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به مناس��بت روز جهانی غذا، 
پنجمین همایش صنعت غذا 
در تاالر ابن سینا دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان برگزار شد. 
در این همایش معاون سیاسی 
اس��تانداری اصفهان  امنیت��ی 

گفت: بخشی از حوزه تأمین مواد غذایی استان به کشاورزی...
سراسري / صفحه2

 تأمین اجتماعي به بیمه شدگان 
كمكهزينهازدواجميدهد

ارزيابي معاون وزير خارجه ايران 
ازسفرنوريالمالكيبهتهران

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:
گسترشصنايعغذايیدراستان

مشكل157هزاركشاورزراحلمیكند
یک پژوهشگر علوم دینی گفت: امام رضا )ع( 
مشخصات یک شیعه واقعی را عمل از رفتار ائمه 
)ع( می دانند، چون برخی با وجود ادعای پیروی 

از ائمه، در عمل اینگونه نیستند.
حجت االسالم »سیدکاظم ارفع« در گفتگو با ایرنا 
افزود: بهترین الگو و اسوه برای پیروان مکتب 
اهل بیت )ع(، وجود پیامبر و ائمه معصومین)ع( 
هستند و در ایام میالد ثامن الحجج )ع(، بررسی 
سیره عملی و رفتاری آن امام می تواند بهترین 

الگو برای زندگی ما باشد. 
زن�����دگی  سی�����ره  از  بخشی  گفت:   وی 
امام رضا )ع( مربوط به مدینه و بخشی دیگر 
مربوط به مسافرت اجباری و تحمیلی از مدینه 
به طوس است که در طی آن اتفاق هایی افتاد و 
امام آموزه های ارزشمندی را از جهت رفتاری با 

مردم و همراهان خود نشان دادند. 
این استاد حوزه اظهارداشت: امام رضا )ع( بدون 
از  را  راستین  پیرو  و  واقعی  تعارف یک شیعه 
دارند  را  پیروی آن حضرت  ادعای  کسانی که 
ارادت  ابراز  بسیاری  چون  اند.  کرده  مشخص 
به ائمه )ع( دارند اما در عمل از رفتار ائمه )ع( 
پیروی نمی کنند و فقط مدعی ارتباط و ارادت 

هستند. 
 ارف���ع با بیان این مطلب که وجود ح���رم 
خدا  که  است  منتی  ایران،  در  )ع(  رضا  امام 
برای دوستان  پناهگاه خوبی  ما گذاشته و  بر 
معتقدیم  ما  گفت:  داده،  قرار  حضرت  آن 
همین جمعیت هایی که گاهی حجاب کامل 
انجام  در  نیز  برخی  و  کنند  نمی  رعایت  را 
می کنند؛  کوتاهی  دینی  وظایف  و  عبادات 
مقدمه ای  هشتم  امام  حرم  در  حضورشان 
برای وارستگی آنان است. ولی از طرف دیگر 
نباید دچار عجب و غرور شوند و فکر کنند 
با زیارت کردن حرم آن امام، از گناهان پاک 

می شوند. 

واریز یارانه ه��اي نقدي امروز 
در سه استان خراسان رضوي، 
شمالي و جنوبي آغاز خواهد 
شد. بر اساس اعالم مسئوالن، 
شهروندان تا اطالع  ثانوي اجازه 
برداشت این مبلغ را نخواهند 

داشت. به گزارش ایلنا، واریز یارانه هاي نقدي از امروز در این سه ...
سراسري / صفحه2

ف���ارس،  گ������زارش  ب��ه 
حجت االسالم جعفر مرتضوی 
اظهار داش��ت: این س��امانه با 
هدف ایجاد ارتباط مس��تمر با 
مخاطب��ان گفتمان های دینی و 
برای پاسخگویی به سئوال های 

شبهات دینی فعال شده است. وی با اشاره به توزیع... 
شهرستان/ صفحه4

در سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي؛
81هزارتومانيارانهنقديبه
حسابهرنفرواريزميشود

مديركل تبلیغات اسالمي چهارمحال و بختیاري خبر داد:
راهاندازيسامانهپاسخگوييبه

شبهاتديني

 قم براي حضورمقام معظم رهبری 
لحظه شماري مي كند
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صفحه 2

پژوهشگر علوم ديني: 
شيعهواقعيدرعملاز
رفتارائمهپيرويميكند
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آگهی فراخوان
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

ضمنًا لیست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری 
مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج می گردد.

سايرموارد:

پايان  تا  اول  نوبت  آگهی  نشر  تاريخ  از  اسناد:  دريافت  زمان   -1
ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(

2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به 
آدرس WWW.esfahansteel.com مراجعه فرمائید.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

65-89مناقصه1
پنج رديف 

سردكن كمپرسور 
دماگ

 89/8/489/8/18

مناقصه بین 2
المللی

89/70
خريد 

 1/000/000
كیلوگرم پودر 

قالب ريخته گری

89/8/589/8/30

روابطعمومیذوبآهناصفهان

روابطعمومیمنطقهدوعملياتانتقالگاز

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نمايد.

شركت انتقال گاز ايران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد خدمات تأمین 110 دستگاه خودروی سبک شامل 
)سواری، وانت، استیشن( و 40 دستگاه خودروی نیمه سنگین )مینی بوس هیوندا( مورد نیاز منطقه را از طريق مناقصه عمومی 

واگذار نمايد. جهت كسب اطالعات بیشتر از شرايط مناقصه و متقاضیان به سايت های اينترنتی زير مراجعه فرمائید.
WWW.SHANA.IR                                       WWW.NIGC-NIGTC.IR

تاريخ انتشار نوبت اول: 89/07/27                                تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/07/28 

برآورد)ريال(تضمین )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

توسعه شبکه فاضالب دهنو در 89-3-291
منطقه سه شهر اصفهان

52/000/0001/029/858/461جاری

احداث مخزن و شیرخانه 89-3-292
2000 مترمکعبی اردستان

12/000/0001/557/881/442عمرانی

 مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: پايان وقت اداری مورخ 89/8/8
 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يکشنبه 89/8/9
      www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتی 

 شماره تلفن: 0311-6680030
شركتآبوفاضالباستاناصفهان

مناقصه لوله گذاری فاضالب واحداث مخزن

آگهی شناسایی و ارزیابی كیفی پیمانکاران شماره آگهی 87390016   شماره مجوز: 245278

به افراد مخصوصاً بچه ها آموزش دهید به 
سیم پاره و لخت شده دست نزنند.

میالد هشتمین اختر تابناك امامت بر همگان مبارك باد

ت اول
نوب

نوبت اول

شركت انتقال گاز ايران
منطقه دو عملیات انتقال گاز
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ايران

محمد کاظم زاده

ب��ه هر ش��کل ک��ه به س��فر ریاس��ت 
جمهوری کش��ورمان به لبنان بنگریم و 
با هر معی��اری که آن را مح��ک بزنیم؛ 
نم��ی توانیم به واقعیت ها و نتیجه های 
غرورآفرین آن بپردازیم و غافل باش��یم 
و گری��زی نیس��ت تا آن را تحس��ین و 
تمجید نکنیم؛ چرا که این دیدار نه تنها 
یک برگ به دفتر توفیق های دیپلماسی 
دولت دهم اف��زود که به اعتقاد نگارنده 
یک حماس��ه ب��ود آن هم در س��رزمین 
مقاومت و حماسه، تا جایی که منتقدان 
و مخالف��ان خارج��ی و حت��ی داخلی 
دولت که به بهانه های مختلف دس��ت 
به نقد می ش��وند؛ نتوانستند نکته ای از 
این س��فر بیابند و دس��ت آویز تخریب 
قرار دهند و از رس��انه ها و سیاس��یون 
مخالف خارج و سرکردگان اپوزیسیون 
توقع تجلیل و تمجید و اطالع رس��انی 
منصفانه نداشته و نداریم، ولی برخالف 
دیگر موردها و سفرهای رئیس جمهور 
محترم مثل سفر به نیویورک و سخنرانی 
مجمع عمومی سازمان ملل که تواستند 
نکت��ه هایی بیابند و ب��ه تخطئه بپردازند 
از این س��فر و موقعیت های ارزش��مند 
آن، مبه��وت ش��دند و س��کوت اختیار 
کردند تا این س��کوت حکایت از خلع 
سالح و تبلیغ های بوق های استکباری 
توفی��ق  ای��ن  و  دارد  اس��تعماری   و 
احمدی نژاد بسیار دارای اهمیت است.

ش��اید ب��رآورد رس��انه های داخل��ی، 
مسئوالن نظام و شخص رئیس جمهور 
و عموم مردم از این س��فر و پیامدهای 
آن، مثبت بود ولی بی شک به این حد و 
وسعت توقع و تصور استقبال چشمگیر 
و بی نظیر از سوی مردم لبنان و احزاب 
و گروه های سیاسی و مذهبی آن کشور 

را نداشتند. 
ه��ر چه ب��ود اس��تقبال از نماینده تفکر 
و اندیش��ه مقاومت مردم ایران اسالمی 
در مقاب��ل زورگویان جهان بود که برای 
ه��ر ایران��ی افتخاری اس��ت ماندگار و 

بی نظیر.
از دیگ��ر نقاط مثبت و جالب توجه این 
سفر، اس��تقبال و دیدار رهبران احزاب 
مخالف از جمله سمیر جعجع و بزرگان 

مذهبی غیر ش��یعه با احم��دی نژاد بود 
که بر خالف تبلیغ های مس��موم قبل از 
س��فر، با قوت انجام شد و به امتیازهای 

این سفر افزود.
مواض��ع به ج��ای ریاس��ت جمهور و 
نکته های کلیدی و اس��تراتژیک مطرح 
شده توس��ط ایشان برای سخنرانی های 
زی��ادی که داش��تند و تأکیدهای وی بر 
وحدت و همدلی احزاب و گروه های 
سیاسی و مذهبی لبنان و تقویت مقاومت 
ملی لبنان در مقابل صهیونیسم، از دیگر 
مورده��ای مهم و قابل توجه این س��فر 

سراسر موفقیت بود.
تمام آنچه ذکر شد و یا موردهای دیگری 
از برجستگی های سفر مذکور که به آن 
اشاره ش��د، از یک طرف نشانگر اقتدار 
و عظمت مل��ت و نظام مق��دس ایران 
اس��المی و ت��وان، تدبیر و شایس��تگی 
نماینده این ملت در عرصه های مختلف 
دیپلماس��ی بین المللی است و از طرف 
دیگر ح��اوی پیامی اس��ت بس واضح 
و ش��فاف برای گروه ه��ا و جناح های 
سیاس��ی داخلی که در ش��رایط حساس 
کنونی که دولت خدمتگزار و ریاس��ت 
جمهور با شجاعت تمام عیار در تمامی 
عرصه ه��ای بی��ن الملل از دیپلماس��ی 
هس��ته ای تا دیپلماسی س��ازمان ملل و 
نوای استراتژیک به کشورهای مسلمان 
و دوس��ت، هم��ه و همه ب��ه معرفی و 
عرض��ه اقتدار نظام و تأثیرگذاری آن در 
مسائل جهانی و منطقه ای می پردازند، 
به همسویی و حمایت از دولت و پرهیز 
از افراطی گری، تخریب و تخطئه توجه 
بیش��تری داش��ته باش��ند و با دوری از 
تنش ها و بهان��ه جویی ها تمام اهتمام 
خ��ود را ب��ه وحدت مل��ی و همدلی و 
حمای��ت از دولت معط��وف دارند تا از 
این رهگذر نقش به س��زای تالش های 
سازندگی و خدمات دولت، پررنگ تر 
ش��ده و در عرصه های جهان��ی بتواند 
اثرگذاری بیش از پیش داش��ته باش��د و 
بدون تردید صدور تفکرهای انقالبی و 
حماسی ملت ایران به تمام نقاط جهان، 
ثمره های فراوانی در پی داشته که از آن 
جمله تقویت روحیه استکبار ستیزی و 
مقاومت ملت ها از جمله مردم لبنان در 
مقابل صهیونیست ها و موردهای مشابه 
است که این مهم خواست و هدف امام 

راحل و شهیدان عزیزمان می باشد.
هر چن��د بنا ب��ه فرمایش رهب��ر معظم 
انق��الب ب��ا نق��د منصفان��ه، عالمانه و 
س��ازنده می ت��وان دول��ت را در ح��ل 
مس��ائل و مش��کل های جاری یاری  و 
همفک��ری نم��ود و ب��ه توفیق های آن 
 در گس��ترش و تحق��ق عدال��ت کمک 

کرد.

مع��اون وزی��ر ام��ور خارج��ه در امور 
خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع 
گف��ت: آقای ن��وری المالکی نخس��ت 
وزیر عراق در راس��تای رایزنی خود با 
کش��ورهای همس��ایه عراق، به جمهور 

اسالمی ایران سفر کرده است.
 رئ��وف ش��یبانی در گفتگ��و ب��ا ایرن��ا 
اف��زود: در ای��ن س��فر ک��ه در آس��تانه 
تش��کیل دولت ع��راق انجام می ش��ود، 
فقط رایزنی های سیاس��ی انجام خواهد 
ش��د و در کنار آن ب��رای تقویت روابط 
دو جانبه بین جمهوری اس��المی ایران 
و ع��راق رایزنی و بسترس��ازی صورت 

خواهد گرفت. 
وی اظهار داشت: افق همکاری های دو 
کشور که در این س��فر طراحی خواهد 
 ش��د؛ در س��فرهای بع��دی مس��ئوالن 
عالی رتبه به کش��ور و تحرکات دستگاه 
دیپلماس��ی، به تفاهمنامه های جدیدی 
برای گس��ترش مناسبات تهران و بغداد 
منج��ر خواهد ش��د. مع��اون وزیر امور 
خارجه در امور خاورمیانه و کشورهای 
مشترک المنافع، با اشاره به این که سفر 
ن��وری المالکی به دنبال توافق نیروهای 
ائتالف ملی ع��راق مبنی بر معرفی وی 
به عنوان نامزد پست نخست وزیری به 
مجلس نمایندگان عراق انجام می ش��ود 
گفت: قرار اس��ت متعاق��ب آن کابینه و 

دولت عراق تشکیل شود. 
وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: انتخاب 

آقای نوری المالکی به عنوان کاندیدا 
و یا به بیانی مرشح فراکسیون نمایندگان 
عراق به عنوان انتخاب مردم این کشور، 
م��ورد احترام جمهوری اس��المی ایران 
اس��ت. وی افزود: به نظر می رس��د که 
در ش��رایط فعلی و ب��ا توجه به خروج 
نیروه��ای اش��غالگر از ع��راق، انتخاب 
نوری المالکی با توج��ه به تجربه های 
درازمدت کار در حیطه اداره کش��ور و 
شرایط حساس عراق که در مرحله عبور 

و انتقال قدرت و تش��کیل مؤسسه های 
دولتی در عراق به سر می برند، می تواند 
یکی از گزینه های مناس��ب برای عراق 
باشد. معاون وزیر امور خارجه تصریح 
ک��رد: جمهوری اس��المی ای��ران تأکید 
دارد ک��ه دول��ت ع��راق دارای بهترین 
روابط با کش��ورهای همس��ایه خود از 
جمله جمهوری اس��المی ایران، سوریه 
و کش��ورهای عربی باشد و تمام اهتمام 
خود را با کمک گروه های سیاسی عراق 
برای توس��عه و پیش��رفت این کش��ور 

متمرکز کند. 
وی در ادامه اظهار داش��ت: انتظار است 
که آق��ای نوری المالکی برای تش��کیل 
یک دولت مقت��در و توانمند در مرحله 
حساس و آتی عراق، طیف های سیاسی 
مختل��ف را در اداره ام��ور این کش��ور 
مش��ارکت ده��د. وی در ادامه از برنامه 
دیدار نخس��ت وزیر عراق با مقام معظم 
رهب��ری، رئی��س جمه��ور و رایزنی با 
معاون اول رئیس جمهور، همتای ایرانی 
وی خبر داد و گفت: نوری المالکی در 
گفتگ��و ب��ا محمدرضا رحیم��ی درباره 
توس��عه همکاری های مش��ترک بین دو 

کشور مذاکره خواهد کرد. 
وی همچنین از س��فر نوری المالکی به 
قم خبر داد و گفت: نخست وزیر عراق 
ع��الوه بر زیارت مرق��د مطهر حضرت 
معصومه )س(، دیدارهایی را نیز در قم 

انجام خواهد داد. 

نماینده م��ردم قم گف��ت که مردم 
منتظ��ر  اس��تان بی صبران��ه  ای��ن 
تشریف فرمایی رهبر فرزانه انقالب 
هستند و برای حضور ایشان لحظه  

شماری می کنند. 
حجت االس��الم علی بنایی نماینده 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
که در خصوص س��فر رهبر معظم 
انقالب به این استان با فارس گفتگو 
می کرد، متذکر شد: حضرت آقا در 
س��ال 74 و 79 نیز به طور رس��می 
به قم س��فر کردند و امروز نیز برای 
سومین بار در دوره والیتشان به قم 

می آیند. 
این نماینده مجلس در ادامه با ذکر 
این نکته که این س��فر با سفرهای 

 گذشته به جهات زیادی متفاوت است
عن��وان کرد: هم اکنون مردم با ش��ور و 
اش��تیاق منتظر تش��ریف فرمایی رهبر 
انقالب هستند و ش��رایط در استان به 
گونه ای اس��ت که می توانیم از برکات 
معنوی این سفر به خوبی بهره مند شویم. 
به گفته وی، ان شاءا... برکات این سفر 
شامل جهان اسالم نیز خواهد شد، چرا 
که قم مرکز علوم اسالمی است و به طور 
حتم برکاتش برای همه محقق خواهد 
شد. حجت االسالم بنایی بر همین اساس 
با ی��ادآوری اینکه رهبر انقالب س��فر 
 بسیار فش��رده ای به قم خواهند داشت، 
گفت: ان ش��اءا... تصمیم هایی که برای 
 استان اتخاذ می شود، باعث خیر و برکت 

خواهد بود. 

واریز یارانه هاي نقدي امروز در س��ه اس��تان 
خراس��ان رض��وي، ش��مالي و جنوب��ي آغاز 
خواه��د ش��د. بر اس��اس اع��الم مس��ئوالن، 
ش��هروندان تا اطالع  ثانوي اجازه برداشت این 
مبلغ را نخواهند داشت. به گزارش ایلنا، واریز 
یارانه هاي نقدي از امروز در این سه استان آغاز 
خواهد شد. گفتني است: میزان پرداخت یارانه 
 نقدي براي هر نفر علي الحساب 81 هزار تومان 

مي باشد. 
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه مبل��غ ماهان��ه یارانه 

 نق��دی هر ایرانی 40500 تومان و قش��رهای 
 آس��یب پذی��ر 44 ه��زار توم��ان خواهد بود

و براس��اس قان��ون هدفمندک��ردن یارانه ها، 
50 درص��د از درآم��د حاص��ل از اص��الح 
م��ردم ب��ه  ان��رژی  ه��ای  حام��ل   قیم��ت 
  ) ب��ه صورت یاران��ه نقدی و غی��ر نقدی(،
 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت 
به منظور جبران آث��ار آن بر اعتبارهای هزینه 
 ای و تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص

 می یابد.

الدن سلطانی
به مناسبت روز جهانی غذا، پنجمین همایش صنعت 
غذا در تاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

برگزار شد.
در این همایش معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری 
اصفهان گفت: بخش��ی از حوزه تأمین مواد غذایی 
استان به کشاورزی اختصاص دارد که در آن دچار 
مشکل هستیم. اس��ماعیلی افزود: با توجه به میزان 
موجودی پایین پشت زاینده رود، قشری که بیشترین 
مش��کل را دارد157 هزار کشاورز استان هستند که 
باید با تجدید نظر در الگوی کشت و آمایش دقیق 

نسبت به حل مسائل و مشکل ها اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از اطالعات به صورت 
کلی ارائه می ش��ود ولی باید موضوع به طور کامل 
تشریح شود و مدیریت اس��تان مورد هدایت قرار 
 گیرد. زیرا ما مس��ئوالن اجرایی با انباش��ت کاری 
مواج��ه ای��م و ب��ا حض��ور در جمع اس��تادان و 
 کارشناسان باید همفکری کنیم و سعی نماییم چنین 
همایش هایی فقط در قالب یک مراسم و یک جلسه 

نباشد، بلکه نتیجه خوبی هم حاصل شود.
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان، درباره 
سیاست های استان در حوزه بهداشت گفت: حوزه 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در 
زمینه درمان و پیشگیری و غذا مجموعه ای کارآمد 
و مؤمن در راس��تای سیاست های کلی نظام است 
و یکی از مهم ترین کارگروه های استان، کارگروه 
بهداش��ت و درمان می باشد و تصمیم های خوبی 
 در ح��وزه های مختل��ف در این کارگ��روه گرفته 
می ش��ود. اسماعیلی ضمن اش��اره به اینکه صنایع 
غذایی و کارخانه های مربوطه در اس��تان، از رشد 
خوبی برخوردارند تصریح کرد: بیش��تر این صنایع 
صاحب عنوان های ملی هستند و استان اصفهان در 

این زمینه ظرفیت باالیی دارد.
وی تغیی��ر نگاه برخی صنایع را از سیاس��ت های 
دولت عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت موجود در 
حوزه صنعت غذایی استفاده کنیم و با گسترش این 
صنعت، مشکل 157 هزار کشاورز و خانواده شان را 
که به طور مستقیم از کمبود آب با مشکل رو به رو 

هستند را حل نماییم. 

در ادام��ه این همایش، معاون غذا و دارو دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفهان گفت: صنایع غذایی استان 
از لحاظ کیفیت و تکنولوژی در کش��ور حرف اول 

را می زند. 
غالمحس��ین صادقیان خاطرنش��ان کرد: معرفی و 
انتخاب صنایع غذایی و مسئوالن فنی برتر، از هدف 
های عمده برگزاری همایش ایمنی غذا است. وی 
افزود: حدود 5 س��ال اس��ت که این برنامه در حال 
اجرا اس��ت و ح��دود 70 کارخانه به عنوان صنایع 
غذایی برتر و 70 نفر به عنوان مس��ئوالن فنی برتر 
معرفی شده اند. صادقیان ضمن اشاره به صادرات 
محصوالت غذایی استان تصریح کرد: صنایع غذایی 
استان اصفهان به 55 کشور جهان صادر می شود که 
این از افتخارهای این صنعت اس��ت. در واقع این 
صنعت اس��تان رتبه اول کش��ور را دارا است و این 
موفقیت همچنان با نظارت دقیق و همکاری همگان 
بیشتر خواهد شد. گفتنی است: در پایان این مراسم 
صنایع غذایی برتر، مسئوالن فنی برتر و همچنین آن 
دسته از صنایع غذایی که در عرصه صادرات تالش 

داشته اند معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد.

  زاينده رود
طی مراس��می که ب��ا حضور معاون ام��ور عمرانی 
اس��تانداری اصفهان، نمایندگان م��ردم اصفهان در 
 مجلس شورای اسالمی، مدیران کل استان اصفهان و 
راه و ترابری و مس��ئوالن آموزش و پرورش استان 
برگزار گردید؛ از مربیان آموزشی، مدیران مدرسه ها و 
دانش آموزان طرح ایمنی مدارس حاشیه راهها تجلیل 
شد. در ابتدای این مراسم شمعانیان )مدیرکل حمل و 
نقل و پایانه های استان اصفهان( طی سخنانی با اشاره 
به بررس��ی های به عمل آم��ده از وقوع تصادف ها 
در جاده ها گفت: طرح ایمنی مدرس��ه های حاشیه 
راهها از س��ال 1384 با شناس��ایی 183 مدرسه آغاز 
و تاکنون 168 مدرس��ه از این مدارس مورد آموزش 
ایمن��ی عبور و م��رور ق��رار گرفته اند و در س��ال 
تحصیل��ی جاری عالوه بر مدرس��ه های قبلی، این 
 تعداد به 177 مدرسه افزایش یافته است. شمعانیان 

افزود: با توج��ه به اینکه تعداد زیادی از تصادف ها 
شامل افراد با سنین پایین می شود، خوشبختانه این 
طرح با افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان، توانسته 
تأثیر به س��زایی در کاهش تصادف ها داشته باشد. 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان، بهترین راه 
فرهنگ سازی اجرای قانون ها و مقررات را آموزش 
صحیح از دوران ابتدایی دانست و گفت: آموزش و 
پرورش می تواند به عنوان یک رکن مهم زمینه ساز 
آموزش در نس��ل های مختلف اجتماع باش��د. وی 
برگزاری این جشن ها را در الگوبرداری از نتیجه های 
اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها مثبت 
ارزیابی کرد. در ادامه این مراسم، مدیرکل دفتر ایمنی 
و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نیز با اعالم شناس��ایی 2 هزار و 400 مدرسه در کنار 
جاده ها در کشور گفت: با اجرای این طرح از سال 
83 تاکنون تعداد تلفات دانش آموزی در کنار جاده ها 

به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
عباس محمودآبادی با بیان اینکه تصادف های مربوط 
به کودکان و نوجوانان عابر پیاده در بحث های ایمنی 
جاده ای از جایگاه مهمی برخوردار است گفت: به 
دلیل عدم آگاهی و آشنایی کافی از خطرهای ترافیکی، 
این قشر بیشتر از دیگر کاربران جاده ای در معرض 
خطر قرار داشته و از گروه های بسیار آسیب پذیر به 

شمار می روند.
وی ب��ا اش��اره به اینکه امس��ال طرح ایمن س��ازی 
 ب��ا ق��درت و جدیت بیش��تری پیگیری می ش��ود 
گفت: طرح ایمن س��ازی مدارس حاش��یه راهها با 
هدف بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور و پیشگیری 
از وق��وع تصادف ها و تلفات عاب��ران پیاده به ویژه 
دان��ش آموزان، همزم��ان در دو بخ��ش آموزش به 
صورت فرهنگی و ایمن س��ازی فیزیکی محدوده 

بیرونی مدرسه ها انجام می شود.

بیمه شدگان تأمین اجتماعي از س��وي این صندوق کمک هزینه ازدواج 
دریافت مي کنند. 

به گزارش ایلنا، بیمه ش��دگان تأمین اجتماعي درصورتي که ازدواج کنند 
و ش��رایط الزم را داش��ته باش��ند، مي توانند مبلغي معادل میانگین یک 
ماه حق��وق دریافتي خود را ب��ه عنوان کمک هزینه ازدواج از ش��عب 

تأمین اجتماعي دریافت کنند. 
این کمک هزینه به بیمه ش��دگاني پرداخت مي ش��ود که درطول 5 سال 
قب��ل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز س��ابقه کار داش��ته و 
حق بیم��ه این م��دت را پرداخته و در تاریخ ازدواج، رابطه اس��تخدامي 
بیمه ش��ده با کارفرما قطع نشده باشد، همچنین ازدواج اول و دایم باشد 
و در دفتر رسمي ازدواج ثبت شده باشد. شایان ذکر است: بیمه شدگان 
ب��راي دریاف��ت کمک هزین��ه ازدواج باید با مدارک مربوطه به ش��عبه 
تأمین اجتماع��ي خود مراجع��ه و کمک هزینه ازدواجش��ان را دریافت 

نمایند. 

مع��اون وزیر مس��کن و شهرس��ازی از آغاز فراخوان ثبت نام مس��کن مهر 
خبر داد و اعالم کرد: فراخوان س��ال 1390 مس��کن مهر شهرهای جدید، تا 
 هفته آینده شروع می شود. جمشید نورصالحی در گفتگو با مهر، با اشاره به 
برنامه ریزی های انجام ش��ده برای ساخت مسکن مهر در سال آینده، اظهار 
داشت: س��اخت 200 هزار واحد مسکن مهر سال آینده در شهرهای جدید 
شروع می شود که فراخوان یکصد هزار واحد آن در هفته جاری یا هفته آینده 

آغاز خواهد شد. 
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید، پردیس را شهر جدید دیگری 
معرفی ک��رد که در نوبت افتتاح قرار دارد. وی افزود: 700 واحد مس��کونی 
 در شهر جدید پردیس در نوبت افتتاح قرار دارد که به زودی و پس از اعالم 
برنامه ها به بهره برداری می رسد.وی با اشاره به در حال ساخت بودن 4 هزار 
واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد، گفت: هر چند وزارت نیرو برای 
رفع مش��کل تامین آب شهر جدید پرند تأخیر داشت اما در حال حاضر این 

مشکل ها در حال رفع است و تأمین آب فاز 3 شروع شده است. 

حماسه دیپلماتیک لبنان و وظیفه ما

ارزیابي معاون وزیر خارجه ایران از سفر 
نوري المالكي به تهران

جهان نما نصف النهار

اياد عالوی: 
ائتالف مالكی تنها یک هفته زمان 

دارد تا شرط های ما را بپذیرد 
برخ��ی از تش��کل های العراقی��ه با ائت��الف دولت قانون برای تش��کیل 
دول��ت توافق کرده اند تا نخس��ت وزیر از این ائتالف باش��د و در مقابل، 
رئیس جمه��وری از فهرس��ت العراقی��ه و رئیس مجلس نی��ز از ائتالف 
کردس��تان انتخاب شود. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، »ایاد عالوی«، 
نخس��ت وزیر پیشین عراق افزود که ائتالف العراقیه منتظر است تا دولت 
قانون به پرس��ش های این فهرست درباره اختیارها، آشتی ملی، نقشه راه 

و مشارکت ملی پاسخ دهد. 
وی ادامه داد: به فهرست العراقیه وعده داده شده بود که ظرف یک هفته 
یا کمی بیش��تر از آن، از طریق سازمان ملل متحد یا سفارت امریکا یا به 

طور مستقیم پاسخ داده شد اما تاکنون پاسخی داده نشده است.
عالوی گفت: فهرس��ت العراقی��ه از ائتالف دولت قان��ون می خواهد به 

خواسته های این فهرست پاسخ دهد.
از س��وی دیگ��ر، یک��ی از اعضای ائت��الف العراقیه گفت ک��ه برخی از 
تش��کل های العراقیه ب��ا ائتالف دولت قانون برای تش��کیل دولت توافق 
کرده اند تا نخس��ت وزیر از این ائتالف باشد و در مقابل، رئیس جمهوری 
از فهرس��ت العراقیه و رئی��س مجلس نیز از ائتالف کردس��تان انتخاب 
ش��ود. وی ادامه داد که چهار تشکل از فهرس��ت العراقیه متشکل از 35 
نماینده با ائتالف دولت قانون بر س��ر تش��کیل دولت توسط این ائتالف 
توافق کرده اند. اعالم تش��کیل دولت، فقط در صورتی امکان پذیر اس��ت 
که به همه مذاکره ها بین اعضای فهرس��ت العراقیه و دولت قانون پایان 
داده ش��ود. ائتالف العراقیه اعالم کرد که در صورتی در دولت آتی عراق 
مش��ارکت می کند که 50 درصد از تصمیم ها در دس��ت اعضای العراقیه 
باش��د و همچنین شرط کرده است که به این گروه این حق داده شود با 
هرگونه تصمیمی که به گفته آن ضد منافع عمومی اس��ت مخالفت کرده 

و آن را وتو کند. 

هشدار رياض به پاريس: 
فرانسه و اروپا هدف حمله های 

آتی القاعده هستند 
اساس هشدار عربستان،  بر 
فرانسه در صدر کشورهایی 
است که احتمال حمله های 
آن  در  القاعده  تروریس��تی 
بس��یار زیاد اس��ت. هشدار 
تنها به دلی��ل پیش بینی ها و 
یا تهدیدهای صرف نیست، 
بلک��ه بر اس��اس اس��نادی 
اس��ت ک��ه عربس��تان ارائه 

کرده است. 
وزی��ر کش��ور فرانس��ه از 

هش��دار مقام های عربس��تان به این کشور مبنی بر دور جدید حمله های 
القاع��ده علیه اروپا به ویژه فرانس��ه خبر داد. به گ��زارش ایلنا به نقل از 
آسوشیتدپرس، »بریس هورتوفو« گفت: سازمان های اطالعاتی اروپا پیام 
جدیدی از س��رویس های امنیتی سعودی دریافت کردند مبنی بر این که 

شاخه القاعده در شبه جزیره عرب فعال بوده یا قصد فعال بودن دارد.
وی که به طور مش��ترک با تلویزیون و رادیو مصاحبه می کرد، افزود که 
بر اساس هشدار عربستان، فرانسه در صدر کشورهایی است که احتمال 

حمله های تروریستی القاعده در آن بسیار زیاد است. 
وزیر کش��ور فرانس��ه تأکید کرد که این تهدید واقعی است و سعودی ها 
هشدار داده اند که القاعده قصد دارد قاره اروپا و به ویژه فرانسه را هدف 
قرار دهد. این خبر در حالی منتشر می شود که برج ایفل در طول یک ماه 
اخیر دو بار و به دلیل احتمال کار گذاشته شدن بمب، مورد بازرسی دقیق 
قرار گرفت��ه و در حال حاضر نیز نیروهای ویژه فرانس��وی در وضعیت 

فوق العاده هستند.

اظهارات جنجالی مجری شبكه 
امریكایی علیه مسلمانان

»برایان کیلمید«، مجری یک برنامه تلویزیونی پربیننده امریکا در اظهاراتی 
جنجالی گفت: همه مس��لمانان تروریست نیستند، اما همه تروریست ها 
مس��لمان هس��تند. به گزارش فارس ب��ه نقل از روزنامه »اس��تار« چاپ 
 ترکی��ه، »برایان کیلمی��د« مجری امریکای��ی برنامه تلویزیون��ی پربیننده 
»فوکس ان��د فرندز« در برنامه صبحگاه��ی خود ضمن دفاع از موقیعیتی 
ک��ه »بیل اورایلی« مجری یک برنامه دیگر از همان کانال در برنامه خود 
گفت: در 11 س��پتامبر گروهی ب��ه ما حمله کردند. ای��ن گروه در واقع 
یک گروه انس��ان به آن صورت نبود، یک دین بود. البته همه مس��لمانان 

تروریست نیستند، اما همه تروریست ها مسمانند. 
بنا بر همین گزارش »اس��تیو دوس��ی« مجری دیگربرنام��ه هم با صدا و 

حرکات سر گفته های وی را تأیید کرد. 

رايزنی اسد با پادشاه عربستان
ایران، عراق و لبنان محور مذاکره ها

رئی��س جمهور س��وریه با 
پادش��اه عربستان در ریاض 
درباره تحول های  دیدار و 
منطق��ه به ویژه ایران، عراق 

و لبنان گفتگو کرد.
ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از 
الجزیره،  اینترنت��ی  پای��گاه 
بش��ار اس��د ب��ا عبداله بن 
دیدار  ریاض  در  عبدالعزیز 
کرد. در این دی��دار روابط 
دوجانبه و تحول های جهان 
عرب و اس��الم، به ویژه لبنان، ایران و عراق بررسی شد. قضیه فلسطین 
و موضع دو کش��ور در قبال آن، از دیگر موضوع های مورد بررس��ی در 
این دیدار بود. طرفین همچنین روابط دوجانبه و راه های توس��عه آن در 
تمامی زمینه ها به گونه ای که در راستای منافع دو ملت باشد را بررسی 
کردند. این دیدار در س��الن ویژه دیدارهای پادشاه عربستان سعودی در 
فرودگاه ریاض برگزار شد و »عبدالعزیز بن عبداله بن عبدالعزیز« مشاور 
پادشاه عربس��تان نیز در این دیدار حضور داشت. رئیس جمهور سوریه 
در ژانویه گذش��ته به ریاض سفر کرده بود. پادشاه عربستان نیز در اکتبر 
2009 به دمش��ق رفت که به تنش در روابط دو کشور که به دنبال حمله 

امریکا به عراق در مارس 2003 به وجود آمده بود، پایان دهد.

 قم براي حضورمقام معظم رهبری 
لحظه شماري مي كند

در سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي؛
 81 هزار تومان یارانه  نقدي به حساب هر  نفر واریز مي شود

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:
گسترش صنایع غذایی در استان، مشكل 157 هزار کشاورز را حل می کند

در سال تحصیلی 89-90
اجرای طرح ایمنی مدارس حاشیه راه ها در 177 مدرسه

 تأمین اجتماعي به بیمه شدگان 
کمک هزینه ازدواج مي دهد

آغاز دور جدید ثبت نام مسكن مهر 
در شهرهای جدید 
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»دوران عق��د« دوره ای پ��س از خواندن 
صیغه عق��د دایم اس��ت که رابط��ه میان 
دختر و پسر را رابطه ای مشروع و قانونی 
می س��ازد. دختر و پس��ر با عقد شرعی و 
قانونی با یکدیگر پیمان ازدواج را بسته اند، 
اما هنوز در دو آشیانه اند. این دوران دارای 
اهمیت ویژه ای می باشد که به پاره ای از 

آن می پردازیم:
 برای دختر و پسر که از کودکی در کنار 
خانواده خود زندگی کرده اند و با اعضای 
خانواده مان��وس بوده اند، جدایی ناگهانی 
دشوار است و این امر ممکن است سبب 
ایجاد خال عاطفی برای آنها »به ویژه دختر« 
گردد. لذا دوران عقد فرصتی اس��ت تا به 
تدریج هم دختر و پسر و هم خانواده های 
آنه��ا آماده پذیرش و تحم��ل این جدایی 

شوند. 
 دختر و پسر که تا چندی پیش از این، با 
یکدیگر نا آشنا و بیگانه بوده اند، برایشان 
سخت است که یک باره در کنار هم قرار 
گیرن��د و زندگی مس��تقلی را آغاز کنند. 
دوران عق��د می تواند این فرصت را برای 
آنها فراهم سازد تا با انس و همدلی که به 
مرور زمان نسبت به یکدیگر پیدا می کنند، 
با آمادگی و آرامش بیشتری زندگی مشترک 

خود را آغاز کنند. 
 نکته مهم و اساسی این است که در این 
دوران دختر و پسر می توانند به شناخت 
بیشتری از یکدیگر دست یابند و به شناخت 
قبلی خود »که پیش از این دوران، در مرحله 
انتخاب به دست آورده اند«، عمق بیشتری 
ببخشند تا خود را برای تفاهم و سازگاری 
و بالندگی مطلوب در زندگی مشترک آینده 

آماده سازند. 
 دختر و پسر در این مدت می توانند برای 
پذیرش مسئولیت زندگی مشترک آمادگی 
الزم را به دست آورند. این دوران فرصت 
مناسبی برای برنامه ریزی زوج های جوان 
برای استقالل و شکوفایی زندگی مشترک 
است همچنین شور و نشاط و امید نسبت 
به زندگی آینده که با سخنان پر امید و رفتار 
متین و مطمئن از جانب دختر و پسر میسر 

می گردد. 
 با ش��روع دوران ش��یرین عقد، خداوند 
متعال محبت و عش��ق بی نظیری را میان 
دختر و پسر به وجود می آورد، به طوری 
که آنها از دیدن یکدیگر خوشحال شده و 
آرامش درونی خاصی را احساس می کنند 

و با دیدارهای صمیمانه در این دوران، مهر 
و محبت آنها نسبت به هم افزایش می یابد. 
باید توجه داش��ت رفتار و گفت��ار آنها در 

افزایش محبت یا کاهش آن مؤثر است.
 ای��ن دوران زمان مناس��بی ب��رای تأمین 

نیازهای دختر و پسر است تا 
بدین وسیله هر دو به آرامش 
و س��کون برسند. یکی از این 
نیازها، نیاز به مورد توجه واقع 
شدن است که برای تأمین آن 
دختر و پس��ر در دوران عقد 
باید عواطف و احساس های 
یکدیگ��ر را در نظر بگیرند و 
ب��رای آن ارزش قابل توجهی 

قائل باشند.
مالقات زوجین در دوران 

عقد 
دیدارهای همسران در دوران 
عق��د از اهمی��ت بس��یاری 
برخوردار است. این دیدارها 

از دو جهت س��ودمند اس��ت: همس��ران 
می توانند از کنار هم بودن لذت ببرند و هم 

با روحیات و اخالق یکدیگر آشنا شوند.
ام��ا برای اینکه این مالقات ه��ا به دور از 
تنش و به نحو س��الم و مطلوب صورت 

گیرد توجه به نکته زیر ضروری است:
اگر خانواده عروس از زمان حضور داماد در 
خانه خود آگاه باشند، به راحتی می توانند 
مقدمه الزم برای پذیرایی و اس��تقبال از او 
را فراه��م کنند، در این ص��ورت داماد نیز 
احس��اس می کند که مورد احت��رام قرار 
گرفته اس��ت و خانواده دختر نیز به خاطر 
سرزده آمدن داماد دچار نگرانی و ناراحتی 

به لحاظ فراهم نبودن مقدمه پذیرایی از او 
نمی شوند. در مالقات هایی که در دوران 
عقد با یکدیگر دارید برای موفق و شاداب 
بودن این دیدارها باید مقدمه هایی فراهم 
کنید: توجه به خود و آراستگی ظاهر خود 
داشته باش��ید. آراستگی پسر 
این اس��ت که ب��ه وضعیت 
اصالح موهای خود و مرتب 
بودن آنه��ا، تمیز بودن کفش 
و لباس ها، اس��تفاده از عطر 
مناسب و مورد عالقه همسر 
توجه داشته باشد. آراسته بودن 
دختر نیز این است که لباسی 
بپوشد که برازنده اوست. خود 
را به نحوی مطل��وب و زیبا 
آرایش کند. موه��ای خود را 
به شکلی مناسب و زیبا مرتب 
نماید و از عطری مناسب که 
مورد عالقه همسرش است و 
جذابیت او را بیش��تر می کند 

استفاده نماید.
همیشه قبل از حضور در خانه همسرتان، 
با تماس تلفنی آنها را از آمدن خود مطلع 
س��ازید. در صورتی که مجبور به لغو قرار 
مالقات ش��دید، حتماً س��ریع به آنها خبر 
دهید و اگ��ر هم به منزل همس��رتان دیر 

رسیدید از آنان عذرخواهی کنید.
برای همس��رتان هدیه ای مناسب در حد 
توان خود و سلیقه او تهیه کنید. یک شاخه 
گل نی��ز می تواند احس��اس خوبی را در 
همس��رتان ایجاد کند که حاکی از عشق و 

محبت شما نسبت به اوست.
زوج های جوانی که ب��ه خاطر وضعیت 

خاص ش��غلی یا تحصیلی کمتر موفق به 
دیدار یکدیگر می ش��وند، بهتر اس��ت در 
همان مالقات ه��ای اندک خود، آن چنان 
ب��ا گرمی و محبت و صمیمیت و عش��ق 
ب��ا یکدیگر برخ��ورد کنند ک��ه در هنگام 
عدم حضور همسرش��ان با ی��ادآوری آن 
خاطره های ش��یرین، عشق به همسرشان 

هم چنان در دلشان پایدار بماند. 
در مالق��ات خصوصی ابت��دا با گفتار نرم 
و صمیمانه که حاکی از اش��تیاق نسبت به 

یکدیگر است، با هم احوالپرسی کنید.
س��عی کنی��د در این دیداره��ا با یکدیگر 
گفتگو داشته باشید. زیرا صحبت نکردن با 
یکدیگر موجب سردی در روابط میان شما 
می گردد. ضمن اینکه با انجام این گفتگوها، 
می توانید از یکدیگر شناخت بیشتری پیدا 
کنید و با روحیه و خصوصیت های رفتاری 

یکدیگر آشنا شوید.
ش��اد و با نشاط سخن بگویید. این هنری 
است که باید فرا گرفت. مالیمت در کالم 
بس��یار مؤثر است. با همس��رتان با نرمی، 
مالیمت و گرم صحبت کنید. از اهمیت و 
ارزش نگاه های چشم در چشم بدون کالم 

هرگز غافل نشوید.
صداقت در گفتار عامل مهم دیگری است 
که به تداوم گفتگو می انجامد و می تواند 
همسرتان را برای وارد شدن در زندگی با 
شما دلگرم سازد. دروغ گویی ناشی از عدم 
توانایی، ترس و نگرانی و س��اده انگاشتن 
همسر اس��ت. برای جلب اعتماد بیشتر و 
اس��تحکام روابط زناشویی از دروغ گویی 
اجتناب کنید. الزم نیست تمام اسرار زندگی 
خود یا خانواده خود را با همسرتان در میان 
بگذارید. اسراری را که به زندگی زناشویی 
ش��ما چندان ارتباطی ندارد و آشکار شدن 
آن به روابط ش��ما با همسرتان لطمه وارد 
می س��ازد، تا پایان عمر محفوظ داشته و 

برمال نسازید. 
پیامبر اک��رم )ص( فرمودند: »وقتی مرد به 
زن خود با محبت می نگرد و زنش به او با 
مهر نگرد، خداوند به دیده رحمت به آنها 

می نگرد.«
از مناس��بت های خوش، عکس بگیرید. 
از نامه ه��ا، عکس ها، فیلم ه��ای زیبای 
این ایام به خوب��ی محافظت کنید و برای 
اس��تحکام بیش��تر پیوندتان، تا پایان عمر، 
 هر چند وقت ی��ک بار آنها را با هم مرور 

کنید .

مجازات
تهيهوترويجسكهتقلبی

يكتادهسالزندان
به گ��زارش فارس، یک��ی از مصادیق جرای��م علیه نظام 
اقتصادی کش��ور، دخل و تصرف متقلبانه در س��که های 
رایج داخلی یا خارجی اس��ت. به طور کلی در سایه تأمین 
آسایش عمومی در یک جامعه، افراد آن در روابط متقابل، از 
اعتماد و اطمینان بیشتری برخوردار شده و روابط با دیگران 
را فراهم می سازند. س��که به پول هایی اطالق می شود که 
ب��ا عیار مخصوص و وزن معل��وم از فلزهای قیمتی مانند 
طال و نق��ره و یا فلزهای عادی نظیر مس یا برنج یا نیکل 
و ی��ا مخلوطی از آنها به صورت آلیاژ س��اخته می ش��ود. 
واژه »قلب« و »تقلب« نیز همواره در برابر س��که واقعی و 
 اصیل رایج داخلی و خارجی به کار رفته و ش��امل هر نوع 

شبیه سازی و یا مخدوش کردن آن است. 
مجازات تهیه و ترويج سکه تقلبی در قوانین جزايی: 

بر اس��اس قانون مجازات اس��المی هر کس شبیه هر نوع 
مس��کوک طال یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار 
آزادی، سکه های حکومت های قبلی ایران، لیره و نظایر آن 
را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، 
بسازد یا داخل کشور کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد 
یا ترویج سکه قلب کند، به حبس از یک تا ده سال محکوم 
می ش��ود. همچنین هر کس به قصد تقل��ب به هر نحو از 
قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طال یا 
نقره ایرانی یا خارجی بکاهد در ترویج این قبیل مسکوکات 
شرکت کند یا آن را داخل کشور کند به حبس از یک تا سه 

سال محکوم می شود. 
مرتکب جرم 

قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه »هر کس« استفاده 
کرده است. بنابراین همه افراد اعم از کارمند و غیرکارمند، 
نظامی یا غیرنظامی، ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، مس��ئول 
و غیر مسئول صرف نظر از شغل یا سمت یا مرتبه اداری 

می توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرند. 
موضوع جرم 

- ساختن س��که تقلبی: عمل سکه سازی قلب هنگامی 
تحقق پیدا می کند که مرتکب، مقدار کمی فلز طال یا نقره و 
یا غیر آن را با فلزهای دیگر مخلوط کرده و پس از ذوب و 
قالب گیری، شبیه سکه های رایج را بسازد. البته برای تحقق 
این جرم، وزن و عیار سکه واقعی مالک نیست و اگر وزن 
و عیار س��که تقلبی با وزن و عیار س��که واقعی مساوی و 
یا حتی بیش��تر از آن هم باشد، باز در صورت احراز سایر 

شرایط، جرم محقق خواهد شد. 
- مخ��دوش کردن س��که: عمل مادی مخ��دوش کردن 
مسکوک طال یا نقره ممکن است به وسیله تراشیدن، سوهان 
کردن و یا بریدن سکه صورت گیرد. همچنین ممکن است 
این عمل با اس��تفاده از وسایل الکتریکی یا شیمیایی واقع 

شده و بدین ترتیب مقداری از فلز قیمتی را کاهش داد. 

 م�دیر گ�روه روان�پزشکی بی�مارستان 
امام حسین گفت: بخش های سوختگی 
و روانپزش��کی بودجه جداگانه دارند، 
اما در عمل ای��ن بودجه جای دیگری 
هزینه می ش��ود و بودج��ه یک جایی 
بی��ن مرحله تصویب تا اختصاص  گم 
می شود.سید مهدی صمیمی در گفتگو 
ب��ا فارس اظه��ار داش��ت: چالش های 
بهداش��ت روان در کشور با کشورهای 
دیگر تفاوت چندانی ندارد و آمارها نیز 

مش��ترک اس�ت. در 
ه�مه دنیا ش�ایع ت�رین 
اختالل ه��ای روانی، 
اختالل های افسردگی 
و اضطرابی است که 
در کشور ما هم همین 

است. 
کمبود  اف��زود:  وی 
بس��تری  تخت های 
روانپزشکی در همه 
استان های کشور، از 
مهمترین چالش های 

ماس��ت که البت��ه مصوب��ه اختصاص 
10درصد از تخت های بیمارستان ها به 
تخت های روانپزش��کی وجود دارد اما 

اجرا نمی شود. 
صمیم��ی تصریح ک��رد: از آنجایی که 
ش���ده اند  خودگ��ردان  بیمارس��تان ها 
بن�ابراین از بخ�ش ه�ای روانپزش��کی 
به دلی��ل اینکه درآمدزا نیس��تند خیلی 

استقبال نمی شود. 
وی گفت: بر این اساس باید تخت های 
بیش��تری ب��ه بخش های روانپزش��کی 
بدهن��د. البته بخش های س��وختگی و 
روانپزش��کی بودجه جداگانه  دارند اما 
در عم��ل ای��ن بودجه ص��رف این دو 
بخش نمی ش��ود و به نظر می رس��د از 
 مرح�له تصوی�ب تا اخت�صاص ه�زینه  

یک جایی در این بین گم می شود. 
وی اضافه کرد: اطالع های پزشکی مردم 
به طور اعم و اطالع های روانپزش��کی 
آنها به طور اخص خیلی زیاد نیس��ت 
بنابراین اینکه چه مشکل هایی ممکن 

اس��ت ش��روع کننده بیماری ها باش��د 
ی��ا چه عوامل��ی زنگ خطر اس��ت را 
مردم کمتر می دانن��د و به طور طبیعی 
راهکارهای پیش��گیری یا درمان آنها را 

نیز پیگیری نمی کنند. 
صمیم��ی گف��ت: در ده��ه اخی��ر این 
آموزش ه��ا از طریق رس��انه ها افزایش 
یافته است اما هنوز کفایت نمی کند البته 
هنوز وجود اطالع های غلط نیز هست 
مانند خرافه ها که در زمینه بیماری های 
روانپزش��کی وجود 
اج����ازه  و  دارد 
نمی دهد فرد به طور 
منطقی عمل کرده  و 
مشکل خود را حل 

کند. 
این اس��تاد دانشگاه 
علوم پزشکی شهید 
بهش��تی یادآور شد: 
بیرونی  استرس های 
نمی تواند  تنهایی  به 
بیماری ایجاد کند و 
اگر فردی با این استرس ها بیمار  شود،  
زمینه آن نیز در فرد وجود داشته است. 
همچنین مهارت استرس از مهارت هایی 
است که افراد باید داشته باشند چرا که 
ما رفاه فرد را فقط با نداش��تن بیماری 
نمی س��نجیم و ب��رای س��المت حد و 

مرزی قائل نیستیم. 
صمیم��ی یادآور ش��د: در ای��ن زمینه 
راهکارهای مناس��بی مانند پرداختن به 
مس��ائل آموزش مهارت ه��ای زندگی 
مطرح اس��ت ک��ه برای گ��روه هدف 
ک��ودکان و نوجوانان می تواند بس��یار 
سودمند باش��د و باید از سنین دبستان 

هم شروع شود. 
وی اضافه ک��رد: این برنامه ها از طرف 
وزارت بهداش��ت 6 س��الی است آغاز 
ش��ده ولی تاکنون هی��چ حرکت مثبتی 
در ای��ن زمینه صورت نگرفته اس��ت 
و آنچ��ه در وزارت بهداش���ت انجام 
 ش��د، در آموزش دبستانی قرار نگرفته 

است. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  عقد كرده ها بخوانید 

طلسم نفقه ندادن مرد بعد از 9 سال شكست

فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع خبرنگاران:
تصادفات همچنان رکورد دار پنج جرم اول استان اصفهان است

بازيگر »جومونگ« در تهران
سوسانو برای بازی در فیلم »شش نفر زیر باران« به ایران می آید

زاینده رود
س��ردار کرمی در جمع خبرنگاران اس��تان اصفهان 
گفت: آمار شش ماهه گذشته امسال نشان داده که تصادفات 
همچنان رکورد دار پنج جرم اول استان است و با آنکه 12 
درصد نسبت به مدت مش��ابه دوره قبل کاهش داشته اما 
34 درصد جرم های استان را شامل می شود. وی سرقت، 
مفاس��د اجتماعی، نزاع و درگیری و جرم های مالی را در 
ردیف ه��ای بعدی جرم ها عنوان و خاطرنش��ان کرد: در 
شش ماهه گذشته سرقت 31 درصد، مفاسد اجتماعی 18 
درص��د، نزاع و درگیری، 9 درص��د و جرم های مالی 19 
درصد افزایش داش��ته و این موردها به ترتیب 24، 17، 15 
و 10 درصد جرم های استان را به خود اختصاص داده اند. 
وی درباره میزان کشفیات در شش ماهه گذشته افزود: 20 
درصد کشفیات مواد مخدر نسبت به دوره قبل کاهش داشته 
به طوری که سال گذشته 15 تن مواد مخدر کشف اما در 
این دوره حدود 12 تن مواد کشف شدند. فرمانده انتظامی 
استان اصفهان ضمن اش��اره به افزایش کشف مشروبات 
الکلی خاطرنشان کرد: میزان مشروبات الکلی دست ساز در 
اصفهان بسیار باال است و افزایش 25 درصدی این موضوع 
را تصدیق می کند. سردار کرمی همچنان به کشف نوعی 
مشروب الکلی اشاره کرد که در سطح اصفهان پخش بوده 
و افزود: بر اثر مصرف این مش��روب تا شانزدهم مهرماه 4 
نفر فوت شدند و 2 نفر نابینا گشتند. وی در ادامه به اجرای 
طرح عفاف و حجاب اشاره و تصریح کرد: از روز گذشته 

به مدت 48 س��اعت طرح ش��کوه حجاب در سطح شهر 
اصفهان به اجرا درآمده اس��ت که طبق این طرح 25 هزار 
بسته فرهنگی که در آنها یک نامه، سی دی حاوی مطالب 
کلی حجاب، کارت تذکر محرمانه اس��ت پیش بینی شده 
و در اختی��ار افراد قرار می گیرد حت��ی از این طریق ارائه 
نظرات افراد دریافت کننده را خواستار شدیم و این بهانه ای 
اس��ت افرادی را که به ما پاسخ دهند در همایش 27 بهمن 
ماه سال جاری برگزار ش��ود را دعوت و از دیدگاه آنها با 
خبر شویم. همچنین به خوش حجاب ها هم هدیه ای داده 
خواهد شد. فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین تعقیب 
اراذل و اوب��اش، برخ��ورد با توزیع کنندگان مواد مخدر و 
سارقین را بخش های دوم طرح مذکور عنوان کرد. سردار 
کرمی درباره فعالیت های 110 گفت: در ش��ش ماهه اول 

امس��ال یک میلیون و 486 هزار بار با 110 تماس حاصل 
شده که نسبت به شش ماهه دوم سال گذشته یک درصد 
رش��د داشته است و این اعتماد مردم به 110 را می رساند. 
وی با بیان اینکه فق��ط 400 هزار مورد از تماس هایی که 
به 110 شده منجر به انجام عملیات گشته خاطرنشان کرد: 
میانگین حضور 110 در اصفهان 17 دقیقه است و تالش بر 
این است که این رقم به 15 دقیقه کاهش یابد از سوی دیگر 
بتوانیم به درستی به مردم اطالع رسانی کنیم که 110 تنها کار 
اورژانسی انجام می دهد و باید در جایی که خطری در حال 
رخ دادن است حضور یابد موفق تر خواهیم بود. فرمانده 
انتظامی استان اصفهان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران 
مبنی بر اینکه چه راهی ب��رای کاهش ترافیک وجود دارد 
اف��زود: به دلیل افزایش تولید خودرو و عالقه مندی مردم 
به اس��تفاده از آن ترافیک همچنان وجود دارد و باید با این 
موضوع کنار بیایی��م ولی این معضل راه حلی مخصوص 
خود را دارد. سردار کرمی گفت: در موقع تعطیلی مدرسه ها 
و غروب ها اوج ترافیک را شاهد هستیم و حتی در برخی 
موردها که امکان تردد نیست ممکن است پلیس یک مسیر 
را ببندد تا بار ترافیک از منطقه ای کاسته شود اما این کافی 
نیست. با ش��هرداری وارد مذاکره شدیم که برای حل این 
معضل نظرهای کارشناس��ی پلیس هم ارائه شود از سویی 
اگر در آینده نتوانیم معضل ترافیک را در اصفهان حل کنیم 
باید اجرای طرح زوج و فرد خودروها را در دستور کار قرار 

دهیم که البته این امر نیاز به کار کارشناسی دارد. 

»هان جی های« بازیگر نقش سوسانو در مجموعه پر مخاطب 
افسانه جومونگ برای بازی در فیلم سینمایی »شش نفر زیر 

باران« به کارگردانی علی عطشانی به ایران می آید.
به گزارش مهر، این بازیگر شناخته شده سینمای کره جنوبی 
برای بازی در یکی از نقش های اصلی فیلم سینمایی »شش 
نفر زیر باران« دعوت شده و هم اکنون گروه تولید در حال 
رایزنی با وی هستند. شش نفر زیر باران، دومین ساخته بلند 
سینمایی علی عطشانی است که نیمه آبان ماه به تهیه کنندگی 
محسن طباطبایی پور در تهران کلید می خورد. این فیلم اثری 
پر بازیگری اس��ت که در کنار هان جی های، ستارگانی از 

سینمای ایران در آن به ایفای نقش می پردازند. 
از عوامل تولید ش��ش نفر زیر باران که تا کنون حضورشان 
در این پروژه قطعی شده است، می توان به مدیر فیلمبرداری: 
مرتضی غفوری، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح 
چهره پردازی: الهام اطیاب��ی و مجری طرح: مجید کریمی 
اشاره کرد. هان جی های در مجموعه )افسانه جومونگ( به 
عنوان بازیگر اصلی زن بازی کرده که مدتی پیش از تلویزیون 
ایران به نمایش در آمد و با استقبال بسیار زیادی روبرو شد. 
علی عطشانی فیلم سینمایی »دموکراسی تو روز روشن« را 

در کارنامه دارد.

زن��ی با مراجع��ه ب��ه دادگاه خان��واده ش��هید محالتی 
دادخواس��ت نفقه خود را به قاضی یکی از ش��عب ارائه 
ک��رد. این زن در حضور قاضی ش��عبه 254 این مجتمع 
قضای��ی خانواده، بی��ان کرد: من طی 9/5 س��ال زندگی 
مش��ترک یک بار به جز یک 10 هزار تومانی از شوهرم 
خرج��ی نگرفت��ه ام. وی با بیان اینکه م��ن پول توجیبی 
می خواهم، ادامه داد: من نفقه ام را می خواهم و شوهرم 
به هیچوجه به ح��ق و حقوق من توجهی ندارد. زن در 

مقاب��ل قاضی این ش��عبه، افزود: ما یک فرزند 7 س��اله 
داریم که شوهرم خرجی آن را کامل می دهد ولی به من 
یک ریال نیز روا ندارد. وی بیان کرد: با گرفتن نفقه این 
طلسم 9 ساله برای دادن خرجی شکسته می شود و من 

در زندگی انگیزه بیشتری پیدا می کننم. 
مرد 33 س��اله در دادگاه حاضر شد و گفت: می خواهم 
از همس��رم جدا شوم حاال که او به دنبال مال و منال من 
اس��ت من نیز دیگر او را نمی خواهم. وی با اش��اره به 

اینکه تا حاال به خاطر فرزندم، همس��رم را تحمل کردم، 
ادامه داد: نفقه وظیفه من اس��ت ولی در صورتی که من 
چیزی برای زنم تهیه نکنم؛ من هر چیزی که او خواسته 

تهیه کردم فقط پول توجیبی به او ندادم. 
قاض��ی این ش��عبه م��رد را محک��وم به پرداخ��ت نفقه 
ب��ه ص��ورت ماهیان��ه ک��رد و همچنی��ن پرون��ده را 
 مختوم��ه اع��الم ک��رده و حکمی مبنی بر ط��الق صادر 

نکرد.

مدير گروه روانپزشکي بیمارستان امام حسین:
بودجهبخشهايروانپزشكيدرجاي

ديگريهزينهميشود

اس��تاد ح��وزه علمی��ه قم گف��ت: اگر 
ارادتمندان امام رضا )ع( می خواهند آن 
حضرت را خوب بشناسند، الزم است 
کتاب »عی��ون اخبار الرض��ا« را مطالعه 

کنند. 
حجت االس��الم یعقوب جعفری نیا به 
ایرنا گفت: کس��ی ک��ه می خواهد امام 
رضا)ع( را بشناس��د حتم��ا باید به این 
منبع مهم مراجعه کند. چون بسیاری از 
گفتنی ها و ناگفته ها درباره امام رضا)ع( 

را در این کتاب خواهد دید. 
این مفسر قرآن گفت: کتاب »عیون اخبار 
الرضا« یکی از کتاب های معروف شیخ 
صدوق است که دارای شخصیت بارزی 

در میان علمای شیعه بوده است. 

وی توضی��ح داد: ش��یخ ص��دوق ک��ه 
نویس��نده کتاب »من الیحضره الفقیه«، 
یکی از چهار کتاب معتبر شیعه و 300 
کتاب دیگر اس��ت، کت��اب عیون اخبار 
الرضا را نگاشته که مشتمل بر احادیثی 
اس��ت که از  امام رضا )ع( روایت شده، 
همچنین ش��رح حال زندگی امام رضا 
)ع( بوده و شیخ صدوق اسناد روایات را 

نیز در این کتاب ذکر کرده است. 
جعفری نیا همچنین گفت: از این کتاب 
به عنوان یک کتاب معتبر تاریخی یاد می شود 
و شاید بتوان گفت که مفصل ترین کتاب 
تاریخی درب��اره امام رضا )ع( و زندگی 
اوس��ت. البته اعتبار این کتاب بیشتر به 
سبب اعتبار حدیث های آن است که از 
امام رضا )ع( نقل ش��ده است. صاحب 
تفس��یر کوثر افزود: همانگونه که شیخ 
صدوق در مقدمه کتاب خود آورده، وی 

این کتاب را به »صاحب بن عباد« وزیر 
آل بویه هدیه کرد و این کتاب در پاسخ 
به دو قصیده ای بود که صاحب در مدح 
امام رضا )ع( س��روده و به شیخ صدوق 

هدیه کرده بود. 
وی ب��ا بیان این مطلب که ش��رح های 
زیادی بر این کتاب نوشته شده، افزود: 
کتاب عیون اخبار الرضا تاکنون چندین 

بار به فارسی ترجمه شده که 
ترجمه آقا نجفی اصفهانی )متوفا به سال 
1333 هجری قم��ری(، از معروفترین 

آنهاست. 
به گفته این استاد حوزه علمیه، ترجمه 
مرحوم علی اکبر غفاری که بسیاری از 
کتاب های شیخ صدوق را ترجمه کرده، 

بهترین ترجمه برای نسل حاضر به شمار 
می رود. 

جعفری نیا پیش��نهاد کرد: ب��ا توجه به 
حجم بزرگ این کتاب، مناس��ب است 
قسمت هایی از آن که برای عموم مردم 
به ویژه جوانان مفیدتر و کارآمدتر است 
به صورت گزیده هایی با قلم و نثر روز 
در کتاب های کوچک تدوین و منتشر 
شود. وی همچنین با توجه به در پیش 
بودن س��الروز والدت امام هش��تم )ع( 
یکی از حدیث های کتاب را چنین نقل 
کرد: پیامبر اس��الم )ص( درباره زیارت 
امام رضا )ع( فرمودند: پاره ای از تن من 
در خراسان دفن می شود و هر شخص 
گرفتاری او را زیارت کند گرفتاری اش 
برطرف خواهد ش��د و ه��ر گنهکاری 
او را زیارت کن��د خداوند گناهان او را 

می بخشد.

ارادتمندانامامهشتم،
»عيوناخبارالرضا«رابرايشناخت

امامبخوانند

جامعه

پیشنهاد بالن سواری شهروندان 
در پارک طبیعی ناژوان

با شعار رقابت مهر، تمرين مهروزی؛
اصفهان میزبان رقابت های 
مهر در سراسر کشور می شود

هنرمندان جزو وفادارترين افراد 
به هويت ديني کشور هستند 

تشكیل نخستین انجمن شعر 
و ادب روستاي خراجي

از  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رییس  نایب 
پیشنهاد راه اندازی بالن تفریحی در پارک طبیعی 
متر   300 ارتفاع  حداکثر  و  نفر   30 ظرفیت  با  ناژوان 

خبرداد.  

امور جوانان جمعیت هالل احمر اعالم  معاونت 
کشوری  مسابقات  میزبان  اصفهان  امسال  کرد: 
اسالمی  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  مهر  رقابت 

ایران می باشد. 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از جریان  اصفهان گفت: هنرمندان بخشی  استان 
دینی کشور و جزو وفادارترین افراد به هویت دینی در 

کشور هستند.
برگزاری  به  فارس  با  گفتگو  در  حاجی  زکی  علی 
موفقیت آمیز جشنواره و نمایشگاه جلوه های رضوی در 
منظور  به  نمایشگاه  این  داشت:  اظهار  سنتی  هنرهای 
گرامیداشت هنرمندانی که هنرهای تولیدی خود را در 
زمینه سیره زندگی امام رضا )ع( به کار بردند، برگزار 

شد. 

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کیار از تشکیل 
نخستین انجمن شعر و ادب روستای خراجی در این 

شهرستان خبر داد.
جلسه  در  تیموری  عبدالرحمن  فارس،  گزارش  به 
ادب  و  شعر  انجمن  نخستین  اصلی  اعضای  معرفی 
روستای خراجی از توابع شهرستان کیار اظهار داشت: 
امام رضا)ع( و  مناسبت میالد حضرت  به  انجمن  این 
بزرگداشت دهه کرامت در این شهرستان تشکیل شده 

است. 

پیامبر اکرم )ص( 
فرمودند: وقتی 

مرد به زن خود با 
محبت می نگرد و 
زنش به او با مهر 
نگرد، خداوند به 

دیده رحمت به آنها 
می نگرد.
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حمیدرض��ا فوالدگ��ر در گفتگ��و با فارس با اش��اره ب��ه اینکه 
اتفاق ها و پیش��رفت های چند س��ال اخی��ر در زمینه صنعت در 
تاری��خ صنعت اصفهان ثبت می ش��ود، اظهار داش��ت: در زمینه 
صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی و همچنین گس��تردگی 
فعالی��ت صنایع ب��زرگ و مادر پیش��رفت قاب��ل مالحظه ای در 

س��ال های اخیر در اس��تان اصفهان به دس��ت آمده اس��ت. 
وی گفت: همچنین باید بر اس��اس چش��م انداز 1404، کش��ور 
 ای��ران در هم��ه زمینه ها و بخش ه��ا به نق��ش اول منطقه تبدیل 

ش��ود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی همچنین به 
صندوق توس��عه ملی که یک بخش فرا دولتی محسوب می شود، 
اش��اره کرد و بیان داش��ت: بخش خصوصی باید نقش مؤثرتری 

در این بخش داش��ته باش��د. 
 وی ب�ا بیان اینکه کاهش هزین�ه ها در زمان تحریم از مه�م ترین 
نکته هایی است که باید به آن توجه داشت، گفت: در این راستا 
دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر در راس��تای 

کاهش هزینه های کش��ور اقدام کنند. 
فوالدگر اف��زود: باید زمینه س��رمایه گذاری خارج��ی را فراهم 
ک��رد تا در ش��رایط خاص بتوانی��م از این امتیاز اس��تفاده کنیم. 

نماین��ده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی همچنین با 
اش��اره به نگرانی هایی که از تحریم های موجود بین مردم ایجاد 
شده اس��ت، بیان داش��ت: در طول تاریخ تحریم های زیادی بر 
ملت ایران وارد ش��ده اما هیچ یک از این تحریم ها کارساز نبوده 

اس��ت.  
وی با اش��اره به اینکه دش��منان مطمئن باش��ند ک��ه ایرانیان در 
براب��ر ای��ن جن��گ اقتصادی ب��ه موفقی��ت می رس��ند، تصریح 
 ک��رد: تنه��ا ب��رای موفقی��ت نی��از ب��ه همراه��ی هم��ه م��ردم 
اس��ت. فوالدگ��ر با اش��اره ب��ه اینک��ه در ای��ن راس��تا دولت 
و بخ��ش خصوص��ی هزینه ه��ا را در کش��ور کاه��ش دهن��د، 
ادام��ه داد: در ای��ن س��ال ها تحریم ه��ا در زمینه ه��ای صنعت��ی 
ش��ده  کش��ور  فن��ی  پیش��رفت  و  توس��عه  س��بب  دفاع��ی   و 

اس��ت.

تا پايان امسال؛
احداث50خانهبهداشت

درچهــارمحـالوبختيــاري
ناصر خسروی در گفتگو با فارس اظهار داشت: در راستای تکمیل شبکه 
روستایی و ساخت خانه های بهداشت مورد نیاز این استان، در سال جاری 
احداث 50 خانه بهداش��ت در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: 
از این تعداد تاکنون 11 خانه بهداش��ت از محل در آمدهای اختصاصی 
دانشگاه تأمین اعتبار و عملیات س��اخت آن آغاز شده است. خسروی 
ادامه داد: 39 خانه بهداشت از محل اعتبارات استانی و از طرف استانداری 
تقبل هزینه شده که به محض تأمین اعتبار الزم عملیات احداث آن آغاز 

خواهد شد. 
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به روستاهای تحت 
پوش��ش طرح احداث خانه بهداش��ت در این اس��تان گفت: خانه های 
بهداش��ت مورد اشاره در شهرستان های محروم اس��تان از جمله اردل، 
لردگان و کوهرنگ قرار دارند که پیش بینی می شود تا پیش از آغاز فصل 
سرما عملیات احداث 11 خانه بهداشت در استان به اتمام برسد. وی با 
اشاره به خدماتی که در مراکز خانه بهداشت به روستائیان ارائه می شود، 
گفت: خانه بهداشت محیطی ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام 
ش��بکه های بهداشتی درمانی کشور اس��ت که هر خانه بهداشت بسته 
به ش��رایط جغرافیایی به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت یک یا چند 
روستا را تحت پوشش خود دارد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سرش��ماری س��االنه و ثبت اطالعات، 
آموزش بهداشت عمومی، تشکیل گروه های داوطلب و شوراهای محلی 
بهداش��ت، مراقبت از زنان باردار، آموزش مراقبت های بعد از زایمان و 
کم��ک به انجام آنها، تنظیم خانواده، آم��وزش و مراقبت های تغذیه ای، 
نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای از مهم ترین وظایف اجرایی مراکز 

خانه های بهداشت روستایی است.

به گزارش فارس، س��عید بهرامی به گام های مؤثر برای ریش��ه کنی 
بیسوادی در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: قبل از انقالب 
اس��المی موضوع س��وادآموزی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و 
بیش��تر افراد به ویژه مردم روس��تاها از خواندن و نوش��تن محروم 

می شدند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه تأثی��ر پی��روزی انق��الب اس��المی ای��ران در 
تم��ام عرصه ه��ای اجتماع��ی و اقتص��ادی کش��ور اف��زود: ب��ا 
روی کار آم��دن نظ��ام جمه��وری اس��المی و تش��کیل نهض��ت 
 س��وادآموزی، گام های مؤثری برای ریش��ه کنی بیسوادی برداشته 

شد. 
مدیر نهضت سوادآموزی شهرستان چادگان به ارائه آماری از میزان 
باس��وادی قبل و بعد از انقالب در کشور پرداخت و تصریح کرد: 
قبل از انقالب نرخ باس��وادی در شهرستان چادگان تنها 35 درصد 
بود اما در حال حاضر این رقم به بیش از 95 درصد رسیده و حتی 
20 نفر از س��وادآموزان این شهرس��تان موفق به تحصیل در مقاطع 

باالتر شدند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه جش��ن های ش��کرگزاری باس��وادی در 
روس��تاها ی شهرستان چادگان برگزار شده است، ادامه داد: تاکنون 
جشن شکرگزاری سوادآموزی در 14 روستا برگزار شده است که 
پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال 90 مرحله اول باسوادی در این 

شهرستان تحقق یابد. 
بهرامی افزود: آموزش مهارت های اساسی زندگی در جهت ایجاد 
اش��تغال و درآمد برای مردم روس��تا، ارتقای توانایی های افراد در 
جهت ایفای نقش مؤثر در جامعه و همچنین باال بردن سطح کیفی 
زندگی م��ردم از تاثیره��ای مهم نهضت س��وادآموزی در زندگی 

روستائیان چادگان است. 
مدی��ر نهض��ت س��وادآموزی شهرس��تان چ��ادگان با بی��ان اینکه 
بخش��ی از جمعی��ت را عش��ایر یکجا نش��ین و کوچ رو تش��کیل 
می دهن��د و نیازه��ای آموزش��ی آنها نی��ز باید م��ورد توجه قرار 
گیرد، خاطرنش��ان کرد: در این شهرس��تان طرح آموزش عش��ایر 
نی��ز مورد توجه ق��رار گرفته به ط��وری که قرار اس��ت 160 نفر 
 از اف��راد 10 ت��ا 49 س��ال عش��ایر در کالس ه��ای س��وادآموزی 

جذب شوند.

تا 3 ماه آينده؛
آغازعملياتاحداثواحدپلیاتلين

سنگينپتروشيمیبروجن
مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی بروجن گفت: عملیات احداث واحد 
پلی اتلین سنگین پتروشیمی بروجن ظرف سه ماه آینده آغاز می شود. به 
گزارش فارس، محس��ن زارعی فرد در نشست بررسی مسائل و مشکل 
پتروش��یمی بروجن اظهار داشت: به منظور تسریع در روند احداث این 
پتروشیمی، قرارداد مهندسی پایه پروژه با شرکت یازل آلمان در اسفندماه 
سال گذشته و با اعتباری افزون بر 2 میلیون یورو برای طراحی مهندسی این 
پروژه منعقد شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر طراحی مهندسی فرآیند 
پروژه رو به پایان است، ابراز امیدواری کرد: تا پایان دی ماه تمامی مدارک 

پایه را دریافت خواهیم کرد. 
زارع��ی فرد با اش��اره به س��فر هیأت دول��ت به اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: در س��فر رئیس جمهور به این استان 650 میلیون یورو 
به طرح های پتروش��یمی های بروجن و لردگان در س��ال های 89 و 90 
اختصاص داده شده است. مدیرعامل شرکت پتروشیمی بروجن تأکید 
ک��رد: در صورت تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یاد ش��ده مراحل انجام 
مناقصه و انتخاب پیمانکار بین المللی انجام می ش��ود. وی تصریح کرد: 
برهمین اس��اس با انتخاب پیمانکار ظرف سه ماه آینده عملیات اجرایی 
احداث واحد پلی اتلین س��نگین پتروش��یمی بروجن آغاز می ش��ود. 
زارع��ی فرد گفت: عدم اجرای خط انتقال اتلی��ن به عنوان خوراک این 
مجتمع از عسلویه از عمده مش��کل این طرح و متوقف شدن پروژه به 
 مدت چهار س��ال بوده اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: عملیات اجرایی 
پلی اتیلن س��نگین در سال 86 در »دش��ت حلوایی« بروجن آغاز شد و 
پیش بینی می شود با بهره برداری از آن ساالنه 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین 
تولید و در صنایع لوله و بطری، ظروف، فیلم، لوازم خانگی و قطعه های 

صنعتی استفاده خواهد شد. 

گشتی در اخبارروی میز

تا پایان س��ال جاری بی��ش از 50 طرح در منطقه 
14 گان��ه اصفهان با هزینه ای بالغ بر 300 میلیارد 
تومان و فاز سوم خیابان آذر و پارکینگ نیکبخت به 
عنوان پروژه های شاخص این کالن شهر به بهره 
برداری می رسد. به گزارش ایمنا، معاون عمرانی 
شهری شهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
در ح��ال حاضر عملیات اجرایی بیش از ده طرح  
کالن از جمله  پروژه باغ گلدسته،پل شهید ستاری، 
خیابان شهید الوی، تقاطع صفه، پارکینگ نیکبخت، 
فاز س��وم خیابان آذر، پروژه هم��ت و بزرگترین 
شهربازی  با برآورد اولیه 200 میلیارد تومان در حال 

اجرا است. دکتر علیرضا قاری قرآن  تصریح کرد: با همت 
و تالش شهرداری اصفهان و برگزاری جلسه های متعدد 
در سال های اخیر توافق الزم بر سر اجرای پروژه خیابان 

س��ازی شهید الوی صورت گرفته همچنین این خیابان 
ب��ه طول 650 متر و ع��رض 35 متر و با اعتباری بالغ بر 
400 میلیون در دس��ت اجرا می باشد و هدف از اجرای 
آن اتصال بین رینگ دوم و رینگ س��وم ترافیکی ش��هر 

می باشد که نقش بسیار مهمی در تسهیل ترافیک 
و عبور و مرور آس��ان همشهریان خواهد داشت. 
وی از عملیات اجرایی پل جدید شهید ستاری از 
مسیر غرب به شرق با هدف ایمن سازی ورودی 
و خروجی پارک کوهستانی صفه و نیز تسهیل در 
امر ترافیک جهت رفاه حال ش��هروندان سخن به 
می��ان آورد و گفت: مدت زم��ان انجام پروژه را از 
آغاز مهرماه به مدت ده ماه تعیین شده است. وی 
با بیان این مطلب که برنامه زمانبندی ش��ده برای 
طرح های جدید در نظر گرفته شده است، اضافه 
کرد: در اجرای پروژه های عمرانی ش��هری زمان 
بهینه، کیفیت مطلوب و حداقل هزینه مد نظر می باشد 
تا همه شهروندان شاهد بهره برداری از این پروژه ها در 

کمترین زمان ممکن باشند. 

ب��ه گزارش ف��ارس مهرزاد خلیلیان گفت: این س��فر با 
هدف بررس��ی راهکارهای افزایش صادرات اس��تان به 
اقلیم کردستان و رایزنی به منظور تقویت همکاری های 
دو جانبه در بخش صادرات کاال و خدمات انجام ش��ده 
است. وی اظهار داشت: این هیأت به سرپرستی محمود 
اس��المیان، رئیس اتاق بازرگانی و به همراهی مدیرکل 
گمرک استان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
و نمایندگانی از کنسرس��یوم کرد سپاهان، مجتمع فوالد 
مبارکه، ذوب آهن، س��یمان اردس��تان و انجمن خدمات 
فنی و مهندسی اس��تان اصفهان به کردستان عراق سفر 

کردند. دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان به سفر هیأت بلند 
پایه اقتصادی کردستان عراق به اصفهان در اردیبهشت  ماه 
س��ال جاری اشاره کرد و ادامه داد: در سفر هیأت عراقی 
راه های توسعه همکاری های اقتصادی شرکت های استان 
و کردستان عراق مورد بررسی قرار گرفت و سفر هیأت 
بلند پایه استان اصفهان در راستای تقویت این همکاری 
است. وی اضافه کرد: این هیأت اقتصادی در شهر اربیل، 
دهوک و سلیمانیه با مقام ها و بازرگانان محلی دیدار و 
گفتگو دارند. خلیلیان مالقات با وزیر بازرگانی و صنایع، 
هیأت س��رمایه گذاری و اس��تاندار اربیل را از برنامه های 

هیأت اقتصادی استان اصفهان اعالم کرد و گفت: حضور 
در مراس��م افتتاح نمایشگاه بین المللی اربیل نیز از دیگر 
برنامه های این هیأت اقتصادی استان اصفهان است. وی 
اضافه کرد: براس��اس گزارش گمرک استان اصفهان، در 
شش ماه نخست سال جاری صادرات استان به عراق 540 
هزار و 793 تن به ارزش 149 میلیون دالر بوده است. وی 
ادامه داد: مجموع صادرات کشور در این مدت به عراق از 
نظر وزنی 4/1 میلیون تن به ارزش حدود 2 میلیارد دالر 
بوده که سهم اس��تان اصفهان از این میزان صادرات، 13 

درصد وزنی و 7/5 درصد ارز بوده است.

به گزارش فارس، حجت االسالم جعفر مرتضوی اظهار 
داشت: این سامانه با هدف ایجاد ارتباط مستمر با مخاطبان 
گفتمان های دینی و برای پاس��خگویی به س��ئوال ها و 

شبهات دینی فعال شده است. 
وی با اشاره به توزیع یک هزار و 100 قلم شیء فرهنگی 
در مراک��ز فرهنگی، و علمی اس��تان، گف��ت: باتوجه به 
ضرورت پاس��خگویی به شبهات دینی نسل جوان و به 
منظور اطالع رسانی از آغاز فعالیت این سامانه پاسخگویی 
این اقالم فرهنگی توزیع شده است. مرتضوی با اشاره به 
اهداف راه اندازی این سامانه خاطرنشان کرد: این سامانه 
به منظور پاسخگویی به سئوال هایی در حیطه با عفاف و 

حجاب، آسیب  شناسی فرهنگ دینی و نحله های فکری 
و عرفان های انحرافی،  جنگ ن��رم و الگو های راهبردی 
مقابل��ه با آن، اخالق کارب��ردی و مهارت های زندگی و 
آسیب های اجتماعی فعال شده است.مدیرکل تبلیغات 
اس��المی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این سامانه 
توس��ط سازمان تبلیغات اس��المی و با همکاری سامانه 
پاس��خگویی به س��ئوال های دینی طراحی شده است، 
گفت: عالقه مندان به استفاده از این سامانه می توانند پس 
از 48 س��اعت از زمان برقراری تماس با شماره 09650 
پاسخ سئوال های خود را دریافت کنند. وی تصریح کرد: 
جوانان به عنوان آینده سازان جامعه اسالمی از بزرگ ترین 

سرمایه های این کش��ور به شمار می روند و تالش برای 
تقویت و توس��عه آگاهی های دینی و مذهبی آنها بسیار 
با اهمیت است. مرتضوی تأکید کرد: اگر میزان شناخت 
و آگاهی جوانان به آموزه ها و ارزش های دینی باال باشد، 
شخصیت دینی آنان به گونه ای مطلوب و شایسته شکل 
می گیرد و در جامعه اسالمی تأثیر به سزایی پدید می آورد. 
وی ب��ا بیان اینکه روحیه جوان��ان و نیازهای آنها را باید 
شناخت، گفت: برهمین اساس باید راهکارهای جذب 
جوانان و هدایت آنان به مس��اجد شناسایی شود و مورد 
توجه قرار گیرد تا رفته رفته زمینه حضور فعال تر جوانان 

در مساجد فراهم شود. 

شهرستان

نماينده مردم اصفهان در مجلس:
زمينهسرمايهگذاريخارجي
فراهمشودتادرصورتنياز

استفادهكنيم

مدير نهضت سواد آموزي چادگان:
نرخباسواديدرچادگانبهبيش

از95درصدرسيدهاست

به مناسبت هفته كاهش اثرات بالياي طبیعي؛
 بهره برداری ساختمان آتش نشاني 

در فارسان

فرماندار فريدن:
 تحقق 70 درصد از تعهد اشتغال 

در فریدن

در كاشان
 آغازعملیات نصب 

صندوق هاي پستي شخصي

در شهرستان نجف آباد 
 360 تن 

میزان شیر تولیدي روزانه 
ش��هردار فارسان از افتتاح ساختمان آتش نشانی شهدای شهر فارسان به مناسبت 
هفته کاهش اثرهای بالیای طبیعی خبر داد. محمدصادق اس��المی در گفتگو با 
فارس اظهار داش��ت: همزمان با هفته کاهش اثرهای بالیای طبیعی س��اختمان 
 آتش نشانی شهدای شهر فارسان با اعتباری افزون بر 2 میلیارد ریال به بهره برداری 

رسید. 
اسالمی نصب 40 سطل زباله در معابر اصلی این شهر را یکی دیگر از اقدام های 
شهرداری در راستای دستیابی به اهداف شهر سالم دانست و گفت: برهمین اساس 
شهرداری فارسان در راستای اهمیت پرداختن به نظافت و زیبایی سطح شهر و 
فراهم کردن امکانات این امر اقدام به نصب 40  سطل زباله در معابر اصلی این شهر 
کرده اس��ت. شهرداری فارسان در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری و همیاری 
مردم در راستای توسعه شهر گفت: امروزه شهروندان در توسعه و پیشرفت شهرها 
نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و می توانند با مشارکت خود در امور شهری در 
هرچه بهتر اجرا شدن طرح های شهری به مسئوالن و دستگاه های مربوطه کمک 
کنند. وی با بیان اینکه مش��ارکت شهروندان می تواند در سه بخش برنامه ریزی، 
نظارت و اجرای طرح ها باشد، گفت: مردم یک شهر می تواند در کنار متخصصان 
و کارشناسان امور شهری به ارائه طرح های توسعه شهری  بپردازند و با مشارکت 
و سرمایه گذاری در اجرای طرح ها مشکل مالی دستگاه های مربوط را حل کرده 
 و با نظارت خود بر اجرای طرح ها در بهتر اجرا ش��دن طرح ها و برنامه ها کمک 

کنند.

به گزارش فارس، اس��داهلل احمدی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان فریدن 
به ایجاد فرصت های ش��غلی در بخش های مختلف اش��اره کرد و اظهار داشت: 
تعهد شهرس��تان فریدن در زمینه ایجاد اشتغال در س��ال جاری یک هزار و 369 
نفر بود که خوش��بختانه با همکاری مسئوالن در شش ماهه نخست سال جاری 
نزدیک به یک هزار شغل ایجاد و شهرستان 70 درصد از تعهد خود را انجام داده 
اس��ت. وی با تأکید بر اینکه برنامه ریزی های بسیاری برای افزایش فرصت های 
شغلی در شهرستان فریدن انجام شده است، ادامه داد: طرح های بسیار خوبی در 
دست اقدام است که اگر موانع آنها زودتر برطرف شود، اشتغالزایی خوبی صورت 
می گیرد. فرماندار فریدن یکی از مشکل های موجود در ایجاد فرصت های شغلی 
را مشکل مرتبط با گازرسانی دانست و گفت: در صورتی که مشکل گاز رسانی 
به ش��هرک گلخانه ای فریدن برطرف شود زمینه اشتغال بیش از 200 نفر فراهم 
می ش��ود. وی بخش کشاورزی را یکی از مهم ترین بخش های اشتغالزایی برای 
جوانان این شهرس��تان عنوان کرد و اظهار داشت: با احداث سد بلطاق عالوه بر 
اینکه یک هزار و 600 هکتار از اراضی منطقه زیر کشت می رود، زمینه اشتغال بیش 
از 500 نفر در بخش کشاورزی نیز فراهم می شود که امیدواریم عملیات اجرایی 
این س��د به  زودی آغاز ش��ود. وی به نقش تأثیرگذار خدمات بیمه ای به منظور 
افزایش میزان اشتغالزایی در شهرستان فریدن اشاره کرد و گفت: برای انجام هر 
فعالیتی، پشتوانه بیمه ای بسیار مؤثر است ولی متأسفانه سهم بیمه شهرستان تنها 10 

درصد برآورد می شود. 

رئیس اداره پس��ت کاش��ان از آغاز عملیات اجرایی نصب صندوق های پستی 
ش��خصی بر در تمام منازل اعم از مس��کونی و تجاری مطابق با استانداردهای 

تعیین شده خبر داد. 
حس��ین انصاری مق��دم در گفتگو با موج اذعان داش��ت: ای��ن صندوق ها در 
ساختمان های اداری، هتل ها، دانشگاه ها، خوابگاه ها و اماکن مشابه حداقل یک 
صندوق با ابعاد متناس��ب با تعداد مرس��وله های دریافتی این اماکن در محل 
ورودی ساختمان نصب می شود. وی با اشاره به این که هزینه نصب بر عهده 
مالکان است، خواستار دریافت رسید توسط مالکان از مأموران نصب صندوق ها 
پس از پرداخت وجه نقد ش��د. به گفته وی، ادارات، سازمان ها و شرکت هایی 
که حجم مرسوله های آنها زیاد باشد می توانند عالوه بر نصب صندوق پستی 
درب ورودی س��اختمان، صندوق ش��خصی دیگری نیز در نزدیکترین واحد 
پستی به محل خود را اجاره نمایند. رئیس اداره پست کاشان تصریح کرد: در 
ساختمان های اداری چند طبقه نیز که توزیع مرسوله های روزانه آنها در بیش 
از 50 صندوق یا 3 هزار مرسوله است، می توانند از سیستم توزیع عمودی طبق 
ضوابط استفاده نمایند. وی تأمین ایمنی صندوق های پستی، محافظت آنها در 
براب��ر عوامل جوی و طبیعی نظیر بارندگی، رطوبت و مس��ائل آن را بر عهده 
مالک س��اختمان دانست و گفت: مالکان در تعیین محل نصب این صندوق ها 
که از مواد اولیه اس��تاندارد برای ساخت آنها استفاده شده، باید دقت الزم را به 

عمل آورند. 

 زاينده رود
محمد مسعود مأمن پوش رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نجف آباد در 
گفتگو با خبرنگار ما اعالم داشت: کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان نجف آباد 
تالش می نمایند تا مواد لبنی و گوشتی سالم در اختیار مردم شهرستان قرار گیرد. 
وی اعالم داش��ت: به خاطر نظارت بهتر و باال بردن کیفیت تولیدات گوشتی و 
 لبنی در شش م�اه اول سال جاری اق�دام های خوبی ان�جام گرفته است از جم�له 
مهم ترین آنها واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی بوده است. دکتر محمد 
مس��عود مأمن پوش مراقبت های ش��ش ماهه اول س��ال جاری را در دام های 
شهرس��تان جنون گاوی 1726 مورد تب برفکی گاوی 1705 مورد تب برفکی 
گوس��فندی 1925 مورد طاعون و 20 م��ورد اعالم نمود و گفت: در این مدت 
آمار خونگیری بیماری های تب مالت و تب برفکی گاوی و گوسفندی 4130 
مورد بوده است. وی آمار کشتار انجام شده در سه کشتارگاه طیور شهرستان را 
3657371 )سه میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و هفتاد و یک 

قطعه( و کشتار دام شهرستان نجف آباد 69565 رأس اعالم نمود. 
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد آمار واکسیناسیون انجام گرفته توسط 
بخش دولتی و خصوصی را علیه بیماری های شاربن عالمتی 965- بروسلوز 
گاوی 1510- تب برفکی گاوی 25699- تب برفکی گوسفندی 39455، شاربن 
گاوی 7671، شاربن گوسفندی 20154 و واکسن آنتروتوکسمی 11680 واکسن 

عمومی آبله 35537، واکسن قانقاریا 3440 و هاری 38 اعالم نمود. 

تاپايان سال جاری صورت می گیرد

بهره برداری از 50 طرح منطقه ای 
با هزینه ای بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال

دبیركل اتاق بازرگاني اصفهان خبر داد:
سفر هیأت بلند پایه اصفهان به عراق براي افزایش مناسبت های تجاري

مديركل تبلیغات اسالمي چهارمحال و بختیاري خبر داد:
راه اندازي سامانه پاسخگویي به شبهات دیني

بازبینی های الزم عوامل پرواز از بخش های مختلف جهت 
 ایجاد پروازهای ایمن برای حجاج انجام ش��ده اس��ت. 
علی قاس��م زاده، مدیرکل ش��رکت فرودگاه های استان 
اصفهان در گفتگو با موج با بیان همه عوامل مراحل پرواز 
از جمله تأسیس های روش��نایی و تجهیزهای ارتباطی 
فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان مورد بازبینی دقیق و 
کامل قرار گرفته است، اظهار داشت: نشست های الزم با 
مسئوالن ذیربط در حج و زیارت، فرودگاه استان همچنین 
مدیران کاروان ها برگزار و هماهنگی های الزم نیز انجام 
شده اس��ت. وی با اش��اره به این که آغاز پرواز حجاج 
اصفهان��ی از تاریخ 29 مهرماه در قال��ب 23 پرواز انجام 
می ش��ود، افزود: 2 هزار و نهصد و پنجاه زائر اصفهانی 
توس��ط 20 پرواز با هواپیمای بوین��گ 747 و 3 پرواز با 
هواپیمای ایرباس به حج اعزام می شوند. مدیرکل شرکت 

فرودگاه های استان اصفهان با بیان این که انجام این تعداد 
پرواز در مدت 8 روز کار فوق العاده ای است، ادامه داد: به 
طور قطع روند اعزام حجاج در این شرایط دشوارتر و با 
حالت عادی تفاوت دارد، اما فرودگاه اصفهان تمام تالش 

خود را جهت فراهم کردن شرایط رفاهی برای مسافران 
انجام خواهد داد.

حمل هر نوع مواد مخدر، موجب ممنوعیت خروج از 
کشور می شود

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان اصفهان همچنین با بیان 
این که در سال جاری تأکید ویژه ای بر عدم حمل موا مخدر و 
همچنین داروهای بدون مجوز توسط حجاج شده است، اظهار 
داشت: حمل هر نوع مواد مخدر و یا قرص های روانگردان 
موجب ممنوعیت خروج زائر از کشور می شود. وی با بیان 
این که 24 س��اعت قبل از پرواز وسایل سنگین حجاج از 
کاروان ها تحویل و مورد بازبینی قرار می گیرد، افزود: با توجه 
به کیف دستی های تعیین شده که در اختیار حجاج قرار گرفته، 
 از حمل هر گونه وسایل اضافی در طول پرواز خود داری 

خواهد شد.

ب��ه گزارش موج، احمد ادیب ضمن بیان این مطلب 
اظهار داش��ت: از ابتدای امسال، 2 هزار و 36 مجوز 
سه گانه صنایع دس��تی در استان اصفهان صادر شده 

است. 
از مجوزه��ا ش��امل  تع��داد  ای��ن  داد:   ادام��ه  وی 
تولی��د  پروان��ه  و  صنعتگ��ری  شناس��ایی  کارت 
 کارگاه��ی برای صنعتگ��ران و هنرمن��دان اصفهانی 

است. 
معاون صنایع دس��تی این اس��تان تصریح کرد: بخش 
اعظم مجوزهای صادره مربوط به کارت شناس��ایی 

صنعتگری صنایع دس��تی اس��ت. ادی��ب اضافه کرد: 
از ابتدای س��ال جاری یک ه��زار و 341 صنعتگر و 
هنرمند اصفهانی موفق به دریافت کارت شناس��ایی 

شده اند. 
این مقام مس��ئول ب��ا بیان این که تع��داد پروانه های 
تولی��د کارگاهی نی��ز قابل توجه ب��وده، گفت: 695 
کارگاه صنای��ع  دس��تی در اصفهان پروان��ه تولیدی 

دریافت کرده اند. 
معاون صنایع دس��تی اصفهان افزود: همچنین استان 
اصفه��ان ت��ا به حال 9 ه��زار و 705 رک��ورد را در 

بان��ک جام��ع اطالعات صنایع دس��تی کش��ور ثبت 
ک��رده اس��ت. وی در ادامه اظهار داش��ت: مجموع 
اطالعات صنعتگ��ران و هنرمندان صنایع دس��تی در 
 بان��ک جام��ع اطالعاتی ب��ه 3 هزار رکورد رس��یده 

است. 
احم��د ادیب با تأکید ب��ر این ک��ه رکوردهای ثبتی 
پروان��ه تولی��د کارگاهی نی��ز برابر با 2 ه��زار و 54 
رکورد است، گفت:  استان اصفهان در بخش اعالمیه 
 تأس��یس کارگاه��ی نیز 18 رک��ورد را ثب��ت کرده 

است.

آمادگي کامل فرودگاه اصفهان براي اعزام حجاج

صدور بیش از 2 هزار مجوز صنایع دستي براي صنعتگران اصفهاني 
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تحديد حدود اختصاصي
6/267 شماره: 8243 چون خانم فاطمه ثالث اردستاني فرزند علي اکبر در اجراي مقررات 
ماده 147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قطعه ملک در 
حال ساختمان واقع در محدوده پالک 1/217 واقع در اردستان یک اصلي دهستان گرمسیر 
بخ��ش 17 ثبت اصفهان را نم��وده و رأي ش��ماره 14174-88/3/24 هیئت حل اختالف 
موض��وع قانون اصالح م��واد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نس��بت به آن صادر 
ش��ده و تحدید حدود پالک 217 اولیه تاکنون به عم��ل نیامده لذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 
2 قانون مزبور تحدید حدود پالک شماره 12253 مفروز شده از 1/217 واقع در اردستان 
یک اصلي دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به نام خانم فاطمه ثالث فرزند علي 
اکبر در روز ش��نبه مورخه 89/8/22 از س��اعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف ش��دن با تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از تعطیلي 
انجام خواهد ش��د ل��ذا به موجب این آگهي به کلیه مالکی��ن و مجاورین اخطار مي گردد 
که در س��اعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور 
مطاب��ق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجل��س تحدیدي تا 30 روز پذیرفته 
خواهد ش��د. اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایس��تي توسط معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي 

صورت پذیرد.
م الف/ 192                                  فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تحديد حدود اختصاصي
6/348 ش��ماره: 7583 چ��ون تحدی��د ح��دود شش��دانگ قطع��ه زمین محصور ش��ماره 
پ��الک 1198 فرع��ي از 53 اصل��ي واقع در افوش��ته جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان 
نطن��ز بنام حس��ن انصاري نطنزي در جریان ثبت میباش��د و بعلت ع��دم حضور مالک در 
آگه��ي قبلي بایس��تي تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از م��اده 15 قانون ثبت 
و تقاض��اي نامب��رده،  تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 89/9/22 در 
محل ش��روع و به عمل خواه��د آمد. لذا بموجب این آگهي به کلی��ه مالکین و مجاورین 
و صاحب��ان ام��الک اخط��ار مي گردد که در س��اعت و روز مقرر در ای��ن آگهي در محل 
حض��ور بهمرس��انند. ضمن��ًا اعتراضات مجاوری��ن و صاحب��ان امالک مطاب��ق ماده 20 
 قان��ون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدی��دي تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

تاریخ انتشار: 1389/07/27
م الف/ 423                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحديد حدود اختصاصي
6/349 شماره: 7584 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور شماره پالک 
1280 فرعي از 53 اصلي واقع در افوش��ته جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام 
احمد انصاري نطنزي وغیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهي 
قبلي بایس��تي تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/9/22 در محل ش��روع و 
ب��ه عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک 
اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/07/27
م الف/ 422                                           شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحديد حدود اختصاصي
6/352 شماره: 7200 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مزروعي و مشجر شماره 
پالک 3214 فرعي از 193 اصلي واقع در طرق جزء بخش یازده حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بنام آقاي حسن مسلمي طرقي در جریان ثبت میباشد و بعلت اشتباه در نوع ملک در آگهي 
قبلي بایس��تي تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/9/17 در محل ش��روع و 
بعم��ل خواه��د آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکی��ن و مجاورین و صاحبان امالک 
اخطار میگردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 138/0/27
شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت
6/399 ش��ماره: 5048 آقاي عباس��علي زاهدي فرزند غالمحسین باستناد یکبرگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت 
از ش��ش دانگ یک قطعه زمین مزروعي مشهور پنج قفیزي پالک شماره 1/2838 واقع در 
میمه بخش ثبتي میمه که در صفحه 305 جلد 6 امالک ذیل ثبت 1114 بنام خانم س��لطان 
بیگم زاهدي فرزند عباسعلي ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمي شماره 
18275-50/12/19 دفترخان��ه 14 میمه به او انتقال قطعي یافته و معامله دیگري هم انجام 
نشده و نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر جابجایي وسایل منزل است چون درخواست 
صدور المثني س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه 
قانون سند مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي 
ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سندارائه نشود المثني 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 9355                                  نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

مزايده
6/411 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 30997-2/827. ششدانگ یک باب خانه قطعه 
اول تفکیکي پالک ش��ماره 3552 فرعي مجزي ش��ده از پالک 3134 فرعي که آن هم از 
414 مجزي شده واقع در قریه دستجرد مورچا 26 اصلي دهستان ماربین به مساحت 207 
مترمرب��ع واقع در بخش 14 اصفهان ب��ه آدرس: اصفهان- خیابان رباط اول کوچه آیت اله 
صادقي پالک 51 که سند مالکیت آن در صفحه 373 دفتر 348 شماره چاپي 369271 ثبت 
و صادر ش��ده است با حدود: شماالً به مرز اشتراکي با قطعه دو افرازي به طول هجده متر 
و بیس��ت سانتیمتر ش��رقًا دیواریست به شارع در دو قسمت به طولهاي یازده متر و بیست 
س��انتیمتر و دو متر و س��ي سانتیمتر )پخ است( جنوبًا درب و دیواریست به شارع به طول 
ش��انزده متر و هش��تاد سانتیمتر غربًا دیواریست به دیوار قطعه دوم تفکیکي به طول نه متر 
و نود س��انتي متر ملکي جمعه رحماني فرزندحاجي محمد رفیع که طبق نظر کارش��ناس 
رس��مي پالک فوق آقاي رضا نقیه محل داراي 185 مترمربع اعیاني ش��امل طبقه همکف 
مس��کوني و زیرزمین به صورت انباري و اعیاني با دیوارهاي آجري سقف تیرآهن و آجر 
و درب پنجره هاي بیروني آهني س��طوح دیوارها گچ و نقاش��ي و آشپزخانه اپن با کابینت 
فلزي سیستم گرمایش بخاري و سرمایش کولر آبي قدمت بنا باالي سي سال پالک داراي 
اشتراکات )آب و فاضالب، برق، گاز( مي باشد که طبق سند رهني شماره 88/5/27-1018 
دفترخانه 261 اصفهان در رهن صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین واقع 
م��ي باش��د و طبق اعالم بانک مدت بیم��ه نامه منقضي گردیده از س��اعت 9 الي 12 روز 
یکشنبه مورخ 89/8/30 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقي- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد 
و چهل و س��ه میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي 
فروخته مي ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز 
بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي 
گردد ضمنا این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 89/7/27 

درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.
م الف/ 9456                           اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تحديد حدود اختصاصی
6/487 شماره: 5803 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بمساحت 266/60 مترمربع 
بشماره پالک 7737 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که 
طبق پرونده ثبتی بنام آقای ابوالفتح ظفری در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت، تجدید حدود بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1389/09/01 ساعت 10 صبح در محل شروع 
و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف ب��ا روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز 
بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 

 طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1389/07/27

م الف: 86                                           طویلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

ابالغ رأی
6/507 ش��ماره دادنامه: 8909970354400648، ش��ماره پرونده: 8809980364601701، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890290، شاکی: خانم پروین زارع به نش��انی اصفهان خ آتشگاه 
ک جروکان پ 6، متهم آقای عبدالرس��ول هارونی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ترک 
انفاق، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای عبدالرسول هارونی مجهول المکان دائر بر ترک انفاق شاکیه خانم 
پروین زارع فرزند حیدر زوجه ش��رعی و قانونی خود دادگاه نظر به ش��کایت ش��اکیه و 
تحقیقات صورت گرفته از شهود و مطلعین محلی و مصون از تعرض ماندن کیفرخواست 
دادس��رای اصفهان از هر تعرض از طرف متهم و س��ایر قرائن و امارات موجود بزهکاری 
وی را محرز دانس��ته و مستنداً به ماده 642 از قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت 
وی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 
مهلت ده روز از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان است.
م الف: 9829           محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
احضار

6/508 چون آقای حسن برزو اصفهانی فرزند حسین شکایتی علیه آقایان: 1- آیت زمانی 
2- محمد محمدی 3- شعبانعلی غدیری مبنی بر مشارکت در کالهبرداری مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 881250 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 1389/9/2 
ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 9800                 توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
احضار

6/509 چ��ون آقای منصور امین الرعایا فرزند مرتضی ش��کایتی علیه آقای: س��عید فدایی 
تهران��ی فرزن��د رضا مبنی بر خیانت در امانت و فروش مال غی��ر مطرح نموده که پرونده 
آن به کالس��ه 890706 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/9/6 ساعت 
9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 9799                توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
احضار

6/510 چون آقای حامد محمودی فرزند ابراهیم ش��کایتی علیه آقای علی حصه ای مبنی 
بر ایراد جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890715 ک 121 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1389/8/30 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 9801                توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
6/511 چون آقای حسین ثمری فرزند کریم شکایتی علیه آقای خسرو فوالدی نژاد مبنی بر 
مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880915 
ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/9/16 ساعت 10 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 9802                  توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
6/512 چون ش��هرداری منطقه 4 اصفهان ش��کایتی علیه آقای محمد نصراصفهانی مبنی بر 
قطع درختان فضای سبز )تخریب( مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890450 ک 115 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز س��ه شنبه 89/9/23 ساعت 9 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 9803                           مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
ابالغ رأی

6/513 ش��ماره دادنامه: 8909970354200861، ش��ماره پرونده: 8909980359800049، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890097، ش��اکی: آقای حسام سلطانی به نشانی خانه اصفهان فلکه 
م��اه فرخی مجتمع آفت��اب واحد 2 جنب بانک صادرات پ��الک 3، متهمین: 1. آقای علی 
مهریاری 2. آقای محمد مش��بکی 3. آقای علی مش��بکی همگی به نش��انی متواری، اتهام: 
ضرب و جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- محمد مش��کین 2- علی مهریاری 3- علی مش��بکی هر س��ه 
متواری و فاقد مش��خصات بیش��تر دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی ب��ا قداره دادگاه از 
توجه به محتویات پرونده گواهی پزش��کی قانونی و اظهارات ش��هود مبنی بر اینکه چند 
نفر با قداره و چماق به آقای س��لطانی حمله و او را زدند و فرار کردند و علی رغم عدم 
حضور متهمان و ارائه دفاعیه مناس��ب و سایر قرائن و امارات پرونده بزه انتسابی را محرز 
و مس��لم دانس��ته و مس��تنداً به مواد 480، 481، 484، 367 و 614 قانون مجازات اسالمی 
متهم موصوف را به پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم خلف دست چپ و نیم 
درصد دیه کامل بابت ارش خراشیدگی در حد حارصه کتف راست ونیم درصد دیه کامل 
بابت ارش خراشیدگی در حد حارصه سمت چپ کمر و نیم درصد دیه کامل بابت ارش 
تورم س��اق پای چپ و یک درصد دیه کامل بابت ارش بریدگی های رباط های انگش��تان 
س��وم و چهارم دس��ت چپ و چهار درصد دیه کامل بابت محدودیت حرکتی در انگشتان 
سوم و چهارم دست چپ که منجر به نقص عضو شده است از بابت جنبه خصوصی جرم 
در حق ش��اکی و 2 سال حبس تعزیری از بابت جنبه عمومی جرم محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 20 روز 

پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 9828       وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ رأی
6/514 ش��ماره دادنامه: 8909970351901055، ش��ماره پرونده: 8909980351900907، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890919، خواهان: آقای اصغر نصر اصفهانی به نشانی خ نیروگاه 
ش��هرک ش عباس��پور بن بس��ت دوم پ 38، خواندگان: 1. آقای امیرقل��ی نصراصفهانی 
به نش��انی مجهول المکان 2. دایره سرپرس��تی دادگس��تری اصفهان به نشانی خ نیکبخت، 
خواسته: ضم امین، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص پیشنهاد دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بشماره 890620 
رس مورخ��ه 1389/6/18 مبن��ی بر تعیین آقای اصغر نصراصفهانی به س��مت امین اموال 
غای��ب مفقوداالث��ر آقای امیرقلی نصراصفهان��ی دادگاه با عنایت به تحقیقات انجام ش��ده 
توسط مأمورین نیروی انتظامی که حاکی از غیبت آقای امیرقلی نصراصفهانی و عدم تعیین 
ش��خصی برای تصدی امور غایب میباشد لذا با پیشنهاد مزبور موافقت نموده و مستنداً به 
مواد 131 و 132 قانون امور حسبی و ماده 1012 قانون مدنی آقای اصغر نصراصفهانی به 

سمت امین اموال غایب آقای امیرقلی نصراصفهانی منصوب می گردد.
م الف/ 9818                    شیرانی- رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
احضار

6/524 چ��ون خانم مینا نکویی نیا فرزند علی ش��کایتی علیه آقای ش��هریار خرمی فرزند 
محم��د مبن��ی بر اته��ام کالهب��رداری مطرح نم��وده که پرون��ده آن به کالس��ه 890792 
این دادس��را ثبت، وقت رس��یدگی برای یکماه پس از انتش��ار آگهی تعیین ش��ده نظر به 
اینک��ه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حس��ب م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
مرات��ب ی��ک نوبت در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از 
مته��م مذک��ور دعوت بعمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادس��را تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد

نمود.
م الف/ 9815             مدیر دفتر شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
6/525 شماره اجرائیه: 8910420352400019، ش��ماره پرونده: 8809980352400263، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880263، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
8910090352402262 و ش��ماره دادنامه مربوطه 8809970352401551 محکوم علیهم 
1- مه��رداد محرابی پور مجهول المکان 2- کاوس کیان��ی منش جونقانی مجهول المکان 
3- بهزاد محرابی پور نش��انی: کیلومتر 6 جاده اصفهان دولت آباد کارخانه شیش��ه و بلور 
اصفهان 4- محمدرضا نعمتی نش��انی: اصفهان ملک شهر خیابان 22 بهمن مجتمع توحید، 
محکوم اس��ت به متضامنًا به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/221/000 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 1/206/000 ریال بابت هزینه واخواست 
و مبلغ 1/080/000 ریال بابت حق الوکاله نمایندگی و خس��ارت تأخیر تأدیه از سررس��ید 
س��فته ها لغایت تاریخ اجرای رأی براساس قرارداد سالی 30 درصد وفق مقررات در حق 
محکوم له بانک رفاه کارگران بمدیریت پیمان نوری نشانی: اصفهان خیابان سپاه روبروی 
چهلستون بانک رفاه کارگران رأی صادره در خصوص آقایان مهرداد محرابی پور و کیانی 
منش غیابی اس��ت ضمنه��ا هزینه اجرایی 3/000/000 ریال می باش��د که برعهده محکوم 
علیهم می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روزر مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را 
به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیک��ن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید بود. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 
34 اجرای احکام مدنی میباش��د به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرس��ی 
مدن��ی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 
م الف/ 9817               مدیر دفتر دادگاه شعبه بیست و چهارم  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

6/526 شماره اجرائیه: 8910420352400020، ش��ماره پرونده: 8809980352400262، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880262، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
8910090352402263 و ش��ماره دادنامه مربوطه 8809970352401158 محکوم علیهم 
1- حس��ین مسعودی 2- قاسم سلیمان پور همگی مجهول المکان متضامنًا محکوم هستند 
ب��ه پرداخت مبل��غ 83333333 ریال بابت خواس��ته و مبلغ 1669400 ری��ال بابت هزینه 
دادرس��ی و مبلغ 1667800 ریال بابت هزینه واخواست و مبلغ 1500000 ریال بابت حق 
الوکاله مرحله بدوی و نیز خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید س��فته لغایت تاریخ 
اجرای رأی وفق مقررات س��الیانه 30 درصد در حق محکوم لهم 1- قاس��م س��لیمان پور 
مجه��ول المکان 2- بانک رفاه کارگران بمدیریت پیمان نوری به نش��انی: اصفهان خیابان 
سپاه روبروی چهلستون بانک رفاه کارگران ضمن هزینه اجرایی 4166966 ریال می باشد 
که برعهده محکوم علیه اس��ت رأی صادره غیابی می باش��د. محکوم علیه مکلف است از 
تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 
2- ترتیب��ی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به، از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرف��ی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خ��ود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 
م الف/ 9816                        مدیر دفتر دادگاه شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

6/527 شماره درخواست:8910460352400019، شماره پرونده: 8809980352401062، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 881062، خواهان فروغ آصالح و حسین آصالح و صدیقه آصالح و 
حسن آصالح و زینت السادات آصالح و علی آصالح و مرتضی آصالح و نیره آصالح و زهرا 
آصالح و اعظم آصالح دادخواس��تی به طرفیت خوانده محترم یراقی و غالمرضا قنادیان و 
بانک کش��اورزی و غالمعلی قنادیان و محمود یراقی و جمش��ید بلندیان و حسین حسینی 
باالم و خدارحم بلندیان و محس��ن یراقی و فاطمه قنادیان و هوشنگ بلندیان و کیاندخت 
بلندیان و احمد یراقی و اقدس یراقی و زهرا یراقی و زهرا قنادیان و فرداد بلندیان و زهره 
قنادیان و مجید یراقی و زهره یراقی و غالمحس��ین قنادیان و بنیاد ش��هید انقالب اسالمی 
اصفهان و محمدرضا قنادیان و صدیقه قنادیان به خواس��ته س��ایر دعاوی غیرمالی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه پرونده 
8809980352401062 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1389/09/16 و ساعت 9 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر اگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف/ 9814                 مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

6/528 شماره اجرائیه: 8910420352400017، ش��ماره پرونده: 8909980352400217، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890217، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
8910090352400770 و ش��ماره دادنامه مربوطه 8909970352400595 محکوم علیهم 
1-آقای محمدعلی ش��یریان مجهول المکان 2- محترم محس��نی مجه��ول المکان متضامنًا 
محکوم هس��تند به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 375000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 200000 ریال حق الوکاله مرحله بدوی 
و نیز خس��ارت تأخیر تأدیه وفق مقررات در حق محکوم له بانک س��ینا نش��انی: اصفهان 
ش��یخ صدوق جنوبی نرسیده به برج س��مت چپ سرپرستی بانک سینا رأی صادره غیابی 
اس��ت و هزینه اجرایی 275000 ریال می باشد که برعهده محکوم علیه می باشد. محکوم 
علیه مکلف اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائی��ه ظرف ده روزر مفاد 
آن��را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به، از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به 
اج��رای مف��اد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جمع دارای��ی خود را به 
قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اج��رای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
ای��د لیکن برای ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید ی��ا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی 
از م��اده 34 اجرای احکام مدنی میباش��د به مواردی از قان��ون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
 مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل 

نماید. 

م الف/ 9813                    مدیر دفتر دادگاه شعبه 24  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6/529 ش��ماره دادنامه: 8809970350601186، ش��ماره پرونده: 8709980350601018، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 871027، خواهان: صندوق قرض الحسنه محمد رسول اله )ص( 
جی به ش��ماره ثبت 1151 به مدیریت تصفیه مصطفی درویش��ی به نشانی اصفهان میدان 
احمد آباد خ جی بعد از خ سروستان روبروی تاالر پذیرایی مسعود، خواندگان: 1- خانم 
س��یده فاطمه بهبهانی موس��وی 2. آقای محمد قاسم عباسی 3. آقای وحید عباسی مجهول 
المکان 4. آقای سید رحمت اله بهبهانی موسوی به نشانی اصفهان خ آب 250 ک باغ آینه 
پ 31، خواس��ته ها: 1. تأمین خواس��ته 2. مطالبه طلب، دادگاه با بررسی محتویات پرونده 

ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. 
رأی دادگاه

در خصوص دعوی مدیر تصفیه صندوق قرض الحس��نه محمد رس��ول اله جی بطرفیت 
خانم س��یده فاطمه بهبهانی موس��وی فرزند س��ید رحمان 2- محمد قاس��م عباسی فرزند 
محس��ن 3- سید رحمت اله بهبهانی موس��وی فرزند سید رحمان 4- وحید عباسی فرزند 
محمد قاس��م بخواس��ته مطالب مبلغ 55/094/000 ریال بابت بدهی وام شماره 2062028 
صن��دوق خواهان به انضمام خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ 86/12/7 و کلیه خس��ارات 
دادرسی، از توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به تصاویر مصدق تقاضای وام 
که به موجب آن خوانده ردیف اول به عنوان وام گیرنده و خواندگان دیگر به عنوان ضامن 
متضامنًا بازپرداخت آن را پذیرفته اند و با توجه به نظریه کارش��ناس در رش��ته حسابداری 
که با بررس��ی مدارک موجود در صندوق، میزان وام و بدهی وام گیرنده را برابر خواس��ته 
اعالم نموده است و نظریه یاد شده از هر گونه اعتراضی مصون مانده است دادگاه دعوای 
مطروحه را محمول بر صحت تش��خیص و مس��تندا به مواد 10 و 648 قانون مدنی و مواد 
515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی رأی ب��ر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخ��ت مبلغ 55/094/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 1/052/900 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال حق الزحمه کارشناسی و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواس��ت )87/11/16( به عنوان زمان مطالبه لغایت اجرای 
دادنامه که از ناحیه اجرای احکام برابر نرخ شاخص قیمتها محاسبه و ایصال خواهد نمود 
صادر و اعالم می نماید دعوا از جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قبل از زمان یاد شده به 
لحاظ فقد دلیل کافی جهت احراز مطالبه محکوم به بطالن اس��ت رأی صادره غیابی و در 

تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه است. 
م الف/ 9812                     محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

6/530 شماره درخواست: 8910460350600007، شماره پرونده: 8909980350600512، 
شماره بایگانی شعبه: 890523، خواهان ستاد اجرایی دادخواستی به طرفیت خوانده جعفر 
کیانی فعال مجهول المکان به خواس��ته ابطال س��ند )موضوع سند مال است( و اعتراض به 
ثیت و مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگاه های عمومی که جهت رس��یدگی به ش��عبه ششم 
دادگاه عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به 
کالس��ه پرونده 8909980350600512 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1389/09/28 و 
ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف/ 9811                                    فانی- مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اصفهان

احضار
6/550 چون آقایان ش��هریار قسیمی و فرشاد مردانی شکایتی علیه آقای داود )مشخصات 
دیگ��ری ن��دارد( مبنی بر ایراد جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890044 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/10/14 ساعت 9/30 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 9794                            مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 تحديد حدود اختصاصی
7/555 ش��ماره: 5314 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمی��ن مزروعی چهار قفیزی 
زی��ر دهنو ش��ماره 5962 فرعی از ش��ماره 11 اصلی واق��ع در وزوان بخش ثبتی میمه که 
طب��ق پرونده ثبتی بنام حس��ن قیومیان فرزند جانعلی در جریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حض��ور متقاض��ی یا متقاضیان ثب��ت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از 
م��اده 15 قان��ون ثبت و برطبق تقاضای نامب��رده یا نامبردگان تحدید ح��دود ملک مرقوم 
در روز س��ه ش��نبه مورخ 89/8/18 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و ب��ه عمل خواهد 
آم��د. ل��ذا به موجب این آگه��ی به کلیه مجاوری��ن و مالکین اخطار می ش��ود در روز و 
س��اعت مقرر در محل حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق ماده 
20 قان��ون ثب��ت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدی ت��ا )30( روز پذیرفته خواهد 
ش��د و طب��ق تبص��ره 2 ماده واح��ده قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده ه��ای معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست 
 ب��ه مرج��ع ذیصالح قضای��ی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخ��ذ و به این اداره تس��لیم 

نماید. تاریخ انتشار: سه شنبه 89/7/27
نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالک میمه

  
ابالغ

7/562 ش��ماره: 89-66 خواه��ان: حمی��د بهزادفر محل اقامت: خ وحید کوچه 2 ش��هید 
جاللی بن بست رهی پالک 10 امینی، خوانده: 1- ناهید جامی مجهول المکان 2- مرتضی 
امیدزاد مجهول المکان 3- جالل صدقی مجهول المکان 4- اصغر خطیب محل اقامت: خ 
چهارباغ خواجو روبروی خ منوچهری ساختمان اکسین طبقه اول واحد یک حمید قدرتی 
وکیل 5- هاش��م الحس��ینی مجهول المکان 6- مصطفی مظاهری مجهول المکان 7- علی 
بنی هاشمی مجهول المکان 8- محمد رفیعی خ پروین خ دشتستان فلکه شهید فهمیده خ 
عطار نیشابوری اولین کوچه شهید کشانی پالک چهارم رفیعی. تعیین خواسته و بهای آن: 
تجدیدنظر نس��بت به دادنامه ش��ماره 616-89/6/13، دالئل و منضمات دادخواست: کلیه 
م��دارک قبلی و روزنام��ه ها 2- کلیه قولنامه های مربوطه به ترتیب نقل و انتقال. اینجانب 
حمید بهزادفر نس��بت به رأی قاضی ش��ورا اعتراض دارم چون بعد از مدت 7 ماه به این 
نتیجه رس��یده اند بنده کلیه افراد دخیل در معامل��ه این مغازه را طرف دعوا قرار داده ام و 
دالی��ل نق��ل و انتقال را نیز دوباره به ترتیب روی ای��ن پرونده قرار می دهم و ترتیب نقل 
و انتقال را بش��رح زیر می باش��د. 1- خانم ناهید جامی و مرتضی امیدزاد و جالل صدقی 
وکال��ت فروش داده اند به آقای اصغر خطیب و ایش��ان تعدادی مغازه را فروخته به آقای 
هاش��م الحس��ینی از جمله مغازه اینجانب را و ایش��ان فروخته به آقای مصطفی مظاهری 
که ایش��ان ه��م فروخته به بنی هاش��می و آقای بنی هاش��می فروخته به آق��ای رفیعی و 
 آق��ای رفیعی فروخت��ه به اینجانب که قولنامه های مربوطه ب��ه ترتیب روی این برگه قرار 

داده ام در 6 صفحه. 
م الف/ 9776                                 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصی  

7/565 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک  پالک ش��ماره 2/1538  واقع  در 
فضل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي س��یف اله منصف فرزند 
غالمرضا و غیره در جریان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطب��ق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز 1389/8/30 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
ل��ذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت 
مقرر در مح��ل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مرج��ع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با 
تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.تاریخ 

انتشار: 1389/07/27
میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نام فارسی: دیفن باخیا )سمبرگ، عصای اللی(
خصوصیت: همیشه سبز س��اقه آبکی و نقش و نگار 
برگها بر حسب گونه سبز و دارای لکه های سفید کرمی 
و زرد کمرنگ که از دو طرف برگ دیده می شود. ساقه 
اغلب بدون انشعاب و برگهای انتهایی همیشه در حال 
رشد و برگهای پایینی به تدریج می ریزد و ساقه حالت 

لخت به خود می گیرد. 
نور: نور غیر مستقیم و کافی و در صورت ناکافی بودن 

نور باعث دراز و علفی شدن گیاه می شود.
دما: بین 18-13 درجه حرارت مناسب است و پایین تر 
از 10 درجه برگهای پایین می ریزد و در دمای باالتر از 

24 درجه غبارپاشی و آبیاری را افزایش می دهد.
آبیاری: تابستان هفته ای 3-2 بار و در زمستان هفته ای 
1 بار و آبیاری با خاک سبک و ولرم باشد در شرایطی 
که درجه حرارت از 16 درجه پایین تر بود اجازه دهید 

سطح خاک در فاصله بین دو آبیاری خشک شود.
خاک: ترکیبی از خاک برگ با لوم و پیت و دوس��تدار 
خاک به نسبت اسیدی است. ترکیبی از 3 قسمت خاک 
جنگلی و یک قسمت خاک معمولی نیز می تواند باشد.

كوددهی: 3 گرم در لیتر هر ماه 1 بار با کود مخصوص 
گیاهان زینتی از فروردین تا آبان ماه.

ازدياد: جدا کردن پاجوش در کلیه فصول و استفاده از 
قلمه با طول 5 سانتیمتر که دارای حداقل یک جوانه باشد 
در ماسه و تورب به نسبت مساوی تا ریشه شاخ و برگ 

از محل گره شروع به رشد کند. 
عارضه ها و درمان: برگ ها خش��ک ش��ده و سقوط 
می کنند که در اثر هوای گرم و خشک است. لکه سوخته 

روی برگ ها در اثر غبارپاش��ی در آفتاب است. برگ ها 
رنگ پریده و به سفیدی گرایش دارند که در اثر نور زیاد 
یا کمبود تغذیه اس��ت. برگ های پایین زرد و لکه های 
قهوه ای در حاش��یه آن پدید می آید که در اثر آبیاری 
زیاد اس��ت. برگ های پایین به ط��رف داخل می پیچد 
و خش��ک می ش��ود که در اثر باال رفتن سن یا گرمای 
هواست. سوختگی و ریزش برگهای گیاه گاهی در اثر 
وجود گرد و غبار و همچنین اسپری حشره کش ها در 

محیط اطراف گیاه رخ می دهد. 
نکته: در هنگام کار کردن با این گیاه از دستکش استفاده 
کنید زیرا برگهای آن سمی است و هر سال در فصل بهار 
گلدان را عوض کنید. با اسفنج مرطوب هر ماه برگ ها 

را تمیز کنید.

یک س��االد لذیذ در همه فصول و یک ش��ام کامل 
برای کسانی که رژیم الغری را رعایت می کنند.

مواد الزم برای تهیه ساالد آالسکا :
سیب زمینی استامبولی: 500 گرم

خیارشور: 100 گرم
نخود فرنگی: 100 گرم

خیار تازه: 2 عدد 
گوجه فرنگی: 2 عدد

تخم مرغ پخته: 3 عدد
ماست كیسه ای شیرين: یک پیمان

روغن زيتون: 3 قاشق غذا خوری
نمک و فلفل: به اندازه کافی

تره ساطوری خرد شده: نصف فنجان
جعفری: 2 شاخه 

طرز تهیه:
س��یب زمین��ی را پخته و به ص��ورت مکعب خرد 
می کنی��م، خیارش��ور را ه��م ب��ه ص��ورت چهار 
گوش خرد کرده، 2ع��دد از تخم مرغ های پخته را 
 نیز خرد ک��رده، خیار تازه را ه��م چهارگوش ریز 
می کنیم. این مواد را به اضافه نخود فرنگی مخلوط 
کرد، یک پیمانه از ماست را با روغن زیتون و نمک 
و فلفل می زنیم تا مانند مایونز ش��ود تره ریز شده 
را به آن افزوده، س��س را با ساالد مخلوط می کنیم 

و به طور کامل به هم می زنیم. 
س��االد را در کاس��ه بلوری یا در دیس به صورت 
برجس��ته در آورده، بقیه ماست را با نمک مخلوط 

نموده روی ساالد را با آن می پوشانیم. 
از گوج��ه فرنگ��ی س��فت، گلی درس��ت کرده در 
وس��ط ساالد گذاش��ته و اطراف آن را با برش های 
حلق��ه ای تخم مرغ تزئی��ن می کنی��م، البته با دو 
 ش��اخه جعفری هم می توان شکل زیبایی به ساالد 

داد.
نکته تغذيه ای: این س��االد لذیذ برای کس��انی که 
رژیم دارند بس��یار مناس��ب اس��ت زیرا هم دارای 
م��واد لبنی و هم دارای منابع پروتئینی غنی اس��ت 
و س��بزی های موج��ود در آن غن��ی از ام��الح و 
ویتامین اس��ت. درعین حال، یک پیش غذای لذیذ 
و ب��ا تزئین زیبا و مناس��ب برای مهمانی هاس��ت. 
کل س��االد با مواد ذکر شده، محتوی 1300 کالری 
می باش��د. پس اگر س��االد را فقط ب��رای خودتان 
 تهیه می کنید نصف میزان های ذکر ش��ده را به کار 

ببرید.

گياهرهوئو

شاید 20-30 سال پیش، بیشتر ازدواج ها با تفاوت 
سنی زیاد میان زنان و مردان صورت می گرفت. خیلی 
هم تعجب آور نبود که به عنوان مثال یک مرد، 10-

15 سال از همسرش بزرگتر باشد. اما با گذر زمان، 
ایجاد تغییر در شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، 
حضور بیش��تر خانم ها در اجتماع و تغییر نگرش 
افراد باعث ش��د که تعداد پسرهایی که با دخترانی 
بزرگتر از خود ازدواج می کنند بیشتر شود و این در 
حالی است که در فرهنگ و عرف ما تا به حال رسم 

بر این بوده که پسرها با دخترانی 
کم سن تر از خود ازدواج کنند. 
شاید یکی از مهمترین عوامل این 
مسأله، این باشد که روابط کاری 
و اجتماعی زنان و مردان بیش��تر 
ش��ده و از ط��رف دیگر حضور 
بیشتر دختران در دانشگاه موجب 
گردیده احتمال آش��نایی پسران 
ب��ا دختران بزرگتر از خودش��ان 
افزایش یابد و در نتیجه متقاضیان 
ای��ن ن��وع ازدواج ه��ا زیادتر از 
گذش��ته گردد. در این ش��رایط 
خانواده ه��ا نگرانی های زیادی 
پیدا ک��رده و از یک طرف نگران 
آینده ازدواج فرزندش��ان هستند 
و از طرف دیگر نگران حرفهای 

تمام نشدنی اطرافیان و در نتیجه بیشتر اوقات برخورد 
با این مس��أله با افراط همراه است. البته قبل از اینکه 
در مورد نحوه برخورد منطقی و صحیح در این زمینه 
صحبت کنیم الزم است که در مورد درست بودن یا 
نبودن ای��ن ازدواج ها صحبت نماییم: به طور کلی 
عرف جامعه نظر چندان مثبتی در مورد ازدواج هایی 
که مرد کوچکتر از زن اس��ت ندارد هر چند که در 
سالهای اخیر تغییرهای بسیاری در نگرش ها ایجاد 
ش��ده است اما در هر حال باز هم نظر مثبتی در این 
مورد کمتر مشاهده می شود. حال هر چه این تفاوت 
سنی بیشتر باشد واکنش ها نیز شدیدتر و منفی تر 
خواهد بود. البته این بدبینی را تنها نمی توان بر گردن 
احساساتی بودن و یا افکار غلط گذاشت. در برخی 
از موارد تجربه، مشاهده زندگی های زناشویی مشابه  
و... مردم را به این نتیجه رس��انده است. اما برخی از 
برداشت ها و سوگیری ها نیز چندان با منطق سازگار 
نیس��ت. البته این مهم را نباید از نظر دور داشت که 
فرآیند بلوغ چه در زمینه ش��ناختی و عاطفی و چه 
هیجانی در خانم ها چند س��ال زودتر از آقایان رخ 
می دهد. در ضمن در مورد مشکل این نوع ازدواجها 

می توان گفت که:
 بلوغ فکری زودتر دختر: با توجه به اینکه دختر 

زودتر از پس��ر به بلوغ فکری می رسد باالتر بودن 
س��ن او در ازدواج باعث فاصله افتادن فکری آن دو 
می شود؛ در حالی که زن و مرد باید با یکدیگر قرب 

فکری داشته باشند.
ــرد:  یک زندگی  ــگیری از اثبات اقتدار م  پیش
زناش��ویی موفق، زندگی است که در آن صالحیت، 
توانایی و قدرت تشخیص مرد به رسمیت شناخته 
ش��ود و از ط��رف دیگر پدر خانواده نی��ز به عنوان 
 یک الگوی مقتدر برای فرزندان ش��ناخته شود. در 

ازدواج هایی که تناس��ب سنی وجود دارد، این مهم 
فراهم می شود اما وقتی این تناسب بر هم می خورد 
به طور طبیعی زن ممکن است نقش مادر و یا حتی 
یک بزرگتر را برای شوهر خود ایفا کند و با این کار 

جلوی اقتدار طبیعی مردانه وی گرفته شود.
ــر: ب��ه طور معمول،   عدم پذيرش خانواده پس
خانواده پس��ر به ویژه مادر او به چنین ازدواج های 
نظر مطلوب نخواهد داش��ت و اگ��ر با وجود میل 
باطنی وی چنین ازدواج��ی صورت گیرد حمایت 
الزم را از عروس خود نخواهد کرد که این مس��أله 

برای دختر بسیار رنج آور خواهد بود.
 عدم پذيرش عرف: ازدواج دختر و پس��ر با این 
شرایط را عرف چندان نمی پذیرد و مطلوب این است 
که وقتی زن و مرد در جامعه حضور یابند و در کنار 
هم قرار گیرند از ظاهرشان مشخص باشد که همسران 
یکدیگرند. به خصوص با توجه به سختی های رو 
به افزایش ازدواج و انتخاب همسر، متصدیان امور 
فرهنگی سعی دارند مسأله بزرگتر بودن دختر از پسر 
را تبدی��ل به یک معضل دیگر نکرده و این مس��أله 
را کمی تعدیل بخشند و توصیه می کنند اگر قصد 
چنین ازدواج هایی دارید باید در نظر داشته باشید که 
بهتر است سن عاطفی شناختی زن از سن تقویمی 

او کمتر باشد و از طرف دیگر سن عاطفی و عقالنی 
مرد از سن تقویمی )شناسنامه ای ( وی بیشتر باشد. 
برخورد منطقی با این مس��أله چیست؟ فرض کنیم 
شما )به عنوان والدین( در چنین شرایطی قرار گرفته 
ای��د، مخالفت خود را به چه ش��کل ابراز می کنید، 
از نظر ش��ما مخالفت کردن به چه ش��کل صحیح 
 اس��ت؟ بعضی از پدر و مادره��ا ترجیح می دهند 
عکس العمل چندان تندی نشان نداده و اقدام خاصی 
انج��ام ندهند تا از این طریق فکر ازدواج را از ذهن 
پسرشان بیرون کنند. این کار در 
بسیاری از موارد تنها به پنهان شدن 
رابطه دختر و پس��ر می انجامد 
یعنی اتفاقی که به نفع هیچ کس 
نیست. گاهی اوقات نیز والدین 
تنها بر روی سن تمرکز کرده و آن 
را بسیار بزرگ جلوه می دهند و 
این کارشان موجب می گردد کم 
کم خود موضوع برای آنها بزرگتر 
شده و به شکلی غیر قابل پذیرش 
در بیاید. در این شرایط سعی کنید 
برای هر فاکتوری متناسب با تأثیر 
آن اهمیت قایل شوید و از عوامل 

مهم دیگر غافل نشوید. 
ممکن است دلیل مخالفت شما 
با انتخاب پسرتان همخوان نبودن 
آن ب��ا معیار خودتان اس��ت. اگر کم��ی به موضوع 
تفاوت س��نی توجه کنید خواهید دید که این عامل 
فقط در تصمیم گی��ری اهمیت ندارد. بلکه در کنار 
دیگر شرایط معنا می یابد. یک ازدواج مناسب باید 
بتواند پاسخگوی نیازها، امیال و البته مصالح فرد باشد. 
گاهی اوقات، ما هنگام نشان دادن مخالفت ها تنها به 
مصلحت فرد توجه کرده و دقت نمی کنیم که میل او 
چیست و وضعیت نیازهایش به چه صورت است؟ 
لذا به شما والدین عزیز توصیه می گردد که در زمان 
ابراز مخالفت، احساسی حرف زدن هیچکس را به 

نتیجه نمی رساند. 
دالی��ل خودتان را فهرس��ت کنی��د و ببینید عالوه 
بر موضوع س��ن آیا نکته های دیگ��ری هم وجود 
دارد؟ اگر نکته مهم تری اس��ت ابتدا آنها  را مطرح 
کنی��د و اگر مس��ائل چن��دان مهم دیگ��ری وجود 
ن��دارد برای مخالفت کمی مکث کنید. بس��یاری از 
نگرانی های م��ا تنها به خاطر ع��دم آگاهی درباره 
موقعیتی است در آن هستیم. لذا اگر شما و فرزندتان 
در این ش��رایط قرار گرفتید به س��رعت به س��راغ 
افکار رای��ج جامعه نروید بلکه س��عی کنید با یک 
 متخصص مشورت کرده و دیدی واقع بینانه کسب 

کنید.

گلخند

پیشبند

ازاولينلحظات،بانوزادتانحرفبزنيد

ازموادمغذیدرميانوعدهدانشآموزاناستفادهكنيد

جوان و خانواده

ساالدآالسكا

برای رش��د هماهنگ یک نوزاد تنها غذا دادن و 
مراقبت کردن از او کافی نیست. 

او به برقراری ارتباط نیاز دارد. ش��ما می توانید 
از طری��ق نازونوازش و حرف زدن با او ارتباط 

برقرار کنید. 
ام��ا توجه داش��ته باش��ید، همان طور ک��ه نیاز 

دارد ب��ا او ح��رف زده ش��ود، همان قدر 
 ه��م نی��از دارد، ک��ه ب��ه او گ��وش داده 

شود. 
تم��اس بدنی مادر و ش��یرخوار ضروری 
اس��ت. در این ارتب��اط صمیم��ی، نوزاد 
از م��ادر احس��اس حمای��ت می گیرد و 
ب��ه تدریج مرزهای جس��مش را کش��ف 

می کند. 
همچنی��ن او می تواند خود را با ش��رایط 
وفق دهد، اعتماد به نفس بگیرد و خود را 

به آرامی و با گذشت ایام پیدا کند. 
ام��ا ح��رف زدن ب��ا ن��وزاد ه��م بس��یار 
مه��م اس��ت. حتی اگ��ر معن��ی کلمه ها 

را نفهم��د، حس موج��ود در آنه��ا را دریافت 
 می کن��د و می دان��د ک��ه او را مخاط��ب قرار 

داده اید. 
ای��ن ترتی��ب ن��وزاد ش��ما وارد دنی��ای  ب��ه 
انس��انی می ش��ود، دنیایی ک��ه تب��ادل و زبان 

 ب��ه او کم��ک می کند تا ش��خصیتش س��اخته 
شود. 

ب��ه کمک ای��ن واژه ها و جمله ها ک��ه به او و 
اطرافش مربوط می شوند )بابا االن میاد، شیشه 
ش��یرت هنوز گ��رم نش��ده، حاال دیگ��ه وقت 
خ��واب بعد از ظهر...(، او ب��ه خوبی می فهمد 

که دوس��تش داری��د. و فهمیدن ای��ن موضوع 
برای رش��د خ��وب او الزم و ضروری اس��ت! 
ای��ن پی��ام از طریق ن��گاه و لبخند ه��م منتقل 
می ش��ود. از اولین روزها، ن��وزاد به دنبال این 
 تماس می گردد و به کوچکترین نشانه ها پاسخ 

می دهد. 
گاهی پاسخ ها نامحس��وس و جزئی اند، مانند 

پلک زدن یا حرکت بازوها. 
همیش��ه این پاسخ ها واضح نیستند و پاسخ هر 

نوزادی با نوزاد دیگر متفاوت است. 
اما آنچه که قطعی و حتمی اس��ت، این اس��ت 
که ه��ر نوزادی ح��س و عاطف��ه دارد و 
 تمام محرک ه��ای اطراف��ش را دریافت 

می کند. 
در ش��ش ماه اول او به کمک غان و غون 
کردن، حرکت ها و ایما و اشاره پیام هایش 
را می فرس��تد و شما را وارد رابطۀ تبادلی 
خواه��د کرد، ای��ن رابطه به م��رور زمان 
دقیق تر می شود، تا حدی که پیام ها را به 
راحتی رمزگش��ایی می کنید و می فهمید. 
این مکالم��ه محبت و تفاهم��ی را ایجاد 
 خواه��د کرد که نمی ت��وان رویش قیمت 

گذاشت. 
ت��ا جایی ک��ه برایتان ممکن اس��ت، با او 

حرف بزنید. 
زمان هایی را برای آغاز حرف زدن انتخاب کنید 
که بچه تان آرام است. اگر گرسنه یا ناراحت و 
 ناآرام باشد، به طور حتم پذیرنده حرف های شما 

نیست.

مريم يزدان پناهی
کودکان و دان��ش آموزان در طول روز، عالوه بر 
س��ه وعده اصلی به حداقل دو میان وعده نیز نیاز 
دارند. به همین منظور اس��تفاده از مواد غذایی و 
ی��ا خوراکی هایی که بخش��ی از انرژی، پروتئین 
و س��ایر مواد مغذی الزم را تأمین کند، ضروری 

می باشد. 
خوراکی هایی مثل شکالت، آب نبات، شیرینی ها، 
چیپس، پفک، نوشابه های گازدار، آب میوه های 
صنعتی، س��اندویچ های سوسیس و کالباس و... 
ح��اوی انرژی زیاد و مواد مغذی ناچیز هس��تند 
و زی��اده روی در مصرف آن ها مش��کل هایی از 
قبیل چاقی، پوسیدگی دندان، کم خونی، اختالل 
در رش��د قدی و کاهش مقاومت ب��دن در برابر 

عفونت های مختلف را به دنبال دارد. 
دانش آموزانی که صبح بدون صبحانه به مدرسه 
می روند و در مدرسه برای رفع گرسنگی خود از 
انواع خوراکی های کم ارزش )که در باال نام برده 
شد( استفاده می کنند نه تنها نیاز تغذیه ای آن ها 
تأمین نمی گردد، بلکه به واس��طه زیاده روی در 
مصرف این نوع مواد غذایی، اشتهای خود را برای 
صرف ناهار و ش��ام از دس��ت می دهند. بهترین 
م��واد غذایی برای میان وعده ها به خصوصی در 
مدرس��ه، ش��امل انواع میوه های تازه، میوه های 

خشک )کش��مش، برگه ها، توت خشک، انجیر( 
انواع مغزها )پس��ته، بادام، فن��دق، گردو(، کیک 
و بیس��کویت های ساده، ش��یر و ساندویچ هایی 
ک��ه از مواد غذایی مث��ل نان، پنیر، گ��ردو، تخم 
م��رغ، گوجه فرنگ��ی، خیار و بعض��ی غذاهای 
 پخته مثل کباب، کتلت، کوکو و الویه تهیه ش��ده 

می باشد. 
با شروع فصل پاییز و باز شدن مدرسه ها، تغذیه 
کودکان به طور کامل تحت کنترل مادران نیست 
و ممکن اس��ت کودکان از ب��وف��ه م��درس��ه 
 و ی��ا در راه مدرس��ه موادغذای��ی نامناس��ب و 
هل��ه هوله های بی ارزش تهی��ه کنند که این امر 
می تواند به سالمت آنان لطمه وارد سازد. برخی 

از کودکان و نوجوانان با ش��روع مدرسه و فصل 
سرما به علت کار سنگین فکری و انجام تکالیف 
مدرسه، به خصوص به هنگام امتحانات، به تغذیه 
خ��ود توجه کافی نمی کنند و چه بس��ا برخی از 
وعده های غذایی را حذف می نمایند که این امر 
ب��ه خصوص ب��رای این گروه س��نی که در حال 
رشد سریع هستند و فعالیت فکری زیادی دارند، 

می تواند بسیار زیان آور باشد. 
در فصل پاییز به علت س��رمای هوا دانش آموزان 
تمایلی ب��ه پی��اده روی و ورزش ندارند که این 
ام��ر نیز می تواند موجب ب��روز اختالل هایی در 

سالمت آنان شود. 
به عن��وان مثال افزای��ش وزن و چاق��ی یکی از 
عوارضی اس��ت که به علت کمبود تحرک ایجاد 

می شود. 
س��بزی ها و میوه های غنی از ویتامین A شامل 
سبزی ها و میوه های به رنگ زرد، نارنجی، قرمز 
و س��بز تیره و س��بزی های برگی مثل اس��فناج، 
هویج، گوج��ه فرنگی، طالبی، زردآلو و ش��لیل.
آگاه س��ازی والدین به خصوص مادران در مورد 
مواد غذایی س��الم و اهمیت و نقش آن در رشد 
ذهنی و جس��می ک��ودکان و انتقال این اطالع ها 
به دانش آموزان نق��ش مهمی در بهبود وضعیت 

تغذیه دانش آموزان خواهد داشت.  

روانپزش��کان تأکی��د 
ک���ردن����د: تأثی��ر 
احس����اس ه��ای 
عاش��قانه و دوس��ت 
مغ��ز،  داش��تن روی 
ب��ه  ش��بیه  درس��ت 
داروهای��ی  تأثی��ر 
مث��ل کوکائی��ن و یا 
داروهای قوی تسکین 
دهنده درد اس��ت. به 
این  ایس��نا،  گزارش 

پزشکان می گویند:  دلیل این که مردم به کوکائین 
روی می آورند این است که با فعال کردن منطقه 
خاص��ی در مغز انس��ان، احس��اس موقتی لذت 
ایجاد می کند در حالی که وقتی فردی احس��اس 
عمیق دوس��ت داشتن را تجربه  کند همین منطقه 
از مغز با ایجاد احساسی خوشایند، فعال می شود. 

به گ��زارش س��ایت 
م��د  وب  پزش��کی 
آرون  آرت��ور  هلت، 
روانشناسی  پروفسور 
در دانش��گاه ایالت��ی 
دهه  س��ه  نیویورک، 
روی تأثیر عشق روی 
عملکرد مغز آزمایش 
کرده اس��ت. وی در 
جدیدترین مقاله خود 
اظهار داشت که عشق 
در همان منطقه از مغز که بسیاری از مخدرها اثر 
می گذارند با ایجاد ماده ش��یمیایی مغزی آرامش 
بخش و لذت دهنده موس��وم به »دوپامین«، تأثیر 
می کند. این سیستم  ش��ناخته شده پاداش دهنده 
 در مغز، ه��م چنین در کنت��رل درد نقش حیاتی 

دارد.

کودک ش��ما زندگی خوب و س��المتی را شروع 
خواهد کرد، در صورتی که شما قبل از بارداری 

از سالمت کامل برخوردار باشید. 
بهداش��ت ناحیه تناس��لی و معاینه های دوره ای 
بس��یار مهم اس��ت. بهتر اس��ت درب��اره روابط 
زناش��ویی و مشکل خود با پزشک خود صحبت 
کنید. اگر این مش��کل درمان و برطرف نش��وند 
منشاء بسیاری از ناس��ازگاری ها و اختالل ها و 

حتی بیماری ها خواهند شد. 
معاین��ه داخلی پزش��ک در صورتی ک��ه متوجه 
ش��ود مش��کلی وج��ود دارد، معاین��ه داخل��ی 
انج��ام می دهد. دس��تگاه تناس��لی و لگن ش��ما 
 از نظ��ر عفون��ت احتمال��ی مورد بررس��ی قرار 

می گیرد. 
در صورت��ی ک��ه مبت��ال ب��ه عفونت باش��ید یا 
بیم��اری ای مانن��د کیس��ت ی��ا فیبروز داش��ته 
 باش��ید، به طور حتم تحت درم��ان قرار خواهید 

گرفت. 
اینکه پزش��کان توصیه می کنن��د، چند ماه قبل از 
تصمیم گی��ری برای بارداری به پزش��ک مراجعه 
کنی��د، ب��رای این اس��ت که در ص��ورت وجود 
مشکل های پزش��کی یا بیماری کاهش یا اضافه 
وزن حتما زمان کافی برای رس��یدن به س��المت 
کامل داش��ته باش��ید و با اطمینان فرزندی سالم 

به دنیا آورید. 
یکی از معاینه های دوره ای ش��ما انجام تس��ت 
س��رطان پاپ اسمیر اس��ت. این تست برای زنان 
جوان، س��الی یک بار انجام می ش��ود ت��ا مادران 

مطمئن ش��وند برای باردارشدن مشکلی ندارند. 
آزمای��ش ادرار در صورتی ک��ه مبتال به عفونت 
دس��تگاه ادراری هستید یا نش��انه ای از سوزش 
ادرار داری��د، پزش��ک برای ش��ما درخواس��ت 

آزمایش ادرار می کند. 
عفون��ت دس��تگاه ادراری در صورتی که درمان 
نش��ود، ممکن است منجر به س��قط، تولد نوزاد 
کم وزن ی��ا زایمان زودرس می ش��ود. پس بهتر 
اس��ت قبل از تصمیم برای باردارش��دن، عفونت 

ادراری خود را درمان کنید. 
آزمای��ش خون، در صورتی که قب��ل از بارداری 
برای کنترل وضعیت س��المت به پزشک مراجعه 
کنید، پزش��ک آزمایش های خونی الزم را برایتان 

درخواست می کند.  
کم خونی و چربی و قند خونتان کنترل می ش��ود 
و در ص��ورت وج��ود مش��کل )ک��ه براس��اس 
می ش��ود(  مش��خص  پزش��کی تان  تاریخچ��ه 
 پزش��ک همان آزمای��ش خاص را درخواس��ت 

می کند. 
در ص��ورت باالب��ودن فش��ار خ��ون، پزش��ک 
توصیه ه��ای الزم را برایت��ان انجام می دهد. زنان 
ب��ارداری که مبتال به فش��ار خون باال هس��تند، 
ممکن اس��ت به بیماری پره اکسی یا فشار خون 

حاملگی مبتال شوند. 
بنابراین خوب است قبل از تصمیم  به باردارشدن، 
برای چکاپ نزد پزش��ک بروید و مشکل فشار 
 خ��ون خود را برط��رف یا حداق��ل آن را کنترل 

کنید. 

آیا می دانید تغذیه تأثیر بسیار مهمی در اعتماد به 
نفس کودکان دارد؟ 

عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی تهران 
گف��ت: س��وءتغذیه موجب ب��روز اختالل های 
رفت��اری، افزای��ش ابتال به عفونت ها، از دس��ت 
دادن اعتم��اد به نفس و ان��زوا طلبی در کودکان 
می ش��ود. احمدرض��ا درس��تی مطل��ق اف��زود: 
کمبوده��ای تغذیه ای در کودکان از رش��د بالقوه 
آنها جلوگی��ری می کند. وی گف��ت: کمبود های 
تغذیه ای موجب کاهش س��رعت رشد جسمی، 
لطمه دیدن نمو بدنی و کم شدن توانمندی ذهنی 
کودک می ش��ود. هنوز گروهی از کودکان ایرانی 
از کوتاه��ی قد، الغری و ضع��ف رنج می برند. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی تهران 
افزود: بیش��تر این کمبوده��ای تغذیه ای، بیش از 
اینکه با نداش��تن امکان تهیه غذا مربوط باش��ند، 
با بی اطالع��ی از ارزش تغذیه ای م��واد غذایی 

مختلف مرتبط هستند. 
درس��تی گفت: از پیامدهای دریافت ناکافی غذا 

می توان به کارآیی جس��می و ذهنی پایین، که به 
افت تحصیلی و ضعف جس��می منجر می شود، 
کاف��ی نبودن س��المت اس��تخوان ها ک��ه گاه به 
بدشکلی اندام و بیشتر به کوتاهی قد می انجامد، 
کندی بهبود جراحت ها، زود به زود بیمار شدن 
و خیلی دیر بهبودی یافتن از بیماری ها، نامرتبی 
دوران ماهانه در دخت��ران، بی حس و حالی، از 
ح��ال رفتن و خ��واب آلودگی اش��اره کرد. وی 
اضافه کرد: افزایش بروز اختالل های س��المت، 
افزایش ابتال ب��ه عفونت ها، افزایش مرگ و میر، 
خس��تگی، بی حال��ی، بی تفاوت��ی، اختالل های 
ش��نوایی و بینای��ی، کاه��ش ضریب هوش��ی و 
اختالل ه��ای رفتاری، از دس��ت دادن اعتماد به 
نف��س، انزوا طلبی، کاهش مه��ارت فنی، کاهش 
موفقیت تحصیلی و همچنین ضعف در کس��ب 
مهارت های ش��غلی آینده،  کاهش ظرفیت کاری 
و کاهش درآمد جامعه در آینده و افزایش هزینه 
مراقبت های بهداش��تی از دیگ��ر عوارض کمبود  

تغذیه در کودکان است.

عشق،دارواست

قبل از اینكه باردار شوید
به این نكتــه ها توجــه کنیــد

رابطه تغذیه و اعتماد به نفس در کودکان

سپیده نصر اصفهانی
توی یکی از کالسای دانشگاه تک و تنها روی صندلی 
نشسته بود و به روبه روش نگاه می کرد. جلوتر که 
رفتم متوجه شدم نگاهش اینجاست و فکرش جای 

دیگه....
میتونس��تم حدس بزنم به چ��ی فکر میکنه! کنارش 
نشستم و پرسیدم خب الهام خانم نگفتی چندسالته؟ 
همونطور که به جلو خیره شده بود گفت 20 سال... 
دوباره پرسیدم نمیخوای بگی چی شد که االن حال 
و روزت این شده؟ سرشو برگردوند طرفم یه لبخند 
تلخی زد و گفت: چی میخوای بدونی؟ اشتباهات یه 
دختر بچه 16 ساله رو که دیگه نمیتونه جبران کنه؟ 
از چی میخوای خبر دار بش��ی؟ از روحم که کشته 
شده و دیگه هیچی واسه زندگی ندارم؟ سکوت کرده 
بودم که خودش ادامه داد: 16 س��الم بود که با محمد 
 عقد کردم... باهاش بزرگ ش��دم، با اون معنی عالقه 
رو فهمیدم و با وجود اون زندگیمو معنا کردم. دوستش 
نداشتم! عاشقش بودم... اون موقع فقط 20 سالش بود 
ولی از یه مرد با تجربه 40 ساله هم رفتارش پخته تر 
و آقاتر بود... محمد عش��ق رو ذره ذره به وجود من 

تزریق کرد و منو با خودش تا بینهایت برد اما من....
الهام یه مرتبه زد زیر گریه و وقتی یکم آرومتر ش��د 
ادامه داد: من قدر محبتاشو که ندونستم و جوابشو با 

بچه گانه ترین حرکات ممکن میدادم...

من به خواهر دوستش حسادت میکردم! دختر موقر و 
متینی که از هر نظر نمونه بود و محمد خیلی قبولش 
داشت و من به جای اینکه سعی کنم رفتارم رو طبق 
خواس��ت محمد اصالح کنم و برخورد درس��تی با 
حقایق داشته باشم، بدترین عکس العمل ممکن یعنی 

حسادت رو از خودم نشون میدادم...
هرچقدر بخوام بگم که این حس��ادت باعث میشد 
چ��ه کارائی بکنم و چقدر محم��د رو از خودم دور 
کنم، نمیتونم... نمیدونم چرا حس میکردم حق با منه 
و هرکاری دلم میخواست میکردم... فکر میکردم من 
هراخالقی هم داشته باشم محمدرو برای همیشه واسه 
خودم دارم... تقصیر با خودشم بود... خیلی مهربون 
بود خیلی هوامو داشت... از روی عالقش خیلی لوسم 

می کرد...
ش��اید اگه حتی یه بار باهام تند برخورد میکرد من 
اون حسادتهای احمقانه و بچه گانمو میزاشتم کنار اما 
اون اونقدر صبوری به خرج داد و بزرگواری کرد تا 
باالخره جوری صبرش تموم شد که منو واسه همیشه 

ترک کرد....
به اینجا که رسید باز دوباره گریه بهش محال صحبت 
نداد... سرش رو گذاشت روی میز و من فقط صداشو 
شنیدم که میگفت: محمد از پیشم رفت و غیابا طالق 

گرفت....
حاالبالحظ��ات ب��دون اون ت��ا آخر عم��رم چیکار 

کنم؟؟؟.....

بهشتگمشده

اختالف سن ازدواج

داماد كوچک تر از عروس
جاده خاكی
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صادق زاده خبر داد:
تيمداریباشگاه
گيتیپسند
دربسكتبال

عدمحمايت
خدابخشاز
رؤسايهيأتهاي
ورزشي

محمد رضا ساکت:
بازیباالهالل
فقط20دقيقهاول
نيست

رئیس هیأت بس��کتبال اس��تان با اعالم اینک��ه هیأت در 
ط��ول 9 م��اه مدیریت وی، روند رو به رش��دی داش��ته 
اس��ت گفت: در طول 9 م��اه اخیر با برگزاری مس��ابقه ها در 
 س��طح های مختلف در استان، هیأت روند رو به رشدی داشته 

است. 
محس��ن صادق زاده افزود: برگزاری مس��ابقه های نوجوانان، 
جوانان و مینی بس��کتبال آقایان و اعزام تیم ها به مسابقه های 
مختل��ف، از جمله برنامه های هیأت در این مدت محس��وب 
می ش��ود. سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان به مقام چهارمی 
این تیم در مسابقه های آسیایی نیز اشاره کرد واظهار داشت: تیم 
جوانان به علت تجربه کم و عدم برگزاری بازی های تدارکاتی 
به مقام چهارمی این رقابت ها بس��نده کرد، ولی حضور در این 

مسابقه ها تجربه خوبی برای آنها بود. 
وی در ادامه با اش��اره به تعامل هایی که بین هیأت بسکتبال و 
باش��گاه صنایع گیتی پسند انجام شده گفت: قرار است باشگاه 
گیتی پس��ند در این رش��ته تیمداری کند که هنوز از آنها پاسخ 

قطعی دریافت نکرده ایم.

برکناری رئیس هیأت سوارکاری استان در هفته های گذشته 
باعث انتقاد و گالیه رحمتی از مدیرکل تربیت بدنی شده و به 
سوژه اصلی این هیأت در روزهای گذشته تبدیل شده است. 
هوشنگ رحمتی با بیان اینکه از مدیرکل تربیت بدنی استان گالیه 
دارم، اظهار داشت: درهفته گذشته خیراللهی به عنوان سرپرست 
هیأت سوارکاری استان معرفی شد و قرار است وی در روزهای 
آینده مجمعی برای انتخاب رئیس هیأت تشکیل دهد. وی ادامه 
داد: هنگامی که علیرضا رحیمی مدیرکل تربیت بدنی استان بود، 
زمان انتقاد مخالفان رؤسای هیأت، از آنها حمایت می کرد و تا 
زمانی که چیزی برایش اثبات نشده بود، دست به اقدامی نمی زد اما 
اطالع وی  به  انتقادهایی که در غیاب من  خدابخش در مورد 
رساندند، با من حرفی نزد. وی افزود: اگر هنگام انتقادها، مدیرکل 
تربیت بدنی از رئیس هیأت حمایت نکند، هیأت زمین می خورد و 
موجب ضربه خوردن به ورزش استان می شود. رحمتی با بیان 
اینکه کسانی که علیه من حرف می زدند، در حال حاضر بازوان 
اداره کل تربیت بدنی را تشکیل می دهند، گفت: مدیرکل باید انتقادها 

را با رئیس هیأت در میان بگذارد و از رؤسا حمایت کند.

 مدیرعامل باشگاه فوالدمبارکه سپاهان درخصوص دیدار 
تیم های الهالل و ذوب آهن اصفهان گفت: من معتقدم 
مسابقه ها  این  در  قهرمانی  برای  الزم  ظرفیت  از  آهن  ذوب 
برخوردار است اما برای رسیدن به این مهم کار سختی در عربستان 
دارد. محمدرضا ساکت در ارتباط با فشار و جو ورزشگاه ملک 
فهد نیز افزود: تیمی که تا این مرحله از رقابت ها باال آمده است 
بایستی بتواند چنین جوی را هم هضم کند. متأسفانه این روزها 
یک ذهنیت غلط در مورد این مسابقه شکل گرفته است که اگر 
ذوب آهن بتواند فشار 20 دقیقه اول بازی را تحمل کند، موفق 
می شود. این در حالی است که شاخصه بارز تیم های عربی صبر 
و وارد کردن ضربه در لحظه ای است که هیچ کس انتظارش را 
ندارد. ذوب آهن نباید این موضوع را فراموش کند که بایستی در 
تمام طول 90 دقیقه بازی هوشیار بوده و 20 دقیقه هوشمندی 
برای عبور از تیمی حرفه ای چون الهالل کافی نیست. متأسفانه 
بایستی بگویم که همین تصور پشت سر گذاشتن 20 دقیقه اول 
بازی را ما در بازی فینال آسیا مقابل اوراوا ردز داشتیم، حال آنکه 

ما دو گل را از دقایق 20 به بعد دریافت نمودیم.

خبرها

یادداشت تحلیل

غالم پیروانی س��رمربی تیم ملی امید کشورمان، اسامی 20 بازیکن 
م��ورد نظر خود را برای رقابت های گوانج��و اعالم کرد که در این 
لیست نام چهره هایی مثل رحمتی، خلعتبری، حسینی، طلبه، حاج صفی و 

محسن مسلمان به چشم می خورد. 
مرحل��ه نهای��ی اردوی تیم ملی امید ب��ه منظور حض��وری پرقدرت در 
رقابت ه��ای آس��یایی گوانجو درآکادم��ی ملی فوتبال برگزار می ش��ود 
و بر اس��اس اعالم کادر فنی تیم فوتبال امید، نفرات زیر باید روز س��وم 
 آب��ان خ��ود را ب��ه کادر فنی امید معرف��ی کنند: محمد رش��ید مظاهری، 
 امیر ش��رفی، حمیدرضا علی عس��گر، مس��عود ابراهی��م زاده، رضا طلبه، 
علی مرزبان، آرش افشین، مهدی دغاغله،حسن مسلمان،حسین ابراهیمی، 
محمد رضا خلعتبری، کمال کامیابی نیا، صالح خلیل آزاد، کریم انصاری فرد، 
 علی زینالی، رسول کر، ایمان موسوی، سید مهدی رحمتی، احسان حاج صفی و 
س��ید جالل حسینی. گفتنی است: اردوی فوق تا آغاز رقابت های آسیایی 
گونجو ادامه خواهد داشت. در حالی هر سه بازیکن تیم ملی امید کشورمان 
از بین بازیکنان دو تیم اصفهانی مدعی قهرمانی یعنی سپاهان و ذوب آهن 
انتخاب شده اند که پیروانی از انتخاب بازیکن از بین نفرات دو مدعی دیگر 

قهرمانی لیگ یعنی استقالل و پرسپولیس اجتناب کرده است! 

فهرس��ت دو و میدان��ي کاران منتخب براي اعزام به مس��ابقه های 
 آس��یایي گوانج��و اعالم ش��د، در این بی��ن نامي از امی��ر مرادي و 
محمود صمیمي دو و میداني کاران اصفهاني دیده نمي شود. مرحله چهارم 
و نهایي لیگ برتر دو و میداني باش��گاه هاي کش��ور برگزار ش��د. در این 
رقابت که حکم انتخابي مسابقه های آسیایي گوانجو را نیز داشت دوندگان 
به رقابت پرداختند و اس��امي افراد اعزامي به این رقابت ها مشخص شد. 
در این میان امیر مرادي با وجود پیشي گرفتن از سجاد )برادرش( در ماده 
800 متر، از لیست اعزامي کنار گذاشته شده است. نام محمود صمیمي نیز 
برخالف خواس��ته علي سعیدلو در لیست نفرات اعزامي به گوانجو قرار 
 ندارد. احس��ان ح��دادی و محم��د صمیم��ی در ماده پرتاب دیس��ک، 
س��جاد مرادی در مواد 800، 1500 و دوی امدادی، روح اله عس��گری در 
م��اده 110 متر بامانع، امین نیک فر در ماده پرتاب وزنه، ادوارد مانگاس��ار، 
 رض��ا بوع��ذار و سجادهاش��می در م��واد 400 مت��ر و دوی ام��دادی، 
محمد محسن ربانی در ماده پرش با نیزه، هادی سپهرزاد در ماده دهگانه، 
مه��دی روایی در ماده پرتاب نیزه، کاوه موس��وی در ماده پرتاب چکش، 
کیوان قنبرزاده در ماده پرش طول، محمد ارزنده یا بهروز سیستانی در ماده 
 پرش طول )به صورت مش��روط(، مریم طوسی در مواد 100 و 200 متر، 
 لی��ال رجبی در م��اده پرتاب وزنه، س��پیده توکل��ی در م��اده هفتگانه و 
لیال ابراهیمی در 800 و 1500 متر حاضران در این اردوی متمرکز هستند. 
این نفرات از اوایل آبان ماه در یک اردوی متمرکز دو هفته ای در مجموعه 
آفتاب انقالب تهران شرکت می کنند. سیدمصطفی کریمی به عنوان رئیس 
فدراسیون و سرپرست تیم، عیدی علیجانی به عنوان مدیر تیم های ملی و 
سرمربی، علیرضا رضایی به عنوان سرپرست، عبدالصادق گرگانی مربی 
دوها، »کیم بوخونس��وف« به عنوان مربی پرتاب ها و آذردخت نیازاده به 
عنوان سرپرس��ت بانوان و نصرت کردبچ��ه مربی بانوان تیم دو و میدانی 
کشورمان را در بازی های آسیایی گوانجو همراهی می کنند. شانزدهمین 
دوره بازی های آس��یایی از 21 آبان ماه تا 6 آذرماه در گوانجو چین برگزار 

می شود.

روز ورزش، روز صالبت 
جوانان ایران زمین

علي مانیان
روز 26 مهرماه روز تربی��ت بدنی و ورزش نامگذاری 
ش��ده اس��ت. مهم ترین واقعه این روز همزمان ش��دن 
 هفته ورزش با والدت حضرت امام رضا)ع( اس��ت که 

می توان آن را به فال نیک گرفت. 
ب��ه طور حتم جوانان ورزش��کار ایران اس��المی که در 
تمامی میادین به موال و مقتدای خود حضرت علی)ع( 
 اقت��دا م��ی کنن��د؛ از این همزمانی بس��یار خوش��حال 

هستند. 
جمهوری اس��المی ایران با توجه به وجود استعدادهای 
درخشان، زمینه های زیادی را برای رشد و تعالی بیشتر 

دارا است.
 کش��وری که در همه زمینه ها گوی سبقت را از رقیبان 
ربوده است؛ بی شک در ورزش هم با نماد جوانمردی، 
 صالب��ت و تعص��ب، پله ه��ای ترقی را ط��ی خواهد 

کرد.
امروز ورزش در کش��ور اس��المی ای��ران نماد قدرت، 
صالبت، جوانمردی و ارزش های واالی انس��انی است 
و با همین ورزش م��ی توان قله های افتخار و فرهنگ 
غنی ایران اس��المی را به کشورهای دیگر جهان معرفی 

نمود.
ورزش ایران اس��المی امروز از پشتوانه عظیم مرزی و 
حمایت مس��ئوالن بلندپایه نظام به خصوص ش��خص 
اول مملک��ت یعن��ی مق��ام معظ��م رهب��ری برخوردار 
 اس��ت و رهنموده��ای ایش��ان و توجه��ات خ��اص
معظم له و توجهات اصولی دولت خدمتگزار، مسئولیتی 
س��نگین را متوجه جوانان ورزشکار و مسئوالن ورزش 
می کند ورزش ایران اسالمی که مانند رودی خروشان 
به پهنای کش��ور 74 میلیونی گس��ترده شده است؛ باید 
 با ق��درت، س��رعت و صالب��ت انتظارها را ب��رآورده 

سازد. 
انتظار اس��ت مس��ئوالن خوب و توانمند استان اصفهان 
همانن��د گذش��ته و ب��ا جدیت زی��اد به دنب��ال ارتقای 
ورزش و رفع مش��کل های جوانان ورزش��کار باش��ند 
ت��ا جوانان ب��ا صالبت و مقت��در اصفهان��ی با تعصب 
 خاص��ی از حیثی��ت ورزش ب��ا ارزش اصفه��ان دفاع 

نمایند. 
در ای��ن روز و همزمان با والدت حضرت امام رضا)ع( 
و در حال��ی که فردا جوان��ان ذوب آهن باید به مصاف 
الهالل عربس��تان بروند؛ همه از مسئوالن انتظار یاری و 
مس��اعدت داریم. چشم امید و انتظار جهت پایان یافتن 
ساخت ورزشگاه نقش جهان و خروج ورزش اصفهان 
از بن بس��ت های ش��خصی و نظر تنگ��ی های بعضی 

مدیران.
 امروز که روز ورزش اس��ت را به تمامی ورزشکاران، 
ورزش دوس��تان و عالق��ه من��دان ب��ه ورزش تبریک 
س��ربلندی آرزوی  ورزش  ب��رای  و  گویی��م   م��ی 

داریم.

مسافران گوانجو معرفی شدند

اول آبان، آخرین اردوی دو و میدانی کاران  
خط قرمز روي نام مرادي و صمیمي 

علیرضایي ممنوع المصاحبه شد 
محمد علیرضایی ملی پوش اصفهانی و نخستین شناگر المپیکی ایران 
در آستانه مسابقه های آسیایی گوانجو ممنوع المصاحبه شد. علیرضایی 
طی ماههای گذشته چندین بار مصاحبه های تندی را علیه فدراسیون و 
مسئوالن تیم ملی شنای ایران انجام داده و در یکی از آخرین اظهارنظرهای 
و  اشتباه  کاری  را  صهیونیستی  ر ژیم  ورزشکاران  با  رقابت  عدم  خود، 
خودشیرینی دانسته بود. پس از این صحبت ها با نظر مرادی رئیس وقت 
از  پس  اما  شد  گذاشته  کنار  ملی  تیم  از  ورزشکار  این  شنا،  فدراسیون 
عذرخواهی بار دیگر به جمع ملی پوشان بازگشت. اکنون علیرضایی پس از 
سه ماه حضور در مجارستان و تمرین در این کشور به ایران بازگشته است تا 
آماده رقابت های آسیایی گوانجو شود. امیرحسین آیت اللهی نیز این ورزشکار 
را در بدو ورود به ایران ممنوع المصاحبه کرد تا حاشیه مصاحبه های وی 

برای تیم ملی و فدراسیون در آستانه المپیک آسیایی مشکل ساز نشود.

 برنامه مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال س��احلی باش��گاه های 
کشور اعالم شد که بر این اساس، عمران سازان اصفهان دوم آبان به 
مصاف سایپای کرج می رود. کمیته مسابقه های فدراسیون فوتبال، برنامه 

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی را به شرح زیر اعالم کرد: 
دور رفت )یکشنبه دوم آبان - ساعت 15(

عمران سازان اصفهان - سایپای کرج،  تختی تیران اصفهان
دریانوردان بوشهر - گلسا پوش یزد، زیمن جاده ساحلی بوشهر

دور برگشت  )جمعه هفتم آبان - ساعت 15(
سایپا کرج - عمران سازان اصفهان، انقالب کرج
گلسا پوش یزد - دریانوردان بوشهر، سلمان یزد

رده بندی: روز 26 آبان 
فینال: روز 20 آبان

ورزش

لیگ برتر فوتبال ساحلي
مصاف عمران سازان و سایپا 

در نیمه نهایي 

ذوب آهن افتخار خلیج همیشه فارس

نگراني ابراهیم زاده، به قیمت پیروزی در نیمه نهایی

پژمان سلطانی 
حس��ن اش��جاری )بازیکن تیم فوتبال استیل آذین( به 
علت ب��ه زبان آوردن حرف های رکی��ک در دیدار با 
س��ایپای البرز، تا اطالع ثانوی نم��ی تواند این تیم را 
در مس��ابقه های لیگ برتر همراهی کند. اشجاری که 
در دیدار با شاگردان مایلی کهن توپ های فراوانی را 
لو داده بود، موجب اعتراض یکی از تماشاگران حامی 
تیم استیل آذین شد. این تماشاگر از مربی خواست تا 
اشجاری را تعویض کند و زمانی که یک اوت نصیب 
قرمزپوشان تهرانی شد، اشجاری برای پرتاب این اوت 
به کنار خط رفت از قضا آن تماشاگر با تعصب همان 
سمت بود و اشجاری فرصت را مناسب دید و جلوی 
دوربین تلویزیونی این تماشاگر نگون بخت را با فحش 
به مسلسل بس��ت. دیدار 2 تیم استیل آذین و سایپای 
الب��رز به طور زنده از ش��بکه ته��ران روی آنتن بود و 
میلیون ه��ا نفر پای گیرنده های خ��ود گفته های این 
بازیکن بداخالق را ش��نیدند اش��جاری که چند سالی 
در ذوب آهن توپ می زد به خاطر پول قید ماندن در 
تیم صدرنشین لیگ برتر )ذوب آهن( را زد و در اوایل 
فصل به بازار گرمی پرداخت و در برخی از مطبوعات 
عن��وان کرد که می خواهد به س��پاهان برود. در جایی 
دیگر گفت که به خاطر علی دایی، پرسپولیسی خواهم 
ش��د و به پیش��نهاد ماندن در ذوب آه��ن به هیچوجه 
توجهی نداش��ت تا اینکه خوب توانست قیمت خود 
را باال ببرد و با قرار داد باالیی به ثروتمندترین باشگاه 
ایران یعنی اس��تیل آذین پیوست تا جمع ستارگان این 
تیم کامل شود و بیش��تر کارشناسان این تیم را مدعی 
قهرمان��ی قلمداد کنن��د، اما حاش��یه های اطراف تیم 
اس��تیل آذین موجب ش��د که در جدول رده بندی تا 
پایان هفته یازدهم در مکان ش��انزدهم قرار بگیرد. در 

ماه مبارک رمضان علی کریمی بازیکن این تیم اقدام به 
روزه خواری کرد و مس��ئوالن این تیم فقط به جریمه 
نقدی بسنده کردند به دلیل اینکه تومباکوویچ سرمربی 
وقت استیل آذین نبود این بازیکن را دلیل اصلی عدم 
نتیجه گیری قلمداد کرد و جادوگر به تیم بازگشت. اما 
مشکل نتیجه نگرفتن عدم حضور وی نبود و زمانی که 
استیل آذین با 5 گل مغلوب سپاهان شد، تومباکوویچ 
اخراج گش��ت تا لشکر شکس��ت خورده که اشجاری 
هم یکی از آنها بود به افش��ین پیروانی سپرده شود. در 
بازی با سایپا چنان فشاری روی بازیکنان آمد که مدافع 

فصل قبل ذوب آهن این چنین از کوره در رفت. 
 بای��د ب��ه اش��جاری گف��ت: آبت نب��ود، نان��ت نبود، 
اس��تیل آذین رفتن��ت چی بود؟ اکن��ون همبازی های 
فصل قبلت )بازیکنان ذوب آهن( در عربستان حضور 
دارند و خود را برای بازی برگش��ت مقابل الهالل در 
مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا آماده می کنند. 
اش��جاری همه چیز را با پول ع��وض کرد. قول های 
فراوانی به دایی داد و س��رمربی پرسپولیس روی قول 

این بازیکن حس��اب ویژه ای باز کرد و جناح چپ را 
با وجود اش��جاری بیمه شده دانست، اما مدافع شمالی 
فص��ل قبل ذوب آه��ن حرک��ت رونالدینهویی انجام 
داد و س��ر از اس��تیل آذین درآورد و دو هفته قبل در 
 مطبوعات لب به س��خن گشود که من قصد داشتم در 
ذوب آه��ن بمان��م اما منص��ور ابراهی��م زاده جواب 
تماس های من را نمی داد که این صحبت های اشجاری 
جای تعجب دارد. این بازیکن س��ه ماه از قراردادش با 
ذوب آه��ن مانده بود که آهنگ جدایی س��ر داد و به 
طور واضح در حضور خبرنگاران حتی تیم آینده خود 
را انتخاب ک��رده بود و عنوان کرد که زحمت خود را 
برای س��بزجامگان اصفهانی کشیده و مایل است برای 
تنوع به تیم دیگری نقل مکان کند. اکنون که وضعیت 
اس��تیل آذین را بحرانی می بیند اشتباه های خود را به 
 گردن منصور ابراهیم زاده سرمربی با دانش ذوب آهن 

می اندازد. 
ابراهیم زاده به هیچوجه مایل نیس��ت که تیمش دچار 
تغییر شود و این دو سال اخیر بیشتر بازیکنانش را حفظ 
کرده، حس��ن خان اشجاری همه چیز پول نیست شما 
به خاطر پول اصفهان را ترک کردید نه به خاطر اینکه 
ابراهیم زاده جواب تلفن شما را نمی داد. با این حرکتی 
که جلوی دوربین های تلویزیونی انجام دادی باید چند 
هفته ای خانه نش��ین شوی تا حکم واقعی برایت اجرا 
ش��ود نه اینکه مثل عل��ی کریمی با یک عذرخواهی و 
فشار مربیان به تیم بازگردی. کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال نیز به خاطر این حرکت اشجاری سکوت نکرده 
و تا اطالع ثانوی از حضور وی در میدان ها جلوگیری 
کرده اس��ت. اکنون اشجاری در خیال خود خیلی مایل 
اس��ت که به اصفهان یا پرسپولیس نقل مکان کند، اما 
دیگر دیر ش��ده و باید موفقیت های تیم سابقش را از 

جعبه جادویی نظاره گر باشد.

آقای اشجاری، همه چیز پول نیست!

ماشین سازی، حریف تمرینی سپاهان
فوالد، نفت را به آتش می کشد؟

سروش راد
در مرحله یک ش��انزدهم نهایی مس��ابقه های فوتبال جام 
حذفی کشور، از ساعت 14:30 در ورزشگاه صفائیه مبارکه، 
تیم فوتبال فوالد نطنز از نفت تهران پذیرایی می کند. نفت 
تهران ک��ه یک تیم لیگ برتری اس��ت در هفت��ه یازدهم 
 لی��گ برتر فوتبال کش��ور در غیاب 2 مه��ره کلیدی خود 
)اکبر صغیری و مارسیوی برزیلی(، مقابل صبای قم تن به 
تس��اوی بدون گل داد. مهدی محمدزاده بازیکن نفتی ها 
بهترین فرص��ت گلزنی این تیم را در دقیق��ه 14 از روی 
نقطه پنالتی از دست داد. شاگردان حسین فرکی بازی روی 
زمین را ب��ه طور مطلوب در میدان به نمایش می گذارند. 
آنها در لیگ برتر آمار جالبی بر جای گذاش��تند و در یازده 
دیداری که به میدان رفتند با 7 مساوی بیش از همه تیم ها 
امتیازها را با حریفان خود تقسیم کرده اند. اما بازی با فوالد 

نطن��ز باید در نهایت یک برنده داش��ته باش��د. فوالد نطنز 
که در مرحله قبلی با نتیجه 5 بر 3 از س��د اس��تقالل اهواز 
 گذش��ت؛ در غیاب چهار بازیک��ن اصلی خود به نام های 
 ج��واد حق ش��ناس، محم��ود ابراهیمی، ج��واد ماهری و 
س��عید جعفری در این دیدار، کار دش��واری را پیش روی 
خواهد داشت. شاگردان حسین چرخابی در مسابقه های 
فوتبال دسته اول آزادگان از دو بازی، 2 امتیاز کسب کرده 
اند. اگر بازیکنان جوان فوالد نطنز به خودباوری رس��یده 
باشند می توانند به جمع 16 تیم پایانی جام حذفی کشور 
راه یابن��د. در دیگر دیدار، تیم فوتبال س��پاهان اصفهان در 
تبریز به مصاف تیم لیگ یکی ماشین سازی خواهد رفت. 
س��پاهان پس از تعطیالت چن��د روزه لیگ برتر، با وجود 
نداش��تن ملی پوش��ان خود در دو هفته اخی��ر روند رو به 
رش��د فوق العاده ای داش��ته و در دو مس��ابقه قبلی 9 گل 
به ثمر رس��انده است. برخی ها معتقدند که سپاهان مقابل 
تیم های بحران زده لیگ برتر این نتیجه ها را کسب کرده، 
اما باید این را متذکر شد که این نتیجه های پرگل هر چند 
با تیم های پرحاشیه به دست آمده اما روحیه بازیکنان این 

تیم را مضاعف خواهد کرد تا در ادامه بازی های درخشان 
فصل قبل را تکرار کنند. امیر قلعه نویی س��رمربی طالیی 
پوش��ان اصفهانی شاید در دیدار با تیم نه چندان قدرتمند 
ماشین سازی، از بازیکنان جوان و ذخیره خود استفاده کند 
ام��ا این چنین تیم ها با انگیزه خاصی جام حذفی را دنبال 
می کنند، همانند پتروش��یمی تبریز که س��ال قبل به دیدار 
فینال رسید و در ورزشگاه آزادی مغلوب پرسپولیس تهران 
شد. قلعه نویی زمانی که سکان هدایت تیم استقالل تهران 
را ب��ر عهده داش��ت؛ باخت به تیم های لی��گ یکی را در 
مسابقه های جام حذفی کشور تجربه کرده و بعید به نظر 
می رسد که در ترکیب اصلی تیم خود دست به تغییرهای 
فراوانی بزند. با این حساب سپاهان با حذف ماشین سازان 
تبریزی به دیار نصف جهان، باز خواهند گشت تا خود را 
برای دیدار با مس کرمان در هفته دوازدهم لیگ برتر کشور 
آم��اده کنند. امیر قلعه نویی به خوب��ی می داند که بازی با 
نماینده تبریز می تواند تمرین روحیه بخشی برای تیمش 
باشد تا برنامه های تاکتیکی و تکنیکی خود را به خوبی در 

زمین پیاده کنند.

مسعود سعیدي
حت��ی سرس��خت ترین منتق��دان گرایش به 
فوتبال ه��م، این روزها چی��زی جز فوتبال 
نمی نویس��ند و بر خالف میلش��ان به تیمی 
می پردازن��د که نه حاش��یه ای دارد و نه چیز 
جذب کننده ای برای حاشیه س��ازی؛ چرا که 
به معن��ای واقعی »فوتبال« بازی می کند و از 
برخی مس��ائل که تنها طی سال های اخیر در 
فوتبال باب شده و قدیمی ترها از آن فراری 

بودند، دوری می کند!
اگرچ��ه در هفته ه��ای گذش��ته و پ��س از 
پیروزی یک بر صفر تنها نماینده ایران برابر 
الهالل عربس��تان در مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا، بس��یاری از شرایطی سخت 
در ورزش��گاه ملک فهد عربس��تان سخن به 
می��ان می آوردند، اما اوض��اع تیم ذوب آهن 
و تفکره��ای ابراهیم زاده ک��ه گویی این بار 
برخالف گذش��ته رقم خورده، ش��رایط این 
ورزش��گاه را در نظرمان ب��ه چیزی در حد 
یک ورزش��گاه س��اده تبدیل می کن��د و به 
نوعی خیالم��ان را از عملکرد تیم اصفهانی 
در این مرحله از مسابقه ها راحت تر از قبل 

می کند. 
در بین این حاش��یه ها، کمتر شنیده شده که 
کس��ی تیم اصفهان��ی را از نظر فنی به نقد و 
بررس��ی بکشاند و اش��کال های سبزپوشان 
ای��ران را در بازی ه��ای مختلف لیگ برتر و 

لیگ قهرمانان آس��یا به زبان بی��اورد تا مبادا 
این اش��کال ها در بازی حساس فردا تکرار 

شود.
ذوب آهن، تنها نماینده ایران در مسابقه های 
آس��یایی فصل جاری و تیمی که در دومین 
تجرب��ه حض��ور در لیگ قهرمانان آس��یا در 
مقاب��ل غول هایی ک��ه هیچ ک��س تصورش 
را ه��م نمی کرد مقاومت ک��رد و با غلبه بر 
 همه آنها، س��ر از نیم��ه  نهایی این رقابت ها 

درآورد.
اگر بخواهیم در مورد تیم منصور ابراهیم زاده 
بدبین باش��یم و نقاط ضع��ف این تیم را مد 
نظر ق��رار دهی��م، وضعی��ت جا گیری خط 
دفاع��ی ذوب آه��ن و عدم پوش��ش فضای 
خالی پش��ت مدافع��ان هنگام اضافه ش��دن 
بازیکنانی همچون حس��ینی و محمدپور به 
حمله، چیزی است که بیش از پیش برای ما 
خودنمایی می کند؛ مسأله ای که در بازی های 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به عنوان تنها 
نقطه ضع��ف تیم منصور ابراهی��م زاده جلوه 
کرده و باعث ش��ده همه دست بر روی این 
نقطه ضع��ف تیم اصفهان��ی بگذارند و از آن 
ب��رای امتیاز گرفت��ن از ذوب آهن اس��تفاده 

کنند.
ذوب آه��ن در بازی ه��ای مختلف لیگ برتر 
و لیگ قهرمانان آس��یا، بیشترین ضربه را از 
جناحین خورده است، اضافه شدن مدافعان 
کناری اش به حمله و فضای خالی پشت این 

مدافعان و غفلت س��ایر بازیکنان در پوشش 
ای��ن فض��ای خال��ی، حریف��ان را صاحب 
موقعیت کرده و گل ه��ای دریافتی این تیم 
طی بازی های هفته گذش��ته، نش��ان از این 

ضعف است.
البته بازی ذوب آهن با تیم الهالل عربس��تان 
)یعن��ی تیمی که از نظر کار دفاعی بی برنامه، 
اما در خط هافبک و حمله با برنامه اس��ت( 
با سایر بازی های تیم اصفهانی تفاوت دارد، 
چرا که به جرأت می ت��وان گفت که الهالل 
یکی از معدود تیم هایی بود که چه در آس��یا 
و چ��ه در ای��ران، دروازه ش��هاب گردان را 
از عمق نیز تحت فش��ار قرار داد و توس��ط 
ناصرالقحطانی و ویلهلمس��ون بدجوری از 
عم��ق به فرش��ید طالبی فش��ار وارد می کرد 
و ای��ن یعن��ی »اری��ک گرت��س« س��رمربی 
الهالل دس��ت ابراهیم زاده را خوانده و برای 

تاکتیکش در زمین برنامه هایی دارد!
ذوب آهن اگر بتواند این ضعف را پوش��ش 
دهد و عالوه بر دفاع مناسب، تمرکز بیشتری 
بر روی جناحی��ن خط دفاعی خود بگذارد، 
 با عملک��ردی ک��ه در روزهای گذش��ته از 
ش��هاب گ��ردان دیدی��م، حت��ی از طری��ق 
ضربه های ایس��تگاهی نیز فشاری بر روی 

دروازه این تیم وارد نمی شود.
از س��وی دیگر تی��م اصفهان��ی نقاط قوت 
زی��ادی دارد که به حق تعداد آن ها بس��یار 
بیش��تر از نقاط ضعف این تیم بوده و همین 

عوامل، باعث صعودش تا این مرحله ش��ده 
است.

ذوب آه��ن منص��ور ابراهی��م زاده، در حال 
حاض��ر به عنوان تیمی مطرح اس��ت که در 
لیگ برت��ر ایران بهتری��ن نتیجه های خارج 
از خانه را کس��ب کرده و اگر این تیم برای 
تس��اوی به میدان نرود، می توان امیدوار بود 
ک��ه 3 امتیاز بازی با الهالل نیز از آن این تیم 
خواهد شد. ذوب آهن در مسابقه های لیگ 
قهرمانان آس��یا نیز نشان داده که در خارج از 
خان��ه تیمی نتیجه گرا و بر روی این امتیازها 

به شدت حساب کرده است.
دلی��ل اصلی این مس��أله را می توان به انتقال 
س��ریع توپ های بازیکنان ای��ن تیم از خط 
هافب��ک به خط حمله و وج��ود دو بازیکن 
س��رعتی و هماهنگ در این تیم نسبت داد؛ 
خلعتبری و ایگور کاس��ترو که با پا به توپ 
سریع و قدرتمند خود، خیال ابراهیم زاده را 
از باب��ت ضد حمله ها راح��ت کرده اند و با 
هماهنگی با س��ایر بازیکن��ان حمله و خط 
هافبک تی��م، همچون رج��ب زاده، فرهادی 
و قاض��ی، در بازی های مختل��ف خارج از 
خانه، ب��ه برنامه ه��ای منص��ور ابراهیم زاده 
برای ضد حمله ها جامه عمل پوشانده اند و 
باعث پی��روزی تیم اصفهانی در این بازی ها 

شده اند.
ذوب آه��ن به دالیلی که در ابتدای این مقاله 
نی��ز به آن اش��اره ش��د، تیمی بی حاش��یه و 

نس��بت به تیم همشهری اش کم طرفدار بوده 
و همین مس��أله باعث ش��ده غرور بی جای 
بازیکنان دیگر تیم های پرطرفدار در این تیم 
اصفهانی رخنه نکرده باشد و به همین دلیل 
بازیکنان آن همیش��ه برای کس��ب بیشترین 
امتیاز و بدون اعتماد به نفس کاذب به میدان 
 می روند. تجربه ثابت کرده هرگاه ش��اگردان 
منصور ابراهیم زاده برای کس��ب تساوی به 
می��دان می رون��د، خب��ری از آن نتیجه های 
مناسب و درخشان خارج از خانه نیست و با 
عملکرد احساس��ی و غیر قابل پیش بینی این 
بازیکن��ان، دیگر خبری از آن اس��تارت های 
سرعتی و گل های ش��گفت انگیز ذوب آهن 

در کنار دفاع قدرتمند تیمی نیست.
ام��ا ابراهی��م زاده، این دفعه برای نخس��تین 
ب��ار در طول عمر س��رمربیگری اش از واژه 
نگران��ی در مورد ب��ازی با الهالل اس��تفاده 
کرده و با این تفکر به عربس��تان پا گذاش��ته 
است؛ چیزی که می تواند به عنوان یک امتیاز 
 مثبت برای ش��اگردانش مد نظر قرار گرفته 

شود.
س��رمربی اصفهان��ی و موف��ق سبزپوش��ان 
که ب��ا هوش سرش��ار خود به عن��وان یک 
روانش��ناس نیز در تیمش عم��ل کرده، اگر 
بتواند نگران��ی منطقی و معقول را به تیمش 
تزریق کند، الهالل را وادار به تسلیم می کند 
 و مقابل چش��م هواداران عربس��تانی، شعار 

خلیج فارس ایران را بر زبان می آورد!
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حضرت رسول)ص(:
فرزند آدم وقتي تن تو سالم 
است و خاطرت آسوده و قوت 
یك روز خویش را داري
جهانگر مباش.

مهدی رفائی
جشن���واره و نم���ایشگاه پنجم مطبوع���ات 
پایان  به  اصفهان  استان  خبرگزاری های  و 
برگزاری  خوش  لحظه های  تمام  با  و  رسید 
ناتوانی مالی مطبوعات،  از  و خاطره های تلخ 
اهالی خود را تا سال دیگر به فراموشی سپرد، 
صرف نظر از تمام نقاط ضعف و خوبی های 
ترین  تلخ  و  بدترین  از  یکی  امسال،  جشنواره 
سال های مالی تاریخ مطبوعات اصفهان را در 
اذهان اصحاب رسانه روشن می سازد، سالی که 
با وجود افزون بر صد و ده مجوز نشریه صادره 
در استان اصفهان و حضور بیش از 50 سرپرستی 
و نمایندگی و شرکت مطبوعاتی در استان، تنها 
یک سوم این آمار در جشنواره شرکت داشتند 

و جای خالی بسیاری از هفته نامه های استان 
کشور  معتبر  روزنامه های  سرپرستی های  و 
احساس می شد، باری به هر صورت گذشت 
ششمی  جشنواره  و  بهتر  فردایی  امید  با  ما  و 
فرصت  تر،  حاشیه  کم  و  پرشورتر  و  معتبرتر 
به  نباشید  خسته  ضمن  تا  شمردیم  مغتنم  را 
متولیان ارشادی جشنواره، از معاونت مطبوعات 
و  فرهنگ  اداره  کل  مدیریت  تا  کارشناسان  و 
ابعادی از برگزاری نمایشگاه  ارشاد به بررسي 
و جشنواره پنجم مطبوعات اصفهان در گفتگو 
با سید علیرضا حسینی »مدیرکل اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی« استان اصفهان بپردازیم.
جناب آقای حسینی در جمع بندی کمی 
را  امسال  مطبوعات  جشنواره  کیفی،  و 

چطور ارزیابی می کنید؟
امسال جشنواره پرشور و حال تر از دوره های 
پیش برگزار شد و همه با انگیزه ظاهر شدند و 
حضور اهالی مطبوعات در غرفه ها و وضعیت 
جمعیت بازدید کننده، بهتر بود. اما جشنواره باید 
به سویی حرکت کند که سکوی پرتاب و پرش 
شود و همه در آن برای رسیدن به قابلیت های 

قوی تالش کنند.
و  مطبوعات  توسعه  برای  برنامه ای  آیا 

حل بحران های مالی موجود دارید؟
وجهی  دو  مطبوعات  به  کمک  از  بنده  تعبیر 
است یعنی ابتدا باید کمک های مسکنی را برای 
به  نظر گرفت و سپس  مشکل های جدی در 
تکرار  عدم  برای  زیرساختی  موردهای  ایجاد 
پرداخت.  مطبوعات  بحران های  و  مشکل ها 
استان  در  آنها  توسعه  و  مطبوعات  تقویت 
با  آنها  ارتباط  و  مردم  استقبال  گرو  در  بیشتر 
رسانه هاست و پرباری مطبوعات از نظر محتوا 
باعث خرید مردم و استقبال صنایع و مشاغل 
خصوصی می شود و در آن صورت مطبوعات 
البته  داشت،  نخواهند  دولتی  آگهی  به  نیازی 
یک  کار  شروع  در  باید  دولتی  آگهی های  از 
استفاده  آن  تقویت  برای  نامه  هفته  یا  روزنامه 
کرد، تا در ادامه نشریه روی پای خود بایستد، 
برنامه ما رایزنی نهایی با دکتر سقائیان نژاد برای 
نصب سریع دکه های مطبوعاتی با شکل جدید 
و گرفتن قول نهایی مساعدت در احداث مکان 
و پایانه توزیع مطبوعات و انبار جدید از دکتر 
دو  این  که  است  استاندار(  )معاون  اسماعیلی 
کار، استارت توسعه مطبوعات و کمک اولیه به 

بحران آنها در استان است.
جشنواره مطبوعات غیرحرفه ای امسال 

را چگونه دیدید؟
شده  تعریف  فضای  یک  ای ها  حرفه  فضای 
البته  که  ای ها  غیرحرفه  فضای  ولی  است، 
جشنواره هشتم آنها کشوری بود؛ نیاز به تعریف 
جدید و گستردگی کار دارد، البته این روزنامه 
ادامه  در  کنند  مشخص  باید  جوان  نگاران 

دوران  از  پس  آیا  و  هستند  جدی  چقدر  کار 
دانشجویی هم این کار را ادامه می دهند؟ به هر 
نظر  از  قابلیت های خوبی  حال موفقیت ها و 
فرم، صفحه بندی و خالقیت در محتوا و کار 
آنها وجود دارد و این سرمایه عظیم انسانی باید 

حفظ شود.
جشنواره  استمرار  بودجه  برای  آیا 
غیرحرفه ای مطبوعات و رسمیت یافتن 
این  بودن  جشنواره  تقویم  در  و  آن 

همایش، برنامه ای دارید؟
بودجه اداره ارشاد اجازه برنامه ریزی برای یک 
ماه  دو  یا  یک  تنها  و  دهد  نمی  را  آینده  سال 
قبل از همایش می شود برای آن برنامه ریزی 
کردن  پیدا  تعریف  در صورت  ولی  کرد  مالی 
از  ارشاد  اداره  بی شک  فرهنگی  بودجه های 
این همایش حمایت می کند و چند ماه زودتر 
مدیریت  تا  می شود  فراهم  آن  مقدمه های 
همایش با فراغ بال، برنامه ریزی خاصی برای 
گسترش آن ترتیب دهد و در مورد رسمیت پیدا 
کردن و در تقویم برنامه ها رفتن نیز می توان به 
عنوان یک روش اجرایی از سال بعد آن را به 
صورت برنامه ای رسمی در پوسترها و تبلیغات 
جشنواره معرفی کنیم و نام آن در کنار جشنواره 

حرفه ای و جزئی از آن باشد.
در خصوص داوری های جشنواره امسال 

توضیح دهید؟
داوران امسال از تهران بودند و شناخت چهره ای 
از افراد نداشته و کمتر آثار اصفهانی ها را از قبل 
خوانده بودند، ولی در معیار داوری سطح کار 
نشریه های  بود و همین که  بسیار خوب  آنها 
بودند در عدم  نکرده  قبل رصد  از  را  اصفهان 
بود. مؤثر  سلیقه ای  برخورد  و  اغماض  ایجاد 
ولی به هر حال داوری بدون ایراد وجود ندارد 
و ما نهایت سعی خود را در لحاظ کردن معدل 
می رسد  نظر  به  که  کردیم  اعمال  داوران  نظر 

نتیجه های خوبی حاصل شده است.
به نظر شما عنوان های لحاظ شده برای 
چرا  بود؟  کافی  مسابقه  در  شرکت 

آسان تر  انتخاب  برای  موضوعی  محور 
نوشته ها برای روزنامه نگاران مشخص 

نشده بود؟
و  بوده  جشنواره ها  در  بیشتر  که  محورهایی 

قبل  دوره های  عناوین  همچنین 
لحاظ شده بود که می تواند با نظر 
اهالی مطبوعات عنوان های شرکت 
در مسابقه از 5 عنوان افزایش یابد 
ارائه  تفکیکی تر  صورت  به  و 
نظر  اگر  مطبوعات  اهالی  شود. 
بدهند لحاظ خواهد شد در مورد 
چگونگی  و  موضوعی  محورهای 
بومی،  مسائل  بی شک  داوری 
مهم  حادثه های  اصفهان،  فرهنگ 
محوری  شعارهای  و  سال  طول 
یافتن  موضوعیت  در  کشور 

جشنواره و داوری ها نقش دارد.
جشنواره  حاشیه  برنامه های 
چطور  را  مسئوالن  بازدید  و 

دیدید؟
عالی  امسال  برنامه های  تنوع 
وزارت  سخنگوی  حضور  بود، 

رامین  دکتر  و  میهمانپرست  آقای  خارجه، 
)معاون مطبوعات وزارت ارشاد( و نیز مدیرکل 
مطبوعات داخلی و همراهی مدیرکل مطالعات 
و برنامه ریزی کشور در جشنواره، آن را از هر 
بلندپایه  دوره ممتازتر کرد و حضور مسئوالن 
و  اصفهان  شهردار  محترم،  استاندار  استان، 
و  فراگیر  و  گسترده  صورت  به  کل  مدیران 
خاطره های  رسانه،  اصحاب  با  ایشان  همدلی 

خوشی را آفرید.
صورت  به  را  رود  زاین���ده  روزنام����ه 

کارشناسی چطور ارزیابی می کنید؟
پنجمین روزنامه استان اصفهان، با گستره ممتاز 
در دو استان از رتبه شروع در آخر است، ولی 
و حال  و شور  رشد، تالش  پویایی،  لحاظ  از 
واقع  به  و  می رسد  جدید  ترقی  به  روز  هر 
تالش خوبی را می بینم که گر چه دیر در استان 

شروع شده است ولی پیامدهای خوشی را برای 
مطبوعات اصفهان خواهد داشت و به طور حتم 
استان  مطبوعات  در  محوری  نقش  آینده  در 
ایفاء می کند و در نظر کارشناسی محتوایی با 
افزایش مطالب تولیدی و افزایش 
بعد منطقه ای جغرافیایی می تواند 
حتی استان های همجوار را تغذیه 
خوب  دید  دریچه  کند،  فرهنگی 
و  محکم  و  استوار  باید  است،  
قدم  موفقیت  سوی  به  پابرجا 

بردارید.
جناب حسینی به عنوان حسن 
ختام، آیا نیروی انتظامی برای 
برگزاری مانور یگان ویژه در 
ورودی نمایشگاه مطبوعات با 

شما هماهنگ کرده بود؟ 
تعاملی  و  هماهنگی  ما  با  البته 
نمایشگاه  تا روز  ما  و  نداشته اند 
مانور  این  برگزاری  جریان  در 
در آن مکان نبودیم، ولی به طور 
بین  نمایشگاه های  شرکت  قطع 
بوده  جریان  در  اصفهان  المللی 
نظر می گرفته  در  را  برنامه  دو  تناسب  باید   و 

است!
سخن پایانی

باید فکرهای اساسی و سیاست گذاری پایه ای 
و محکم برای جشنواره انجام شود و مردم را 
با افکار فرهنگی و رسانه ها و مطبوعات آشتی 
داد و بین آنها و روزنامه ارتباط تنگاتنگ ایجاد 
کرد، محله های اصفهان، شهرستان ها، روستاها 
و منطقه های محروم باید وارد مطبوعات شوند 
خرید  و  خواندن  به  کنند  احساس  مردم  و 
روزنامه احتیاج دارند و در پایان نیز برگزاری 
معرفی  و  ارائه  خصوص  در  تسنیم  جشنواره 
فیلم های قرآنی در استان اصفهان در ماه های 
سینمای  اهالی  از  و  می شویم  متذکر  را  آینده 
فرهنگیان  و  هنرمندان  سایر  و  مذهبی  و  قرآن 

طلب همکاری داریم.

سیدعلیرضا حسیني مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان در گفتگوي ویژه با زاینده رود وعده داد:

استارت كمک به توسعه مطبوعات استان، با ایجاد كیوسک ها و پایانه توزیع جدید

زاینده رود،  پنجمین 
روزنامه استان 

اصفهان،  با گستره 
ممتاز  در دو استان 
از رتبه شروع در 
آخر است، ولی از 
لحاظ پویایی، رشد، 
تالش و شور و حال 

هر روز به ترقی 
جدید می رسد

 زاینده رود
نمایشگاه جهاد خدمت رسانی شهرداری اصفهان، منظری 
است که مدیریت توانمند شهری اصفهان را به رخ هر بیننده 
می کشد دریچه ای است که هر نگاهی را از نادیده های تالش 
و همت مدیران شهری اصفهان سیراب می کند و میدانی است 
و  اخالص  با  مستمر  تالش  و  خدمت  در  اشتیاق  نمایش  برای 
 گذشت، صفاتی که مجموعه مدیریت شهری اصفهان را بر اوج افتخار 

خدمت رسانی در سال همت مضاعف و کار مضاعف می نشاند.
در بازدید از نمایشگاه، در عبور از گذر صد ساله تاریخ شهرداری 
و  می شود  سپرده  تاریخ  به  بلدیه  که  می رسیم  زمانی  به  اصفهان، 
تا  می گیرد. شهرداری طی سال های 1332  را  آن  شهرداری جای 
1357 و آغاز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، اگرچه سیری رو به 
رشد دارد ولی مقایسه آن برای خوانندگان اوج تالش مدیران جهادی 
در هشت سال اخیر شهرداری اصفهان را روشن می سازد تا فرزندان 
دیار زاینده رود و شهر شهیدان بدانند هشت سال جهاد خدمت رسانی 
ریشه در هشت سال دفاع مقدس دارد و با تجربه جهادی و عملیاتی آن 
دوران، این بار در عرصه آبادی و عمران شهری نمود پیدا کرده است.

خداحافظ بلديه، سالم شهرداری
شهرداری طی سال های 1332 تا پیروزی انقالب اسالمی 

کم کم داالن گذر صد ساله تاریخ شهرداری به روزگار مدرن نزدیک 
می شود و سرانجام در دیدار تصاویر و اسناد و تابلوها به شهرداری 
طی سال های 1332 تا 1357 می رسیم، انجمن شهر اصفهان در 
نهایت پس از بیست سال و در سال 1339 برپا شد و تا اوایل انقالب 
مختلف  کمیسیون های  دوره  این  در  است.  مانده  برجا  اسالمی 
از مدیریت واحد شهر داشت.  انجمن شهر تشکیل شد که نشان 
تغییری  و  آمد  وجود  به  شهرداری  تشکیالت  سی  دهه  اواخر  در 
چشمگیر در بحث های شهری، بهداشت، حمل و نقل و شکل و 
شمایل شهرسازی نمودار شد. در این دوره عالوه بر مالیات ها و 
عوارض غیر مستقیم مصرف کنندگان، از بودجه و ثروت عمومی نیز 
برای اداره شهر استفاده شد و با اختصاص سهمیه نفت به شهرداری، 
و  مالی حاصل شد  امور  در  بنیادین  تغییرهای  و  درآمدها  افزایش 
متد صحیح حسابداری در امور خرید و فروش و امور اداری، وارد 

تشکیالت شهرداری شد.
توسعه شهری و تغییر و تحول های اصفهان

با افزایش درآمدها و به تبع آن توسعه خیابان ها و میدان ها، اصفهان 
به 6 برزن در حوزه شهری تقسیم شد و شهرداری نیز بر 6 حوزه به 
فعالیت می پرداخت. تا سال 1346 دو برزن دستگرد و نصرآباد نیز به 

لحاظ کارآیی به حوزه شهری اضافه شد.
در این دوره توجه به مشکل های شهری مطرح گردید و مرحله های 
مقدماتی طرح جامع شهرداری اصفهان به سال 1338 مد نظر مهندسان 
شهرساز و کارمندان مطلع و تعلیم یافته قرار گرفت و آنها مأموریت 
یافتند تا نقشه های اصفهان را تکمیل و امور شهرداری نظیر آسفالت 
معابر، خیابان سازی، بودجه نویسی، ارائه پیالن کاری، مالی و عمرانی 
نیز در مورد کار خود  ارائه دهند و به مردم  آبادانی شهر  را جهت 

گزارش نمایند.

آثار ماندگار دوره های اولیه شهرداری
بر دیوارهای گذر صد ساله در این قسمت، طرح های توسعه شهری 
و نامه های شهرداری و استانداری به چشم می خورد. نامه درخواست 
نقش کش به سال 1329 توسط شهردار وقت )صاحب قلم( نشان از 
ناتوانی شهرداری آن دوران دارد. در بخش دیگر آرم های قدیمی و 
مهرهای شهرداری در این دوران و گزارش های عمرانی با بودجه ای 
معادل 250 هزار تومان در سال 1347 جلب نظر می کند! تصاویر انجام 
اولین آسفالت بر خیابان انوشیروان )امام خمینی( در سال 48 و آغاز 
عملیات های فضای سبز و گلکاری در چهارباغ، باغ فرح، پارک آپادانا، 
گلخانه شب بو و حکیم نظامی، نشان می دهد که اصفهان در آن دوران 
تنها 16 فضای سبز داشته که در سندی برای این فضای سبزها از فرانسه 
تخم گل و چمن خریده اند! سایر تصاویر و اسناد این سال ها در 

نمایشگاه جهاد خدمت رسانی شهرداری اصفهان به شرح زیر است: 
 بریده های جراید، روزنامه »راه نجات« در سال 44 و اخبار مربوط 

به احداث پارک ها و فضای سبز
 تصاویر توسعه معابر در سال 1343 و تأسیس وزارت آبادانی و 

مسکن و سند توسعه معابر اصفهان
 احداث خیابان های آسفالت در سال 1351 و ساخت خیابان هزار 

جریب
 تصویر دروازه شیراز و سعادت آباد سابق که اگر تصویر »سیلو« در 
عکس نبود به کوچه ای خاکی و خراب شباهت داشت و کسی باور 

نمی کرد این تصویر دروازه شیراز باشد.
 تصویر بازدید مقام ها در سال های دهه 30 از اصفهان

 عکس های شهرداران قبل از انقالب اسالمی، مدنی پور، اشراقی، 
کیا، رضا سجادی،  مقامی، جهانگیر  اکبر  مهرابی، سرتیپ مختاری، 
فریبرز نوذری، غنی زاده، آزمایش، محمد مانی، بهمن رضانیا، قاضی 

نوری، صدری، نواب صفا، همایونی و حجازی.
 دستورالعمل استفاده از پل فلزی، از دیگر اسناد به جا مانده از 
سال 1338 شهردرای اصفهان است که پس از ساخت اولین پل مدرن 

تدوین شده و عبور بار بیش از 8 تن را از این پل ممنوع کرده است.
 آرشیو روزنامه اولیا اصفهان، مجاهد، خبرهای روز و... که حاوی 

اخبار شهرداری در آن دوران است.
به سال 1332 توسط شهردار  مزایده در شهرداری  آگهی  اولین   
»مدنی پور« مبنی بر فروش زمین هایی در محله های جوباره، طوقچی، 

خیابان صوراسرافیل، خیابان شاه عباس و کشتارگاه.
 تصاویر اولین ماشین های آتش نشانی که در دهه 30 به اصفهان 

وارد شده اند و تصاویر تمرین و مانور آتش نشانان اولیه در اصفهان.
 نمایش اولین رپرتاژ شهری و ارائه برنامه توجه به اعتماد مردم به 

سال 1338 و تخصیص اعتبار برای این امر در بودجه شهرداری.
 نمایش اسناد اولین پیالن های کاری ارائه شده در نشریه های اصفهان 

از عملکرد شهرداری به دنبال تأمین اداره عمران در سال 1330.
 تبلیغ های روزنامه ای مبنی بر اعتصاب سپورها و چاپ عکس 
تیتر با  خیابان  زدن  جارو  حال  در  سمیع  آقای  اصفهان   شهردار 

»شهردار خود شهر را جارو می کند!« 
 سند مصوبه حقوق شهرداران از سوی وزارت کشور و ابالغی 

از سوی استاندار استان در سال 1331 )ه.ش( مبنی بر اینکه حقوق 
شهروندان به صورت پورسانتی بر مبنای درآمد شهرداری محاسبه 

می شود.
 تصاویر آغاز ساختمان پل و میدان بزرگمهر و نیز تصاویر جلسه های 
شهرداری و تصویب طرح احداث پارک کودک در محل پارک ملت 
فعلی در سال 1348، از دیگر اسناد این سال ها در نمایشگاه جهاد 

خدمت رسانی شهرداری اصفهان است.
شهرداری طی سال های 1357 تا 1382

طلوع آفتاب پرفروغ انقالب اسالمی، دگرگونی های بنیادین در تاریخ 
شهرداری ایجاد کرد و کلیه ارکان اجتماعی، وظیفه ها و مسئولیت های 
آن را بر طبق موازین اسالمی و عدالت قرآنی تغییر داد. در نتیجه 
به 10  منطقه  از 6  اصفهان  منطقه های شهری  انقالب،  تحول های 
منطقه در سال 1363 افزایش یافت و بحث های زیست محیطی و 
علمی، ماشین آالت مدرن و بحث بازیافت شهری مطرح گردید. کم 
کم کارشناسان خبره جای کارمندان تجربی شهرداری را گرفتند و دو 
 برنامه پنج ساله برای توسعه شهری اصفهان تدوین شد و کم کم کلنگ 

پروژه هایی برای ایجاد تغییر در اصفهان به زمین زده شد.
شوراهای همیاری و شهرسازی 

شوراهای همیاری به جای انجمن شهر و به مصداق آیه قرآن تشکیل 
شد و ساکنان هر محله و کوی و برزن می توانستند افرادی را برای 
عمران و آبادانی محله خود با انتخابات به این شورا بفرستند. پس از 
دو دهه خاموشی، دوباره با احیای شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
سال 1378 کار شوراها، مردم و شهرداری به صورت تنگاتنگ دنبال 
شد. کم کم گروه های صاحب نظر وارد فعالیت شهرداری شدند و 
طرح های جامع، طرح های تفصیلی و طرح های شهری و محله ای 
برای برآورد نیاز مردم تهیه شد. شورای شهرسازی و شورای ترافیک 
نیز بنیان نهاده شد و در سال 65 طرح جامع منطقه ای اصفهان تهیه و 
در ابتدای سال 70 به تصویب رسید تا در سال 81 با بازنگری در دستور 

کار شهرداری قرار گیرد.
برنامه اصفهان + 22 و اصفهان 85

اولین برنامه پنج ساله توسعه عمرانی، اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
شامل 22 طرح عمرانی تحت عنوان اصفهان + 22 طی سال های 1357 
تا 1379 به اجرا درآمد. در این برنامه ها سعی شد با اجرای پروژه های 
فرهنگی و اجتماعی مانند: فرهنگسراها، فضاهای ورزشی، مرکزهای 
فرهنگی و آغاز عملیات های عمرانی، حلقه سوم ترافیک شهر مانند 
مجموعه پل های غدیر، اندیشه، شهید ستاری و پروژه های زیست 
محیطی مثل باغ گل ها، باغ پرندگان، باغ غدیر و ناژوان در مقدمات 
شهری ایجاد شود و با استفاده از منابع درآمدی و جذب سرمایه بخش 
خصوصی به صورت مشارکت در پروژه ها و نیز استفاده از طرح 
شورای انقالب مبنی بر اختصاص یک روز درآمد نفت در راه عمران 
 شهرها، طرح »اصفهان 85« نیز در سال 79 به منظور نهادینه کردن 
برنامه ریزی و تشکیل مدیریت برنامه ریزی و پژوهش به وجود آمد و 
در جهت مدیریت شهری روتین برنامه مدون شهرداری اصفهان مصوب 
 شد. دوره پیش بینی تحقق طرح اصفهان 85، سال های 80 تا 84 

بود. 

جهاد خدمت رسانی، اشتیاق خدمت در تالش مستمر و اخالص و گذشت 

سیری در وظایف و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت سوم(

عکس: آرشیده شاهنگی


