحاب وقف بودن ملك فردوان بصورت مشاع 
و اینكه وقف هیچگاه از حالت وقفیت خارج نمیشود و اسناد مالكیت مؤخر بر وقف است 
و هیچگونه س��ند و دلیل و مدرک موجهي بر مفروز الرعیه بودن آن و مالكیت اش��خاص 
در مورد 20 حبه ارائه نش��ده و این ادعا که اگر ملك وقفي بر اثر درخواس��ت افراد پس 
از انجام تش��ریفات ثبتي به ثبت برس��د از وقف خارج میشود خالف شرع و خالف روح 
قوانین حاکم بر نظام جمهوري اس��المي است و مقررات ماده 1309 قانون مدني بموجب 
نظریه مورخه 67/8/8 ش��وراي نگهبان قابل اعمال نیس��ت و محاکم دادگستري مي تواند 

سندي را که برخالف صادر شده.
م الف/ 8274                              مدیردفتر شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
6/314 ش��ماره: 7260 چون تحدید حدود شش��دانگ یكدرب باغ مشجر معروف کوچه 
میان باستثناء درخت جوز جنوب شرقي آن شماره پالک 22 فرعي از 147 اصلي واقع در 
مزده جزء بخش یازده حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بن��ام آقاي علیرضا مزده و غیره )وراث 
آقاجان مزده( در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم رعایت حدفاصل در آگهي قبلي بایستي 
تجدیدگردد اینكه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید 
حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/9/20 در محل ش��روع و به عمل خواهد 
آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد 
که در س��اعت و روز مقرر در ای��ن آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/07/25
م الف/ 417                                    شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
6/315 ش��ماره: 7259 چون تحدید حدود ششدانگ یكدرب باغ باغ معروف کوچه پشت 
شماره پالک 19 فرعي از 147 اصلي واقع در مزده جزء بخش یازده حوزه ثبتي شهرستان 
نطنز بنام آقاي علیرضا مزده و غیره )وراث آقاجاني مزده( در جریان ثبت میباشد و بعلت 
ع��دم رعای��ت حد فاصل در آگهي بایس��تي تجدیدگردد اینكه به موجب دس��تور اخیر از 
م��اده 15 قانون ثب��ت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 89/9/20 در مح��ل ش��روع و به عمل خواه��د آمد، لذا بموجب ای��ن آگهي به کلیه 
مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در س��اعت و روز مقرر در این 
آگه��ي در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق 
 م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجل��س تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1389/07/25
م الف/ 418                                    شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
6/477 ش��ماره: 2060/ ث 103/ 89 آگهي تأس��یس ش��رکت گروه فني و مهندسي نوین 
بارش اسپهان سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/05/28 تحت شماره 41454 و 
شناسه ملي 10260591684 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/05/28 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: 
انج��ام کلی��ه فعالیت هاي بازرگاني از قبیل ص��ادرات و واردات، خرید و فروش، تولید و 
تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهیالت از بانكهاي دولتي و خصوصي 
صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- انج��ام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات 
کش��ور- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي- مشارکت و سرمایه گذاري 
در ش��رکتهاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي از ش��رکت هاي خصوصي و 
دولت��ي- انجام ام��ور خدماتي از قبیل طراحي، نظارت و اج��راء در زمینه امور طرح هاي 
آبیاري، طراحي و اجراي فضاي سبز و خدمات مربوط به درختكاري و طرح هاي فضاي 
س��بز. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان بزرگراه خیام- حدفاصل فلكه صارمیه و س��ه راه کهندژ. 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 10/000 ریالي که تعداد 
یكصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسسین طي گواهي بانكي 
ش��ماره 32425 مورخ 1389/05/23 نزد بانك صادرات شعبه خرم پرداخت گردیده است 
و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي 
محمد سبط روضاتي به سمت رئیس هیأت مدیره. 2-5- آقاي مصطفي سبط روضاتي به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي محمد حسین شعراي نجاتي به سمت عضو 

هیئت مدیره. 4-5- آقاي محمدحسین شعراي نجاتي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت با 
امضاي رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختیارات 
مدیرعام��ل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- آقاي عباس خیام باش��ي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي محمد میرزایي 

خشویي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8759/17      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/478 شماره: 2006/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت یكتا فرآیند مبین سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/05/25 تحت شماره 41403 و شناسه ملي 10260591232 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/05/25 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمي و 
کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت:  انجام کلیه فعالیتهاي خدماتي- 
تولیدي- فرایندي- اقتصادي- بازرگاني- خدمات پژوهش��ي- مش��اوره- طراحي- اجرا- 
ساخت- نظارت- تعمیرات و سایر امور مربوطه در زمینه سیستم ها و واحدها و هرگونه 
س��اختارهاي عملیاتي- صنعتي- خدماتي- مدیریتي و ش��هري و همچنین در زمینه تمامي 
فرآینده��اي فیزیكي- ش��یمیایي مجاز- پلیمري و مواد و هرگونه ام��وري که به نحوي با 
موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خانه اصفهان- بلوار سپاه- خیابان 
میخك- پالک 4- مجتمع هش��ت بهشت- واحد 3. 4- سرمایه شرکت:  مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یكصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد یكصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 
350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طي گواهي بانكي شماره 8203/3 مورخ 1389/05/12 
نزد بانك ملي شعبه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي محمد امین حیدري به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- آقاي افشین ابریشمكار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي ایمان 
رهنم��ا فالورجاني به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي ایم��ان رهنما فالورجاني به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت ب��ا امضاي دو نفر از اعضاي هیأت مدی��ره متفقًا و با مهر 
ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي 
باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محمد بهزادي به عنوان بازرس اصلي. 

2-8- آقاي فرزاد یوسفي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/18      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/479 ش��ماره:  2037/ ث 89/103 آگهي تأس��یس شرکت یكتا مواد مبین سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/05/27 تحت شماره 41429 و شناسه ملي 10260591480 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/05/27 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت هاي 
تولیدي، خدمات پژوهش��ي و فعالیت هاي اقتصادي مجاز و مشاوره و خدمات و اجرا در 
زمینه انواع طرح هاي مربوط به مواد و متالوژي و س��اخت و تولید و عمران و س��اختمان. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان شیخ بهایي- خیابان ابوذر- کوچه اخوان- کوچه کریمي- 
پالک 18. 4- س��رمایه ش��رکت:  مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یكصد سهم 10/000 
ریالي که تعداد یكصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي 
گواهي بانكي ش��ماره 82033 م��ورخ 1389/05/12 نزد بانك ملي ش��عبه اصفهان 3001 
پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- آقاي مسعود عطاپور به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي محمد امین 
حیدري به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي مهدي امیني به سمت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقاي مهدي امیني به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مجري مصوبات هیأت مدیره مي 
باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مازیار دهقاني به عنوان بازرس اصلي. 

2-8- آقاي فرزاد یوسفي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8759/20         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤ سسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/480 ش��ماره: 2131/ث89/103 آگهی تأسیس ش��رکت افتخارآفرینان عرصه تجارت با 
مس��ئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1389/06/02 و شناسه ملی 10260592214 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/02 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات 
و واردات- خری��د و فروش- تولی��د و تهیه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ وام و 
تس��هیالت از بانكهای دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- انجام کلیه 
امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی- 
مش��ارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از 
ش��رکتهای دولتی و خصوصی- انجام امور خدماتی مربوط به درخت کاری ها و طراحی 
فضای س��بز- انجام امور خدماتی از قبیل نظارت اجرا طراحی در زمینه امور ساختمانی و 
راه سازی و طراحی فضای سبز- آذین بندی میادین و خیابانها- تهیه و طبخ و توزیع غذا و 
هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
کاوه- جنب ترمینال بابلدش��ت- کوی شهید مقارزاده- پالک 41. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
2/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم مرجان کاردانپور به 
س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای محمدرضا بهشادمند به سمت عضو هیئت مدیره. 
3-5- آقای محمدرضا بهش��ادمند به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 

و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 8759/21      آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
6/481 شماره: 2126/ث89/103 آگهی تأسیس شرکت توان افزون آیریك سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/06/02 تحت شماره 41494 و شناسه ملی 10260592160 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/02 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می 
و کثیراالنتش��ار زاین��ده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: تولید ب��رق از طریق 
نیروگاههای مولد مقیاس کوچك، تولید، خرید و فروش مصالح س��اختمانی- انجام، اجرا، 
نظارت، طراحی و مش��اوره کلیه پروژه های س��اختمانی و تأسیسات- صادرات و واردات 
کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی- تحصیل وام و اعتب��ارات بانكهای داخلی و خارجی صرفًا 
جهت موضوع شرکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مزایدات و 
مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر 
آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد- 
فرعی ش��اهین- جنب آجر کوروش. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یكصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یكصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانكی شماره 1928 مورخ 1389/05/23 نزد بانك صنعت و 
معدن شعبه مرکزی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای حمیدرضا شجاعت به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- خانم فرناز نیكوخواه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علیرضا 
ش��جاعت به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علیرضا شجاعت به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیرعام��ل: مجری مصوبات هی��أت مدیره خواهد بود. 8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقای منصور ایزدخواس��تی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم طیبه دانشور نائینی 

به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 8759/22      آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

تأسیس
6/482 ش��ماره: 2129/ ث 89/103 آگهی تأس��یس ش��رکت بعثت گستره سپاهان سهامی 
خ��اص. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/06/02 تحت ش��ماره 41497 و شناس��ه ملی 
10260592193 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/02 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام، 

اجرا، نظارت، طراحی و مش��اوره کلیه پروژه های پیمانكاری س��اختمان و تأسیسات، ابنیه 
و محوطه س��ازی، راهسازی و پل سازی، تنظیفات عمومی، حفظ و نگهداری فضای سبز 
و گلخانه، طبخ و توزیع غذا، تأمین نیروی انس��انی موقت، حفظ و نگهداری و راه اندازی 
تأسیس��ات و تجهیزات صنعتی، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل 
وام و اعتبارات داخلی و خارجی صرفًا جهت موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص 
حقیق��ی و حقوقی، ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولت��ی و خصوصی، اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج کش��ور و هر آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باشد.  2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خیابان نیروگاه- بلوار ش��فق- کوی نور- مجتمع باران. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یكصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یكصد سهم با نام 
می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانكی شماره 237 مورخ 
1389/05/27 نزد بانك س��په ش��عبه صنایع دفاع اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی 
س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم فاطمه 
اسفینی فراهانی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای محمدرضا امكانی به سمت نائب 
رئی��س هیئت مدیره. 3-5- آقای جمال امكانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای 
جمال امكانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش��د. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمد الیكاهی به عنوان بازرس اصلی. 8-2- 

آقای محمد دستجانی فراهانی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 8759/23      آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

تأسیس
6/483 ش��ماره: 2114/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت بازرگاني اطلس اقتصاد اسپادانا 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/06/01 تحت شماره 41487 و شناسه ملي 
10260592081 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/01 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام 
کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و توزیع کلیه 
کاالهاي مجاز بازرگاني- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- اخذ 
و اعطاي نمایندگي از ش��رکتهاي دولتي و خصوصي- انجام امور خدماتي از قبیل طراحي 
و نظارت و اجرا در زمینه امور عمراني و س��اختماني. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان هشت 
بهش��ت غربي- بعد از چهارراه ملك- کوچه زیبا- مجتمع پرستو- طبقه سوم. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یكصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد یكصد 
س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسس��ین طي گواهي بانكي شماره 
2214/667 مورخ 1389/05/23 نزد بانك مس��كن ش��عبه س��عادت آباد اصفهان پرداخت 
گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقاي محمد تقیان بالني به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم سمانه تقیان بالني 
به س��مت نائب رئیس هیئ��ت مدیره. 3-5- آقاي امیر تقیان بالني به س��مت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقاي امیر تقیان بالني به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل 
منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل مجري مصوبات 
هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي امیرحس��ین کریمي به 

عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم فرزانه باقي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/24      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/484 ش��ماره: 1996/ث 89/103 آگهی تأس��یس ش��رکت فنی و مهندسی پویاب طرح 
نگین اصفهان سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/05/25 تحت شماره 41400 و 
شناسه ملی 10260591154 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/05/25 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: 
مطالعات، طراحی، نظارت و اجرای انواع سازه ها )ابنیه، سازه های هیدرولیكی ودریایی( 
مقاوم س��ازی و ترمیم کلیه س��ازه ها، محوطه س��ازی، فضای س��بز، جدول بندی، مرمت 
س��ازی و حاشیه سازی س��واحل دریا و رودخانه، شهرسازی، معماری و طرح های هادی 
روس��تایی، مطالعات، نظارت و اجرای طرح های مهندس��ی آب و فاضالب )سدس��ازی- 
خطوط انتقال- ایستگاه پمپاژ- تصفیه خانه آب و فاضالب، شبكه توزیع آب، شبكه جمع 
آوری فاضالب، آبهای س��طحی، ش��بكه های آبیاری و زهكشی، مهندسی رودخانه( منابع 
طبیعی و کش��اورزی، ش��یالت و آبزیان، گلخانه، تله متری و انجام خدمات جی آی اس، 
مدیریت منابع آب، آبهای زیرزمینی، قنات و چاه، ژئوتكنیك، زمین شناسی و معدن، عقد 
قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان شهرک ولی عصر- خیابان 
ش��هید بخشی- پالک 278. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/200/000 ریال منقسم به یكصد 
و بیس��ت س��هم 10/000 ریالی که تعداد یكصد و بیس��ت س��هم با نام می باشد که مبلغ 
1/200/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانكی ش��ماره 323 مورخ 1389/04/08 
نزد بانك ملی ش��عبه خیابان عباس آباد اصفهان پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آق��ای مهدی محمدی ارانی به س��مت رئیس هیئت مدی��ره. 2-5- آقای 
حجت اس��ماعیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای احمد انصاری به سمت 
عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای احمد انصاری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
مدیرعام��ل یا یك��ی از اعضای هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت 7- اختیارات 
مدیرعام��ل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش��د. 8 ب��ازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- خانم س��مانه اس��كندری به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم نفیسه چاوشی 

نجف آبادی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 8759/19                                                                   آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان  

تأسیس
6/488 ش��ماره: 2332/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت حافظ مهر آریانا سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/06/21 تحت شماره 41648 و شناسه ملي 10260593779 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/21  از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: فعالی��ت در زمینه هاي 
طراح��ي، نصب، خری��د و فروش، تولید و توزیع کلیه سیس��تمهاي حفاظت��ي و امنیتي و 
خدمات وابس��ته از قبیل دوربینهاي مداربس��ته )انتقال تصاویر، ضبط تصاویر(، درب هاي 
برقي )جكي، ریلي، کرکره اي، سكوریت برقي، راه بند(، اعالم سرقت )کنترل از راه دور، 
کدینگ(- سیستم اعالم و اطفاء حریق، آنتنهاي مرکزي، صادرات و واردات کلیه کاالهاي 
مج��از بازرگاني- ش��رکت در مناقصات و مزای��دات دولتي و خصوص��ي- اخذ و اعطاء 
نمایندگي و مش��ارکت با کلیه اش��خاص ذیصالح حقیقي و حقوقي و ش��رکتهاي داخلي 
و خارج��ي،  انعقاد ق��رارداد با کلیه کارخانجات و ارگانه��اي دولتي و خصوصي، اخذ وام 
و تس��هیالت مالي و اعتباري از بانكها و مؤسس��ات در راس��تاي اهداف شرکت، ترخیص 
کاال از گم��رکات و به طور کل انجام هرگونه فعالیتي که به نحوي با موضوع ش��رکت در 
ارتباط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان ملك ش��هر- خیابان انقالب اسالمي- مجتمع نقش 
جهان- پالک 102. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یكصد سهم 
10/000 ریال��ي ک��ه تعداد یكصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط 
مؤسسین طي گواهي بانكي شماره 2438820 مورخ 1389/06/09 نزد بانك مسكن شعبه 
ملك ش��هر اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي 
باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي شاهین قوام زاده به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقاي ایرج قوام زاده به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم توران شریفي 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي ش��اهین قوام زاده به سمت مدیرعامل به مدت 
2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات 
ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. 7- اختیارات مدیرعامل:  
مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 8-1- 
 آقاي ابوالفضل آخوندي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي امید کالمي به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 8759/1           آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تأسیس  
489/ 6 ش��ماره:  2330/ ث 89/103 آگهي تأس��یس ش��رکت قائم سراي آسیا با مسئولیت 
مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/06/21 تحت ش��ماره 41646 و شناس��ه ملي 
10260593750 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/21 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 

روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: ارائه کلیه فعالیتهاي بازرگاني اعم 
از ص��ادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کاالهاي مج��از، ترخیص کاال از گمرکات 
کش��ور، انبارداري و نگهداري کاال- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي- 
اخذ وام از کلیه بانكهاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��رکت- اخذ و اعطاي 
نمایندگ��ي از ش��رکتهاي دولتي و خصوص��ي- تأمین نیروي انس��اني موقت متخصص و 
غیرمتخصص- انعقاد قرارداد با ش��رکتها، ادارات و ارگانها و اشخاص حقیقي و حقوقي و 
هرگونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط مي باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
رباط س��وم- بعد از چهارراه بهار- فروشگاه قائم. 4- س��رمایه شرکت:  مبلغ 1/000/000 
ریال مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي صاحب خراط به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- آقاي حسن خراط به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقاي حسن خراط به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت از قبیل چك و سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمي با 
امضاي مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 8759/2           آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

 تأسیس  
6/490 ش��ماره: 2306/ ث 89/103 آگهي تأس��یس ش��رکت فني و خدمات��ي و بازرگاني 
صداقت توان مهر سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/06/18 تحت شماره 41624 
و شناس��ه ملي 10260593540 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/06/18 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عم��وم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع 
ش��رکت:  انجام کلی��ه فعالیتهاي امور خدمات��ي فني از قبیل طراحي نظارت و مش��اوره و 
اجراي پروژه هاي برق س��اختماني و شبكه هاي برقي و تأسیساتي ساختمان- انجام کلیه 
فعالیته��اي بازرگاني از قبیل خرید و فروش و تولید و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني 
مخصوصًا تجهیزات برقي و ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي و انجام 
کلیه امور خدماتي از قبیل تأمین نیروي انس��اني موقت و تنظیف و نگهداري تأسیس��ات و 
هرگونه اموري که به نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثب��ت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان 
سپاهانش��هر- خیابان تعاون 4- ساختمان بیس��تون- پالک 121. 4- سرمایه شرکت:  مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م ب��ه یكصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد یكصد س��هم با نام 
مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طي گواهي بانكي شماره 77 مورخ 
1389/03/22 نزد بانك ملي ش��عبه سپاهانش��هر اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي 
س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم زهره 
صابري دمنه به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم زهرا یوس��في داراني به س��مت 
نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي حس��ن یوسفي داراني به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقاي حس��ن یوسفي داراني به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت با امضاي دو نفر از 
اعضاي هیأت مدیره متفقًا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل 
مج��ري مصوب��ات هیأت مدیره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي 
 ابراهی��م صابري دمنه به عنوان ب��ازرس اصلي. 2-8- خانم ناهید صابري به عنوان بازرس 

علي البدل. 
م الف: 8759/3           آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تأسیس 
6/491 ش��ماره: 2321/ ث 89/103 آگهي تأسیس ش��رکت ایستاسازان سبز صفه اسپادان 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/06/21 تحت شماره 41635 و شناسه ملي 
10260593671 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/21 از لحاظ امضاء  
ذی��ل دفات��ر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام 
کلیه فعالیت هاي س��اختماني و ابنیه، راه و تأسیس��ات- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقي 
و حقوقي مي باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي 
شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان آپادانا- روبروي مسجد بهشت- نبش 
کوچه باغ بهش��ت- طبقه اول. 4- س��رمایه ش��رکت:  مبلغ 10/000/000 ریال منقس��م به 
یكصد س��هم 100/000 ریالي که تعداد یكصد س��هم با نام مي باشد که مبلغ 3/500/000 
ریال توس��ط مؤسس��ین طي گواهي بانكي ش��ماره 15077 مورخ 1389/06/07 نزد بانك 
صادرات ش��عبه شكرشكن پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي مهران بي ریا به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقاي علي بیغمیان به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم سمیرا عزالدین 
به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي مهران بي ریا به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت 
با امضاي دو نفر از اعضاي هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیرعام��ل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- آقاي داود رفیعي آفاراني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي یوس��ف رفیعي 

آفاراني به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/4           آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تأسیس 
6/492 ش��ماره: 2312/ث 89/103 آگهي تأس��یس ش��رکت خدماتي خ��وش گامان برین 
س��پاهان با مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1389/06/18 تحت شماره 41628 و 
شناسه ملي 10260593589 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/18 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از 
قبی��ل ص��ادرات و واردات و خرید و فروش- تولید و تهی��ه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز 
بازرگاني- اخذ وام و تسهیالت از بانكهاي دولتي و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف 
ش��رکت- ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي و مش��ارکت در شرکتهاي 
دولت��ي و خصوص��ي- اخذ و اعطاي نمایندگي از ش��رکتهاي دولتي و خصوصي- تهیه و 
طبخ و توزیع غذا و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان بلوار کش��اورز- خیابان قائمیه- کوچه شهید باقرزاده- پالک 2. 4- سرمایه 
ش��رکت:  مبلغ 1/000/000 ریال مي باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم فریناز 
منوچهري کرچگاني به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم الهام کریمي به سمت عضو 
هیئ��ت مدیره. 3-5- خانم الهام کریمي به س��مت مدیرعامل به م��دت نامحدود انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي 

مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه. 
م الف: 8759/5           آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
6/493 ش��ماره: 840/ ت 89/103 آگهي تغییرات ش��رکت مهندسین مشاور تكاب گستر 
پارس س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 41003 و شناس��ه ملي 10260587010 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عموم��ي فوق الع��اده م��ورخ 1389/04/24 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- ماده 31 اساس��نامه بش��رح صورتجلس��ه اصالح گردید. در تاریخ 1389/06/18 
 ذی��ل دفت��ر ثب��ت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاري ثب��ت و م��ورد تأیید و امض��اء قرار 

گرفت.
م الف: 8759/6           آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

مزایده
6/541 ش��عبه 17 اج��رای اح��كام حقوقی خان��واده دادگس��تری اصفه��ان در نظر دارد 
در خص��وص کالس��ه اجرای��ی 880238 ح ج/ 17 از خان��م لیال نج��ارزادگان علیه آقای 
نورالدین موس��وی فرزند حمید به خواس��ته مابق��ی مهریه به مبل��غ 650/000 ریال حق 
االجرا دولت جلس��ه مزایده ای به منظور فروش 2 دس��ت مبلمان 7 نفره چوب خام طرح 
اس��تیل بدون رنگ برحسب نظریه کارشناس��ی 8/500/000 ریال ارزیابی شده و سه حلقه 
الس��تیك مس��تعمل که طبق نظریه کارشناس��ی 600/000 ریال ارزیابی گردیده می باشد 
ام��وال توقیفی هم اکنون در تصرف امین آقای احمد پور حاجی فرزند حس��ین را برگزار 
نمای��د. طالبین می توانند 5 روز قبل از برگ��زاری مزایده در محل )چهارباغ خواجو کوی 
وصال ش��یرازی بن بست نس��ترن پ 3( از اموال دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و 
خری��د بتاریخ 89/8/8 س��اعت 9 صبح در دفتر این اجرا اتاق 207 طبقه دوم دادگس��تری 
کل اس��تان اصفهان خیابان ش��هید نیكبخت حاضر ش��وند فروش از مبلغ ارزیابی ش��روع 
و برنده کس��ی خواهد ب��ود که پیش��نهادکننده باالترین قیمت ب��وده و حداقل 10 درصد 
 مبل��غ تصویبی را فی المجلس به حس��اب س��پرده واریز و هزینه ه��ای مربوطه را متقبل 

شود.
نیازی- مدیر شعبه 17 اجرای احكام دادگاه حقوقی اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نام فارسی: سته نانته )گلشانه، هرگز هرگز (
Ctenanthe oppenheimiana :نام علمی

Maranthacaea :نام تیره
Never never :نام انگلیسی

خصوصیت ها: زیباترین گی��اه آپارتمانی با نگهداری 
مش��كل و گاهی مبتدیان این گیاه را با مارانتا وکالته 
آ اش��تباه می گیرند. برگها نس��بت به مارانتا ایستاده تر 
است. سطح برگها کرمی رنگ با رگبرگهای سبز رنگ 
و سطح زیرین برگها ارغوانی می باشد. گردش موازی 
این گیاه با زمین و آس��مان منظره زیبایی را به وجود 

می آورد.
نور: نور معمولی و نسبت به سایه تحمل بیشتری دارد 

ولی در زمستان نیاز نوری آن بیشتر است.
ــا: زمس��تان )حداق��ل 16 درجه( و در تابس��تان   دم

)داکثر 29 درجه(
آبیاری: تابستان هفته ای 3-2 بار و در زمستان 1 بار 
در هفته و در صورتی که درجه حرارت زیر 10 درجه 

باشد هر 12-10 روز 1 بار آبیاری کافی می باشد.
غبارپاشی: تابستان هر روز و در زمستان 2 بار در هفته 

و این گیاه به رطوبت زیادی نیاز دارد.
خاک: پیت با کمپوست سبك

ــی: هر 14 روز 1 ب��ار با کودهای مخصوص  کودده
گیاهان زینتی

ازدیاد: تقسیم بوته و کاشت آن در گلدانهای جدید
ــا و درمان: برگها رنگ پریده ش��ده که در  عارضه ه
اثر کمبود عناصر غذایی و گیاه پژمرده ش��ده، بسته به 
شرایط یا در اثر آبیاری بیش از حد است یا در اثر کم 

آبی می باشد. برگها رنگ خود را از دست داده اند که 
در اثر کمبود نور اس��ت. چروک شدن و خم شدن و 
ریزش برگها در اثر گرما و خش��كی هواست. برگها 
لوله ای شده و باز نمی شوند که در اثر سردی هواست. 
لكه های زنگ مانند در اثر استفاده از مواد براق کننده 

است.
نکته: این گیاه احتیاج ش��دید به تغذیه و خاک قوی 
دارد و در به��ار هر س��ال گی��اه را تعوی��ض کنید و 
 زهكش را بازدید کنید. گیاه را با اسفنج مرطوب تمییز 

نمایید.

مواد الزم:
خرمای سفت و خرد کرده: یك فنجان  

جوانه ماش: 2 فنجان
ریحان بنفش خرد شده: یك دوم فنجان

خالل بادام بو داده: یك دوم فنجان
سیب ترش تازه )با پوست(: 2 عدد

پنیر پاستوریزه خرد شده: یك دوم فنجان
پنیر پیتزا مکعب بریده: یك دوم فنجان

کنجد بو داده: یك دوم فنجان
اسفناج خرد شده: دو فنجان
کاهوی خرد شده: دو فنجان

روغن زیتون: یك قاشق غذا خوری
روغن کنجد: یك قاشق غذا خوری

حلقه های نان باگت تست شده به تعداد نفرات)در 
صورت دل خواه نان تست جو(

ــرز تهیه: جوانه ماش، اس��فناج و کاه��و را با هم  ط
مخل��وط کنید، بعد روغن زیت��ون و روغن کنجد را 
به آن بیفزایید، س��پس درظرفی گذاشته و در یخچال 
ح��دود 20 دقیقه نگه داری کنید، س��عی کنید ظرف 
شما بزرگ باش��د چون باید مواد را به ترتیب به آن 
اضافه کنید. اکنون بعد از گذشت زمان ذکر شده مواد 
را با هم مخلوط کنید. سیب را با پوست خرد کنید و 
همراه با ریحان خرد شده، خرما، خالل بادام، پنیر و 

کنجد به ظرف ساالد اضافه کنید. 
س��االد را یكبار دیگ��ر نیزهم بزنید و ب��ه مدت نیم 
س��اعت در یخچال بگذارید تا عص��اره تمام مواد با 
هم ترکیب ش��ود. بعد از نیم ساعت آن را در بشقاب 
و یا ظرف دلخ��واه ریخته و با حلقه های نان باگت 
 ک��ه پیش تر تس��ت کرده ای��د تزئین کنی��د و میل 

نمایید.
ــای تغذیه ای: این س��االد، ع��الوه بر اینكه  نکته ه
ساالدی کامل و مقوی است، دارای سبزی های مفید 
و روغن های گیاهی نیز می باشد. یكی از مواد غذایی 
ساالد که باعث مقوی شدن آن می شود خرما است. 
 A، خرما دارای آهن، پتاس��یم، روی و ویتامین های
B، E است که برای پیشگیری از سرطان مفید است. 
به هم��راه آب جوش، ملین خوبی اس��ت خاصیت 
دیگر آن خنثی کردن اس��ید اضافی معده است که به 
همراه آب جوش بایس��تی خورده شود. خرما برای 
بچه ها و سالمندان بسیار مفید است پس سعی کنید 
به جای قند و ش��كر،ا ز خرما استفاده کنید. و توجه 
داش��ته باشید که هر سه عد خرمای مضافتی متوسط 

دارای 60 کیلو کالری انرژی است.

سته نانته
همس��رتان تنها ب��ه آن میزان 
که خ��ودش را دوس��ت دارد 
می توان��د ش��ما را دوس��ت 
 داشته باشد. یكی از بزرگترین 
اشتباه هایی که هنگام انتخاب 
همسر می کنیم، توجه به این 
موضوع است که چقدر ما را 
دوست داش��ته و چه رفتاری 
با ما دارد، به جای آنكه دقت 
کنیم که با خودش چه رفتاری 
دارد. در واقع رفتاری که فرد با 
خودش دارد می تواند گویای 

اعتماد به نفس او باشد.
کسی که اعتماد به نفسش پایین 
باشد، برای رسیدن به احساس 
»خوب« عش��ق می ورزد، در 
حالی که یك شخص با اعتماد 
به نفس باال عش��ق می ورزد، 

زیرا که نسبت به خود احساس »خوبی« دارد.
هرچه اعتماد به نفس همسرتان بهتر باشد، رابطه اش 
با شما قوی تر خواهد بود. بنابراین مهم است به دنبال 
نش��انه هایی باشیم که حاکی از اعتماد به نفس باالی 

یك شخص می باشند، برای مثال:
 آیا همسرتان به آنچه هست، افتخار می کند. شما 
باید به دنبال ش��خصی باشید که از آنچه هست و از 
آنچه خواهد شد راضی باشد. در اینجا منظور تكبّر، 
خودپسندی و تظاهر به شجاعت قالبی که ملبس به 
اعتماد به نفس ش��ده باشد نیست. بلكه عزت نفس 
حقیقی به انس��ان حس اس��تواری و قدرت درونی 
می بخش��د. بنابراین یك راه خوب برای تشخیص 
عزت نفس همسرتان، این است که از خود بپرسید، 
آیا به کسی که هست افتخار می کند یا خیر؟ یك راه 
پی بردن به اینكه یك شخص چه احساسی به خود 
دارد، این اس��ت که به رفتاری دقت کنید که با خود 
دارد. غذایی که می خورد، محیطی که در آن زندگی 
می کن��د، چگونه از بدن و متعلق��ات خود مواظبت 
می کن��د. تمامی این موردها انعكاس هایی از اعتماد 
به نفس او اس��ت. کسی که با خود بد رفتار می کند، 
برایش اهمیتی ندارد که با شما نیز بد رفتار کند. هرچه 
خودتان را بیشتر دوست بدارید، احتمال کمتری دارد 
که به خودتان از لحاظ جس��مانی و یا عاطفی آسیب 
برسانید و در نتیجه کمتر اجازه خواهید داد با شما بد 

رفتاری شود.
 آیا همسرتان اعتماد به نفس خود را با »عمل کردن« 
اثبات می کند. آیا او به ما انگیزه می دهد که ریسك 
کنی��د و گاهی فراتر از منطقه امن خود قدم بگذارید. 

به راحتی می توان اعتماد به نفس باالی یك شخص 
را تش��خیص داد چرا که دیده می ش��ود او »کاری و 
عملی« ص��ورت می ده��د. نقطه مقاب��ل، آدم های 
»مس��امحه کار« هس��تند. این قبیل افراد از اعتماد به 
نفس پایینی برخوردار بوده و از دس��ت به عمل زدن 
اجتناب می کنند، چرا که تا سر حد مرگ از شكست 
می هراس��ند و به مراتب احساس بدتری نسبت به 
خودش��ان دارند. به دنبال همسری باشید که به جای 
»فقط« صحبت کردن درباره هدف هایش در زندگی 
در راس��تای هدف هایش اقدامی نی��ز صورت دهد. 
تعدادی از سئوال هایی که می توانید در رابطه با اعتماد 

به نفس از همسرتان بپرسید عبارتند از:
1. به چه چیزی بیش از هر چیز دیگر در زندگی خود 
افتخار می کند )توجه داشته باشید که به راحتی چیزی 

برای گفتن پیدا می کند یا خیر(.
2. چه کارهایی انجام می دهید که نش��انگر عشق و 

توجه شما نسبت به خودتان است؟
3. در گذش��ته از لحاظ احساس��ی و روحی چه بد 
رفتاری هایی را از جانب دیگران نسبت به خود تحمل 
ک��رده اید، آیا باز هم آن ها را تحمل خواهید کرد؟ از 
دیگر موردهایی که شایسته است برای انتخاب به آن 
توجه ش��ود نگرش فرد نسبت به زندگی است. بهتر 
است بعد از مطالعه توضیح های زیر، خودتان قضاوت 

کنید.
نگرش مثبت  نسبت به زندگی

بسیاری از ما متأسفانه بدون اینكه بدانیم دید و نگرش 
همسر آینده مان نسبت به دنیا مثبت است و یا منفی، 
به وی عالقه مند می شویم. به راستی نگرش مثبت 

یا نگرش منفی نسبت به دنیا 
چه اهمیتی دارد؟ برای روشن 
شدن این موضوع و پی بردن 
به اهمیت آن، بهتر است برخی 
انس��ان های  ویژگی های  از 
مثب��ت و منفی را بررس��ی و 

مقایسه کنیم.
آدم های منفی:

 همیش��ه بر روی مشكل ها 
تمرکز می کنند و در برابر راه 
حل های مختل��ف مقاومت  

می کنند.
 آنها اجازه می دهند که ترس 

و نگرانی آن ها را اداره کند.
 به آینده بدبین هستند.

آدم ه��ا  از  ای��ن دس��ته   
نمی توانند به کس��ی اعتماد  

کنند.
آدم های مثبت:

 همیشه برای پیدا کردن راه حل تمرکز می کنند.
 موان��ع را ب��ه »فرص��ت ه��ا« و س��ختی ها را به 

»درس هایی سازنده« بدل می کنند.
 ب��ه توانایی های خود در بهبود اوضاع و ش��رایط 

اعتماد دارند.
 خوشبین هستند و باور دارند که اوضاع را همیشه 

می توان بهتر کرد.
 به واس��طه آگاه��ی و بینش، در ش��خصیت خود 

تغییرهای مثبتی به وجود می آورند.
ب��ه طور طبیعی این چنین خواهد ش��د که آدم های 
 منفی رواب��ط منفی و آدم های مثب��ت روابط مثبتی 

می آفرینند. 
هنگامی که با شخص مثبت هستید رابطه تان بسیار 
س��اده تر خواهد بود مش��كل هایتان را سریعتر حل 
می کنید و تشریك مساعی بیشتری در میان خواهد 
بود. از جمله س��ئوال هایی که می توانید در رابطه با 
نگرش مثبت به زندگی از همسرتان بپرسید عبارتند 

از:
1. آیا احس��اس می کنید که مردم »خوب« هستند یا 

»بد«؟
2. آیا باور دارید که شرایط و اوضاع بیشتر اوقات به 

بهترین شكل ممكن تمام خواهد شد؟
3. هنگامی که به یكباره مشكل های زیادی برایتان به 
وجود می آید عكس العمل هایتان چیست؟ و چه ذهنیاتی 
به سراغتان می آید؟ اکنون قضاوت با شماست که کدام 
 دسته از افراد، کاندیدای بهتری برای زندگی مشترک با 

شما هستند.

گلخند

پیشبند

آشپزخانه خانم ها و خانم های آشپزخانه

راهکارهاي مفيد افزايش خالقيت کودکان

جوان و خانواده

ساالد خرما

کابینت ه��ا فضاهای��ی در داخل فض��ای بزرگ تر 
آش��پزخانه هستند که اگر به آنها خوب توجه کنید، 
شیوه و سبك زندگی خود را آگاهانه مدیریت کرده اید 
زیرا کابینت ها و کمد ها وظیفه نگهداری و محافظت 
از وسایل را برعهده دارند. در بعضی از آشپزخانه ها، 
به  خصوص آشپزخانه هایی با متراژ کم، وسایلی مانند 
ادویه جات، ظروف، وسایل پخت و پز و وسایل برقی 
به صورتی آشفته در کنار هم قرار داده شده اند که نه 
امكان دسترسی سریع به آن ها وجود دارد و نه امكان 
تمیز و مرتب کردن آن ها؛ بدتر از آن، هنگامی است 
که فضای روی یخچال و باالی کابینت ها و کمدها 
محلی برای انبار کردن کارتن ها و وسایل غیرضروری 
می ش��ود. وجود کابینت در آشپزخانه شرط الزم و 
کافی یك فضای اس��تاندارد و با کیفیت نیست؛ اگر 
در آش��پزخانه تعدادی کابین��ت دارید، به طور حتم 
سعی کنید مدیریت مناسبی بر روی آن داشته باشید. 
کابینت ها در اندازه های مشخصی طراحی و با توجه 
به متراژ آشپزخانه، در انواع زمینی و دیواری با عمق 
کم در فضا نصب می ش��وند. به طور معمول ارتفاع 
از کف تا انتهای کابینت دیواری تا 210 س��انتی متر 
می رس��د. جنس ای��ن کابینت ها از چ��وب یا انواع 
 ،PVC ،و ب��ا رویه های آکریلی��ك، مالمین MDF
استیل و... است که بهتر اس��ت با توجه به نوع آب  
و هوا، شرایط اقلیمی و سبك معماری داخلی خانه، 
جنس مناس��بی را انتخاب کنید. نكته بعدی تعداد 
کابینت ها در آشپزخانه است. اغلب خانم های ایرانی 
از تعداد کم کابینت ها گله می کنند و کسانی که فرصتی 
برای نظر دادن و طراحی ساختمان خود دارند تعداد 
کابینت بیشتری را توصیه می کنند. اما فراموش نكنید 
که اگر تعداد زیادی از این فضاهای کوچك داش��ته 
باشید، انباشتگی بیشتری ایجاد خواهد شد. عالوه بر 
آن، منظره کابینت های زیاد و سرتاسری که آشپزخانه 
را شبیه به اتاق بایگانی یا کارخانه غذایی می کند به 

هیچوجه مطلوب و زیبا نیست. سبك روستیك به 
طور کامل متفاوت با س��بك مینی مال است و شما 
با انواع شلوغی ها، بوته های سیر و فلفل، قابلمه ها و 
ماهیتابه های مسی آویخته از سقف، انواع آسیاب های 

دستی، جارو، گلدان و... مواجه می شوید.
انواع کابینت ها: کابینت ها بسته به نوع کارآیی شان 
به کشوها، کابینت های طبقه بندی شده برای ظروف، 

کابینت های کوچك در کنج برای ادویه، کابینت ها و 
کمدهای کشویی تقسیم  می شوند.

 کابینت های کشویی برای دسترسی آسان و سریع 
به طبقه ها

 کابینت هایی که برای نگهداری وسایل برقی طراحی 
می شوند و پریز برق دارند.

 کابینت هایی که درون شان لوازم جانبی مثل جای 
دستمال، میله، سبد، شوتینگ زباله دارند.

 کابینت هایی که تمام شیشه ای هستند نقش ویترین 
برای ظروف و اشیای تزئینی را بازی می کنند.

ــی کابینت ها: این فضاه��ا با توجه به نظر  طراح
طراح، می تواند به صورت توکار یا مبله طراحی شوند. 
مبله زمانی است که یخچال، گاز، ماشین ظرف شویی 
و لباس شویی را داشته باشیم و فقط برای آنها فضایی 
مش��خص ش��ود اما در طراحی توکار، تمام وسایل 

آشپزخانه به سفارش مشتری ساخته می شود و جنس 
در آن با در کابینت یكی است. کابینت ها می توانند در 
بعضی قسمت ها نورپردازی شوند. نورپردازی داخلی 
اغلب برای تزئین و نورپردازی زیر کابینت دیواری 

برای روشن کردن سطح رویه کابینت ها است.
ــا: با توجه به سبكی که انتخاب  ــبک کابینت ه س
می کنید، ش��یوه  کاربری، فرم و چگونگی کابینت ها 

متفاوت است.
 در س��بك کالسیك، کابینت ها از جنس چوب یا 
افكت چوب با تزئین های زوار و دستگیره انتخاب 
می شود، نوع وسایلی که انتخاب می شود و رنگ ها 
نیز تحت  تأثیر این س��بك قرار دارند. در این سبك 
کابینت هایی برای نمایش ظروف عتیقه و ارزشمند 

هم به چشم می خورند.
 در س��بك مینی مال، تمامی ش��لوغی ها به داخل 
کابینت ها می رود و این سادگی حتی به دستگیره ها 
هم منتقل می شود و در نهایت شما با یك فضای آرام 

و خلوت مواجه می شوید.
آشپزخانه ای بدون کابینت

اگر بخواهید آشپزخانه ای در ذهن تان تصور کنید، به 
طور حتم آشپزخانه ای پر از قفسه و کابینت را مجسم 
می کنی��د. در صورتی که این فض��ا می تواند بدون 
کابینت  بوده یا کابینت دیواری نداشته باشد و به جای 
آن از تابلوهای نقاش��ی یا طاقچه هایی برای نمایش 
شیشه های ترشی، شور، مربا، حبوبات و پاستا استفاده 
شود. این بستگی به شما دارد که چگونه می خواهید 
از این فضاها استفاده کنید؛ بسته و محفظه دار یا باز 
و آزاد. کابینت ها به غیر از فضای داخلی، پوس��ته ای 
خارجی هم دارند ک��ه می توانید تزئین های زیادی 
را روی در، دس��تگیره و سطح روی آن به کار ببرید. 
انواع رنگ ها و جلوه های پتینه تا نقاشی های متنوع 
 می تواند دکوری جدید و زیبا برای آشپزخانه ایجاد 

کند.

خالقیت به عنوان یك مهارت می تواند در حیطه های 
مختلف زندگی به کار آید و برای مسائل مختلف راه 
گشا باشد. آنچه در این مطلب می خوانید راهكارهای 
مفید و سودمندی است که  شما می توانید با استفاده 
از آنها و تمرین به افزایش خالقیت خود کمك کرده 
و یا حتی با به کار بردن آن ها در مورد کودکانتان، آنان 

را خالق تر تربیت کنید.
ــئوال ها: در ای��ن روش فهرس��تی از  ــت س فهرس
سئوال های مختلف تهیه می شود تا موجب برانگیختن 

قدرت تفكر و تصور فرد گردد. 
کاربردهای دیگر: آیا می شود از این وسایل استفاده 
دیگری نمود؟ چگونه می ت��وان آن را تغییر دهیم تا 
کاربرد دیگری داشته باشد؟ از چه راه های دیگر این 

وسیله مورد استفاده قرار می گیرد. 
اقتباس: از چه روش دیگری می توان برای این کار 
الگو گرفت؟ چه چیز دیگری شبیه این وسیله است؟ 
چه ایده دیگری ش��بیه این وسیله اس��ت؟ چه ایده 
دیگری می توان از آن برداشت نمود؟ آیا پیش از این 
شبیه آن وجود داشته است؟ بسیاری از شاهكارهای 

ادبی و اختراع ها با این شیوه به وجود آمده است.
ــر: چگونه می ت��وان در ویژگی های  ــل و تغیی تعدی
ش��یء تغییر به وجود آورد؟ با چه تغییر می توان آن 
را مناسب تر ساخت؟ تغییر می تواند در اندازه شكل، 
رنگ، بو، حرکت، معنی و مفهوم چیزی باشد. گاهی 
می توان با تغییر کمی کیفیت باالیی به شیء یا امری 

داد.
جانشین سازی: آیا چیز دیگری را می توان جانشین 
س��اخت؟ چه کس��ی را می توان به ج��ای آن به کار 
گرفت؟ چه احساس��ی را می توان جانشین نمود؟ به 

جای اجزاء چه اجزائی می توان به کار برد؟
ــازی: چه چیزی می توان به آن افزود؟ آیا  بزرگ س
باید قوی تر باش��د؟ اگر به آن اجزائی اضافه شود چه 

می شود؟ اگر بزرگ تر گردد چه؟
کوچک سازی: چه چیز را می توان حذف کرد؟ آیا 
می توان آن را کوچك تر نمود؟ آیا می توان س��بك تر 
نمود؟ آیا می توان آن را تجزیه کرد؟ در کوچك سازی 
یا حذف چیزهای غیرالزم و ساده نمودن امور، راه های 
خالفی برای تولید محصول ها با بهره وری بیشتری 

ایجاد می کند.
تغییر و ترتیب: به چه ش��كل دیگ��ری می توان در 
این تغیی��ر داد؟ چه نتیجه ای از تغییر ترتیب حاصل 
می گردد؟ اجزاء نس��بت به هم چگونه قرار بگیرند. 
بهتر است؟ در بسیاری مواقع نیاز به رعایت تسلسل و 
توالی معمول در کارها نیست و می توان با برهم زدن 

آن، مسائل را بهبود ببخشیم.
وارونه سازی: برعكس آن چیست؟ چگونه می توان 
معكوس نم��ود؟ روش متضاد چیس��ت؟ معكوس 
نم��ودن در هر زمینه ای کارب��رد دارد. به طور مثال با 
معكوس ک��ردن نقش ها می توانیم انتظارهای افراد را 
در یابیم. یا در مورد اش��یاء به ایده های تازه ای برسیم 
 چرا به جای سفید سیاه نباش��د؟ چرا به جای پایین 
 ب��اال نباش����د؟ چ����را کار م����ن غیرمنتظ��ره 

نباشد؟
ــب: چه فكرهایی را می توان ترکیب کرد؟ چرا  ترکی
اشیایی با هم ترکیب ش��وند پدیده جالبی می شود؟ 
بس��یاری از ابداع ه��ای عملی با ترکیب ت��ازه ای از 

چیزهای موجود ایجاد شده است.

رش��د  دلیل  ب��ه 
کودکان  جسمی 
ب��ه خص���وص 
جهش رش��د در 
دوران بل��وغ نیاز 
ب��ه م��واد مغذی 
بیش��تر می شود. 
سوءتغذیه کودک 
در دوران مدرسه 
عام��ل کوتاه��ی 
ق��د؛ کاهش بهره 
هوش��ی؛ افزایش 
ابتال ب��ه بیماریها؛ 

افزای��ش م��رگ 2 تا 8 برابر کودکان هم س��ن؛ افت 
تحصیلی و کاهش تولید ناخالص ملی اس��ت. مواد 
مغذی مورد نیاز کودکان این سنین شامل موارد زیر 

است:
 انرژی: دانش آموزان به خصوص در س��ال های 
آخر دبستان که مقارن با جهش رشد است به انرژی 
بیش��تری نیاز دارند البته به ازاء اندازه بدن، فعالیت و 
تحرک نیاز به انرژی متفاوت است منبع خوب تأمین 

انرژی قندها و چربیها هستند.
 پروتئین: برای نگهداری و ترمیم بافت ها و سنتز 
س��لول ها و بافت های جدید مورد نیاز است منابع 
خوب آن: گوش��ت، مرغ، تخم مرغ )حیوانی خوب 
ولی گ��ران( گیاهی ارزان به ص��ورت ترکیب مفید 
کمبود این مواد مغذی رش��د کودکان این سنین را با 

خطر مواجه می کند. 
ــا: نقش ریزمغذی ه��ا در قدرت  ــز مغذی ه  ری
یادگیری دانش آموزان قابل توجه است. به طور مثال 
کمبود ید سبب کاهش ضریب هوشی تا 5/13 واحد و 
کمبود آهن موجب کمبود ضریب هوشی به میزان 10 
واحد می شود. کمبود ریزمغذی ها اثرهای مختلفی 
بر سالمت کودکان و در نتیجه جامعه دارند. از جمله 
اثرهای بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و روانی 

آس��یب  ش��امل: 
اختالل  مغ��زی، 
مغ��ز،  عملك��رد 
عملكرد  نق��ص 
عصبی  سیس��تم 
ضریب  کاه��ش 
کاهش  هوش��ی 
یادگیری  مهارت 
مهارتهای  کاهش 
و  س��یكوموتور 
اثره��ای فیزیكی 
ش��امل: اخت��الل 
خستگی،  رش��د 
بی حالی، بی تفاوتی، اختالل بینایی، ناتوانی در شنوایی 
و بیان، رنگ پریدگی هس��تند. طبق بررسی های به 
عمل آمده ش��ایع ترین کمبود ریز مغذی ها در این 
دوران: ام��الح ی��د، آهن و کلس��یم و ویتامین های 

A&D است.
ویتامی��ن A در رش��د و مقاومت ب��دن در مقابل 
بیماریها، حفظ قدرت بینایی و س��المت پوست... 
نق��ش ایفا می کن��د. منابع غذایی غنی آن بیش��تر 
حیوانی اس��ت اما پیش ساز آن در سبزیهای برگ 
س��بز و زرد )کاهو و هویج و کدو حلوایی( و در 
میوه های زرد و نارنجی )زرد آلو و طالبی و هلو( 

وجود دارد.
 کم خونی: آهن یك��ی از ریز مغذی های مهم 
اس��ت که در س��اخت خون نقش مهمی دارد. در 
صورتی که آهن مورد نیاز بدن از طریق غذا تأمین 
نشود بدن از ذخایر خود استفاده می کند و با تخلیه 
شدن این ذخایر کم خونی فقر آهن بروز می کند. 
کم خونی باعث کاهش قدرت یاد گیری، افزایش 
امكان ابتال به بیماری های عفونی، احساس خستگی 
زودرس و ضع��ف جس��می به هن��گام فعالیت و 
 تغییرهای رفتاری مثل بی حوصلگی و بی تفاوتی 

می شود.

خواب عمیق زمانی امكانپذیر است که سالمت ذهن 
و جسم در حد مطلوبی باشد. از سی امین سال تولد، 
میزان ترشح هورمون تستوسترون در مردان به طور 

ساالنه یك تا دو درصد کاهش پیدا می کند. 
به گزارش  ایس��نا،  از سن 40 سالگی کیفیت خواب 
مردان به تدریج تحلیل می رود. آیا بین کاهش ترشح 
تستوس��ترون و کاهش خواب ارتباطی وجود دارد؟ 
متخصصان دپارتمان روانشناس��ی دانشگاه مونترال 
می گویند: بین کاهش میزان تستوس��ترون در مردان 
باالی 50 س��ال و کم شدن میزان خواب آنها به ویژه 
خواب عمیق، ارتباط مس��تقیم وجود دارد. در مردان 

ج��وان 10 تا 20 درصد کل زم��ان خواب را خواب 
عمیق تشكیل می دهد تا س��ن 50 سالگی، این رقم 
ب��ه 5 ت��ا 7 درصد کاه��ش می یابد و ب��رای مردان 
 باالی60 س��ال دیگر اثری از خ��واب عمیق وجود 

ندارد. 
بنابراین فقدان خواب عمیق یك مشكل جدی است 
که می توان با هورمون تستوسترون آن را درمان کرد. 
البته از آنجایی که هورمون درمانی هم عوارض جانبی 
دارد می توان با درک بهتر این مكانیسم  به روش های 
 بهتری برای درمان کم خوابی در س��نین باال دس��ت 

پیدا کرد.

نکاتی در باره تغذيه کودکان سنين مدرسه

چرا سن40 سالگي آغاز بي خوابي است؟

زمانی که صحبت از »ترس از تعهد« به میان می آید 
می توان آن را به زبان ساده به این شكل توصیف کرد: 
»نوعی ترس غیر واقعی از پیمان بستن، تعهد دادن و 
پذیرا شدن التزام برای باقی ماندن در یك ارتباط ثابت 
و صادقانه در کنار یك شخص دیگر برای همیشه« 
این در حالی اس��ت که بسیاری از افراد مجرد بر این 
باورند که متعهد ش��دن یعنی دست کشیدن از تمام 
آزادی های فردی. این نوع ترس برای افراد مجرد به 

طور کامل عادی و طبیعی است. 
بیشتر افراد مجرد تصور می کنند که با ازدواج و قبول 
تعهد، امنیت و آسایش��ی که زندگی مجردی به آنها 
می داده را از دست خواهند داد. به هر حال هر برهه 

از زندگی مزایای خاص خود را  به همراه دارد. 
دوران مجردی نیز خالی از لطف نیست: شما هر زمان 
که بخواهید به خانه می آیید و هر موقع که بخواهید 
خارج می شوید، لباس ها و ظرف های کثیف را تا 
هر زمانی که بخواهید به حال خود باقی می گذارید، 
و از وقت و پول خود هر طور که مایل باشید استفاده 

می کنید. 
در مقاب��ل دیگران هر طور ک��ه بخواهید خودتان را 
نش��ان می دهید و می توانید ضعف ها و کاس��تی 
هایتان را پنهان کنید. در اغلب زمینه ها »ترس« به این 
دلیل در افراد ایجاد می ش��ود که به نحوی آنها را از 
موقعیت های مخاطره آمی��ز دور نگه دارد. به عنوان 
مثال برای یك انسان، به طور کامل طبیعی و بجاست 
که از یك م��ار، صداهای بلند و مهیب، و یا بوهای 
ناخوشایند بترسد. او بدین طریق می تواند خود را از 

موقعیت های خطر 
آفری��ن مصون نگه 
دارد؛ اما برای خلق 
یك ارتباط اطمینان 
بخش و صمیمی با 
شریك زندگی، فرد 
باید ب��ا ترس های 
مختلفی روبرو شود 
و خ��ود را پذیرای 
 ریسك های عاطفی 

نماید.
ــن کار را  ــال ای ح
چگونه باید انجام 

دهید؟
 ابتدا باید مطمئن شوید که می خواهید زندگیتان را 

با فرد دیگری تقسیم کنید. 
بسیاری از افراد مجردی که نمی توانند تعهد را قبول 
کنند دلیل شان این است که نمی توانند تصمیم بگیرند 

که آیا کسی را می خواهند یا خیر. 
 ابتدا باید اهداف زندگی را برای خودتان معین کنید 

تا بعد بتوانید به آنها دست پیدا کنید. 
پس باید کار را با تعیین خواسته هایتان شروع  کنید.

 از ترس هایتان آگاه شوید. ببینید در چه زمینه هایی 
ترس بر شما غلبه می کند و تشخیص دهید که چه 

چیزی سبب می شود که از دست یافتن به اهدافتان 
باز بمانید. باید بدانید که وجود ترس هایی نظیر ترس 
از عدم پذیرش، تغییر، و از دست دادن آزادی معقول 
و طبیعی است. اگر از وجود آنها اطالع داشته باشید، 
می توانید استراتژی هایی برای فائق آمدن به آنها ایجاد  

نمایید. 
ی��ك چنی��ن اس��تراتژی ها و تكنی��ك های��ی را 
می توانید با کمك گرفتن از یك دوس��ت، مش��اور 
 و ی��ا در ص��ورت ل��زوم ی��ك مرب��ی، گس��ترش 

دهید. 
مرب��ی به ش��ما کمك می کن��د که ف��ردی صادق 
باقی بمانید، توجه خ��ود را به رابطه معطوف کنید، 
 و اهداف��ی را ک��ه در س��ر داری��د به راحت��ی دنبال 

کنید. 
با موفقیت انجام دادن این هدف نیازمند آن است که: 
به چیزی که از دس��ت می دهید فكر نكرده و از آن 
نترسید بلكه به چیزهایی فكر کنید که در ازای آن به 

دست می آورید: اعتماد، صمیمیت، نزدیكی.
 س��رعت پیش��رفت ارتباط را تنظیم کنی��د. تعداد 
زیادی از افراد مجرد در همان مراحل ابتدایی ارتباط 
و ش��ناخت به اشتیاق بیش از حد گرفتار می شوند. 
در حالی که زمان جهت تصمیم گیری برای آینده و 
ارزیابی و سنجش مناسب است و نباید خود را در این 

امر  محبوس نمود. 
عده دیگ��ری از افراد نیز هس��تند ک��ه آنقدر تعلل 
و درن��گ ب��ه خ��رج می دهند ک��ه از نظ��ر نقطه 
 تمرک��ز اصل��ی و مح��دوده زمانی دچار مش��كل 

می شوند. 
در حی��ن اینكه آهس��ته 
و پیوس��ته به جلو پیش 
می روید باید به این مطلب 
نیز توجه داشته باشید که 
انجام چ��ه کاری در چه 
 زمانی برای شما ثمربخش 

خواهد بود.
 تصمی��م بگیرید که آیا 
قرار گرفتن در یك ارتباط 
متعهد، مد نظر شما هست 
یا خی��ر. یكی از راههایی 
که می تواند مهارت های 
متعهد شدن شما را تقویت کند این است که در مورد 
اهداف زندگی و آرزوهایی که در سر می پرورانید با 
هم صحبت کنید. همچنین جنبه های روحی و باطنی 
و شخصیت درونی خود را برای طرف مقابل آشكار 
نمایید. انجام این کار موقعیت های نابی برای تجربه 

اعتماد، صمیمیمت و نزدیكی فراهم می آورد. 
باید بگوی��م که ی��ك راه قطعی نهای��ی نیز وجود 
دارد ک��ه اگ��ر ش��ما ب��ه مرحل��ه ای رس��یدید که 
احس��اس کردید باید آن را انجام دهید، می بایست 
 در انج��ام آن اس��تمرار ورزی��د و آن را ب��ه تعویق 

نیاندازید.

مسأله این است
پيش شرط دوست داشتن همسرتج��رد يا تأه���ل؟
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عباس صمیمي: 
به خاطر برادرانم 
سکوت مي کنم 

لیگ تیراندازی 
جانبازان و معلوالن 
سپاهان به عنوان 
دوم بسنده کرد

براي حضور در 
جام الحسن 
تيم تکواندوي 
اصفهان به اردن 
مي رود

برادران صمیمي با تصمیم فدراس��یون در رقابتي انتخابي 
براي کسب سهمیه رقابت هاي آسیایي گوانجو مقابل هم 
قرار گرفتند. این رقابت در نهایت با پرتاب بهتر و انتخاب محمد 
صمیمي و حذف محمود به پایان رسید، اما عباس صمیمي مربي 
محمد و محمود که از ابتدا نیز با اختصاص لفظ انتخابي و مقابل 
هم قرار دادن این دو برادر مخالف بود، از سعیدلو اعزام هر دو را 
به گوانجو خواستار شد. سعیدلو نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و 
از مسئوالن فدراسیون خواست تا شرایط حضور هر سه پرتابگر 
ایران در گوانجو را فراهم کنند. عباس صمیمي در خصوص این 
رقابت گفت: فدراسیون به خاطر پیش نیامدن مشكل هاي سال 
 گذش��ته، روي این رقابت نام انتخابي را گذاش��ت در حالي که 
 نایب رئیس فدراس��یون از قب��ل اعالم کرده ب��ود محمد اعزام 
مي ش��ود. این باعث تضعیف روحیه محمود و استفاده نكردن 
از تمام توانش شد. وي با اشاره به عدم هماهنگي بین مسئوالن 
فدراسیون گفت: صحبت در این خصوص زیاد است اما ترجیح 
م��ي دهم در ش��رایط کنوني و در آس��تانه حض��ور برادارنم در 

مسابقه هاي آسیایي سكوت کنم.

مرحل��ه اول مس��ابقه هاي لی��گ باش��گاهی تیراندازی 
جانبازان و معلوالن کش��ور، با کس��ب مق��ام دوم برای 
س��پاهان اصفهان به پایان رس��ید. بنابر اعالم روابط عمومی 
هیأت ورزش ه��ای جانبازان و معلوالن اس��تان اصفهان، در 
پایان مسابقه هاي مرحله اول، تیم سپاهان با 74 امتیاز به مقام 
دوم دست یافت. تیم های صدرای زیرآب مازندران با 90 و 
س��وم  و  اول  امتی��از،   38 ب��ا  گی��الن  تیران��دازی   تی��م 

شدند.
مرحله اول مس��ابقه هاي لیگ تیراندازی جانبازان و معلوالن 
کشور با رقابت تیراندازان سپاهان اصفهان، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران قزوین، هیأت های جانبازان خوزس��تان، مازندران، 
گیالن، فارس، آذربایجان ش��رقی و تهران در دو گروه آقایان 
و بانوان در مجموعه ورزشی داراب شهرستان ساری به پایان 

رسید.
طب��ق برنام��ه ق��رار اس��ت مرحل��ه دوم این مس��ابقه ها 25 
 آبانم��اه س��ال جاری ب��ه میزبانی س��پاهان اصفه��ان برگزار 

گردد.

 تیم تكواندو هیأت اصفهان براي حضور در جام الحسن 
 اردن، دوشنب���ه هفت���ه ج���اري راه���ي این کشور 

مي شود.
رسول  سنمار،  میالد  حسیني،  علي  ترکیب  با  تیم  این   
زاده،  رستم  میثاق  جنتي،  سهراب  رضایي،  مجتبي   سلطاني، 
 سجاد ب�هزادي، محمد جواد شف�یع زاده، سید ف��رزاد حسیني، 
 یاسر محمدي و مصطفي خ���ردمند راهي این مسابقه ه���ا خواهد

 شد. 
تیم(،  )مدیر  حقیقي  اله  هدایت  )سرپرست(،  غیور  علیرضا 
اکب����ر سعیدي زاده )سرمربي(، داود عب���دالرضایي )مربي(، 
علیرضا موسوي )پزشك( و محمد کشاني )داور( نیز این تیم 
آغاز  مهرماه  روز 28  از  ها  رقابت  این  کنند.  مي  همراهي   را 

مي شود. 
اعزامی  تیم  این  روی  بر  اصفهان  استان  تكواندو  هیأت 
حساب ویژه ای باز کرده به گونه ای که با در نظر گرفتن 
کرده  تزریق  تیم  این  به  را  الزم  انگیزه  و  روحیه   جوایزی 

است.

همراه با گوانجوخبرها

نیمكت

مربی تیم ملی اس��كیت س��رعت بانوان گفت: مسابقه های آسیایی 
گوانجو تجربه بسیار خوبی برای ملی پوشان است و جایگاه اسكیت 
ایران را در جهان باال می برد. هدی احمد بیگی اظهار داش��ت: با توجه به 
انجام تمرین های منظم، اسكیت بازان از آمادگی باالیی بهره می برند و هیچ 
مشكلی برای حضور در مسابقه های جهانی ندارند و به طور کامل آماده 
حضور در این رویداد جهانی هستند. مربی تیم ملی اسكیت سرعت بانوان 
با بیان اینكه امیدوارم نس��بت به س��ال های گذش��ته رتب��ه خوبی را در 
رقابت های جهانی کسب کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر در خصوص 
رس��یدن به رتبه خوب در این مسابقه ها صحبتی را مطرح نمی کنم، زیرا 
تیم های بس��یار خوب با قهرمانان خود در این رقابت ها شرکت خواهند 
کرد، اما تمام تالش خود را برای کسب رتبه ای در شأن اسكیت ایران به 
کار خواهیم بس��ت. احمد بیگی افزود: کس��ب مدال در گوانجو بس��یار 
س��خت اس��ت، اما این تجربه بس��یار خوبی برای اسكیت سرعت ایران 
خواه��د بود. حضور در این رقابت ها در آینده، جایگاه بهتری را در میان 

کشورهای دیگر جهان برای اسكیت سرعت ایران فراهم خواهد کرد.

ناظ��ر کمیته مل��ی المپیك گفت: ب��ا وجود اینكه 
کش��ورهای صاحب ن��ام شمش��یربازی در آس��یا 
هس��تند؛ اما کس��ب م��دال برن��ز قطعی اس��ت. هومن 
کاظمی، تیم ملی شمش��یربازی ایران را خوب ارزیابی 
ک��رد و گفت: به عن��وان ناظر در همه اردوها ش��رکت 
داشتم. بر اس��اس فرم ارزیابی که فدراسیون در اختیار 
 م��ا ق��رار داده ب��ود، وضعی��ت بازیكن��ان را کنت��رل 

می کردم. 
همه اردوها به طور متناوب برگزار ش��د و هیچ وقفه ای 
ایج��اد نش��د. وی در خص��وص انجام تس��ت آمادگی 
جسمانی شمشیربازان خاطر نشان ساخت: بازیكنان در 
اوای��ل برگزاری اردو یك تس��ت انج��ام دادند. 2 هفته 
گذش��ته نیز تس��ت دوم را انجام دادند ک��ه روند رو به 
رش��دی را نسبت به گذشته ش��اهد بودیم. ناظر کمیته 
ملی المپیك با بیان اینكه کس��ب یك مدال برنز در این 
رشته قطعی است، اظهار داشت: کشورهای صاحب نام 

شمشیربازی در آسیا هستند. 
چین در این رش��ته قهرمان جهان است. به همین دلیل 
کار بازیكن��ان ایران��ی مقداری مش��كل اس��ت؛ اما اگر 
مشكلی پیش نیاید، تا 3 مدال نیز می توانیم کسب کنیم. 
وی ش��رایط روحی و جسمی تیم را مناسب دانست و 
گف��ت: تیم اعزامی به گوانجو همان تیمی اس��ت که 2 
ماه پیش در مس��ابقه های آس��یایی کره حضور داشت و 
یك مدال برنز کس��ب کرد. البت��ه 2 بازیكن دیگر نیز با 
اختالف بسیار کمی مدال را از دست دادند. ملی پوشان، 
حریفان خود را به خوبی می شناسند و در میادین زیادی 

نیز حضور داشته اند. 

اصغر قلندري
رئیس فدراسیون دو و میدانی در حضور رئیس سازمان 
تربیت بدنی، از کسب 6 مدال توسط دوندگان ایران در 
بازی های آسیایی گوانجو خبر داد. سید مصطفی کریمی 
در حاشیه مراسم افتتاحیه مجموعه تخصصی دو و میدانی 
آفتاب انقالب و بعد از معرفی ورزشكاران اعزامی این 
رشته به شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانجو، به 
رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: این برای اولین بار است 
که دو و میدانی بعد از 70 سال فعالیت رسمی در کشور، 
صاحب یك فضای استاندارد و ایده آل شده است. وی 
افزود: جا دارد از تالش شرکت تجهیز تشكر کنیم که 
نهایت همكاری را با مجموعه فدراسیون دو و میدانی 
در این رابطه داشته است تا با تكمیل این مجموعه، این 
به  تبدیل  میدانی کاران  و  دو  تمرین  محل  مكان ضمن 
مرکز پرتاب های آسیا شود. رئیس فدراسیون دو و میدانی 
خاطرنشان کرد: طبق برنامه قرار است این مجموعه که 
شامل دو بخش داخل سالنی و خارج از سالنی به همراه 
امكانات تكمیل دیگری است، تبدیل به مرکز پرتاب های 
آسیا شود و در این مورد هم با کنفدراسیون دو و میدانی 
آسیا صحبت شده و قرار است این مجموعه کمپی برای 

تمرین دو و میدانی کاران آسیا شود.
وی ادامه داد: دو و میدانی با داشتن این امكانات و این 
شرایط، برای پیشرفت و توسعه اگر شتاب نداشته باشد، 
باید مسئوالن را مقصر دانست. کریمی در مورد نتیجه های 
گوانجو،  آسیایی  بازی های  در  کاران  میدانی  و   دو 
آسیایی  بازی های  ورودی  امروز  که  تیمی  این  گفت: 
2010 چین را به دست آورده است، بهترین تیم تاریخ دو 
و میدانی کشورمان است و امیدواریم 6 مدال را در این 
رقابت ها بگیرد. دو و میدانی در 36 سال گذشته 6 مدال 
کسب کرده است که این مدال ها می تواند با این تعداد 
نشان برابری کند. وی در ادامه به برنامه های تمرین دو 
و میدانی کاران اشاره کرد و افزود: این ورزشكاران همه 
تالش خود را برای حضور موفق در این بازی ها انجام 
داده اند. در 17 استان اردو داشته اند. رئیس فدراسیون دو 
و میدانی تصریح کرد: قرار است با تكمیل این مرکز به 
صورت متمرکز، دو و میدانی کاران در یك ماه باقیمانده 
تا گوانجو اردوی متمرکز داشته باشند تا بتوانیم بر آنها در 
بحث های مختلف تمرین، مصدومیت، تغذیه و دوپینگ 
نظارت کافی داشته باشیم تا هیچ بهانه ای نداشته باشند. 
با  امیدواریم  و  است  قطعی  گوانجو  برای  ترکیب  این 
پشتیبانی مسئوالن بتوانند نتیجه خوبی در این رقابت ها 
بگیرند. مرحله چهارم و نهایی مسابقه های دو و میدانی 
مجموعه  افتتاحیه  مراسم  همراه  به  کشور،  باشگاه های 
تخصصی دو و میدانی آفتاب انقالب و مرکز تخصصی 
پرتاب های آسیا، با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی و 
مجموعه  شد.  برگزار  اصفهان  آهن  ذوب  تیم  قهرمانی 
و  تمرین  زمین  دارای سالن سرپوشیده،  انقالب  آفتاب 
با داشتن 3 هزار سكوی تماشاچی،  زمین اصلی روباز 
ساختمان امور اداری و سالن بدنسازی است. قرار است 
در آینده با تأمین اعتبار محل اسكان، سالن غذاخوری و 
بسیاری از امكانات دیگر این مجموعه نیز تكمیل شود. 

ارتقاي جایگاه اسكیت ایران 
با حضور در گوانجو

کسب برنز شمشیربازي 
بازي هاي گوانجو قطعي است

کریمی:
در گوانجو 6 مدال می گیریم 

همزمان با نمایش گروه تایگرز
تقدیر از کانگ و قهرمانان پومسه 

در اصفهان 
همزمان با حضور گروه نمایشی تایگرز کره جنوبی در اصفهان، 
 از کانگ شین چ��ال و قهرم���انان پومسه ایران در جه���ان 

تقدیر شد.
این گروه بعد از اینكه در خانه تكواندو در حضور تماشاگران زیادی 

به اجرای نمایش پرداخت، راهی اصفهان شد.
تایگرز در اصفهان بیش از 2 هزار تماشاگر ویژه داشت که شماری از 
نمایندگان مجلس و رئیس فدراسیون تكواندو نیز در میان آنها حضور 
داش��تند. در پایان این نمایش، از سوی فدراسیون از کانگ شین چال 
سرمربی تیم ملی پومسه ایران و نمایندگان و مدال آوران رقابت های 
جهانی ازبكس��تان تقدیر به عمل آمد. این تیم با کس��ب 11 مدال در 
 رده چهارم جهان ایس��تاد که نس��بت به دوره قبل ی��ك پله پایین تر

 بود.

افشین خان، استیل آذين لقمه ای بزرگ است!  به نظر می رسد پشت گلی که فرهاد مجیدی برای استقالل به ثمر رساند 
یك اراده تاریخی وجود داش��ته است. فرهاد مجیدی سومین بازیكنی 
اس��ت که در س��ه بازی متوالی موفق به گلزنی شده اس��ت. پیش از او صفر 
ایرانپ��اک در داربی های 9،8،7 و مهدی هاشمی نس��ب در داربی های 45،44و 
46در سه بازی متوالی دروازه حریف را باز کردند. فرهاد که با این گل به نوعی 
هت تریك کرد تنها بازیكنی بود که در این مسابقه خاص، چنین موقعیتی داشت 
و از آن اس��تفاده ک��رد. اگر به اعداد 6 و 9 هم دقت کرده باش��ید این دو عدد 
نزدیكی زیادی با عدد 3 دارند. مجیدی که بعد از این گل در دقایقی طوالنی با 
خدا راز و نیاز می کرد، بعد از پایان مسابقه حاضر به گفتگو نشد تا روزنامه نگاران 
در انتظار فردا و مصاحبه خبرنگاران نزدیك وی باقی بمانند. باشگاه استقالل 
بازیكنان را از گفتگوهای تلویزیونی منع کرده بود و بنابراین خبرنگاران تلویزیون 
در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی مربیان در گفتگو با یكدیگر علیه این حرکت 
 باش��گاه اس��تقالل مصاحبه کردن��د. ک�اری که ب��ه ظاهر ب�ه درخواس��ت 

منصور پورحیدری انجام شده است.

 رقابت ه��ای لیگ برتر کش��تی در حالی پس از بازی های آس��یایی 
گوانجو آغاز می ش��ود که حضور دو کش��تی گیر خارج��ی در این 
رقابت ها بالمانع اعالم ش��د. رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی در 
حالی پس از بازی های آس��یایی گوانجو آغاز می ش��ود که تاکنون 12 تیم 
برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند. این در حالی است که 
 آیین نامه این رقابت ها توس��ط کم�یته لیگ تهیه ش��ده است و قرار است 
ب��ه زودی ابالغ ش��ود که در این آیین نامه تكلیف حضور کش��تی گیران 
خارجی مشخص شده است و هر تیم می تواند از دو کشتی گیر خارجی 
اس��تفاده کند. رقابت های لیگ برتر کش��تی آزاد و فرنگی اواخر آذرماه با 

حضور هشت تیم در هر رشته، آغاز می شود.

 مدی��ران عامل باش��گاه ها طوماری در حمای��ت از افزایش حق 
پخش تلویزیون��ی لیگ برتر امضا کردند. پی��ش از آغاز مجمع، 
مدی��ران عامل باش��گاه ها،طوماری در حمای��ت از افزایش حق پخش 

تلویزیونی امضا کردند. 
این طومار در پی سخنان علی کفاشیان، رئیس مجمع، بابت افزایش حق 
پخش تلویزیونی باشگاه ها امضا ش��د. مدیران باشگاه ها برای معافیت 
بخش��ی از درآمد مالیاتی طوماری امضا کردند و خواستار این معافیت 

شدند.

طومار حمایت باشگاه ها 
از حق پخش تلویزیوني

ورزش

مجیدي هت تریک کرد
سومین سه گانه تاریخ دربي

حضور دو خارجی در لیگ کشتی 
بالمانع است

سیامک سپندار
طالیی پوشان اصفهان روز جمعه 
ب��رای دومی��ن ب��ار در هفته های 
گذش��ته با گل های بس��یار، یكی 
دیگر از تیم های لیگ برتری را از 
پیش رو برداشتند تا سئوالی اساسی 
را در ذه��ن هواداران خود مطرح 
کنند. شاگردان امیر قلعه  نوعی که 
در هفته دهم مقابل اس��تیل آذین 
ب��ا 5 گل، تیم متم��ول تهرانی را 
به��ت زده کردن��د، روز جمعه 4 
گل وارد دروازه پی��كان کردن��د 
تا ه��واداران اصفهان��ی را در این 
س��ئوال اساسی که آیا روند رو به 
رشد سپاهان آغاز شده  است؟ نگه 
دارند. اگرچه شرایط روحی و جو 
س��پاهان در کنار فشار مطبوعات 
پیرام��ون هزینه ه��ای میلی��اردی 
همچنی��ن  اصفهان��ی،  باش��گاه 
بازیكنان ستاره و به حق توانمند 
تیم اصفهانی در ش��رایط کنونی 
س��پاهان و پیروزی های این تیم 
تأثیر بسیاری دارد، اما با وجود این، 
نمی توان شرایط نامساعد تیم های 
پیش روی س��پاهان در هفته های 
دهم و یازدهم را نادیده گرفت و 
اگر با این شرایط نمره مناسبی به 

سپاهان اختصاص دهیم، در حق 
استیل آذین و پیكان ظلم کرده ایم. 
س��پاهان در ای��ن دو هفته مقابل 
تیم های��ی ب��ه پیروزی های پرگل 
رسید که در نبود برخی بازیكنان 
اصلی خود با حاشیه های بسیاری 
دس��ت  و پنجه ن��رم می کردند و 
همچنین پس از تغییر س��رمربی، 
هنوز در ش��وک تغیی��ر کادر فنی 
تیمشان قرار داشتند و اگرچه این 
دو تیم در شرایط خوبی به سپاهان 
برخوردن��د، اما نمی توان پیروزی 

تیم اصفهانی در این بازی ها را به 
دلیل قدرت صرف طالیی پوشان 
متم��ول اصفهان��ی عن��وان کرد. 
س��پاهان امیر قلعه  نوعی که طبق 
معم��ول در هفته های نخس��ت 
لیگ برتر، آغاز ضعیفی داش��ت، 
با درخش��ش بازیكنان��ش در دو 
هفته گذشته، جایگاه سومی لیگ 
برت��ر را ازآن خود کرده و آن طور 
که قلعه  نوعی قول��ش را داده، در 
هفته های آینده شاهد صدرنشینی 
مجدد س��پاهانی ها در لیگ برتر 

خواهی��م ب��ود؛ جایگاه��ی ک��ه 
طالیی پوشان اصفهان هفته هاست 
درپی آنن��د و آرزوی دیدن رنگ 
آن را دارند. پیروزی های دو هفته 
گذشته س��پاهان در لیگ با توجه 
به بازی های آین��ده تیم اصفهانی 
 می توان��د بهتری��ن بازی های تیم 
امی��ر قلع��ه  نوع��ی در نیم فصل 
نخس��ت لق��ب بگیرد، چ��را که 
چند بازی آینده س��پاهان، شرایط 
تی��م طالیی پوش را دش��وارتر از 
حال حاضر می کند. س��پاهان در 

لیگ  دوازدهم  هفته 
آینده(  )ش��نبه  برتر 
ب��ه مص��اف م��س 
کرمانی می رود که با 
اختالف 3 امتیاز، دو 
سكو پایین تر از تیم 
اصفهانی قرار گرفته 
و ب��ا صمد مرفاوی، 
انگیزه زی��ادی برای 
کسب بیشترین امتیاز 
و بهترین نتیجه از این 
دی��دار دارند. ضمن 

آنكه همواره صمد به عنوان س��د 
در برابر امیرخان قلمداد می شده و 
هر دو در مستطیل سبز حرف های 
زیادی برای گفتن دارند. اگرچه در 

این دیدار خانگی، تیم اصفهانی از 
حمایت تماشاگرانش نیز برخوردار 
است، اما توان مرفاوی برای کسب 
امتیاز از س��پاهان اندک نیس��ت. 
بازیكنان امی��ر قلعه  نوعی پس از 
آن و از هفته س��یزدهم در حالی 
در تبریز به مصاف تراکتورسازی 
می روند که شاگردان فراز کمالوند 
از حمای��ت 80 هزار هوادار خود 
برخوردار هس��تند و قلعه  نوعی 
نمی توان��د این دیدار را آس��ان از 
نظر بگذراند و آن را راحت تلقی 
کند. در هفته چهاردهم هم سپاهان 
به مصاف صبای قم می رود که با 
یك مربی اصفهانی، شناخت قابل 
توجهی از تیم های امیر قلعه  نوعی 
دارد. سپاهان اگرچه از بازی های 
آسان خود بیشترین 
بیش��ترین  و  امتیاز 
تع��داد گل را ب��ه 
دس��ت آورد، ام��ا 
صدرنشینی  ادعای 
تی��م اصفهان��ی در 
حال حاضر با توجه 
ب��ه بازی های آینده 
ای��ن تی��م، چیزی 
خوش��بینانه به نظر 
می رس��د چ��را که 
صدرنش��ینی تیمی 
چون ذوب آهن که با اختالف در 
آن باال جایگاه خودش را در لیگ 
تثبیت کرده، به راحتی فضا را برای 

سایر حریفان فراهم نمی آورد.

موتور سپاهان تازه گرم شده

اصفهان در هفته هاي آتي محك خواهد خورد

 پژمان سلطانی

تیم فوتبال اس��تیل آذین در هفت��ه یازدهم لیگ برتر 
کش��ور، ب��از ه��م 5 گل دریاف��ت کرد. ای��ن تیم در 
هفت��ه قبلی مقابل طالیی پوش��ان اصفهان��ی با نتیجه 
5 ب��ر صفر مغلوب ش��د ت��ا تومباکوویچ س��رمربی 
 اس��تیل آذین س��كان هدای��ت را به افش��ین پیروانی

بسپارد. 
جالب اس��ت بدانید هفته نهم زمانی که استیل آذین با 
گل ه��ای اکبرپور و حس��ین کعبی در مقابل تك گل 
امید ش��ریفی نسب، صنعت نفت آبادان را از پیش رو 
برداشت، افشین خان پیروانی در رسانه های گروهی 
عنوان ک��رد که تیم را از این هفت��ه من ارنج کردم و 
پیروزی به دست آمده را به نام خود زد و تومباکوویچ 
 بیچ��اره را هیچ ک���اره خواند و زم�ان��ی که در دیار 
نصف جهان، تیم پرمهره و ثروتمند اس��تیل آذین زیر 
طوفان س��پاهان کمر خم کرد، افشین پیروانی خود را 
از چشم خبرنگاران ناپدید و رضا شاهرودی بازیكن 
ملی پوش س��ابق پرس��پولیس را به س��الن کنفرانس 

مطبوعاتی فرستاد. 
جو سالن کنفرانس شاهرودی را که برای اولین بار در 
نشس��ت خبری پس از بازی شرکت می کرد، گرفت 
و او صحبت هایی را به زبان آورد که سالن کنفرانس 
 تبدی��ل به س��الن خنده ب��رای خبرن��گاران اصفهانی 

شد. 
رضا مالدینی پرس��پولیس ها پس از باخت س��نگین 
مقابل س��پاهان، ش��رایط ج��وی اصفهان را س��نگین 
دانس��ت و فوالدشهر را شهر کوهس��تانی دانست که 

خبرنگاران در پاس��خ گفتند: شما بهتر است در لیگ 
تهران بازی کنید ت��ا روی بازیكنان نازپرورده تیمتان 
فشار نیاید. یكی دیگر از خبرنگاران با حالتی طنزآمیز 
از ش��اهرودی خواست که برای کس��ب سهمیه آسیا 
ت��الش نكنند به دلی��ل اینكه فاصل��ه 400 کیلومتری 
اصفهان – تهران روی قدرت بدنی بازیكنان اس��تیل 
آذین اثر گذاشت و اگر بخواهید در آسیا مسابقه بدهید 
ممكن اس��ت با آبروی فوتبال ایران بازی کنید، چون 
فاصله و ش��رایط جوی کش��ورها به طور محسوسی 
 با ه��م تفاوت دارد و به ش��دت روی بازیكنان تأثیر 

می گذارد. 
کنفران��س خبری ش��اهرودی به هر ش��كلی به پایان 
رس��ید تا تومباکوویچ از این تیم جدا ش��ود و مقابل 
سایپای البرز افش��ین پیروانی به آرزویش رسید و به 
عنوان نفر اول روی نیمكت این تیم نشست و کشتی 

به گل نشسته استیل آذین را هدایت کرد و با حساب 
5 بر یك بازی را به شاگردان مایلی کهن واگذار کرد 
که این دفعه افش��ین خان نمی توانست این شكست 
را به تومباکوویچ نسبت دهد. باید به این مربی جوان 
گوش��زد کرد که اس��تیل آذین با بازیكنان بزرگی که 
دارد مرب��ی بزرگی نی��ز می خواهد و ب��ه نوعی این 
تیم برای ش��ما لقمه گلوگیری است و با حاشیه های 
فراوانی که اطراف این تیم اس��ت نمی توانید این تیم 

را به جایگاه اصلی برسانید. 
بیش��تر بازیكن��ان، همب��ازی خودتان در تی��م ملی و 
پرس��پولیس بودند که این موض��وع نیز باعث خواهد 
ش��د بازیكن س��االری در تی��م به اوج خود برس��د. 
افش��ین خان از برادر بزرگ خود غالمحسین پیروانی 
الگوبرداری کن که از تیم های پایین و کم حاشیه ای 
مثل فجر سپاسی ش��یراز آغاز کرد و به تیم ملی امید 

رسید.
اس��تیل آذین تیم ریش��ه داری نیست و فقط از لحاظ 
مال��ی نس��بت به بیش��تر تیم ها برت��ری دارد و برای 
کسب عنوان قهرمانی پول همه چیز نیست، بلكه یك 
تی��م باید از نظر مدیریت باش��گاهی، کادر فنی قوی، 
بازیكان با انگیزه و دارای تعصب و هواداران پرشور، 
در س��طح باالیی باشد. افشین خان، استیل آذین برای 
تجربه مربیگری شما تیم مناسبی نخواهد بود و با این 
نیتجه هایی که به دس��ت می آورید کارنامه مربیگری 
خود را از بین می برید. بهتر است شما چند سالی به 
عنوان دس��تیار در تیم های لیگ برتری حضور داشته 
 باشید و زمانی که تجربه کسب کردید جا پای بزرگان

بگذارید!

پیروزی تیم های اصفهانی
شکست پرسپولیس در دربی 69

 زاینده رود 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفه��ان با بردی که مقابل 
ملوان بندرانزلی در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور 
ب��ه دس��ت آورد؛ اصفهان را به مقصد عربس��تان جهت 
بازی برگشت مقابل با الهالل، ترک کرد. ابراهیم زاده در 
دیدار با ملوان بندرانزلی از ابتدا حس��ین ماهینی و سید 

جالل رافخایی را در ترکیب تیمش قرار داد. 
ذوب آه��ن هر چه می خواس��ت در 15 دقیقه اول این 
مس��ابقه به آن رس��ید و س��ه گل متوالی درون دروازه 
حری��ف جای داد. س��ید محمد حس��ینی، س��ید جالل 
رافخایی و س��عید ساالرزاده )بازیكن حریف( شادی را 
ب��رای هواداران ذوب آهن به ارمغان آوردند پس از این 
برت��ری، ذوبی ها ب��ه خوبی بازی را در کنترل داش��تند 
ت��ا به رختكن برون��د. ناگفته نمان��د ملوانی ها در نیمه 
نخس��ت موقعیت های گلزنی داش��تند، اما نتوانستند از 

این فرصت ها اس��تفاده کند. مهمترین موقعیت گل آنها 
ضرب��ه مهرداد اوالدی بود که ب��ه تیرک عمودی دروازه 
ذوب آهن برخورد کرد. با ش��روع نیمه دوم ش��اگردان 
ابراهیم زاده از تم��ام منطقه های زمین به طور مطلوب 
اس��تفاده کردند و ب��ازی را در اختی��ار گرفتند. در این 
دیدار س��ید محمد حس��ینی مدافع راست ذوب آهن به 
خوبی به خط حمله اضافه شد، اما در چند صحنه پشت 
این بازیكن خالی مان��د و مهاجمان ملوان به خصوص 
مهرداد اوالدی صاحب موقعیت گلزنی ش��دند. ابراهیم 
زاده در 15 دقیق��ه پایان��ی زمانی که مل��وان ذوب آهن 
را تحت فش��ار قرار داده بود؛ دس��ت به تعویض زد و 
به نوعی با آوردن ایگور کاس��ترو، محمد قاضی و سینا 
عش��وری، تا حدودی تمایل داش��ت جریان بازی را در 
دست داشته باشد و از موقعیت های گل نهایت بهره را 
 ببرد. این بازیكنان به ترتیب به جای اسماعیل فرهادی، 

س��ید جالل رافخایی و قاس��م حدادی ف��ر )کارت زرد 
دریافت کرد( وارد زمین ش��دند. آن چیزی که بیشتر در 
این دیدار به چش��م می خورد این بود که ذوبی ها زیاد 
خود را به آب و آتش نمی زدند تا بیش��تر توان خود را 
برای بازی برگشت با الهالل بگذارند. در دیگر دیدارها 
استیل آذین با حساب 5 بر یك مغلوب سایپای البرز شد. 
ش��هرداری تبریز یك بر 3 از میزبانش راه آهن شكست 
خورد، مس کرمان با 2 گل بر نفت آبادان غلبه کرد، تیم 
اس��تقالل تهران در حضور نود هزار تماشاگر ورزشگاه 
آزادی با تك گل فرهاد مجیدی در شهرآورد 69 تهران، 
تیم پرسپولیس تهران را از پیش روی برداشت و این بار 
آبی پوشان تهرانی شاگردان علی دایی را شكست دادند 
و در داربی های این دو تیم، استقالل پیروزی هایش را 
به عدد 21 رساند، سپاهان اصفهان در یك بازی پر گل 
تیم قعرنشین پیكان قزوین را با حساب 4 بر 2 شكست 
داد. نفت تهران بدون گل مقابل صبای قم متوقف ش��د. 
پاس همدان یك بر دو بازی را به شاهین بوشهر واگذار 
کرد و دیدار تیم های فوالد خوزس��تان و تراکتورسازی 

تبریز با تساوی یك بر یك به پایان رسید.

پیروزی سپاهان 
در بازی های اخیر به 
دلیل قدرت صرف 
طالیی پوشان متمول 

اصفهانی  نیست
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مرکزی، طبقه اول
یک شنبه25 مهر1389/ 9 ذالقعده 1431/ شماره Sunday 17 October 2010    371)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

حضرت زهرا )س(:
خدای تعالی پرهیز از افترا و 
دشنام را برای دور شدن از 
لعنت واجب فرمود و دزدی را 
منع کرد تا راه عفت پویند.

ب��ه گ��زارش ایلن��ا، وحید نیكخ��واه آزاد 
)فیلمس��از س��ینمای کودک( با اشاره به 
برگزاری جشنواره فیلم کودک گفت: من 
از برگ��زاری این جش��نواره خیلی راضی 
نیس��تم و به نظر می رس��د جشنواره جدا 
از جریان کلی س��ینمای ک��ودک برگزار 
می شود. وی ادامه داد: باید از خود پرسید 
اگر جش��نواره، نباش��د چه اتفاقی می افتد 
تصور می کنم هی��چ تفاوتی نمی کند زیرا 
امروز در حوزه س��ینمای کودک سیاستی 
وجود ن��دارد که خوب یا بد باش��د و از 
طرفی جش��نواره فقط یك ویترین است. 
نیكخ��واه اف��زود: از 16 فیل��م حاضر در 
جش��نواره 9 فیلم توس��ط بخش دولتی و 
هفت فیلم توسط بخش خصوصی ساخته 
ش��د و از آنجا که بخ��ش دولتی تمایلی 
به بازگش��ت س��رمایه ندارد؛ فیلم جذاب 
نمی س��ازد و این اولین اشتباه است، زیرا 
در سینمای کودک مخاطب خاص و فیلم 

غیرجذاب معنا ندارد. 
نیكخواه آزاد با اش��اره ب��ه عملكرد دولت 
در حوزه س��ینمای کودک گفت: در زمان 
مدیریت محمد بهش��تی، دولت خود ابتدا 
فیلم جذاب س��اخت که نمونه آن ش��هر 
موش ه��ا بود و بعد پخش وارد ش��د. در 
آن زمان آنقدر فیلم کودک توس��ط بخش 
خصوصی و دولتی س��اخته شد که دیگر 

فضایی برای اکران آنه��ا نبود و به همین 
 دلی��ل آن فیلم ه��ا س��وختند. وی ادام��ه 
داد: مس��ئوالن جدید نزدیك به یك سال 
اس��ت که در حوزه س��ینما ب��ه روی کار 
آمده ان��د اما آی��ا تاکنون از پیشكس��وتان 

دعوت کردند تا نظر خود را بدهند. 
)تهیه کنن��ده س��ینما(  طائرپ��ور  فرش��ته 
 نی��ز درب��اره وضعی��ت س��ینمای کودک 
گفت: امروز س��ینمای کودک در اضطرار 

است. برگزاری این جشنواره یك حداقل 
در سینما است. با این روند اکران و تبلیغ، 
سینمای کودک دیگر نمی تواند ادامه دهد 
و اگر این بار زمین بخورد نمی تواند بلند 

شود. 
 تهیه کنن��ده فیل���� م نخ�����ودی ادام��ه 
داد: سیاس��ت گذاران کالن و مس��ئوالنی 
که آن باال نشس��ته اند به دنب��ال ارائه آمار 
هس��تند، در حالی که حف��ظ آمار صوری 

نمی تواند کمكی بكند. دولت وظیفه دارد 
در این بخش سرمایه گذاری کند. 

طائرپور با اش��اره به عدم مشارکت آموزش 
 و پ��رورش در ح��وزه س��ینمای ک��ودک 
افزود: امروز بخش خصوصی جرأت نمی کند 
ک��ه در این حوزه وارد ش��ود و دولت باید 
ش��رایط را مهیا کند. دولت باید مشكل های 
امروز سینما را بپذیرد و برای جبران خسارتی 
که در سینما دارد؛ یارانه و کمك بدهد مگر 
آنكه برای دولت مهم نباشد که کودکان امروز 

چه چیز نگاه می کنند. 
طائرپور با اش��اره به ل��زوم تصحیح روند 
اکران گفت: البت��ه دولت نباید به صورت 
مستقیم وارد این حوزه شود، بلكه باید با 
استفاده از نظر کارشناسان اکران را سامان 
دهد و اگ��ر با این وضعیت اکران مخالف 
اس��ت نباید تعداد زیادی پروانه س��اخت 
بده��د. مس��عود احمدی��ان دبیر بیس��ت 
 و چهارمی��ن جش��نواره فیلم ک��ودک نیز 
گفت: جش��نواره فیلم کودک نشان داد که 
دغدغه درباره سینمای کودک وجود دارد و 
معتقدم این سینما زنده است و فیلمسازان 
نیز کار خود را می کنند، اما اینكه این آثار 
به خوبی عرضه و اکران نمی شود ربطی به 
جشنواره ندارد. من معتقدم اکران نباید به 
بخش خصوصی سپرده شود و دولت باید 

در آن دخالت کند. 

فیلم سینمایی »بدرود بغداد« به استناد پایگاه 
رسمی آکادمی اسكار، در فهرست فیلم های 
خارجی زبان اسكار 2011 به ثبت رسیده 

و گزارش نش��ریه هالیوود ریپورتر مبنایی 
برای رد این واقعیت نیست. 

به گزارش ایلنا، ش��فیع آقامحمدیان مدیر 
عامل »مرکز گس��ترش س��ینمای مستند و 
تجربی« ضمن اظهار این مطلب افزود: ما 
تمام مرحله های قانونی ثبت »بدرود بغداد« 
در فهرست اس��كار را انجام دادیم. ضمن 
اینكه صداگ��ذاری »دالبی س��اراند«، قطع 
نگاتی��و و کپی فیلم هم ص��ورت پذیرفته 
است. وی با اش��اره به برخی جوسازی ها 
پیرامون نماینده س��ینمای ایران در اسكار 
2011 تصریح کرد: ما از برخی رس��انه ها 

گله مند هس��تیم که با گذر از اخبار رسمی 
و تأیید ش��ده، به انع��كاس گمانه زنی ها و 
گزارش های موضوعی می پردازند. هالیوود 
ریپورت��ر در گزارش خود، ب��ا نگاهی به 
وضعیت اکران و فروش داخلی و جهانی 
برخ��ی از فیلم های آس��یایی، به پیش بینی 
موفقی��ت احتمال��ی این آث��ار در انتخاب 
نهایی 5 فیلم برگزیده خارجی زبان اسكار 
پرداخته و طبیعی است که در این گزارش، 
اشاره ای به فیلم »بدرود بغداد« نشده باشد. 
چرا که اکران این فیلم به تازگی آغاز شده 
و هنوز میزان اس��تقبال مخاطبان سینمای 

ای��ران و جهان از این فیلم و میزان فروش 
آن و... مش��خص نشده است. آقامحمدیان 
افزود: مبنای انتخاب نهایی فیلم ها توسط 
آکادمی اس��كار، پیام فیل��م و کیفیت فنی 
و هنری آن اس��ت، نه گزارش موضوعی 
رس��انه ها و بدیهی اس��ت که مقاله منتشره 
در نش��ریه »هالیوود ریپورتر« در مقام یك 
گ��زارش اقتصادی ِصرف از موفقیت چند 
فیلم آسیایی در عرصه داخلی و بین المللی 
و گمانه زنی تا آغاز برپایی مراس��م اسكار 
باقی مانده و مبن��ای رأی اعضای آکادمی 

قرار نمی گیرد. 

مديران به آمار دلخوش کرده اند 

مراس��م افتتاحی��ه زنگ س��ینما، همزمان با 
والدت حض��رت ام��ام رض��ا )ع( توس��ط 
جمع��ی از هنرمن��دان برجس��ته س��ینما و 
تلویزیون کش��ور، در پردیس سینمایی ملت 

برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا از مؤسس��ه تصویر ش��هر، 
برنامه زنگ س��ینما در راس��تای هدف هایی 
س��ینمای  تولی��دات  از  حمای��ت  چ��ون: 
ک��ودک و نوج��وان، ایجاد اوق��ات فراغت 
 س��الم در فضایی امن ب��رای دانش آموزان، 
رونق بخشی س��كانس های صبح سینماها، 
ترغیب فیلم سازان ژانر کودک و نوجوان به 
ت��داوم تولید در این زمینه و حضور هر چه 
بیش��تر خانواده ها به همراه فرزندان خود در 

سینما برگزار می شود. 
ای��ن ط��رح از تاری��خ 27 مه��ر لغایت 15 
اس��فند ماه 89 ب��ا نمایش فیلم ه��ای تولید 
ش��ده در حوزه س��ینمای کودک و نوجوان 
رازی،  تماش��ا،  مل��ت،  پردیس ه��ای  در 
 آزادی، فرهن��گ و فرهنگس��راها برگ��زار 

می شود. 
در این طرح که به همت س��ازمان فرهنگی 
هنری ش��هرداری تهران برگزار خواهد شد، 
پیش بینی می ش��ود بی��ش از 200 هزار نفر 
از دان��ش آم��وزان مدرس��ه های ابتدایی و 
راهنمایی ش��هر تهران، تحت پوش��ش قرار 
گرفت��ه و در س��اعت صبحگاهی س��ینماها 
که س��انس های کم درآمد سالن های نمایش 
می باشد، در محیطی امن و مفرح به تماشای 
فیلم های مناسب با رده سنی خود بنشینند. 
بخش قابل توجهی از هزینه ایاب و ذهاب، 
پذیرایی، بلیط س��ینما و همچنین اختصاص 
بس��ته های فرهنگ��ی ب��ه دانش آم��وزان از 
جمله حمایت های س��ازمان فرهنگی هنری 
ش��هرداری از دانش آموزان و مدارسه ها در 
این طرح خواهد بود. مراسم افتتاحیه زنگ 
س��ینما روز سه ش��نبه 27 مهرماه با حضور 
جمعی از فیلمس��ازان ژان��ر کودک و جمع 
زیادی از دانش آموزان در پردیس سینمایی 

ملت برگزار خواهد شد.

زنگ سينما همزمان با 
 والدت حضرت 

امام رضا )ع( به صدا 
در مي آيد 

روزی بود...

پ��س از چن��د س��ال وقفه ب��ا حمایت 
مس��ئوالن مرک��ز هنره��ای نمایش��ی، 
توس��ط کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، 
جلس��ه های نقد و بررسی نمایش های 
جشنواره های استانی تئاتر فجر برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی 
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، مس��ئول 
رواب��ط عموم��ی ای��ن کانون گف��ت: با 
گذش��ت چند س��ال وقف��ه در برگزاری 
جلسه های نقد و بررسی جشنواره های 
تئاتر استانی، پس از تغییرهای مدیریتی در 
مرکز هنرهای نمایشی و همكاری مرکز 
هنرهای نمایش��ی، مقرر شد جلسه های 
نقد و بررسی نمایش های شرکت کننده 
در بخش مس��ابقه جش��نواره های تئاتر 

استانی برگزار شود. 
مصطف��ی محم��ودی اف��زود: پ��س از 
بررس��ی های صورت گرفته در هیأت 
مدی��ره کانون و با توجه به ش��رایط هر 
اس��تان و توانایی ه��ای منتق��دان عضو 
تشكل صنفی، فهرست نمایندگان کانون 
برای شرکت در جشنواره های مختلف 
اس��تانی تكمیل و به امور اس��تان های 

مرکز هنرهای نمایشی ارسال شد. 
اس��اس  همی��ن  ب��ر  داد:  ادام��ه   وی 
به��زاد صدیق��ی از روز چهارش��نبه 28 

مهرماه جاری در جشنواره تئاتر استانی 
کرمان جنوبی و در ش��هر جیرفت، علی 
جعفری نیز در همان تاریخ در جشنواره 
استانی گلستان و در شهر گرگان، بابك 
فرج��ی از روز ش��نبه اول آب��ان ماه در 
جشنواره کرمان شمالی در شهر کرمان و 
سید علی تدین صدوقی از روز دوشنبه 
س��وم آبان ماه در در ش��هر قم حضور 
یافته و تمام نمایش های شرکت کننده 
در بخش مس��ابقه این جشنواره را مورد 

نقد و بررسی قرار می دهند. 
مس��ئول رواب��ط عموم��ی کان��ون ملی 
منتقدان تئاتر ایران گفت: 27 استان دیگر 
نیز در آبان ماه س��ال جاری مبادرت به 
برگزاری جشنواره تئاتر استانی خواهند 
کرد که اسامی منتقدان شرکت کننده در 
این استان ها نیز به تدریج اعالم خواهد 

شد.

جلسه هاي نقد جشنواره هاي استاني تئاتر 
فجر، در تمام استان ها 

برگزار مي شود 

آقا محمدیان: 
مبناي انتخاب نهايي فیلم ها توسط آکادمي اسکار، پیام فیلم و کیفیت فني و هنري آن است 

 مهدی رفائی

از اوایل مهرماه س��ال جاری نمایشگاه جهاد خدمت رسانی شهرداری اصفهان با شعار »هشت سال 
دفاع مقدس، هش��ت س��ال جهاد خدمت رسانی« آغاز به کار کرد و مراس��م افتتاحیه آن با حضور 
مسئوالن ارشد استان، مدیران الیق شهرداری و حضور میهمان ویژه، مشاور عالی مقام معظم رهبری 
»سرلش��گر سید رحیم صفوی« برگزار گردید. این نمایشگاه از بدو افتتاح با حضور چشمگیر مردم 
رو به رو شد و هزاران نفر در مدتی کوتاه در وظیفه ها و دستاوردهای شهرداری اصفهان سیری بلند 
کرده و از نمایشگاه جهاد خدمت رسانی واقع در خیابان کاوه بین سازمان قطار شهری و ترمینال کاوه 

در محل ایستگاه شماره یك مترو بازدید نمودند.
اصفهان گنجینه گرانبهایی از زیباترین آثار تاریخی جهان اس��ت که راز فروغ و جاودانگی این شهر 
از افكار بلند حكیمان و شعرا تا هنرمندان این آب و خاک کشیده شده است و اینك در تكامل این 
اندیشه بلند، مجموعه مدیریت شهری اصفهان با خدمت های بی نظیر و ارزنده و با عزمی راسخ و 
خس��تگی ناپذیر در پناه توکل و پش��توانه مدیریت جهادی دفاع مقدس این اقتدار را به اوج رسانده 
اس��ت و در هشت سال گذشته ش��اهد اتفاق های بزرگ و پروژه های عظیم، بی نظیر و چشم نواز 
فرهنگی، اجتماعی و عمرانی در اصفهان بوده ایم که بی شك مجموع این دستاوردها و انجام بی نظیر 
وظیفه ها، ش��هرداری و مدیریت شهری اصفهان را در ردیف مبتكرترین، خالق ترین و پرکارترین 
کالنشهرهای کشور قرار داده است و افتخارهایی توسط این مجموعه پدید آمده که در طول تاریخ 

مدیریت شهری ایران بی نظیر و بی مانند است.
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان در پرتو نمایشگاه »جهاد خدمت رسانی« که روایتگر هشت سال 
تالش شهرداری اصفهان طی سال های 89-81 است. گریزی هر چند ناقص بر اندیشه های مدیران 
ش��هری اصفهان زده اس��ت که البته تالش و دستاورد آنها عظیم و در توان نمایش در یك نمایشگاه 

گنجانده نمی شود.
غرفه به غرفه در نمایشگاه جهاد خدمت رسانی شهرداری اصفهان

 به ایس��تگاه ش��ماره یك مترو اصفهان در جوار ترمینال کاوه و س��ازمان قطار ش��هری اصفهان که 
می رس��یم یك تلویزیون ش��هری اطالع ها و تصویرهای گویایی از نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 
به ما می دهد که نگاه هر عابری را متوجه نمایش��گاه می سازد. در ورودی نمایشگاه یك سازه بلند 
 بادی نمایش��گر آرم  آبی رنگ شهرداری اصفهان نصب ش��ده است. گروه اطالع رسانی که به حق 
خدمت های ارزنده ای را در طول برگزاری نمایشگاه متحمل می شوند، راهنمای مسافران اتوبوس 
هستند تعجب نكنید! شما در مرحله اول سوار اتوبوس های مدرن شرکت واحد می شوید و در چند 
متر جا به جایی تا رس��یدن به کیوس��ك اطالع رسانی در اتوبوس از طریق مانیتور بزرگ یك کلیپ 
از خدمت ها و دستاوردهای شهرداری تماشا می کنید. مدت این کلیپ ابتدا 5 دقیقه بوده است که 
برای آزرده نشدن خاطر شهروندان و انتظار نكشیدن برای ورود به نمایشگاه به 3 دقیقه تقلیل یافته 
اس��ت. این فیلم کوتاه حاوی تصویرهای زیبایی از بناهای تاریخی اصفهان، پارک ها و فضای سبز، 
خدمات ش��هری، اتوبوسرانی، تاکس��یرانی، میدان ها و نمادهای زیبای شهری، ساختمان شهرداری، 
کنت��رل ترافیك، معاینه خودروها، میدان های میوه و تره بار و مواد غذایی، ایس��تگاه های دوچرخه 
سواری، نقشه کشی شهری، جلسه های شهرداری، طرح های عمرانی عظیم شهرداری، ناوگان جمع 

آوری زباله و دهها تصویر بكر و ممتاز و چشم نواز از شهر اصفهان است.
فضای باز و کیوسک اطالع رسانی 

 زمان��ی که در مس��یری کوتاه از فضای کلیپ نمایش داده ش��ده در اتوبوس خارج می ش��وید، در 
رو به روی کیوس��ك اطالع رس��انی و در فضای باز می توانید به تماشای تصویرهای بزرگ عكس 
شهدا و همچنین نقشه چند متری تفكیك شده قسمت های نمایشگاه و مسیرهای حرکت بپردازید 
و از ماشین های پارک شده در محوطه بازدید کنید این ماشین ها شامل: اولین تاکسی های قدیمی 
شهر، بنز تشریفاتی قدیمی شهرداری به رنگ مشكی، تاکسی های جدید، ون های جدید مسافربری، 
تاکسی های قدیمی، ماشین های نجات و غواصی، ماشین آالت و ادوات آتش نشانی، ماشین آالت 

حمل زباله، ماشین برف روب، ماشین آب پاشی و تنظیف جدول ها و ... است.
در کیوسك اطالع رسانی برادران پرتالش این واحد عالوه بر ارائه نقشه راهنمای نمایشگاه و ارائه 

 مس��یرها، به ارائه کتاب قصه کودک و یادبودهای نمایش��گاه پرداخته و همچنین از طریق این واحد 
می توانید کارت های الكترونیكی حمل و نقل را به قیمت هزار تومان دریافت کنید.

گذر صدساله )گذرگاه تاریخ خدمات شهرداری(
در بازدید از نمایشگاه داخلی، ابتدا وارد گذر صدساله می شوید، با دربی چوبی و مجموعه ای بی 
نظیر از معماری قدیمی، کاه گل و طاق و چشمه با طاقچه هایی زیبا مزین به صنایع دستی و پارجه 
های سنتی اصفهان، وسایل قدیمی و تابلوهای چشم نوازی که صد سال تاریخ شهرداری اصفهان را 
در قالب تصویرها، نقاشی، عكس و اسناد به شما نشان می دهند. گذر صدساله مجموعه چند داالن 
به طول حدود 100 متر است که بر دیوارهای خود سنگینی صدها قاب از تصویرها و اسناد را دارد 

که تاریخ خدمات شهرداری اصفهان را یدک می کشند.
سال های بدون بلدیه در گذر صدساله نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 

راستی وقتی بلدیه هم وجود نداشت چه برسد به شهرداری، شهر چگونه بوده است؟ شهر چگونه 
مدیریت و اداره می شده است؟ در قسمت اول داالن گذر صدساله با عكس ها، نقاشی ها و اسناد 
این دوره آش��نا می شویم و می فهمیم که ایجاد نخستین تش��كیالت اداری و مالی به داریوش اول 
هخامنشی برمی گردد و در آن زمان شهربان نماینده شاه در شهر بوده است تا در دوره ساسانیان به 
دلیل افزایش قدرت دولت مرکزی، تشكیالت مستقل شهرها سرکوب شدند و  پس از ورود اسالم 
در قرون متمادی، شهرداری و اداره شهر توسط افرادی صورت می گرفت که از قدرتمندان یا خیران 

شهر بودند، ولی خبری از بلدیه نبود و در شهر بدون بلدیه اعمال زیر حاکم بود.
 هر کس به س��لیقه خود درب خانه، کوچه، محله و درب دکان خود را تمیز و آبپاش��ی، تسطیح و 

تعمیر می کرد.
 حاکم شهر در نرخ ارزاق و درستی کار کسبه و اداره مالیه یعنی نبض اقتصاد شهر دست داشت.

 حاکم شهر گاهی برای خودنمایی برخی خیابان های مهم شهر را تسطیح و تعمیر می کرد.
 در این ش��هر بی بلدیه در اصفهان قدیم مهم ترین و بارزترین جلوه ش��هری، شاید تعدادی افراد 
بودند که صبح و بعد از ظهر مش��ك آب به دس��ت یا بر دوش، گذرگاه های تنگ و خاکی ش��هر را 

آبپاشی می کردند.
 در دوره قاجار اداره مدیریت ش��هری به محتسب، چند نفر نایب، چند نفر سپور و چند نفر سقا، 
ختم می ش��د که تنها بر نظافت و مدیریت ش��هری اطرف آثار تاریخی اصفهان و چند خیابان مهم 

نظارت داشتند.
در گ��ذر صدس��اله تصاویری از ش��هر ب��دون بلدیه می بینید و تصاویر نقاش��ی ش��ده آن زمان از 
چهلس��تون، مناره های ش��هر در صد س��ال پیش، خشكسالی زاینده رود در س��ال 1288 )ه.ش( و 
 همچنین اولین نقش��ه ترس��یمی اصفهان اثر پاس��كال کوس��ت به س��ال 1346 )ه.ش( از منظر شما 

می گذرد. 
نقاش��ی ها و تصاویر دوربین های ابتدایی س��یاه و سفید از عالی قاپو، پوشش زنان اصفهان در عهد 
قاجار و عمارت های تخریب شده توسط »ضل السلطان« حاکم سفاک اصفهان، عمارت های نابود 
شده و زیبایی از اصفهان قدیم، نظیر عمارت نمكدان، آیینه خانه، حمام خسروآقا، باغ زرشك، قلعه 
تبرک، کاخ جهان نما، کاخ هفت دست، مجسمه شیر دختر و حوض چهلستون، عمارت شیرخانه، 
س��ردر عمارت هشت بهشت و کاخ سرپوش��یده که تصاویر دوره آبادی و وجود آن قبل از ویرانی 
توسط حاکم جبار وقت اصفهان را در برمی گیرد و شما را به فضای آن دوران می برد نیز از تابلوهای 

این قسمت است.
نقاشی های بی نظیر پاسكال کوست

در گ��ذر صدس��اله و قب��ل از ورود به دوران بلدیه، نقاش��ی های بی نظیر »پاس��كول کوس��ت« از 
می��دان نقش جهان، برج ه��ای کبوترخانه و تصاوی��ری از »هانری ویوله« نقاش مش��هور اروپایی 
از من��ار باقوش��خانه، چهارباغ قدیم )تنها خیابان مهم آن زمان( چش��م نواز اس��ت. همچنین اولین 
نقش��ه ش��هری رس��می اصفهان برای آغاز به کار بلدیه که توس��ط »چیریكوف« روس��ی در س��ال 
1238 )ه.ش( کش��یده ش��ده اس��ت و همچنین چندین اثر تابلوی مینیاتور زیب��ای مكتب اصفهان 
 ک��ه در آن زمان ترس��یم ش��ده، کام��ل کننده مجموع��ه گذر صدس��اله در دوران قبل از تأس��یس 

بلدیه است.

جهاد خدمت رسانی، سرودن آهنگ توسعه بر خاك سپاهان 


