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در م��اه های اخیر با ش��روع 
تابستان و اس��تقبال از منطقه 
گردشگری صفه، هر بار برخی 
از رسانه ها به طور غیر شفاف، 
به ب��زرگ نمایی اخبار توقف 
تله کابین پرداختند؛ از این رو 

در خصوص استانداردهای الزم در تجهیز این مکانیزم تفریحی...
سراسري / صفحه2

معاون وزير بازرگاني:
قيمت آرد هيچ افزايشي نداشته است

احتمال حذف سهمیه از آذر؛
سهميه بنزين آبان، 60 ليتر است

مديرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
تله کابين صفه در حال تجهيز 

و استاندارد سازی است

استان���دار  امنیت����ي  و  سی���اسي  مع���اون 
چهارمحال و بختیاري گفت: طرح تحول اجتماعي 
این استان نسبت به دیگر استان هاي کشور موفق 

و پیشگام است.
کارگروه  در  کاظمي«  »مراد  ایرنا،  گزارش  به 
اجتماعي استان در استانداري افزود: این کارگروه 
تخصصي  کمیته  هفت  ابتکاري  کار  یك  در 
تشکیل داده و دیگر استان ها به توصیه وزارت 
کشور براي عملیاتي شدن طرح تحول اجتماعي 

خود، از آن الگوگیري مي کنند. 
وي، با اشاره به 2200 طرح فرهنگي پیشنهادي از 
سوي ارگان ها، اظهار داشت: طرح هایي که تأثیر 
مثبت تري در ارتقای فرهنگي، دیني و اجتماعي 

داشتند، تصویب شدند. 
کاظمي بیان داشت: از 350 میلیارد ریال اعتبار 
براي  جمهور  رئیس  سفر  مصوب  فرهنگي 
شده  ابالغ  آن  ریال  تاکنون 177میلیارد   استان، 

است. 
وي تصریح کرد: 57 میلیارد ریال از اعتبار مذکور 
به پروژه هاي عمراني فرهنگي اختصاص یافته 

است. 
کاظمي، طرح هاي فرهنگي اولویت دار را در 
ساله،   20 افق  در  فرهنگي  سند  تدوین  استان 
ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، فعالیت هاي 
نماز،  فرهنگ  ترویج  البالغه،  نهج  و   قرآني 
فعال سازي کانون هاي مساجد، تعمیق فرهنگ 
فرهنگي  آموزش  آموزان،  دانش  بین  بیت  اهل 
جامعه کارگري، برگزاري جشنواره هاي فرهنگي 
هنري، حمایت از نشریه ها و مطبوعات محلي، 
کاهش آسیب هاي اجتماعي با رویکرد فرهنگي، 
توجه به میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع 
دستي، ترویج فرهنگ مهدویت و تهیه فیلم هاي 
کوتاه، بلند، انیمیشن و مستند با موضوع هاي 

مختلف عنوان کرد.

شهردار شهرکرد گفت: عملیات 
اجرایی پارک امیرکبیر شهرکرد 
با صرف اعتباری افزون بر یك 
میلیارد و 800 میلیون ریال آغاز 
شد. اردشیر نوریان در گفتگو با 
فارس اظهار داشت: این پارک 

در زمینی به مساحت 8 هزار مترمربع و با اعتباری افزون بر...
شهرستان / صفحه4

غالمحسین حسینی )مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی 
اس��تان اصفهان( در نشس��ت 
خب��ری ویژه هفته اس��تاندارد 
در مح��ل مؤسس��ه فرهنگی 
 و مذهب��ی اهل البی��ت )ع(، از 

استاندارد سازی محصوالت و خدمات و سرعت اجرایی آن در استان 
سخن گفت. وی همچنین اظهار داشت: در یکسال گذشته... 

صفحه آخر/ صفحه8

با اختصاص 1/8 میلیارد ريال اعتبار؛
آغاز عمليات اجرايي پارك اميرکبير 

شهرکرد

استاندارد سازی محصوالت و خدمات 
در اصفهان به سرعت پيش می رود

شهردار اصفهان در نشست معاونان فنی و عمرانی کالنشهرها:

مدیریت واحد شهری هنوز شکل 
نگرفته است
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صفحه 2

طرح تحول اجتماعي 
چهارمحال و بختياري 
در کشور پيشگام است
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من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

فراخوان طرح ایده در جهت تحول و نوآوری بخش تعاون

استاد و سرور گرامی جناب آقای دکتر علی اکبر توسلی متخصص قلب وعروق

با اهداء سالم و احترام، 
خدای عزوجل را شکرگزارم که  همچون گذشته لطف و عنايتش را شامل حالم ساخت 
و مجدداً از نعمت سالمتی بهره مندم فرمود و در اين راستا حسن عمل و درايت شما 
و تیم مجرب پزشکی که زبانزد خاص و عام است همراه با توجه و مساعدت ويژه 

حضرتعالی در خور تحسین و سپاسگزاری است.
ضمن عرض تقدير و تشکر از زحمات طاقت فرسای جنابعالی و همکاران گرانقدرتان 
از درگاه حضرت باريتعالی سعادت، سالمت و بهروزی شما و خانواده محترمتان را 

خواستارم.
موفق و سرافراز باشید تا ظهور دولت يار

اداره کل تعاون استان اصفهان از کلیه اساتید، دانشجويان، محققین و 
تعاونگران دعوت می نمايد ايده های جديد خود را در راستای ايجاد 
تحول و نوآوری يا حل مشکالت موجود در بخش تعاون از طريق نشانی 
idea.esftaavon@gmail.com  و يا با مراجعه به دبیرخانه کمیته 
تحول و نوآوری واقع در اداره کل تعاون استان اصفهان ، اتاق 318 

ارسال فرمايید.

به انديشه های برتر جوايز ارزنده ای اهداء خواهد شد.

سيد فاضل زمانی
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان

مديريت روزنامه زاينده رود 

انتصاب بجا و شايسته حضرتعالی را صمیمانه تبريک عرض می نمايیم و از خداوند 
متعال توفیق شما را در انجام خدمت صادقانه خواستاريم

جناب آقای مهندس یزدخواستی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

 کلیه توسعه در صنعت برق، استفاده 
بهینه از آن است.

روابط عمومی اداره کل تعاون استان اصفهان

افتتاح و راه اندازی فاز دوم چاپخانه رسانه برتر که برآورده شدن آرزوی مردم 
فرهنگ پرور اصفهان است را به حضرتعالی، اعضاء محترم هیأت مديره و کلیه 

همکاران گرامی تبريک عرض می نمايم. 

از خداوند بزرگ توفیق روز افزون شما را خواستارم.

سردبير روزنامه زاينده رود

جناب آقای مهندس سیدرضا حسینی 
مديرعامل محترم چاپخانه رسانه برتر
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اس��تاندارد  هفت��ه  از  روز  آخری��ن  در 
 و ب��ا حضور مس��ئوالن ارش��د اس��تان، 
ش��رکت ها و واحدهای صنعتی اس��تان 
اصفهان، مراس��م تقدیر از 23 ش��رکت 
نمونه استاندارد و 9 نفر از مسئوالن برتر 
کنترل کیفیت ب��ا حضور معاون نظارت 
بر سیستم های سازمان استاندارد کشور 

برگزار شد.
ب��ر  نظ��ارت  مع��اون  کاظم��ی   دکت��ر 
سیس��تم های سازمان اس��تاندارد کشور 
در ای��ن مراس��م با بی��ان ای��ن نکته که 
س��ازمان اس��تاندارد کش��ور در بین 20 
دستگاه نظارتی کشور جزو سه سازمان 
برت��ر اس��ت، از اداره کل اس��تاندارد و 
تحقیق��ات اس��تان اصفه��ان ب��ه عنوان 
 پیش��رو در استاندارد کش��ور یاد کرد و 
افزود: بسیاری از فعالیت های استاندارد 
سازی کش��ور از اصفهان آغاز می شود. 
وی تصریح کرد: با اجرای قانون مصوبه 
در مجلس، از تیرم��اه آینده هیچ کاالی 
صنعتی غیر اس��تاندارد اجازه پخش در 
بازار نخواهد داشت و در ماه های مانده 
تا تیرماه، همه شرکت ها باید در جهت 

استانداردسازی گام بردارند.
معاون نظارت س��ازمان استاندارد کشور 
اف��زود: از ای��ن پس کلی��ه کاالهایی که 
قصد ورود به کشور را دارند باید قبل از 
پروسه واردات در فرآیند آزمایش کنترل 
کیفیت قرار گیرند و این امر در راستای 
فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل 
واردات بی روی��ه و بی کیفیت صورت 
م��ی گی��رد. وی در پایان خاطرنش��ان 
س��اخت: استاندارد به عنوان امری که به 
همگان مربوط می ش��ود، باید در رأس 

فرهنگ سازی جامعه قرار گیرد.
استاندار اصفهان:

ــازی برای  ــاخص های استانداردس ش
نوع زيستن نیز بايد تعريف شود

علیرض��ا ذاک��ر اصفهانی در س��خنانی 
 در جش��ن بزرگ روز اس��تاندارد ابراز 
داش��ت: باید شاخص های استاندارد در 
مورد نوع زیس��تن نیز تعریف ش��ود و 
س��بك زندگی هم باید دارای استاندارد 
باش��د تا دیگران هم بر اس��اس ویژگی 
ه��ای جامعه ما و س��بك آفرینی و نوع 

زیست ایرانیان الگوپذیری کنند.
استاندار اصفهان اس��تانداردهای عرصه 
س��المت را زیربنای استاندارد خواند و 
گفت: بهداش��ت روح و جسم و روان، 
ه��ر روز هزینه های فراوان و س��نگینی 
را ب��ه جامع��ه تحمیل می کن��د که در 
صورت رعایت نفس استاندارد در همه 
کاالها این هزینه ه��ا کاهش می یابد و 

اس��تاندارد تضمین پایه ای بهداش��ت و 
 سالمت می شود. ذاکر اصفهانی تصریح 
ک��رد: از اس��تانداردهای الزم دیگ��ر در 
اداری  ابع��اد  استانداردس��ازی  ای��ران، 
است که متأسفانه در کشور با استاندارد 
دنیا برابر نیس��ت و در مقایس��ه با چین 
که ش��رکتی بزرگ در آن ب��ا چند اتاق 
کوچك اداره می شود، رفتار اتاق طلبی 
و میزهای بزرگ در اداره ها و ش��رکت 
های کش��ور باید برچیده شود، چرا که 
اف��راد متخص��ص و کاردان و مدی��ران 
الیق از فصای میز و اتاق های متعدد به 

فضای کاری ساده روی می آورند.
غالمحسین حسینی مديرکل استاندارد 

و تحقیقات صنعتی استان اصفهان 
ــتان  ــازی در اس ــتاندار س ــد اس رون

اصفهان با پیشرفت همراه بوده است
مدی�رک�ل اس�تان��دارد و تح��قی�ق�ات 
صنعتی اس��تان اصفهان، رون��د فعالیت 
استانداردس��ازی را در اس��تان مثب��ت، 
پرحجم و با پیش��رفت فراوان توصیف 
ک��رد وی ابراز داش��ت: حق��وق تولید 
کننده و مصرف کنن��ده در گرو رعایت 
اس��تاندارد است و این امر باید به عنوان 
یک��ی از ضواب��ط جامعه  اس��المی که 
فطرت مردم به آن ربط دارد مدنظر قرار 

گیرد.
استانداردسازی صنايع طال، شهربازی ها، 

مصالح ساختمانی و ساختمان ها
مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
اس��تان در ادام��ه به بیان عملک��رد اداره 
اس��تاندارد در یکس��ال گذشته پرداخت 
و از رعایت موازین اس��تاندارد توس��عه 
90 تا 95 درصدی تولیدکنندگان اس��تان 
و رس��یدن به کیفیت قدردانی کرد. وی 
همچنین 600 کاال را دارای مش��مولیت 
اس��تاندارد اجباری دانس��ت و در مورد 
مصالح س��اختمانی به اس��تاندارد 650 
واح��دی و گذش��تن س��اختمان ه��ا از 

پروسه 23 گانه بیان کرد.
غالمحس��ین حس��ینی تصریح کرد: 65 
درص��د اس��تانداردهای کل کش��ور  در 
طالس��ازی مربوط ب��ه اس��تان اصفهان 
اس��ت و در مورده��ای دیگ��ر بر روی 
استانداردس��ازی تجیهزات پزش��کی و 
همچنین استانداردسازی میزان و ترازوها 
نیز فعالیت های ج��دی و کارآمدی در 

استان شکل گرفته است.
وی خاطرنش��ان کرد: استانداردس��ازی 
شهربازی ها و اماکن تفریحی نیز انجام 
پذیرفته اس��ت و در آخرین اقدام ها در 
پی استانداردس��ازی لوازم خانگی، مبلغ 
500 میلیون تومان اقالم از بازار به طور 

تصادفی خریداری و آزمایش شده اند.

اس��تاندار اصفهان گفت: می��ز چین در 
استانداري اصفهان تشکیل خواهد شد.

علیرضا ذاکر اصفهاني در دیدار با هیأت 
اعزامي چین به اصفهان، خبر از تشکیل 
می��ز چین در اس��تانداري داده بود، وی 
 در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: کش��ور چین 
ظرفیت هاي بسیاري دارد و به خصوص 
 در دهه هاي اخیر رشد فزاینده اي داشته

است. 
وي یادآور ش��د: از س��وي دیگر چین 
یك کش��ور ش��رقي اس��ت و میان دو 
مل��ت هم��واره روابط حس��نه و رو به 
رش��دي برقرار بوده اس��ت. اس��تاندار 
اصفه��ان بیان کرد: فرص��ت هاي پیش 
آم��ده براي گس��ترش هم��کاري هاي 
تج��اري، اقتص��ادي با ط��رف چیني را 
مغتنم مي ش��ماریم و ب��ه دنبال افزایش 
همکاري ها با این کشور در حوزه هاي 
مختل��ف از جمله تعامل های اقتصادي، 

گردش��گر  تب��ادل  و  فن��اوري   انتق��ال 
هستیم. 

ذاکر اصفهاني گفت: بخش هاي مختلف 
اس��تان آم��اده برقراري ارتب��اط با چین 
هستند، طرف مقابل و همچنین سفارت 
ایران در پکن و سرکنسولگري ایران در 
ش��انگهاي نیز آمادگي کامل خویش را 
اع��الم کرده اند و این روابط در س��طح 

باالیي عملیاتي خواهد شد. 
وي،  ه��دف عم��ده فعالیت ه��اي میز 
چین در اس��تانداري اصفهان را افزایش 
تعامل بخ��ش خصوصي با طرف چیني 
 در ح��وزه های��ي همچ��ون: صنع��ت، 
طرح هاي عمراني، معدني و کشاورزي 

عنوان کرد. 
 به گفت��ه اس��تاندار اصفهان، نخس��تین 
اقدام ه��ای عملي ایجاد می��ز چین در 
 استانداري اصفهان، هفته آینده آغاز خواهد 

شد.

مدیرعام��ل ش��رکت بازرگان��ي دولتي 
ای��ران گفت: قیمت آرد هیچ افزایش��ي 
نداشته است. حمید علیخاني در گفتگو 
با فارس، در خصوص ش��ایعه افزایش 
قیم��ت آرد، تح��ت جو روان��ي اجراي 
ط��رح هدفمند ک��ردن یارانه ه��ا اظهار 

داش��ت: من خبر افزای��ش قیمت آرد را 
تکذی��ب مي کنم. به دلی��ل اینکه فعاالن 
ح��وزه گندم و آرد و ن��ان به این نتیجه 
رس��یده اند که با اجراي ط��رح هدفمند 
کردن یارانه ها، ش��اهد موجي از ارزاني 
خواهیم بود پس همه فعاالن به دنبال آن 
هستند تا پس از اجراي این طرح، نان را 

ارزانتر تهیه و به دست مردم برسانند. 
وي افزود: قیم��ت آرد آزادپزي از390 
تومان تا 410 تومان اس��ت و هیچ گونه 
افزای��ش قیمت در این خصوص وجود 

نداشته است. 
مع��اون وزی��ر بازرگاني گف��ت: در دو 
ماه گذش��ته قیمت آرد آزاد پز 10 تومان 
افزایش داشت که این موضوع حل شده 

و در حال حاضر قیمت متعادل است.

شانزدهمین نشست دو روزه معاونان 
فنی و عمرانی کالنشهرهای کشور 
در هتل کوثر اصفهان برگزار شد. در 
این نشست ابتدا دکتر سقائیان نژاد 
گفت: در کشورهایی نظیر ایران که 
بیش از 100 سال قدمت بلدیه دارند، 
هنوز الفبای بحث های شهری شکل 

نگرفته است.
وی خطاب ب��ه معاون��ان عمرانی 
تصری��ح ک��رد: ش��ما پرچ��م دار 
 مدیریت شهری هستید و از طرفی با 
چالش ه��ای زی��ادی رو به ور می 

باشید. گفتنی اس��ت: مدیریت شهری تعریف شده 
اما مدیریت های داخل کشور مدیریت های خاص 
خودش اس��ت و باید با این روحیه سراغ مشکل ها 

رفت وگرنه عقب خواهیم ماند.
شهردار اصفهان ضمن اشاره به اینکه شهرهای ایران در 
حال گذار است خاطرنشان کرد: این بدان معنی است 
که شهرها دچار بحران هستند. از سویی شهرهایی که 
 به حالت دایمی خود رس��یده اند، بیشتر زمینه های
 برنام��ه ریزی را دنبال می کنند.س��قائیان نژاد با بیان 
اینک��ه معاونان عمرانی در ش��هرهای در حال گذار، 
 نقش کلیدی دارند تصریح کرد: ظرف این 11 س��ال 
قدم های بزرگی را برداش��ته ایم اما قدم های بس��یار 
بزرگتر هم فراروی ما است. هزاران طرح در شهرها 
به بهره برداری رس��یده و همه حاکی از اعتماد نسبی 
اس��ت که در منطقه پارلمانی ایجاد شد به طوری که 
مش��کل ها توسط این پارلمان دیده و سپس تصمیم 
گیری می شود.شهردار اصفهان اعتماد به مدیران محلی 
را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امور باید به دست 
برگزیدگان مردم سپرده شود و اگر مدیران کشور بر 
اعتماد به مدیران محلی تأکید کنند راحت تر به امنیت 
 و آرامش دس��ت می یابیم. س��قائیان نژاد همچنین 
افزود: بودجه های عمرانی شهرداری دو برابر است و 
بیشتر از بودجه های استان می باشد و این پول از مردم 
گرفته ش��ده و صرف پروژه های مختلف که سبب 
اقتدار نظام است می شود. وی با بیان اینکه همه چشم 
ها به عمران ش��هرها است گفت: در شهرداری، 372 
وظیفه انجام می شود این در حالی است که وزارتخانه 
ها به طور معمول بیش از 25 وظیفه ندارند. شهرداری 
ها فقط ارگان خدماتی نیس��تند و آنچه که از عمران 
شهرها به چشم می خورد توسط مجموعه مدیریت 
شهری انجام شده، بنابراین باید این مجموعه همچنان 
تقویت شود. سقائیان نژاد ضمن اشاره به اینکه مدیریت 
 درآمد و هزینه بر عهده شهرداری ها است خاطرنشان 
کرد: این راه با مشقت بسیار همراه است و معاونت ها 
هم درگیر این مسأله هستند به طوری که وقتی بودجه 

توسط ش��هرداری ها جذب می ش��ود، معاونت ها 
برنامه ریزی می کنند. در این قسمت معاونان عمرانی 
نگران بودجه اند چرا که از مسیر تصویب تا شهرداری 
منطقه های مختلف، بودجه از بین می رود. اما با این 
وجود معاونان عمرانی باید موقعیت حساس خود را 
تشخیص دهند  چرا که اگر کار توأم با سرعت، کیفیت 

و نظم نباشد، موفق نخواهد بود.
وی تصریح کرد: امروز پروژه های شهری باید پیوست 
فرهنگی داشته باش��ند. در واقع پروژه های بزرگ و 
کوچک��ی که مردم با آن س��ر و کار دارند در مس��یر 
فرهنگ س��ازی پیش می روند به ط��وری که از این 
طریق جلوی افزایش جمعیت و گسترش آن گرفته 
می شود. ش��هردار اصفهان افزود: نظام برنامه ریزی 
 یك نظام مدونی نیس��ت و همین امر سبب شده که 
بحث های مهاجرپذیری و بافت فرس��وده همچنان 
مطرح باشد. سقائیان نژاد اجرای برخی پروژه ها مانند 
میدان امام علی را احیای قسمتی از تاریخ کشور عنوان 
و خاطرنشان کرد: در گذشته این قسمت از منطقه از 
نظر فرهنگی، دسترسی و تاریخی دچار مشکل بود. 
هنگامی که ف��از اول پروژه انجام ش��د و میدانی که 
مربوط به 800 س��ال گذشته و متعلق به همه کشور 
اس��ت. در کنار آثار تاریخی چون میدان امام، مسجد 
جامع، هارونیه و .... زنده ش��د؛ پیدا اس��ت هنگامی 
 که این مجموعه به انس��جام برس��د مقصد خیلی از 
توریست ها قرار خواهد گرفت. وی تعامل بسیاری 
از ش��رکت ها در اجرای پروژه ها و همکاری آنها با 
ش��هرداری را بس��یار مهم ارزیابی ک��رد و گفت: در 
بسیاری از پروژه ها قسمت هایی در دست ما نیست 
که از آن جمله می توان به وجود تأسیسات در مسیر 
پروژه اش��اره کرد و بدون اینکه آسیبی به آنها برسد 
انتظار می رود که شهرداری به بهترین شکل پروژه را 
اجرا نماید. شهردار اصفهان افزود: مدیریت شهری قادر 
است سخت ترین کارها را انجام دهد و این به معنای 
خوداتکایی است سقائیان نژاد وجود اتحادیه شهرداری 
را مهم قلمداد کرد و گفت: با توجه به اینکه 70 درصد 
افراد شهرنشین هستند وجود چنین اتحادیه ای نیاز 

است و در این جمع معاونان عمرانی که 
در قالب کمیسیون های کالنشهرها  گرد 
هم آمده اند، قرار است بحث هایی رد و 
بدل شود و برنامه ریزی صورت پذیرید 
تا در زمره 189 شهری که شکل گرفته 

قرار گیریم.
وی ضمن اشاره به اینکه مدیریت واحد 
شهری هنوز شکل نگرفته خاطرنشان 
کرد: این بحث ها بسیار ضروری است 
و م��ی توانی��م قدم های ای��ن وحدت 
اجرای��ی را به وجود آوری��م. به عنوان 
 مثال؛ اگر رفاه مردم مهم است باید برخی 
پروژه ها در مقطع زمانی خاصی مثل شب 
 کار شود تا مانع عبور مرور مردم نشود و این همکاری سایر 
ارگان ها و ش��رکت ها را می طلبد که البته در پروژه 
میدان امام علی این مهم به خوبی دیده ش��د. شهردار 
اصفهان با بیان اینکه مهندسی ارزش از جمله موردهایی 
 اس��ت که در ابعادی خ��اص باید پیش رود تصریح 
کرد: مهم اس��ت که طرح از کجا ش��روع و در کجا 
تحویل داده می شود از سویی بحث های مصوبه ها 
و مالی نیز باید برنامه ریزی شود تا دچار مشکل هایی 
چون تأخیر نش��ویم در واقع نظام فنی و اجرایی باید 
انجام شود. در ادامه این نشست نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: بررسی کارهای شهرداری 
نش��ان می دهد که نقش معاونان عمرانی شهرداری 
کلیدی است اگرچه معاونت برنامه ریزی و شهرسازی 
و معماری نقش عمده دارند، اما بیشتر پروژه ها توسط 
معاونان عمرانی تعریف می ش��ود. داودی مدیریت 
شهرها را به بخش متمرکز، نیمه متمرکز و غیر متمرکز 
تقسیم کرد و افزود: مدیریت شهرها در کل مدیریت 
نیمه متمرکز اس��ت به طور تقریبی تمام کشورها به 
 جز چند کشور محدود با مدیریت غیر متمرکز اداره
 می شوند. وی ضمن اشاره به اینکه عملکرد شوراها 
باعث شکوفایی شهرها شده است تصریح کرد: مدیران 
 محلی بر اس��اس نیازه��ا و امکانات محلی تصمیم 
می گیرند و این برای مشکل های جامعه راهگشا است. 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هر 
شهری برای خود چشم اندازی تعریف نموده سپس 
هدف های کالن تعریف می شود و پس از آن پروژه 
ها از دل آنها استخراج می گردد. داودی افزود: شهر را 
باید به طرف یك شهر فرهنگی و توریستی ببریم و به 
سمت  توسعه مشارکت ها، روانسازی عبور و مرور و 

شهرداری الکترونیك پیش رویم.
وی ضمن اشاره به وجود چالش بین چشم اندازها، 
برنامه ه��ا و پروژه ها تصریح ک��رد: ضعف در این 
قس��مت است. در واقع پروژه هایی که در طول سال 
در ش��هر اجرا می شوند باید در راستای هدف های 

کالن باشند.

وزی��ر دف��اع در حاش��یه  برگزاري 
کنگ��ره 1400 ش��هید مهندس دفاع 
خبرن��گاران  جم��ع  در   مق��دس 
گف��ت: خری��د موش��ك اس 300 
ب��ه  اس��ت.  ش��ایعه  ونزوئ��ال  از 
گ��زارش ایس��نا، در ای��ن مراس��م 
ک��ه در دانش��گاه عل��م و صنع��ت 
 برگزار شد، س��ردار احمد وحیدي 

)وزیر دف��اع و پش��تیباني نیروهاي 
مس��لح( با اش��اره به اخباري مبني 
ب��ر خرید موش��ك هاي اس 300 از 
ونزوئال، این مطلب را شایعه دانست. 
وي همچنی��ن درخص��وص خرید 
موشك اس 300 از چین هم گفت: 
در حال حاضر چنی��ن برنامه اي در 

دستور کار وزارت دفاع قرار ندارد.

رئی��س س��تاد مدیری��ت حمل و 
نق��ل و س��وخت، از ع��دم تغییر 
خودروه��اي  بنزی��ن  س��همیه 
 عمومي و شخصي در آبان امسال 

خبر داد. 
به گزارش فارس، محمد رویانیان 
اعالم کرد: س��همیه بنزین وسایل 
نقلی��ه عمومي و ش��خصي، بنابر 
تصمیم کارگ��روه تحول اقتصادي 
ب��راي آبان امس��ال تغییر نمي کند. 

وي در ادامه افزود: س��همیه بنزین 
آبان نیز همچون س��ابق به کارت 
س��وخت م��ردم منتقل مي ش��ود. 
به گفته وي، س��همیه بنزین براي 
 آب��ان م��اه نی��ز 60 لیت��ر خواهد

 بود.
 رئی��س س��تاد مدیری��ت حمل و 
نقل س��وخت، در ادامه تأکید کرد: 
در ح��ال حاضر قیمت س��وخت 

تغییري نخواهد داشت. 

  زاينده رود
در ماه های اخیر با شروع تابستان و استقبال از منطقه 
گردشگری صفه، هر بار برخی از رسانه ها به طور 
غیر شفاف، به بزرگ نمایی اخبار توقف تله کابین 
پرداختند؛ از این رو در خصوص استانداردهای الزم 
در تجهیز این مکانیزم تفریحی، غالمحسین حسینی 
)مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 
اصفهان( از تجهیز و ادامه روند استاندارد سازی این 
سیس��تم تفریحی، با زاینده رود سخن گفت و ابراز 
داشت: تله کابین صفه در چند مرحله مورد بازبینی و 
نظارت قرار گرفته است و هم اکنون نیز پس از مدتی 
توقف به دستور دادستانی به فعالیت ادامه می دهد و 
توانسته است از 110 استاندارد ملی رایج که در 63 

مورد ایراد جزئی داش��ت 30 مورد را به طور کامل 
برطرف کند و سایر استانداردها که نیاز به زمان دارند 

به مرور در این سامانه ایجاد خواهد شد. وی تصریح 
کرد: شهرداری همکاری خوبی در استانداردسازی 
تله کابین داش��ته اس��ت و بی ش��ك اق��دام های 
 تفریحی و نشاط آور خود را همراه با ایمنی دقیق و 
برنام��ه ریزی کامل دنبال می کند. حس��ینی افزود: 
ش��هرداری در چند هفته تعطیلی تله کابین به طور 
کوش��ا و جدی در صدد رفع عیوب تجهیز و تغییر 
کارآم��د در قطعه ه��ای آن پرداخ��ت. ولی اعطای 
استاندارد نهایی به تله کابین صفه طبق موازین تنها با 
ایجاد 110 استاندارد مذکور ممکن می باشد. مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خاطرنشان کرد: 
گزارش بازدیدهای اخیر نشان از برطرف شدن عیب 

های تله کابین دارد.

مدی��ر کل امور اجتماع��ي اس��تانداري اصفهان با 
اعالم برگزاري جش��نواره س��ازمان هاي مردم نهاد 
این اس��تان در آبان ماه گفت: این سازمان ها در دل 
 مردم جاي گرفته و خدم��ات فراواني ارائه داده اند.
سید حس��ن قریش��ي در نشس��ت خبري دومین 
جشنواره س��ازمان هاي مردم نهاد )سمن ها( استان 
اصفهان، افزود: س��من ها نقط��ه اتصال بین مردم و 
دولت هستند و از این تشکل ها که به خوبي بخشي 
از ب��ار خدمات مختل��ف را از دوش مردم و دولت 
برداش��ته اند، حمایت مي کنیم. وي با بیان فعالیت 
هاي انجام شده از سوي سمن ها در استان اصفهان 
گفت: در بخش بهداشت و سالمت در طول 30 سال 
انقالب اسالمي، خدمات ارزنده اي از سوي انجمن 
ه��اي خیریه صورت گرفته، به ط��وري که در یك 
سال چهار میلیارد تومان در زمینه بهداشت و درمان 

 هزینه ش��ده است. قریش��ي،  موفق ترین و بهترین 
طرح هاي خیریه ها را ساخت کتابخانه و مجموعه 
هاي بهداشتي و درماني عنوان کرد و افزود:کارهاي 
بزرگي از سوي این تشکل ها در این زمینه ها انجام 
ش��ده اس��ت. وي در بخش دیگر سخنانش گفت: 
دولت ساالنه بودجه هایي را براي حمایت از سازمان 
هاي م��ردم نهاد اختصاص مي دهد که این رقم در 
اصفهان 30 تا 50 میلیون تومان اس��ت. وي، هدف 
از برگزاري جشنواره مزبور را، ارتقای سطح علمي 
بازدید کنندگان با برگزاري کارگاه هاي آموزش��ي، 
ایجاد فرصت مناس��ب براي مسئوالن، زمینه سازي 
جهت عرضه اطالعات و ابتکارهای تشکل هاي مردم 
نهاد، بستر سازي براي ایجاد کارایي و رقابت سمن 
ها دانست. مدیرکل امور اجتماعي استانداري اصفهان 
افزود:30 هزار س��ازمان مردم نهاد در کشور وجود 

دارد که هفت هزار س��ازمان از وزارت کشور پروانه 
گرفته اند. وي، افزود: در استان اصفهان بیش از هزار 
و500 مؤسس��ه مردم نهاد ثبت شده که از این تعداد 
800 تش��کل فعال است و123 گزینه براي شرکت 
در جشنواره انتخاب شده اند. وي، اهم سازمان هاي 
مردم نهادي که در جش��نواره حضور دارند را شامل 
12 سمن از نیروي انتظامي،12 گزینه از اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، 15 س��ازمان از تبلیغات اسالمي، 
هشت گزینه از سازمان جوانان و 22 سمن از محیط 
 زیس��ت، بهزیس��تي و فرمانداري اع��الم کرد. وي 
گفت: 54 سمن نیز از سوي استانداري مجوز گرفته 
اند و در جشنواره شرکت مي کنند. الزم به ذکر است 
که دومین جشنواره دستاوردهاي سازمان هاي مردم 
نهاد اس��تان اصفهان، از چهارم تا ششم آبان ماه در 

اصفهان برگزار مي شود.

معاون سازمان در مراسم بزرگداشت روز جهانی 
استاندارد در اصفهان

اداره کل استاندارد اصفهان از اداره های 
پیشرو در کشور است

میز چین در استانداري اصفهان تشكیل 
مي شود 

معاون وزير بازرگاني:
قیمت آرد هیچ افزايشي نداشته است

جهان نما نصف النهار

رئیس جمهور آلمان:
 زندگی مسالمت آمیز اديان 

شعارقرن 21 باشد  
»کریستین ولف« رئیس جمهور آلمان در آنکارا گفت: شعار قرن بیست و 

یکم باید آزادی ادیان و زندگی مسالمت آمیز ادیان در کنار هم باشد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آلمان این مطلب را در س��خنرانی خود 

در مجلس ترکیه عنوان کرد. 
»ولف« اولین رئیس جمهوری آلمان است که در 10 سال گذشته به ترکیه 
س��فر می کند، وی افزود: مسلمانان در آلمان از آزادی دینی برخوردارند 
و از کشورهای اس��المی نیز خواهان اقدام مشابه در خصوص مسیحیان 

هستیم. 
رئیس جمهوری آلمان در س��خنرانی خود گفت: امیدواریم مسیحیان در 
کشورهای اس��المی از حقوقی مشابه مانند آزادی دینی و ساخت کلیسا 

برخوردار باشند. 
وی اضافه کرد: آزادی دینی بخش��ی از مفهوم اروپاس��ت و پیروان همه 
ادیان باید در قرن بیس��ت و یکم به صورت مس��المت آمیز در کنار هم 
زندگی کنن��د. رئیس جمهوری آلمان در یك کنفرانس خبری مش��ترک 
ب��ا »عبداله گل« رئیس جمهوری ترکیه، با اش��اره به مناس��بات تاریخی 
دو کش��ور گفت: ما دوستان قدیمی هس��تیم و موضوع هایی که موجب 
نزدیکی ما می ش��ود، بیش از موضوع هایی اس��ت ک��ه ما را از هم دور 
می کند. نزدیك به 4 میلیون نفر از جمعیت 82 میلیونی آلمان را مسلمانان 
تش��کیل می دهند. ترکیه ای ها با حدود دو میلی��ون و پانصد هزار نفر، 

بیشترین گروه مهاجر در آلمان به شمار می روند. 

اوباما:
برای نامزد شدن در انتخابات 

2012 تصمیمی نگرفته ام 
رئیس جمهور امریکا در سخنانی 
با اع��الم اینک��ه تصمیمی برای 
نام��زد ش��دن در انتخابات آتی 
ریاست جمهوری ایاالت متحده 
نگرفته، از کارهای زیادی سخن 
راند که هنوز آنها را انجام نداده 

است.
به گزارش مهر، »باراک اوباما« در 
گفتگو با مجله »نش��نال ژورنال« 
اظهار داش��ت: به طور آش��کار، 

هیچ تصمیم رس��می برای نامزد ش��دن در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آت��ی نگرفته ام. وی در عین حال از رویای خود برای در دس��ت گرفتن 
مدیریت آتی امریکا خبر داد و گفت: اما احساس می کنم کارهای زیادی 
دارم ک��ه باید انجام دهم. همچنین درحالی که احتمال زیادی وجود دارد 
دموکرات ه��ا اکثریت را در مجلس نمایندگان و س��نا از دس��ت بدهند، 
باراک اوباما هیچ گونه اظهار نظری درباره نتیجه انتخابات میان دوره ای 
کنگ��ره در م��اه نوامبر نکرد. در ای��ن دوره و در آس��تانه انتخابات میان 
دوره ای کنگره، یك احساس ناامنی و خسارت عمومی بر جامعه امریکا 
حکمفرما ش��ده اس��ت. در همین رابطه بر اساس نظرس��نجی واشنگتن 
پس��ت، تنها 26 درصد آمریکایی ها بر این عقیده اند که کشورش��ان در 
مس��یر درستی قرار دارد. 59 درصد آمریکایی ها که رقم بسیار نادری در 
حکومت های پیشین امریکا است، کشورشان را در مسیر غلطی ارزیابی 
ک��رده و بیش از نیم��ی از مردم آمریکا، کابینه اوباما را در به وجود آمدن 

چنین وضعیتی در کشورشان مقصر قلمداد می کنند.

بان کی مون:
سازمان ملل آماده ايفای نقش برای 

حل مناقشه قره باغ است 
دبیرکل س��ازمان ملل متحد، اظهار داش��ت که این س��ازمان آماده ایفای نقش 
خود برای حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان است. به 
گزارش فارس به نقل از خبرگزاری »ترند نیوز«، »بان کی مون«، دبیرکل سازمان 
ملل متحد، در کنفرانس مطبوعاتی پس از مراسمی به مناسبت شصتمین سال 
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گفت: امروزه در دنیا درگیری های بسیاری وجود 
دارد و این درگیری ها، از جمله مناقشه ناگورنو- قره باغ، باید بر اساس گفتگو و 

از راه های مسالمت آمیز حل شوند. 
بر اساس اظهارات وی، سازمان ملل متحد آماده ایفای نقش خود در حل و فصل 
مسالمت آمیز مناقشه ناگورنو- قره باغ است که گروه مینسك سازمان امنیت و 

همکاری اروپا میانجی حل آن است. 
اختالف بین کشورهای قفقاز جنوبی از سال 1988 و در نتیجه ادعاهای ارضی 
ارمنس��تان در رابطه با منطقه هایی از آذربایجان آغاز ش��د. در حال حاضر 20 
درص��د از خاک آذربایجان و از جمله ناگورنو قره ب��اغ و 7 منطقه اطراف آن، 
تحت اشغال نیروهای نظامی ارمنستان قرار دارد. تالش های طوالنی مدت گروه 
مینسك سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مسالمت آمیز این مناقشه نیز تا 

کنون نتیجه ای در بر نداشته است. 

سوء قصد به جان نماينده ويژه دبیرکل 
سازمان ملل در عراق 

 
س��وء قصد به ج��ان نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان مل��ل در عراق، بعد 
از دی��دار با آیت ا... العظمی س��یدعلی سیس��تانی، در عرصه بین المللی 
 محک��وم ش��د. به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری براث��ای عراق، 
»اد ملک��رت« نماینده ویژه دبیر کل س��ازمان مل��ل در عراق، اعالم کرد: 

صدای این انفجار را شنیدم و فشار ناشی از آن را احساس کردم. 
وی در ادام��ه افزود: م��ن در آخرین خودروی کاروانی ب��ودم که مرا تا 
فرودگاه نجف همراهی می کرد. یکی از این خودروها هدف بمب گذاری 
قرار گرفت. دفتر اطالع رس��انی ملکرت پیش��تر اع��الم کرده بود که در 
مسیر خودروهایی که وی را همراهی می کردند، انفجاری صورت گرفته 

است. 
عبدالکریم المیاحی، فرمانده پلیس نجف نیز اعالم کرد که این سوء قصد 
بی نتیج��ه ماند. وی در ادامه افزود ک��ه خودروهای همراه ملکرت مورد 

اصابت قرار گرفتند، اما وی از این سوء قصد جان سالم به در برد.
 المیاحی همچنین تأکید کرد:  در پی این انفجار، یك پلیس کشته و چهار 
ت��ن دیگر زخمی ش��دند. ملکرت همچنین تأکید ک��رد: در حال حاضر 
نمی ت��وان با اطمینان گفت که ای��ن انفجار مرا مورد هدف قرار داده بود. 
وی در دیدار خود با آیت ا... سیس��تانی، مرجع عالی قدر شیعیان، از تمام 
گروه های سیاس��ی خواست تا بدون ارائه پیش شرط برای تشکیل دولت 
عراق بر سر میز مذاکره ها بنشینند. وی همچنین تأکید کرد که مذاکره ها 

صورت گرفته در این دیدار به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.

شهردار اصفهان در نشست معاونان فنی و عمرانی کالنشهرها:

مدیریت واحد شهری هنوز شکل نگرفته است

وزير دفاع:
خريد موشك اس 300 از ونزوئال 

شايعه است

  الدن سلطاني

احتمال حذف سهمیه از آذر؛
سهمیه بنزين آبان، 60 لیتر است

مديرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان:
تله کابین صفه در حال تجهیز و استاندارد سازی است

در آبان ماه؛
 برگزاری دومین جشنواره سازمان هاي مردم نهاد استان اصفهان

  زاينده رود
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سوفس��طائیان که بودند؟ چه می گفتند؟ 
چه می خواس��تند؟ و چرا ای��ن همه در 
تاریخ بدنام و بداقبال ش��دند؟! آیا آنها به 
واقع مخالفان فلس��فه بوده اند و یا اینکه 
به حقیقت معلمان بی ادعای فلس��فه به 
ش��مار می رفتند؟ ویل دورانت در باب 
سوفسطائیان می گوید: مشخص ترین و 
عمیق ترین پیشرفت فلسفه با آنها شروع 
شد زیرا آنها حکمای دوره گردی بودند 
ک��ه به خود فرو رفته و دقت ش��ان بیش 
از آنچه به جهان اش��یا معطوف باشد، به 
تفکر در طبیعت خودشان متوجه بود. در 
فلسفه نظری و عملی نیز کمتر مسأله و راه 
حلی را می توان یافت که سوفسطائیان آن 
را درک نکرده ان��د و یا مورد بحث قرار 
نداده باشند. سوفسطائیان به طور معمول 
اهل دایره المعارف و دانش��مندان پرمایه 
بودن��د و از راه و روش خ��ود، هم نتیجه 
نظری و ه��م نتیجه عمل��ی می گرفتند. 
نتیج��ه نظری راه و روش آنها این بود که 
محال است معرفت یقینی داشت و نتیجه 
عملی تعالیمش��ان این ب��ود که به فرض 
اگر سیس��تم فالن جامعه ب��ا فالن روش 
سازمان یابد، بهتر و رساتر است. همچنین 
برخالف س��ایر فالس��فه پیش از سقراط 
که به وجود ش��اگرد اهمیتی نمی دادند و 
وجود دانش آموز و شاگرد برایشان فرعی 
بود و هدفش��ان یافتن حقیقت بود، برای 
سوفسطائیان داشتن شاگرد امری اساسی 
بود، زی��را هدف آنها تعلی��م و تربیت و 
نه فقط درک حقیقت بود. سوفس��طائیان 
برخالف فالس��فه پیشین یونان، موضوع 
شناس��ایی را از متعلق شناسایی به فاعل 
شناسایی برگرداندند. به عبارت دیگر، به 
جای مباحث جهان شناسی فالسفه پیشین 
به مباحث انسان شناسی پرداختند و عصر 
جهان شناسی و کیهان شناسی را به عصر 
انسان شناسی احاله دادند که این رویکرد 
ج��ای تأم��ل ف��راوان دارد. بنابراین واژه 
»سوفیس��ت« در آغاز به معنای دانشمند 
و معل��م بود و معنای مذمومی نداش��ت، 
ولی بعدها ب��ه دلیل پ��اره ای از عوامل، 
اف��ت معنایی پیدا ک��رد و از معنای رفیع 
دانش��مند به معن��ای »مغالطه گ��ر« تنزل 
یافت. کاپلس��تون درب��اره عوامل بدنامی 
سوفسطائیان به مواردی اشاره می کند، از 

جمله این که: 

-سوفس��طائیان به تعلیم فن س��خنوری 
 و بالغت می پرداختن��د و با این کار که 
فی نفس��ه امر نادرس��تی هم نبود، مردم 
را برای دس��تیابی به فضیلت سیاس��ی و 
فضیلت اش��رافیت جدید یعنی اشرافیت 
هوش و لیاق��ت، پرورش می دادند اما از 
آنجا که این فن )فن س��خنوری( ممکن 
بود مورد س��وء اس��تفاده واقع شود و در 
خدمت اندیشه یا سیاستی مغرضانه قرار 
گی��رد، از این رو سوفس��طائیان به بدی 

معروف شدند.

- آنه��ا ب��ه تعلیم ف��ن ج��دل و مباحثه 
می پرداختند ک��ه به معنای عادالنه جلوه 
دادن امر غیرعادالنه بود و با روش دیرین 

جویانه  حقیق��ت  برخ��ورد 
فالس��فه، بس��یار اخت��الف 

داشت.
- آنها به انتقاد از قواعد اخالق 
سنتی می پرداختند، بدون این 
که چیز جدید و درستی را به 
ج��ای آن معرفی کنند و این 
ام��ر را نیز به جوانان تعلیم و 

آموزش می دادند.
-آنها از اتح��اد اقوام یونانی 
)هلنیس��م(، نظریه ای که در 
یونان دولت ش��هر مورد نیاز 

بود، طرفداری می کردند.
- آنها در مقابل تعلیم و آموزش شاگردان، 

مزد و اجرت طلب می کردند. 
کاپلس��تون بع��د از ذکر م��وارد بدنامی 
سوفسطائیان، چنین نتیجه می گیرد که با 
وجود این، سوفیس��م سزاوار محکومیت 
قطعی نیست. او معتقد است که در ابتدا، 

کلمه سوفسطایی معنای ناپسندی نداشت 
و سوفس��طائیان نیز در بین مردم اعتبار و 
احترام داشتند و حتی به عنوان سفیر شهر 
خود انتخاب می ش��دند. می توان گفت 
که مهم ترین عامل بدنامی آنها، مخالفت 
س��قراط و افالطون با ایش��ان ب��ود. زیرا 
افالطون آن��ان را دکان دارانی با کاالهای 

معنوی معرفی می کرد.
از نظر راسل، سوفسطائیان به طور معمول 
به کس��انی تعلی��م می دادند ک��ه خود یا 
اطرافیانش��ان توانگر بودن��د و همین امر 

موجب تمایل خاصی در آنها می شد اما 
مردم به طور معمول ب��ا توانگران هم به 
دلیل حسادت و هم به دلیل این که معتقد 
بودن��د آنها بی دی��ن و فاقد 
اخالق هستند و عقاید مردم 
را خراب می کنند، دش��منی 
نیز  آنه��ا  می کردن��د. عمل 
موجب جایگزینی بدبینی و 
پرده دری زیرکانه و بیرحمانه 
به جای س��ادگی ش��ده بود. 
همچنین آنها برخالف دیگران 
و برخالف رسم زمانه، برای 
تبلیغ و ترویج افکار خود به 
نپرداختند و  تأسیس مدرسه 
معتقد بودند که تعالیمش��ان 
ربطی به دین و اخالق ندارد و می گفتند 
ک��ه فن جدل و اس��تدالل می آموزند. به 
بیان دیگ��ر، کار آنها همانند عمل وکالی 
دعاوی امروز بوده است؛ یعنی آنها دالیل 
له و علی��ه را تعلیم می دادن��د و جانب 
اس��تدالالت خود را نمی گرفتند، اما این 
مشی به طور دقیق برخالف مشی کسانی 

ب��ود که فلس��فه و دیانت را همبس��ته و 
طریقی از زیستن می دانستند.

گمپرتس نیز درباره بدنامی سوفسطائیان به 
عوامل زیادی اشاره می کند که به اختصار 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-سوفس��طائیان اهل پژوهش در اس��رار 
طبیعت و اهل تفکر درباره مسائل مربوط 
به شناسایی، اخالق و حقوق بودند اما این 
امر موجب شد تا آنها به کنجکاوی ناروا و 

بی دینی، متهم شوند.
- سوفس��طائیان به پیش��ه وری اش��تغال 
داش��تند ک��ه وظیفه آن توس��عه و توزیع 
علم میان اقشار مردم بود به ویژه به انجام 
کاره��ای ذهنی و فکری برای دیگران در 
مقابل اخذ م��زد می پرداختند که عملی 
بسیار ناشایست و خالف حیثیت شخصی 
و به منزله بندگی داوطلبانه تلقی می شد.

-جریحه دار شدن احساس های کسانی 
که پول کافی برای پرداخت حق الزحمه 
سوفسطائیان نداشتند نیز از جمله عواملی 
اس��ت که می توان در این زمینه برشمرد 
زیرا آنه��ا معتقد بودند که بدین وس��یله 
چه در مبارزات سیاسی و چه در دعاوی 
حقوقی از حریفانی که از سوفس��طائیان 

درس گرفته اند، عقب می مانند.
-مخالفت ش��خصیتی همچون افالطون 
واالی��ی  نویس��ندگی  ق��درت  از  )ک��ه 
برخوردار بود( با سوفسطائیان نیز در بدنام 
کردن آنها بس��یار مؤثر بود زیرا افالطون 
به طور معمول ب��ه آن جنبه هایی از کار 
سوفسطائیان می پرداخت که برای روحیه 
اش��رافی همش��هریان و بویژه افراد طبقه 
خودش انزجارآور بود؛ مانند دریافت مزد 
در مقاب��ل تعلیم و فروتنی آنان که از نظر 
افالطون فضیلت محسوب نمی شد. البته 
راس��ل به حق و انصاف در مقام پاسخ به 
افالطون و تمام کس��انی که به تبعیت از 
وی به این عمل سوفسطائیان یعنی گرفتن 
م��زد در ازای تدریس اعتراض کرده اند، 
می گوید: افالطون بضاعت مالی داشت 
و به ظاهر نمی توانس��ت نیازمندی های 
کس��انی را ک��ه مانند او توانگ��ر نبودند، 
درک کن��د ام��ا ش��گفت اینجاس��ت که 
اس��تادان امروزی هم ک��ه دلیلی برای رد 
کردن حق��وق ماهیانه خود ندارند، خرده 
گیری ه��ای افالط��ون را مک��رر تکرار 

می کنند. 

در آستانه روز ملی سالمت زنان
شيوع اختالل های روانی در 
زنان ايرانی 11 درصد بيشتر 

از مردان است

مدیر دفتر س��المت روان��ی، اجتماعی و اعتی��اد وزارت 
بهداش��ت با اش��اره به اینکه اختالف زیادی بین ش��یوع 
اختالل ه��ای روانی میان زنان و مردان ایرانی وجود دارد 
گفت: ش��یوع اختالل روانی در زنان 11 درصد بیش��تر از 
مردان اس��ت. به گزارش مهر، دکتر عباسعلی ناصحی در 
گردهمایی سیاس��تگزاران و ذی نفعان سالمت و زنان در 
وزارت بهداش��ت افزود: رکن اصل��ی خانواده و مدیریت 
خانه بر عهده زنان اس��ت. از این رو س��المت روان زنان 
خانواده خیلی بیش��تر از جامعه اهمیت دارد. وی با اشاره 
به بررسی که در سال های گذشته به منظور بررسی شیوع 
اختالل های روانی در س��طح کشور انجام شده گفت: در 
این بررس��ی ها مشخص شد که این ش��یوع در زنان 26 

درصد و در مردان 15 درصد است.
ناصحی با بیان اینکه اختالف زیاد ش��یوع اختالل روانی 
میان زنان و مردان بس��تگی به علل و عوامل مختلفی دارد 
ادامه داد: یکی از علت های افسردگی زنان مسأله عادات 
ماهیانه است. مدیر دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداش��ت افزود: جواب دهی خانم های افسرده 
ب��ه داروها کمتر از آقایان اس��ت و در عین حال عوارض 
دارویی بیشتر متوجه زنان است. وی با اعالم اینکه خانم ها 
زودتر از آقایان به بلوغ جنسی و جسمی می رسند از این 
ویژگی به عنوان یکی از عوامل شیوع اختالل های روانی 
در زن��ان نام ب��رد و گفت: زایم��ان و عارضه آن نیز یکی 
دیگر از علل ش��یوع باالی اختالل روانی در زنان است و 
همچنین چون سطح اقتصادی زنان پایین تر از مردان است 
می تواند منش��أ اختالل های روانی باشد. وی در پایان با 
اش��اره به سوء رفتارهای جنسی و جسمی که در خانم ها 
بیش��تر از آقایان رخ می دهد، اظهار داشت: تبعیض های 
اجتماعی نسبت به زنان و همچنین طالق نیز اثرهای منفی 

بیشتری بر روی خانم ها دارد.

دبی��ر اجرای��ی جمعی��ت مب��ارزه ب��ا 
دخانی��ات، ضمن هش��دار نس��بت به 
عوارض ناگوار مص��رف مواد دخانی 
که بیش از چهار هزار نوع ماده س��می 
دارد، تأکی��د کرد: برای تهیه تنباکوهای 
قلیان، از تفاله های مواد س��می سیگار 
که باید معدوم ش��ود استفاده می کنند. 
دکتر محمدرضا معدن��ی در گفتگو با 
مه��ر اظهارداش��ت: محتوی��ات تنباکو 
از تفاله ه��ای مواد س��می س��یگار که 
می بایس��ت مع��دوم ش��ود و حتی به 
محیط زیس��ت هم آس��یب می زند، با 
اضافه شدن اسانس های طعم دار تهیه 
می شود که استفاده از این تنباکوها به 
ش��دت برای سالمت مصرف کنندگان 
قلیان ضرر دارد. وی با اش��اره به ورود 
دود تنباکو از طریق بخار آب به درون 
ریه فردی ک��ه قلیان مصرف می کنند، 
افزود: نمونه هایی از این تنباکوها را در 
بیمارستان مسیح دانشوری کشت دادیم 
که از آنها دو نوع ماده سرطانزا و بسیار 

خطرناک به دست آمد. معدنی با عنوان 
این مطل��ب که مصرف قلیان در مدت 
کمتر از چهار سال باعث می شود ریه 
ف��رد از بین رفته و نیازمن��د پیوند ریه 
باش��د، تأکید کرد: بیش از چهار هزار 
نوع ماده س��می در مواد دخانی وجود 
دارد که انواع سرطان ها و بیماری های 
خطرناک را در پ��ی دارد. دبیر اجرایی 
جمعیت مبارزه با دخانیات همچنین به 
دیگر ضررهای مصرف قلیان اشاره کرد 
و افزود: از طری��ق لوله قلیان مقداری 
از ه��وای داخل ریه ب��ه داخل لوله بر 
می گ��ردد که ای��ن مس��أله در انتقال 
بیماری های مسری و واگیر مثل سل، 
هپاتیت و... نقش زی��ادی دارد. وی با 
اظهار تأسف از اینکه برخی والدین به 
همراه فرزند خود قلیان دود می کنند، 
گفت: اتحادیه قه��وه خانه داران اقدام 
به نادی��ده گرفتن قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات کرده اس��ت که 

این مسأله نقض صریح قانون است. 

جن��اب آق��ای مانیان »س��ردبیر محترم 
روزنام��ه وزی��ن زاین��ده رود« ک��ه از 
س��رزمین حاصلخیز و دالورپرور ولی 
محروم دیار ما سرچش��مه می گیرد و 
چون نش��ریه ش��ما زالل و پاک است 
و موجب سرس��بزی، آبادانی، طراوت 
و صفای ش��هر زیبا و تاریخی اصفهان 
گردی��ده اس��ت؛ حضورت��ان ع��رض 
سالم و تش��کر فراوان دارم و موفقیت 
روزافزون ش��ما را در بیان پیشرفت ها 
و طرح مش��کل های مردم ب��ا ایمان و 
فرهنگ دوس��ت اصفه��ان، از خداوند 
متع��ال خواهانم. انعکاس مش��کل ها 
»تنها انجمن موزه داران کش��ور« که از 
بدو تأس��یس تاکنون با هزینه شخصی 
مؤسس آن اداره شده و خدمت می کند 
و مطالب آن توسط سرکار خانم سلطانی 
خبرنگارحقیقت گو و شجاع شما تهیه 

گردید و در نش��ریه خوبت��ان انعکاس 
بسیار مطلوبی یافت؛ موجب امیدواری 
ما و خشنودی تعداد زیادی از هنرمندان 
 صاح��ب نام و عض��و انجمن که خالق 
ب��اارزش ترین آثار هن��ری موجود در 
موزه های جهان هستند، گردید و دانستیم 
که مطبوعات آزاداندیش اصفهان حامی 
خادمان فرهنگ و س��رافرازی کش��ور 
هس��تند. حامیانی که جامعه برای کار با 
ارزش آنان احترام و ارزش خاصی قائل 
اس��ت. باشد که این حسن نیت سرشار 
از خیرخواهی و مردم دوس��تی ش��ما، 
موجب توجه بیشتر مسئوالن فرهنگی 
استان به این نهاد مردمی گردد و بتواند 
خدمات درخور ش��أن ش��هر تاریخی 
اصفهان ارائه دهد و پاس��خگوی لطف 
و توجه اس��تاندار پرتالش و مطبوعات 

خدمتگذار اصفهان باشد.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  انتقام افالطونی

چرا سوفسطائیان آموزگاران بدنام تاریخ لقب گرفتند؟

زن از ترس بي پولي شوهر به دادگاه پناه برد شهريه دانشگاه زن، كمر مرد را خميده كرد

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان
آسیب های اخالقی از مهم ترين آسیب هايی است که پرسه زنان در چت روم را تهديد می کند

زاينده رود
سرهنگ »حسین حس��ین زاده« در گفتگو با زاینده 
رود تصریح کرد: یکی از مهم ترین آسیب های ناشی از 
پرس��ه زنی در چت روم یك پدیده نوین جهانی است و 
آسیب های اخالقی و سوء استفاده هایی می باشد که به 
دلیل کاذب و ناشناخته بودن فضای آن، استفاده کنندگانش 
را تهدید می کند. وی افزود: بر اساس آمارها و یافته های 
به دست آمده، طی یك دهه گذشته چت از طریق اینترنت 
به یکی از جذاب ترین کارهای جوانان تبدیل ش��ده اما 
متأس��فانه به دلیل ضعف فرهنگ و عدم آگاهی این ابزار 
جذاب خطرهای زیادی را به بار آورده اس��ت و همچنان 
یك تهدید جدی برای جامعه تلقی می شود.رئیس پلیس 
آگاهی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اینترنت و فضاهای 
مجازی یکی از پدیده های جدید و تأثیرگذار در زندگی 
بشر امروزی است که بسیاری از مردمان را به خود مشغول 
داشته و هرکس به فراخور حال در صدد استفاده و ارتباط 
با این پدیده نوین و جدید برآمده است. سرهنگ حسین 
زاده ضمن اش��اره به اینکه بی تردید هر پدیده جدید که 
وجود مثبت دارد، پیامدهای منفی و آسیب های مختلفی 
هم به همراه خواهد داش��ت گف��ت: با مدیریت صحیح 

می توان از میزان پیامدهای منفی یك پدیده کاست.
وی خاطرنش��ان ک��رد: تاکن��ون چهار ده��ه از عمر این 
تکنول��وژی می گذرد ول��ی فقط یك دهه اس��ت که به 
آس��یب های آن پی برده شده است. رئیس پلیس آگاهی 

استان اصفهان تصریح کرد: به دلیل ضعف و یا عدم وجود 
فرهنگ دیجیتال و عدم آگاهی خانواده ها، آسیب ها رو به 
گسترش است و عدم آسیب شناسی الزم، چالشی جدی 
را برای جوانان و س��ایر مردم به همراه خواهد داش��ت. 
سرهنگ حسین زاده مهم ترین آسیب ها را اینگونه شرح 

داد:
آسیب های فردی و روانشناختی: مانند بلوغ زودرس، 
اعتیاد اینترنتی، مشکل های جسمی و روحی و دردهای 
عضالنی، اختالل های روانشناختی، فروپاشی خانواده ها 

و...
ــیب های سیاسی: مانند گسست نسل ها، تناقضات  آس
رفتاری جامعه با حاکمیت، دروغ پراکنی و شایعه سازی، 
گسترش اغتشاش ها و نافرمانی های مدنی سازمان یافته.

آس��یب های امنیتی: مانند ترویج انحراف های فرقه ای 
و مذهبی، ترویج س��ایبر تروریس��م، گسترش جرم های 
سازمان یافته، افشای اطالعات طبقه بندی شده، جاسوسی 

رایانه ای و....
ــیب های اقتصادی: مانند اخ��الل در نظام اقتصادی  آس
کش��ور، از بین رفتن نیروی کار جوان، کالهبرداری های 

اینترنتی، سوء استفاده از تبلیغ ها و....
ــی: مانن��د افول فرهن��گ اصیل و  ــیب های فرهنگ آس
جایگزینی فرهنگ های غالب، رنگ باختن ارزش های 
انسانی و عاطفی، از خودبیگانگی فرهنگی، گسترش فساد 
و فحشا، گسترش رفتار ابتذالی و ضد ارزش هنجارهای 

دینی و...
آسیب های اجتماعی: مانند تهدید و هتك حرمت افراد و 
افزایش خشونت، از بین رفتن حریم خانواده ها، گسترش 
اعتیاد به مواد مخدر، بزهکاری و گسترش جرم های خرد 

و کالن و جرم های جنسی و...
وی همچنین ضمن اش��اره ب��ه اینکه نباید مطمئن نبودن 
فض��ای مجازی را فراموش کرد افزود: در فضای مجازی 
و ب��ه طور کلی در فضای چ��ت روم، افرادی می توانند 
هویت خودش��ان را به ش��کل های دیگری معرفی کنند 
چه بس��ا پیرمردی خود را ج��وان، متأهلی خود را مجرد 
و مردی خود را زن یا فرد فقیری خود را دارا بشناس��اند. 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان همچنین تصریح کرد: 
محققان و کارشناسان بر این عقیده اند که خانواده ها باید 
رایان��ه فرزند خود را در محل هایی قرار دهند که بتوانند 
بر اعمال آنها نظارت کافی داشته باشند. در حالی که قرار 
دادن رایان��ه در اتاق خواب فرزندان و اطالع نداش��تن از 
چگونگی فعالیت آنها، سرآغازی برای تباهی شان خواهد 
بود. س��رهنگ حس��ین زاده در خاتمه توصیه کرد: بهتر 
اس��ت رایانه فرزندان در اتاق نشیمن قرار گیرد تا زمانی 
که مادر در حال پختن غذاس��ت ی��ا پدر در حال مطالعه 
روزنامه می باش��د، نیم نگاهی هم به صفحه رایانه کرده 
و از فعالیت ها و اقدام های فرزند خود مطلع باشند. البته 
این کار والدین باعث خواهد شد تا فرزندان هرگز سراغ 

چنین اعمالی نروند.

و  آم��د  خان��واده  دادگاه  ب��ه   زن��ی 
گفت: می ترسم که شوهرم وضع مالی اش 
از حال حاضر بدتر شود و دیگر نتوانم 
 مهریه ام را بگیرم به همین دلیل مهریه ام را 

می خواهم.
به گزارش فارس»توانا«، زن با مراجعه به 
دادگاه خانواده شهید محالتی دادخواست 
مهری��ه خود را ب��ه قاضی ش��عبه 245 
 ای��ن مجتمع قضایی خان��واده یك ارائه 

کرد. 
ای��ن زن در حضور قاضی این ش��عبه با 
اش��اره به اینکه شوهرم را بسیار دوست 
دارم، گف��ت: مهریه ام 115 س��که بهار 
آزادی اس��ت و ش��وهرم با اینکه وضع 
مالی خوبی ندارد و کارمند اس��ت باید 

آن را بپردازد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه مجب��ور به این 
کار هس��تم، ادامه داد: من قصد جدایی 
از ش��وهرم را ن��دارم و فق��ط مهریه ام 
را می خواه��م چراک��ه اگ��ر ه��ر چ��ه 
 زودت��ر مهری��ه ام را بگیرم، ب��ه نفع من 

است. 
وی اف��زود: ش��وهرم ه��ر روز وض��ع 

مالی اش بدتر می ش��ود و م��ن اگر االن 
مهری��ه ام را از ش��وهرم نگی��رم ممکن 
 است دیگر هیچ وقت مهریه ام را نتواند 

بدهد. 
وی بی��ان ک��رد: ش��وهرم کارمن��د یك 
ش��رکت اس��ت و ما یك فرزند 8 ماهه 
داری��م و بای��د مهری��ه ام را بگی��رم تا 

پشتوانه ای برای من باشد. 
م��رد در دادگاه خانواده ش��هید محالتی 
حاضر شد و گفت: من نمی توانم مهریه 
زنم را به صورت نقد بدهم و باید قسط 

بندی شود. 
وی ادامه داد: همس��رم ب��ه جای اینکه 
بترس��د که مرا از دس��ت ندهد، به فکر 
از دس��ت دادن مهریه اش است و ترس 
 او فق��ط به دس��ت نی��اوردن مهریه اش 

است. 
قاضی این شعبه بعد از شنیدن اظهارات 
طرفی��ن، م��رد را محکوم ب��ه پرداخت 
مهری��ه زن کرد و به دلی��ل اصرار مرد، 
مقرر ش��د که مهریه را بر اساس اعسار 
و تقس��یط پرداخ��ت کن��د و پرونده را 

مختومه اعالم کرد. 

گف��ت:  خان��واده  دادگاه  در  م��ردی 
ش��هریه دانشگاه همس��رم بسیار است و 
اوبه هیچوجه ب��ه من توجهی ندارد و در 
حال حاضر می خواهم از او جدا ش��وم.
به گزارش خبرنگار ف��ارس »توانا«، مرد 
جوانی به دادگاه خانواده شهید محالتی 
دادخواس��ت جدایی خ��ود را به قاضی 
یک��ی از ش��عب ارائه کرد. ای��ن مرد در 
حضور قاضی شعبه 235 مجتمع قضایی 
خان��واده یك، بیان کرد: همس��رم با من 
تفاهم ندارد و همیش��ه ب��ه فکر درس و 

دانشگاه خود است. 
وی با بیان اینکه ه��ر گاه که می خواهم 
همس��رم در کنارم باش��د او به فکر ترم 
دانشگاهی خود است، گفت: می خواهم 

از همس��رم جدا ش��ده و به فک��ر آینده 
خودم باشم و از این زندگی خسته کننده 
رها شوم. وی با اشاره به اینکه پرداخت 
ش��هریه همسرم مرا خس��ته کرده است، 
ادامه داد: دلم نمی خواهد جلوی پیشرفت 
همسرم را بگیرم ولی با جدایی می توانم 
از زندگ��ی اش بیرون ب��روم تا او راحت 

زندگی کند و من راحت شوم. 
زن ج��وان نیز در دادگاه خانواده ش��هید 
محالتی حاضر ش��د و گفت: می خواهم 
ش��وهرم در کنارم باشد و به خاطر من و 
پیش��رفتم تا گرفتن مدرک لیسانسم، این 

موضوع را تحمل کند. 
وی با بیان اینکه ما فرزندی نداریم، ادامه 
داد: جدایی بزرگ ترین راه اشتباهی است 
که ش��وهرم انتخاب ک��رده و اگر ادعای 
عاش��ق بودن می کند می  خواهم در کنارم 
بماند. زن بار دیگر در مقابل قاضی دادگاه 
خانواده شهید محالتی بیان کرد: شوهرم 
خود از ابتدا، موضوع ادامه تحصیل و به 
عهده گرفتن شهریه ام را قبول کرده بود. 
قاضی رس��یدگی کننده به ای��ن پرونده، 
زن و م��رد را به مصالحه دعوت کرده و 

حکمی مبنی بر طالق صادر نکرد.

دبیر اجرايی جمعیت مبارزه با دخانیات:
 تهيه تنباکوی قليان 

از تفاله های سمی سيگاراست

 قدردانی انجمن موزه داران اصفهان 
از زاينده رود

مصطف��ی رزاق کریم��ی کارگردان و 
مهم ترین  »فرشچیان«  مستند  نویسنده 
دلیل س��اخت این مستند را خاطرات 
خ��وب از آثار محمود فرش��چیان در 

دوره نوجوانی و جوانی دانست.
ب��ه گ��زارش مه��ر، رزاق کریم��ی با 
اش��اره به تخیل های ب��ه کار رفته در 
آث��ار فرش��چیان گفت: نقاش��ی های 
فرش��چیان پ��ر از تخیل اس��ت و این 
تصاویر احس��اس های ه��ر کس را 
برمی انگی��زد. تخیل رن��گ و آدم ها و 
پیر دانایی که در نقاش��ی های ایش��ان 
 وج��ود دارد، هر انس��انی را به وجد 

می آورد. 
وی ادامه داد: هر کدام از نقاش��ی های 
اس��تاد فرش��چیان مفاهیم مختلفی را 
در خ��ود دارد. بچه ه��ا وقت��ی رو به 

آس��مان می خوابند تصاویر زیبایی از 
ابره��ا می بینند. ای��ن تصاویر انتزاعی 
بی ش��باهت ب��ه نقاش��ی های آق��ای 
فرش��چیان نیس��ت. مواجهه با نقاش 
چیره دستی که کارهای مهمی در زمینه 
این هنر   انجام داده است، بدون شك 
اتفاق خوشایندی است. رزاق کریمی 
با تأکید بر اینکه مس��تند »فرشچیان« 
مروری بر زندگی حرفه ای این هنرمند 
است، خاطر نشان کرد: در این مستند 
آیدین آغداش��لو و هنرمندان دیگر و 
همچنی��ن خ��ود آقای فرش��چیان در 
مورد نقاشی های این هنرمند صحبت 
کردن��د. ما در این مس��تند به جایگاه 
اس��تاد فرش��چیان در هن��ر مینیاتور، 
جای��گاه مینیاتور در دنی��ای امروز و 
کس��انی که به این هنر قالب و شکل 

داده اند پرداخته ایم و  زمان ش��روع به 
کار اس��تاد و چگونگی معرفی ایشان 
ب��ه دنیای هنر را  ب��ه مخاطب اطالع 
می دهیم. کارگ��ردان پرتره »مرتضی 
ممی��ز« همچنین اف��زود: بیش��تر این 
مستند معرفی استاد فرشچیان از زبان 
خودشان اس��ت. ایشان در خانواده ای 
مذهبی متولد شدند و از همان دوران 
کودک��ی عالق��ه زی��ادی به کش��یدن 
نقاشی به خصوص آهو داشتند. آقای 
از ش��اگردان  فرش��چیان در دوره ای 
می��رزا آق��ا امامی یک��ی از بزرگترین 
مینیاتوریس��ت های دوران بود. مستند 
»فرشچیان« در مورد زندگی شخصی 
اس��تاد نیس��ت، اما از طرفی می توانیم 
بگوییم که زندگی ش��خصی ایشان را 
ه��م از منظری بررس��ی می کند چرا 

که بیش��تر زندگی ایش��ان با هنرشان 
گره خورده اس��ت.عوامل این مستند 
عبارتن��د از: نویس��نده و کارگ��ردان: 
مصطفی رزاق کریمی، محقق: شهروز 
نظری، فیلمبردار: مرتضی پورصمدی 
و محم��د آالدپ��وش و تهی��ه کننده: 
مستند  س��بز)دگافیلم(.  برگ  مؤسسه 
»فرشچیان« اولین بار در بخش مفاخر 
 و مش��اهیر چهارمین دوره جش��نواره
بین المللی فیلم مستند »سینما حقیقت« 
روی پرده م��ی رود. مصطف��ی رزاق 
کریمی پیش از این در اتریش دوازده 
مستند پرتره از نویسندگان و شاعران 
ساخته اس��ت. او همچین مستندهای 
»مرتضی ممیز« پ��در گرافیك ایران و 
پرتره »عالم��ه محمدتفی جعفری« را 

کارگردانی کرده است. 

رزاق کريمی:
نقاشی های استاد فرشچیان، 

بخشی از خاطره های نوجوانی من است

جامعه

 با تصويب در انجمن 
کتابخانه های عمومی شهر طالخونچه:

 اختصاص جوایز ویژه 
به اهدا کنندگان کتاب

 آغاز فاز دوم طرح اسكان 
مدد جویان بهزیستي بروجن 

برگزاري آزمون حفظ و مفاهيم 
قرآني در چهارمحال بختياري

در صورت جذب سرمايه گذار ؛
 بهره برداري از قطار 

سریع السير اصفهان تهران 

تشكيل معاونت پيشگيري از 
وقوع جرم  در دادگستري هاي 

استانها

کتابخانه های عمومی  انجمن  نخستین جلسه  در 
کنندگان  اهدا  بین  از  شد،  مقرر  طالخونچه  شهر 
کتاب به کتابخانه عمومی قرعه کشی انجام شود و به 

منتخبان ربع سکه بهار آزادی اهدا شود. 
)مدیرکل  یاوری  حضور  با  که  نشست  این  در 
عمرانی  اصفهان(،  استان  عمومی  کتابخانه های 
محل  در  اعضا  سایر  و  مبارکه(  مرکزی  )بخشدار 
کتابخانه عمومی طالخونچه برگزار شد، یاوری ضمن 
به  گذشته،  در جلسه های  اعضا  تالش های  از  تقدیر 
کتابخانه های  اداره  و  تأسیس  چگونگی  قانون  تبیین 
اجرای  و  سازی  شفاف  خواستار  و  پرداخت  عمومی 

کامل قانون در شهرستان مبارکه شد.

طرح  دوم  فاز  ساخت  گفت:  بروجن  فرماندار 
این  بهزیستی  مددجویان  اسکان  و  احسان 

شهرستان از ماه آینده آغاز می شود.

معاون اداری فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری از برگزاری آزمون سراسری حفظ و 
مفاهیم قرآن همزمان با 30 آبان ماه در این استان خبر 

داد.

قطار سریع السیر اصفهان تهران در صورت جذب 
سرمایه گذار تا سال 92 به بهره برداری می رسد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم در 
دادگستری استان های کشور تشکیل می شود.

ويل دورانت در 
باب سوفسطائيان 
می گويد: مشخص 
ترين و عميق ترين 
پيشرفت فلسفه با 

آنها شروع شد
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مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزي چهارمحال و بختیاري 
گفت: به منظور پیشگیري از بروز بیماري سیاهك و بذرزاد یك هزار و 

260 تن بذر گندم در این استان ضدعفوني شده است. 
ش��هناز ایزدي نژاد در گفتگو با فارس با بیان اینکه پیش��گیري از بروز 
بیماري هاي نباتات ضروري و حیاتي است، اظهار داشت: این مدیریت 
عملیات ضد عفوني و بوجاري غالت را در استان از ابتداي فصل کشت 
آغاز کرده است. وي با بیان اینکه تاکنون یك هزار و 733 کیلوگرم انواع 
س��موم نیز در این مدت استفاده شده است، گفت: برهمین اساس به 
منظور پیشگیري از بروز بیماري سیاهك و بذرزاد و تولید بذر سالم، 
ضد عفوني بذور از ابتداي فصل کش��ت سال جاري تاکنون یك هزار 
و 260 ت��ن بذر گندم ضد عفون��ي و یك هزار و 87 تن بذر بوجاري 
شده است. ایزدي نژاد بیماري هاي سیاهك  و بیماري هاي بذرزاد را از 
مهم ترین بیماري هاي خسارت زا به گندم عنوان کرد و گفت: از جمله 
بیماري هاي مهم گندم که خسارت زیادي به این محصول وارد مي کند 
انواع سیاهك ها و بیماري هاي بذرزاد است که موجب مرگ گیاهچه و 

پوسیدگي ریشه مي شود. 
مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري تصریح کرد: 
برهمین اساس الزم است تا کشاورزان در مزرعه اگر در آن جا گیاهان 
از بین رفته یا برگ هاي بوته رنگ پریده و ضعیف بود، گیاهچه ها را با 
دقت از خاک خارج و ریش��ه آن ها را بشویند. وي ادامه داد: همچنین 

عالئم ناش��ي از بیماري هاي بذرزاد و خاک زاد به طور معمول پس از 
س��نبله دهي در مزرعه ظاهر مي شوند، س��یاهك ها از نوع بیماري هاي 
بذرزاد محس��وب مي شوند. ایزدي نژاد با بیان اینکه زماني که برخي از 
سنبله ها به طور کامل سفید و مرده هستند، پاخوره یا پوسیدگي طوقه 
باعث بروز این مشکل مي شود، ادامه داد: بیماري در این مرحله سیستم 
آوندي س��اقه ها را به طور کامل از بین برده و در نتیجه، باعث از بین 

رفتن و سفید شدن سنبله ها مي شود. 
وي با اشاره به راهکارهاي مقابله با بیماري سیاهك، افزود: از کاشت 
بذر در خاک خش��ك و س��پس آبیاري آن در فاصله کوتاهي پس از 
کاشت خودداري کنید، به ویژه اگر خاک به مدت زمان طوالني خیس 
باقي بماند.ایزدي نژاد تأکید کرد: قبل از کاش��ت نسبت به آبیاري اقدام 
کنید و ت��ا زماني که مزرعه در مرحله پنجه زني قرار نگرفته از آبیاري 

دوباره آن خوداري کنید.

مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان:
 ميانگين موجودي کتاب براي 

هر اصفهاني 0/3 جلد است
غالمرض��ا یاوري در گفتگو با فارس به س��رانه کتابخانه ها در س��طح 
اس��تان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: طي 10 ماه گذشته، نزدیك 
به 20 هزار جلد کتاب در حوزه هاي مختلف به کتابخانه هاي عمومي 
شهرستان اردستان اهدا شده است. وي با بیان اینکه در حال حاضر 62 
هزار جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي شهرس��تان اردستان موجود 
است و در اختیار عالقه مندان به مطالعه این شهرستان قرار دارد، تصریح 
کرد: این تعداد کتاب نس��بت به سرانه استان اصفهان براي هر نفر 1/2 

جلد کتاب را شامل مي شود. 
مدیرکل کتابخانه هاي عمومي اس��تان اصفهان میانگین س��رانه وجود 
کتاب براي هر نفر در این استان را 0/3 جلد اعالم کرد و ادامه داد: در 
حالي براي هر فرد اصفهاني 0/3 جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي 
استان موجود است که سرانه استاندارد کشور در این زمینه به 2 تا 2/5 
جلد براي هر نفر مي رسد. وي به برگزاري جلسه انجمن کتابخانه هاي 
عمومي شهرستان اردستان اشاره کرد و گفت: راه اندازي پنج کتابخانه 
در پنج روستاي باالي یك هزار نفر جمعیت، اختصاص 2 هزار مترمربع 
زمی��ن از طریق دهیاري ها ب��ه نهاد کتابخانه هاي عمومي و س��اخت 
کتابخانه با اس��تاندارد روز از مصوبه های جلسه انجمن کتابخانه هاي 
عمومي شهرس��تان اردستان بوده اس��ت. یاوري با اشاره به مشارکت 
خیرین شهرستان اردستان و اس��تان اصفهان در احداث کتابخانه هاي 
عمومي خاطرنش��ان کرد: طي 10 س��ال گذش��ته و از سوي خیرین، 
بیش از 30 هزار مترمربع به زیربناي کتابخانه هاي عمومي شهرس��تان 
اردستان اضافه شده که این موضوع سبب شده است این شهرستان رتبه 
 نخس��ت را در سطح شهرستان هاي استان اصفهان به خود اختصاص 

دهد. 

فرمان��دار فارس��ان گفت: به منظ��ور تنظیم بازار عرض��ه و تقاضا 
گوش��ت بسته بندي ش��ده در فروش��گاه هاي این شهرستان توزیع 
مي ش��ود. به گزارش فارس، بهروز مرداني نژاد در جلس��ه بررسي 
مش��کل کش��تارگاه جونقان اظهار داش��ت: حمل و توزیع گوشت 
مصرفي ش��هروندان به منظور تنظیم بازار عرضه و تقاضا با نظارت 
مسئوالن دامپزشکي و شبکه بهداشت، تامین گوشت مصرفي مردم 

را آسان تر خواهد کرد. 
وي با اش��اره به مشکل کشتارگاه جونقان در این شهرستان، گفت: 
عدم وجود کوره الشه سوز، مطلوب نبودن سیستم روشنائي، فقدان 
سالن بسته بندي، کمبود ماشین حمل گوشت، خروج گوشت بدون 

فریز از مهم ترین این مشکل به شمار مي رود. 
مرداني نژاد با تأکید بر اینکه گوشت قرمز به عنوان یکي از مهم ترین 
منبع تامین پروتئین حیواني جامعه از طریق ذبح دام در کشتارگاه ها 
تامین مي ش��ود، افزود: وجود نارسایي در زمینه بهداشت کشتارگاه 
کاهش سطح بهداش��ت عمومي را به دنبال دارد. فرماندار فارسان 
خاطرنش��ان ک��رد: از طرف دیگر رهاس��ازي ضایعات و فاضالب 
کش��تارگاه در محیط اطراف در درجه اول موجب آلودگي ش��دید 
محیط زیس��ت شده و همچنین عدم اس��تفاده صحیح از ضایعات 
کش��تارگاهي در تبدیل آنها به محصول های جنبي، کشتارگاه را از 
منبع در آمد هنگفتي محروم مي س��ازد . وي تخصیص بودجه مورد 
نیاز از طریق منابع اس��تاني براي احداث و راه اندازي تصفیه خانه 
پس��اب صنعتي براي کش��تارگاه ها را یکي از راهکارهاي فراروي 
این کش��تارگاه عنوان کرد و گفت: اختصاص تسهیالت ویژه براي 
طرح ه��اي بازیافت از ضایعات کش��تارگاه ها، اس��تقرار واحدهاي 
بازیاف��ت در ج��وار کش��تارگاه ها، اختصاص کوره زباله س��وز و 
 الش��ه س��وز اس��تاندارد براي کش��تارگاه ها از دیگر این راهکارها 

است. 
مرداني نژاد با تأکید بر طراحي برنامه منس��جم و اصولي در راستاي 
رف��ع مش��کالت این کش��تارگاه  گف��ت: کش��تارگاه جونقان جزو 
هش��تمین کش��تارگاه هاي کشور اس��ت که در حال حاضر 62 نفر 
در این کش��تارگاه فعالیت مي کنند. فرماندار فارس��ان خاطرنش��ان 
کرد: این کش��تارگاه ظرفیت تزریق بیش از 30 هزار تن گوش��ت 

را داراست

 حذف کامل بليت کاغذي 
در شاهين شهر

سازمان اتوبوسراني شهرداري شاهین شهر و حومه با برگزاري مراسمي 
نمادین، از کارت بلیت هاي شاهین شهر با عنوان »شاهین شهر کارت« 
به��ره برداري کرد. به گزارش موج، این مراس��م همزمان با والدت امام 
رضا )ع( و با حضور مس��ئوالن شهرس��تان در تاالر شیخ بهایي شاهین 
ش��هر برگزار ش��د. عالوه بر رونمایي از کارت بلیت، مراحل تهیه آن، 
نمادي از دستگاه مادر مستقر در سازمان، دستگاه کارتخوان نصب شده 
در اتوبوس ها و دستگاه افزایش و کاهش اعتبار به نمایش گذاشته شد. در 
این مراسم، یك دستگاه اتوبوس به عنوان نماد با استفاده از کارت بلیت نیز 
به بهره برداري رسید و کمیته IT سازمان، گزارشي را در خصوص مسائل 
فني اجراي طرح کارت بلیت ارائه داد. مدیرعامل س��ازمان اتوبوسراني 
ش��هرداري شاهین شهر و حومه گفت: پس از یك ماه اجراي آزمایشي 
طرح کارت بلیت، آبان ماه سال جاري بلیت کاغذي از ناوگان حمل و 
نقل شهري شاهین ش��هر حذف مي شود. رضا رضایي افزود: بر اساس 
تحقیق های انجام شده، شاهین شهر جزء شهرهایي است که در اجراي 
این طرح با چالش و مشکل های پیش بیني شده روبه رو نشده است. وي 
ادامه داد: به منظور خدمت به شهروندان، فروش »شاهین شهر کارت« در 
طول مهرماه با 25 درصد تخفیف انجام مي شود و این کارت ها قابلیت 50 
هزار بار شارژ را دارند. رضایي همچنین بیان داشت: پیش بیني شده است 
در آینده، کارت هاي فوق براي س��ایر خدمات شهري از جمله تاکسي، 

پارک، خدمات رفاهي و تفریحي نیز استفاده شود. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��راني ش��هرداري شاهین ش��هر و حومه با 
ابراز خرس��ندي گفت: این س��ازمان در مرحله اول که تا پایان مهر ماه 
ادام��ه دارد، ف��روش 40 ه��زار کارت بلیت را پیش بیني ک��رده بود که 
این رقم با توجه به اس��تقبال ش��هروندان، ط��ي 20 روز اول به فروش 
 رس��ید و ه��م اکنون مرحل��ه دوم ارائ��ه کارت بلیت ها در ح��ال اجرا 

مي باشد. 

گشتی در اخبارروی میز

انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  مدیرکل 
اس��تان اصفهان گفت: نخستین پروژه 
مسکن مهر در سطح استان به صورت 
ویالیی در ش��هر مهاباد اردستان اجرا 
می ش��ود. س��ید اصغر مس��تولی زاده 
در حاش��یه بررسی مس��ائل و مشکل 
پروژه مس��کن مه��ر ش��هر مهاباد و 
اجرای الگوی معماری ویژه این شهر 
در گفتگو با فارس با اش��اره به اینکه 
پروژه مسکن مهر ش��هر مهاباد با 81 
واح��د متقاضی اجرا می ش��ود، اظهار 
داش��ت: این طرح از اس��تقبال خوبی 
برخوردار ش��ده و برنامه های ویژه ای 
ب��رای ادامه آن داریم. وی اضافه کرد: 
خوشبختانه در آینده ای نزدیك مشکل 
اسناد مالکیت 4 هکتار از مسکن مهر 
شهر مهاباد اردس��تان برطرف شده و 

در ره��ن بانك قرار می گیرد. مدیرکل بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: هم اکنون 
نیز متقاضیان می توانند از تسهیالت مسکن مهر شهر 

مهاباد اردستان استفاده کنند. 
وی با اش��اره به توجه خاص معماری در این شهر و 
درخواست انجمن خیراندیشان شهر مهاباد به منظور 
احداث واحدهای مس��کن مهر در این شهر تصریح 

کرد: قرار ش��ده اس��ت که یك تیم از 
بنیاد مسکن و مردم تشکیل و الگوی 
معماری ویژه این شهر در پروژه مهر 
لحاظ ش��ود و پس از آن این سازه ها 
به اجرا درآید.مس��تولی زاده از اجرای 
نخس��تین پروژه مهر در سطح استان 
اصفهان به صورت ویالیی در ش��هر 
مهاب��اد اردس��تان خب��ر داد و گفت: 
اج��رای این پروژه به لح��اظ اقلیم و 
درخواس��ت مردم به صورت ویالیی 
انج��ام می ش��ود و ادام��ه آن نی��ز به 

صورت ویالیی است. 
وی به ش��تاب مطلوب اجرای پروژه 
مسکن مهر در س��طح شهرستان های 
مختلف اس��تان اصفهان اش��اره کرد 
و گفت: بر اس��اس قولی که به مردم 
داده ای��م، پروژه های مس��کن مهر در 
ش��هرهای زی��ر 25 هزار نفر، ب��ه زودی تحویل داده 
 می ش��ود و م��ردم می توانند از این منازل مس��کونی 

استفاده کنند.

ش��هردار ش��هرکرد گف��ت: عملیات اجرای��ی پارک 
امیرکبیر ش��هرکرد با صرف اعتب��اری افزون بر یك 

میلیارد و 800 میلیون ریال آغاز شد. 
اردش��یر نوری��ان در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: 
ای��ن پارک در زمینی به مس��احت 8 ه��زار مترمربع 
 800 و  یك میلی��ارد  ب��ر  اف��زون  اعتب��اری  ب��ا  و 
 میلی��ون ریال در خیابان امیرکبیر ش��هرکرد س��اخته 

می شود. 
وی اف��زود: در ای��ن پ��ارک امکانات��ی از جمل��ه 
فضای س��بز، نص��ب مبلمان ش��هری، محوطه بازی 
 کودکان، ست های ورزش��ی و آب نما در نظر گرفته 

شده است. 
نوریان خاطرنشان کرد: بر اس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته پیش بینی می شود این پارک تا دو سال 

آینده به بهره برداری برسد.
شهردار ش��هرکرد متوازن فضای س��بز شهری را از 
مهم تری��ن اه��داف اجرایی احداث پ��ارک امیرکبیر 
عن��وان ک��رد و گفت: تقوی��ت رواب��ط اجتماعی و 
افزایش سرانه فضای سبز شهری از دیگر این اهداف 

به شمار می رود. 

وی در ادامه بر ضرورت برنامه پنج س��اله شهرداری 
ش��هرکرد تأکید کرد و گفت: برای تدوین این برنامه 
18 شرکت مشاور علمی وارد مذاکره شده و با توافق 
 رسیدن با یك مشاور، آغاز کار را در این زمینه خواهیم 

داشت. 
نوریان برنامه پنج س��اله ش��هرداری را ریل حرکت 
توسعه شهر و شهرداری عنوان کرد و افزود: از دیگر 
برنامه های جامع شهرداری مطالعه طرح علمی جامع 
ترافیك ش��هری و برگزاری کارگاه آموزشی سیستم 

رضایتمندی مشتریان است. 
وی خاطرنش��ان کرد: برای تس��هیل کار شهروندان 
دفاتر خدمات مهندسی برای صدور انواع مجوزهای 

قانونی راه اندازی خواهد شد. 
 ش��هردار ش��هرکرد برطرف ش��دن مش��کل اتصال 
مح��الت الحاق��ی ناحی��ه غ��رب ب��ه مرکز ش��هر، 
اص��الح باند بلوار رهبر و کاه��ش حوادث ترافیکی 
را از دیگ��ر اقدام ه��ای عمران��ی ای��ن ش��هرداری 
برش��مرد و عن��وان ک��رد: کمربن��دی 15 خ��رداد 
تا ده��ه فج��ر س��ال جاری دوبانده خواهد ش��د و 
 تحت پوش��ش برق رس��انی و روش��نایی نی��ز قرار 

می گیرد. 
وی همچنی��ن با بی��ان اینکه طرح جام��ع مدیریت 
پس��ماند شهرستان ش��هرکرد با محوریت شهرداری 
ش��هرکرد در حال اجرا اس��ت، افزود: شناس��ایی و 
مستند س��ازی وضع موجود، امکان س��نجی، طراحی 
مدیریت سیستم پسماند و اجرایی کردن طرح، چهار 
مرحله اصلی این طرح اس��ت که تأثیر بس��زایی در 

سالمت جامعه دارد. 
نوری��ان آف��ت پروژه ه��ای عمران��ی در اس��تان را 
عن��وان  اداری  بوروکراس��ی  و  اعتب��ارات  کمب��ود 
ک��رد و گف��ت: برهمی��ن اس��اس خدمات ش��هری 
 چهار ناحیه ش��هرکرد به بخ��ش خصوصی واگذار 

شده است. 
وی با بیان اینکه ش��هرداری یك دس��تگاه خدمات 
رس��ان عمرانی نیس��ت، تصریح کرد: شهرداری یك 
ارگان مدن��ی اس��ت و در زمینه فرهن��گ، اجتماع، 
اقتص��اد وظایفی دارد که در نهایت باید فرصت یك 
زندگی ش��اداب، س��الم و س��عادتمند را برای مردم 

ایجاد کند.

شهرستان

به منظور پیشگیري از بروز بیماري سیاهک و بذرزاد؛
 1260 تن بذر گندم 

در چهارمحال و بختياري 
ضدعفوني شد

به منظور تنظیم بازار عرضه و تقاضا؛
 توزيع گوشت بسته بندي شده 

در فارسان

رئیس اداره منابع طبیعي اردستان:
 سد خاكي شماره 2 روستاي اونج 

آماده بهره برداري است

در 6 ماهه نخست امسال؛
 صادرات 52 ميليون دالر كاال 

از اردل

با هدف نظارت و کنترل روند اجرايي طرح ها
تشكيل جلسات تخصصي كنترل طرح هاي 

عمراني در شهركرد

در چادگان
 جذب بيش از 60 درصد 

سهم اشتغال
رئیس اداره منابع طبیعي شهرس��تان اردستان گفت: سد خاکي شماره 2 روستاي 
اونج با پیشرفت فیزیکي 98 درصد آماده بهره برداري است. مجید خداپرستان در 
گفتگو با فارس با بیان اینکه این شهرستان داراي منابع آب قدیمي شامل قنوات و 
چشمه هاي طبیعي است اما تعداد قابل توجهي از آنها خشك شده و چاه هاي عمیق 
منطقه که حدود 250 حلقه است نیز در آینده نه  چندان دور غیرقابل استفاده مي شود 
که باید در این زمینه چاره اي اندیش��ید، اظهار داشت: با استفاده صحیح از فنون 
آبخیزداري مي توان مسیر آب هاي مخرب را کنترل کرد و آب را به داخل سفره هاي 
زیر زمیني انتقال داد. وي خاطرنشان کرد: با اتخاذ تدابیر علمي و فني مناسب باید از 
هدر رفتن دو ماده حیاتي و گرانبها یعني آب و خاک جلوگیري شود. رئیس اداره 
منابع طبیعي شهرستان اردستان افزود: این کار موجب مي شود قنات ها، چشمه ها و 
چاه ها با تولید آب بیشتر بتوانند زمین هاي کشاورزي بیشتري را به زیر کشت برده 
و در تولید محصول های غذایي بیشتر نقش مهمي ایفا کنند که این شیوه به ویژه 
در منطقه خشك و نیمه  خشك مانند شهرستان اردستان بسیار مؤثر و راهگشا ست. 
خداپرستان با بیان اینکه سد خاکي شماره 2 روستاي اونج واقع در دهستان علیا  از 
توابع شهرستان اردستان با پیشرفت فیزیکي بیش از 98 درصد آماده بهره برداري 
است، اظهار داشت: ارتفاع این سد 14 متر، طول آن 130 متر و عرض آن 80 متر 
است. وي عرض تاج این سد را شش متر با گنجایش آبگیري بیش از 130 هزار 
متر مکعب اعالم کرد و گفت: حجم خاکریزي صورت گرفته براي احداث این 

سد بالغ بر 85 هزار متر مکعب است. 

فرماندار اردل گفت: در مدت شش ماهه نخست امسال بیش از 52 میلیون و 400 
هزار دالر کاال از این شهرستان صادر شده است. به گزارش فارس، فیروز خسروي 
در جلسه شوراي اداري این شهرستان اظهار داشت: در مدت شش ماهه نخست 
امسال 53 میلیون و 400 هزار دالر کاال به بیش از 17 کشور دنیا در قالب 40 نوع 
کاال از این شهرستان صادر شده است. وي در ادامه افزود: همچنین در این شهرستان 
با بیش از 17 سایت پرورش ماهي میزان تولید ماهي سردابي این شهرستان به بیش 

از 6 هزار تن خواهد رسید. 
خسروي از وجود مجموع 72 مزرعه پرورش ماهي با تولید ساالنه 6 هزار و 722 
تن در سال خبر داد و گفت: بر همین اساس تاکنون 222 نفر در این بخش مشغول 
به کار هس��تند. فرماندار اردل تصریح ک��رد: یکي از عمده ترین مزیت هاي تولید 
سرمایه و اشتغال در این شهرستان پرورش ماهیان سردآبي بوده که در حال حاضر 
با ظرفیت 3 هزار تن ساالنه رتبه نخست را داراست. وي به ظرفیت هاي باالي این 
شهرستان در زمینه پرورش آبزیان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته این شهرستان 
با تولید افزون بر بیش از 3 هزار تن پرورش آبزیان از جمله ماهیان سردآبي موفق 
به کسب رتبه نخست در استان شد. خسروي با بیان اینکه این شهرستان ظرفیت 
افزایش تولید تا س��قف 10 هزار تن آبزیان را دارد، گفت: برهمین اس��اس طرح 
افزایش بهره وري در سطح موجود و پیش بیني احداث سایت هاي پرورش ماهیان 
 به صورت تعاوني که تسهیالت آن به صورت بالعوض دولتي بوده، در دستور کار 

قرار گرفته است. 

فرماندار شهرستان شهرکرد 
گفت: با توج��ه به نزدیك 
ش��دن فص��ل زمس��تان و 
راک��د ش��دن ط��رح هاي 
دس��تگاه  مدیران  عمراني، 
اجراي  براي  اجرایي،   هاي 
طرح ه��اي خ��ود، قبل از 
از  بیش  بارندگ��ي  فص��ل 

پیش تالش کنند. 
به گزارش موج، سید سعید 

زمانیان ایجاد 14 هزار فرصت ش��غلي در س��ال جاري در سطح شهرستان 
ش��هرکرد را از مهمتری��ن برنامه ه��اي این فرمانداري بی��ان و تأکید کرد: 
 هیچ محدودیتي در این شهرس��تان براي س��رمایه گ��ذاري وجود ندارد و 

دستگاه هاي اجرایي بایستي از سرمایه گذاران حمایت کنند. 
وي هدفمن��د ک��ردن یارانه ها را یکي از اقدام ه��ای مهم و مدبرانه دولت 
عدالت محور دانس��ت و افزود: در نظام جمهوري اسالمي هدفمند کردن 
یارانه ها حذف یارانه ها نیس��ت، بلکه س��اماندهي و هدفمند کردن یارانه 
هاس��ت. زمانیان تصریح کرد: درآمد یارانه ها در زمینه طرح هاي عمراني 

و سرمایه گذاري در طرح ها انجام مي شود

فرماندار چادگان گفت: بیش از 60 درصد سهم اشتغال در چادگان جذب 
شده اس��ت. به گزارش فارس، بهرام خواجه س��عیدي در جلسه کارگروه 
اشتغال شهرس��تان چادگان به فرصت هاي شغلي ایجاد شده اشاره کرد و 
اظهار داشت: در س��ال 89 سهم شهرستان چادگان در ایجاد اشتغال 676 
فرصت ش��غلي بوده که در شش ماهه نخست سال براي 409 نفر اشتغال 
ایجاد کرده است. وي با بیان اینکه این تعداد اشتغال ایجاد شده از مزایاي 
ب��ه نس��بت مطلوبي برخوردار هس��تند، افزود: تمام افرادي که در ش��ش 
ماهه نخست س��ال جاري در شهرستان چادگان داراي شغل شده اند، زیر 
پوش��ش بیمه قرار گرفته اند. فرمان��دار چادگان به افزایش میزان مهاجرت 
مردم این شهرس��تان به شهرس��تان هاي اطراف و شهر اصفهان اشاره کرد 
و ادامه داد: یکي از عوامل عدم مهاجرت روس��تائیان به ش��هرها، استفاده 
از فرصت هاي ش��غلي ایجاد شده در این شهرستان است. وي با تأکید بر 
اینکه باید راهکارهاي مطل��وب و مطمئني به منظور افزایش فرصت هاي 
ش��غلي چادگان به کار گرفته شود، تصریح کرد: در حال حاضر با وجود 
اعطاي تس��هیالت مشاغل خانگي، فرصت خوبي براي استفاده روستائیان 
از این تس��هیالت فراهم آمده است. خواجه سعیدي به نرخ بیکاري اشاره 
کرد و گفت: بر اس��اس مطالعه های انجام ش��ده به این نتیجه رسیدیم که 
خوش��بختانه نرخ بیکاري تنها پنج درصد است که در مقایسه با برخي از 
شهرستان هاي دیگر استان اصفهان رقم بسیار مطلوبي محسوب مي شود. 

مديرکل بنیاد مسکن استان اصفهان خبر داد:

 اجراي نخستین پروژه مسکن مهر ویالیي اصفهان 
در مهاباد اردستان

با اختصاص 1/8 میلیارد ريال اعتبار؛
آغاز عملیات اجرايي پارك امیرکبیر شهرکرد

 زاينده رود
هاش��م امینی مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان در 
گفتگ��وی خبری با زاینده رود گفت: کم هزینه ترین راه 
مقابله با کم آبی و عبور از بحران های خشکسالی اصفهان، 
آموزش پایه ای کودک اس��ت. وی افزود: اگر کودکان از 
سنین پایین با چگونگی مصرف بهینه آب و صرفه جویی 
آشنا ش��وند؛ به طور قطع در برنامه ای بلند مدت شاهد 
کاهش مصرف آب و استفاده صحیح از منابع آبی خواهیم 

بود. 
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب که جمعیت اصفه��ان در حال 
افزایش اس��ت و منابع آبی در آینده جوابگوی جمعیت 
استان نیس��ت، از تدوین و اجرای برنامه ای 10 ساله در 
آبفای استان اصفهان با محوریت آموزش پایه ای کودکان 
برای اس��تفاده صحیح از آب خب��ر داد که در این برنامه 

 ده س��اله به صورت پایه ای برای نسل های نوپا با انجام 
مراس��م های فرهنگی نظیر برنامه روز جهانی کودک و 
همچنین ایج��اد برنامه های هدفمند فرهنگی در صدها 
کودکستان، پیش دبس��تانی و دبستان سطح استان و نیز 
انجام مسابقه های علمی و فرهنگی نظیر روزنامه دیواری، 

مقاله و انشاء نویسی و ... اجرا می شود.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان، مصرف فعلی آب مردم 
اصفهان را باالتر از استاندارد مصرف و نیز باالتر از »پیك 
مصرف« کشور ارزیابی کرد و افزود: شهرهای اصفهان و 
اهواز، دارای باالترین میزان مصرف آب شرب در کشور 
هستند که در این راستا طرحی اجرا شده است تا مشترکان 
کم مصرف که در هر دوره کمتر از 70 مترمکعب مصرف 
دارند از پرداخت هزینه قبض معاف شوند. وی اینگونه 
تش��ویق ها، به همراه بس��ته های حمایتی برای کاهش 

مصرف آب در کارخانه های صنعتی را راهگشای کاهش 
مصرف اس��تان در آب شرب و رسیدن به استانداردهای 
مناسب کشوری دانس��ت. هاشم امینی خاطرنشان کرد: 
هدفمندی یارانه ها و رسیدن به معنای واقعی قیمت های 
تمام ش��ده، مردم را به حقیقت ارزش واقعی آب واقف 
خواهد کرد و در این راستا باید تمهیدهای الزم برای اجرا 
شدن طرح آزادس��ازی قیمت ها به وجود آید تا ضمن 
تحقق هدف های خطیر اقتصادی این طرح، مردم نیز با 
مش��کل رو به رو نشوند. وی در پایان تأکید کرد: آبفای 
 اس��تان به طور قطع تمهیدهای��ی را در زمان هدفمندی 
یارانه ها برای عدم فش��ار قیمت بر مردم در نظر گرفته 
است و سعی خواهد شد همچون برنامه کامل و فراگیر 
دولت و وزارت نیرو، این کار به تدریج صورت گیرد تا 

اثرهای آن نامحسوس شود.

رئیس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گفت: کمبود 
نیروی انس��انی در دس��تگاه قضا باید با کار مضاعف 
کارمندان فعال در این عرصه جبران ش��ود. به گزارش 
فارس، غالمرضا انصاری در آیین معرفی رئیس جدید 
دادگاه بخش خور و بیابانك اظهار داش��ت: اس��تقالل 
کنونی دس��تگاه قضا به معنای آن نیس��ت که این قوه 
جزیره ای مس��تقل و منفك از س��ایر قوا تلقی ش��ود، 
بلکه باید دانس��ت ک��ه اجرای قان��ون و تأمین امنیت 

و جلوگی��ری از نا آرام��ی، اتفاق نظ��ر و وحدت تمام 
مسئوالن را می طلبد. وی به حجم باالی کار در مراکز 
قضایی اش��اره کرد و با بیان اینکه در س��ال های اخیر 
کمبود ملزوم ها و نیازهای فیزیکی تا حدی رفع شده 
است، خواستار آن شد که کمبود نیروی انسانی با کار 
مضاعف جبران ش��ود ت��ا از افزایش پرونده ها و اطاله 
دادرسی جلوگیری به عمل آید. رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی 

استان با مجرمان ش��د و افزود: برخورد قاطع دستگاه 
قضایی اس��تان با مجرمان در جامع��ه به منظور ایجاد 
امنیت ضروری به نظر می رس��د. وی همچنین با ابراز 
خرس��ندی از موفقیت ها و تعامل خوب دو شهرستان 
خ��ور و نایین، این تعام��ل را در برقراری امنیت مؤثر 
دانست و تصریح کرد: میزان ورودی پایین پرونده های 
قضایی در منطقه نایین و خور و بیابانك نشانه تدین و 

پاکی مردم این منطقه است. 

مديرعامل آبفای استان اصفهان
کم هزينه ترين راه مقابله با کم آبی اصفهان، آموزش پايه ای کودکان است

رئیس کل دادگستري استان اصفهان:
جبران کمبود نیروي انساني در حوزه قضايي، با کار مضاعف
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افزايش سرمايه
7/577 شماره: 9385 آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع فوالد اردستان به شماره 
ثبت 542 و شناس��ه ملی 1026010892 با استناد به صورتجلسه فوق العاده مجمع 
عمومی در مورخه 89/7/6 شرکت مجتمع فوالد اردستان تغییراتی به شرح ذیل در 
این شرکت به عمل آمد.  1. سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به ده میلیارد 

ریال افزایش یافته و ماده 5 اساسنامه اصالح گردید.
م الف/ 215                                     فدایی- رئیس ثبت اسناد اداره اردستان

ابالغ اجرائیه
7/584 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 653-3844 بدینوسیله به علیرضا بهره مند فرزند 
حبیب اله ش��ماره شناس��نامه 301 از مشهد به نش��انی فلکه دولت آباد- به سمت 
حبیب آباد- روبروی تابلوی ش��اپورآباد- س��مت راست- مقابل سنگبریها بدهکار 
پرونده کالسه 653-3844 که برابر گزارش واحد ابالغ فرماندهی انتظامی شهرستان 
برخوار ومیمه ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر 3080-81/12/18 بین 
ش��ما و مدیریت شعب بانك سپه منطقه اصفهان مبلغ 141/738/000 ریال اصل + 
32/043/701 ریال سود تأخیر تا تاریخ 83/4/31+ ذمه روزانه 87/996 ریال بدهکار 
می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یك نوبت در روزنامه 
زاین��ده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف/ 9563                    اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7/585 بدینوسیله به آقایان: 1- علی یزدانفر فرزند احمد به شماره شناسنامه هشت 
صادره از مبارکه 2- محمدعلی فرجی نافچی فرزند چراغعلی به ش��ماره شناسنامه 
78 صادره از ش��هرکرد 3- حسن مختاری حس��ن آبادی فرزند قربانعلی به شماره 
شناسنامه 13 صادره از مبارکه ساکنین: 1- اصفهان خیابان نیکبخت شرقی- کوچه 
ش��هیدان معتمدی- پالک 19995 2- اتوبان ذوب آهن- قائمیه- کوهس��ار هفت- 
پ��الک 17 3- اصفه��ان- خیابان نیکبخت- کوچه ش��هید ابطح��ی- ابتدای کوچه 
رضائی- پالک 106- که برابر گزارش واحد ابالغ نیروی انتظامی اصفهان ش��ناخته 
نگردی��ده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد ش��ماره 1383/10/06-83/3400003 
و تعهدنامه 80 تنظیمی در بانك تجارت مبلغ یك میلیارد و س��یصد و س��ی و یك 
میلیون و دویس��ت و س��ی و پنج هزار و چهارصد و پانزده ریال بابت اصل، مبلغ 
یك میلیارد و نهصد و هش��تاد و دو میلیون و دویست و نود و پنج هزار و ششصد 
و س��یزده ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 88/10/30 و ذمه روزانه به مبلغ 
هفتصد و شصت و پنج هزار و نهصد و شانزده ریال بانضمام حق الوکاله به مدیریت 
ش��عب بانك تجارت استان اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالس��ه 111411-4073 در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
م الف/ 9564                    اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تأسیس
7/586 شماره: 2578/ث89/103.  آگهی تأسیس شرکت تاژنگ راه اسپادان سهامی 
خاص. ش��رک فوق در تاریخ 1389/07/10 تحت ش��ماره 41827 و شناس��ه ملی 
10260595640 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/10 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: 
انجام کلیه امور مش��اوره، طراحی و نظارت مربوط به س��اخت راهها نظیر راههای 
اصلی و فرعی، بزرگراهه��ا، آزادراهها، راههای اصلی و فرعی ریلی، باند فرودگاه، 
سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های 
حمل و نقل و راهداری و عملیات آس��فالتی و نظایر آن، انجام کلیه امور مش��اوره، 
طراحی و نظارت مربوط به ساخت ساختمان و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، 
بتنی و فلزی و نظایر آن- انجام کلیه امور مشاوره- طراحی و نظارت مربوط به رشته 
آب و دفع آب نظیر بندها و سدها، ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و 
تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، دفع آبهای سطحی، شبکه های 
جمع آوری و انتقال فاضالب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی 
و س��ازه های دریایی و س��احلی، احداث حوضچه های پرورش و تکثیر آبزیان و 
تصفیه خانه های فاضالب و آب و نظایر آن- انجام کلیه امور مش��اوره، طراحی و 
نظارت مربوط به رش��ته صنعت و معدن و ژئوتکنیك و مکانیك خاک، انجام کلیه 
امور مشاوره ای مربوط به امکان سنجی، توجیه فنی و اقتصادی طرح های صنعتی 
و غیرصنعتی و نظیر آن- انجام کلیه امور مش��اوره، طراحی و نظارت کلیه خدمات 
شهرسازی و معماری و امور وابسته نظیر توجیه فنی و اقتصادی طرحها، تهیه نقشه 
و ارائه گزارش��ها و مشخصات اجرای طرحها و نظارت بر حسن اجراء و خدمات 
مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی 
از قبی��ل ص��ادرات و واردات، خرید و فروش، تولی��د و توزیع کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی، اخذ تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف 
ش��رکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- انجام کلیه 
امور مش��اوره، طراحی و نظارت مربوط به رش��ته فضای سبز. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خیابان ش��یخ صدوق شمالی- ابتدای خیابان شیخ مفید- ساختمان کلینیك 
دندانپزشکی نگین- طبقه دوم. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد سهم 10/000 ریالی که تعدادیکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 
ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 03331925 مورخ 1389/07/01 نزد 
بانك صادرات ش��عبه چهارراه اردیبهشت پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- آقای احسان عظیمی پور به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم 
س��تاره زرفشانی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای محمدعلی بیگی 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای محمدعلی بیگی به س��مت مدیرعامل به 
مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می 
باش��د. 8- بازرس اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای اکبر م��ودت به عنوان بازرس 

اصلی. 2-8- آقای حمیدرضا سلطانی چم حیدری به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 9692/1  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/587 ش��ماره: 2573/ث 89/103 آگهی تأس��یس شرکت گروه معماری سیم گل 
آس��تانه سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/10 تحت شماره 41816 و 
شناس��ه ملی 10260595601 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/10 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رس��می وکثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- 
موضوع شرکت: طراحی، فاز دو، نظارت و اجراء و انجام کلیه فعالیت های وابسته 
به معماری، معماری داخلی، طراحی ش��هری، شهرسازی، محوطه سازی. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان 
اصفهان- ش��هر اصفهان بلوار خواجو- مابی��ن خیابان منوچهری و خیابان عافیت- 
ش��ماره 225. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یك هزار سهم 
1/000 ریالی که تعداد یك هزار س��هم با نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال 
توسط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 92155220 مورخ 1389/06/24 نزد 
بانك ملت ش��عبه جابرانصاری اصفهان پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- خانم ندا ش��جاعی برجوئی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 5-2- 
خانم زهرا ایزدی الی بیدی به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم لیال 
ایزدی الی بیدی به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 4-5- خانم لیال ایزدی الی بیدی 
به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری 

مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای سعادت 
 امیرپور به عنوان ب��ازرس اصلی. 2-8- خانم نعیمه دارابی ناغانی به عنوان بازرس 

علی البدل. 
م الف: 9692/2  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/588 ش��ماره: 2572/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت جار و اصفهان الکتریك 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/10 تحت شماره 41823 و شناسه 
ملی 10260595595 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/10 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: خرید و فروش- صادرات و واردات ل��وازم الکتریك و الکترونیك و هر 
نوع اقدامی که با موضوع ش��رکت ارتباط داش��ته باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
پل خواجو- اول آبش��ار- مجتمع امین- آپارتمان 306. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 
417030 مورخ 1389/07/06 نزد بانك کارآفرین شعبه میر اصفهان پرداخت گردیده 
اس��ت. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای همایون افهام به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- خانم شهال کالنتر معتمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 5-3- 
خانم ش��ادی افهام به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای همایون افهام به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- 
اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقای اسمعیل مراثی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای 

مهدی گل شیر اصفهانی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 9692/3   آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

تأسیس
7/589 ش��ماره: 2612/ث 89/103 آگهی تأس��یس ش��رکت پ��ارس ره آب اطلس 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/13 تحت شماره 41851 و شناسه 
مل��ی 10260595922 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/13 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رس��می وکثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- 
موضوع شرکت: انجام عملیات مشاوره و پیمانکاری در رشته های آب، تأسیسات و 
تجهیزات، ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، ارتباطات بجز مواردی که 
طبق قانون در انحصار شرکت مخابرات است، کشاورزی، شرکت در تمام مناقصات 
و مزای��دات داخلی و خارج��ی و عقد قراردادهای بین المللی- واردات و صادرات 
کااله��ای مج��از بازرگانی به تمام نق��اط جهان و ایران- اخ��ذ وام از کلیه بانکها و 
مؤسس��ات داخلی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��رکت. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خیابان خواجه عمید- مجتمع گلس��تان 5- پالک 67. 4- س��رمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم 
با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 
920231270 مورخ 1389/04/16 نزد بانك ملت ش��عبه فلسطین اصفهان پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای محمد افیونی چیان به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
رض��ا روحانی اصفهانی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای احس��ان 
افیونی چیان به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای احسان افیونی چیان به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چك، سفته، بروات و قراردادهای 
تعهدآور و اس��تفاده از حس��ابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای مدیرعامل یا 
رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم 
مهین فامیل دردشتی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای فرامرز مهدی آزاد به عنوان 

بازرس علی البدل. 
م الف: 9692/4 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/590 شماره: 2598/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت عصر نوین آریا نام سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/11 تحت ش��ماره 41834 و شناسه ملی 
10260595790 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/11 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: تولید و ساخت سیستم های اتوماس��یون اداری و صنعتی و حسابداری- 
تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم 
افزار در بخش عمومی، دولتی و وزارت خانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به 
دولت و بخش خصوصی- مطالعه و خدمات پژوهش و مشاوره و طراحی و نصب 
و راه اندازی و پشتیبانی در زمینه انفورماتیك پزشکی- مطالعه و طراحی و خدمات 
تحقیقات و پژوهش و مش��اوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر 
و نگهداری و تولید و س��اخت و پش��تیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم 
های الکترونیکی و سخت افزاری مخابراتی و اتوماسیون اداری و صنعتی- طراحی 
و نصب و پش��تیبانی شبکه های کامپیوتری- مش��اوره و طراحی و تولید و اجرای 
سیستم های امنیت شبکه و امنیت داده و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه 
های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه های بی سیم به جز مواردی که در انحصار شرکت 
مخابرات می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان رودکی- کوچه قلعه 
مارنان- پالک 20- طبقه 3. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 476 مورخ 1389/07/05 نزد بانك 
س��په شعبه وحید اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای امین برهمند به سمت رئیس 
هیئ��ت مدیره. 2-5- آقای محمد خواجه پور به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای محسن برهمند به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای محسن برهمند 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است.  7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقای هوشیار موحد به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم 

راضیه معصوم زاده به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 9692/5  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
7/591 ش��ماره: 2586/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت جم رایان اسپادانا سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/11 تحت ش��ماره 41835 و شناسه ملی 
10260595713 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/11 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
شرکت: مشاوره در زمینه فن آوری اطالعات، خرید و فروش و تعمیر و نگهداری 
کلیه قطعات س��خت افزاری ش��بکه و رایانه، طراحی و پیاده س��ازی شبکه های با 
س��یم و بی سیم، سیس��تم های نظارت تصویری و دوربین های مدار بسته، سیستم 
های هوش��مند و هشدار دهنده و اعالم حریق و کنترل تردد، سیستم های مبتنی بر 
بارکد، طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه- انجام کلیه امور مخابراتی بجز مواردی 
که در انحصار ش��رکت مخابرات می باشد� طراحی و برنامه نویسی و پیاده سازی 
اتوماس��یون های اداری، صنعتی، حسابداری � خرید و فروش، صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی � اخذ وام و تسهیالت از بانك ها و مؤسسات دولتی 
و غیردولتی صرفاً در جهت تحقق اهداف شرکت � شرکت در مناقصات ومزایدات 
خصوصی و دولتی � تأمین نیروی انسانی موقت � طراحی و پیاده سازی مراکز داده 
ها، سیس��تم های انتقال اطالعات بر بسترهای مختلف. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
س��پاهان شهر- بلوار بهمن 2- ساختمان دماوند- طبقه 4. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 

536050659 م��ورخ 1389/06/15 نزد بانك تجارت ش��عبه چهارراه نظر اصفهان 
پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم غزاله صداقتی به 
س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای مهران جامعی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره. 3-5- خانم مهتاب جامعی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم مهتاب 
جامعی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت 
مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زینت مصحف به عنوان 

بازرس اصلی. 2-8- خانم شمسی عبدیانی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 9692/6  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/592 شماره: 2525/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت سیمین گستر ایریك سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/05 تحت ش��ماره 41785 و شناسه ملی 
10260595202 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/05 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام، اجرا، نظارت، نقشه کشی و نقشه برداری، مشاوره کلیه پروژه های 
عمرانی و س��اختمانی و تأسیس��ات، ابنیه و محوطه سازی، احداث سوله و کارگاه، 
راه س��ازی، پل و سدسازی، مهندسی سازگار خرید، ترخیص کاال، خرید و فروش 
آهن آالت، تولید قطعات صنعتی نظیر انواع لوله های مبلی، صادرات و واردات کلیه 
کااله��ای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتب��ارات داخلی و خارجی صرفاً جهت 
موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و 
مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کش��ور و 
هر آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان ورودی 
خان��ه اصفهان- کوی 22 بهمن- کوی آفتاب- پالک 173. 4- س��رمایه ش��رکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم 
با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 
92353284 م��ورخ 1389/06/25 نزد بانك ملت ش��عبه امیرکبیر اصفهان پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- آقای محمد حسن پارسی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم 
زهره پور مالابراهیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم طیبه پور مال 
ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم زهره پور مال ابراهیمی به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره منفرداً 
و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیأت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای عباس فروزنده 
قلعه تکی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای حس��ین مختاری کرچگانی به عنوان 

بازرس علی البدل. 
م الف: 9296/1  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/593 ش��ماره: 2540/ ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت جی کوشان نقش جهان 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/06 تحت شماره 41796 و شناسه 
مل��ی 10260595314 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/06 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- 
موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات- خرید 
و فروش- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تس��هیالت از 
بانکهای دولتی وخصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- شرکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصی و دولتی- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی 
و خصوص��ی- انج��ام امور خدماتی از قبی��ل طراحی نظارت اج��را در زمینه امور 
ساختمانی- راه سازی و اجرای طرحهای مربوط به درختکاری و طرحهای فضای 
سبز- آذین بندی میادین و خیابانها- تهیه و توزیع غذا و هرگونه اموری که به نحوی 
با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جی- خیابان 
ش��هید رجایی- کوچه صفا- کوچه گلچهره – پالک 25. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باشد که مبلغ 3850/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 4923 
مورخ 1389/03/11 نزد بانك ملی ش��عبه اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی 
س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
عباس رش��یدی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای رشید رشیدی به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای محمدجواد رش��یدی به س��مت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقای عباس رش��یدی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با 
امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقای محمد خامی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای امیرحسین ریحانی به 

عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 9296/2  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/594 شماره: 2544/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت رمز شفای سپاهان سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/06 تحت ش��ماره 41799 و شناسه ملی 
10260595348 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/06 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی وکثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: تهیه وتوزیع گیاهان دارویی و داروهای گیاه��ی و فرآورده های غذایی- 
ص��ادرات وواردات کاالهای مرتبط با فعالیت ش��رکت و انجام فعالیتهای بازرگانی 
مج��از در خصوص واردات و صادرات کااله��ای مرتبط و انجام کلیه امور مربوط 
به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات و مزایده های خصوصی 
و دولتی و مش��ارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی وخصوصی- اخذ و 
اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولتی وخصوصی و انجام امور خدماتی و اخذ 
تس��هیالت از بانك های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت و هرگونه 
اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان بزرگمهر- چهارراه هش��ت بهشت- سی متری داخل هشت بهشت شرقی- 
گیاهان دارویی طوبی. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشدکه مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط مؤسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 93 مورخ 1389/04/09 نزد بانك ملی 
شعبه رفاه اصفهان 3098 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم مینا جوهری به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- خانم زهره امین جعفری به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای س��یامك علیان به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای سیامك علیان 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت 
مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم ملیحه همتی به عنوان 

بازرس اصلی. 2-8- خانم محبوبه همتی به عنوان بازرس علی البدل.  
م الف: 9296/3  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/595 ش��ماره: 2552/ث 89/103 آگهی تأس��یس ش��رکت عمران صنعت رهانما 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/07 تحت شماره 41803 و شناسه 
مل��ی 10260595411 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/07 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 
1- موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی، تأسیساتی، راه سازی، 
شهرک س��ازی، ابنیه، معماری و طراحی داخلی، زیرسازی و جاده سازی، محوطه 
سازی، احداث باند فرودگاه- طراحی، ساخت سوله و تجهیز خطوط تولید کارخانه 
و کارگاهها و نظافت صنعتی- صادرات و واردات و خرید و فروش کاال و مواد خام 

مجاز، ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ وام از بانك ها و 
مؤسس��ات مالی خصوصی و دولتی صرفاً جهت تحقق موضوع شرکت و اعطاء و 
اخذ نمایندگی داخلی و خارجی به طور کلی هرگونه اقدامی که صرفاً جهت اهداف 
ش��رکت باشد. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاوه- خیابان نگارستان 8- الله 
6- واحد 2. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشدکه مبلغ 350/000 ریال توسط 
مؤسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 149 مورخ 1389/06/25 نزد بانك ملی شعبه 
خیابان کاوه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محسن چیت ساز زاده به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای حامد محمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای غالمرضا شیروانیان به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای غالمرضا 
شیروانیان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری 
مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمد 
کریم دغالوی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم س��یمین جامه دار پور به عنوان 

بازرس علی البدل. 
م الف: 9296/4 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/596 ش��ماره: 2555/ث 89/103 آگهی تأس��یس شرکت عرفان الکترونیك نقش 
جهان س��هامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/07 تحت شماره 41807 و 
شناس��ه ملی 10260595445 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/07 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- 
موضوع شرکت: خرید و فروش و نصب دربهای اتوماتیك- پارکینگ- سکوریت و 
کرکره- صادرات و واردات و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- انعقاد قرارداد با 
کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی- اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی 
جهت تحقق اهداف ش��رکت- اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های داخلی و 
خارجی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان 
اصفهان- ش��هر اصفهان شهرک ولی عصر- خیابان نیایش- پالک 460. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شماره 216-92155 مورخ 1389/06/22 نزد بانك ملت شعبه جابر انصاری 
اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای محسن صادقی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای مهدی صادقی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای مجتبی 
مانیان س��ودانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مجتبی مانیان سودانی به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقًا 
و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای فرهاد میراحمدی 
کرمی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای میالد حسن پور تل بابینه به عنوان بازرس 

علی البدل. 
م الف: 9296/5  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7/597 ش��ماره: 2548/ث89/103 آگهی تأس��یس ش��رکت تابان طب نور سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/07 تحت ش��ماره 41800 و شناسه ملی 
10260595371 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/07 از لحاظ 
امض��اء ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالص��ه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
 اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود.
1- موض��وع ش��رکت: تأس��یس درمان��گاه ش��بانه روزی عموم��ی- ش��رکت در 
مناقص��ات و مزای��دات وعق��د قرارداده��ای بهداش��تی، درمان��ی پس از کس��ب 
مج��وز الزم از وزارت بهداش��ت و درم��ان و آم��وزش پزش��کی، تهی��ه و تولی��د 
م��واد آزمایش��گاهی و پزش��کی و واردات م��واد اولی��ه و اق��الم مج��از و انجام 
 خدم��ات پژوه��ش. 2- م��دت ش��رکت: از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شهر جدید بهارستان- 
فاز یك- خیابان فرش��ته- پالک 27. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم بانام می باش��د که 
مبلغ 400/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 397848 مورخ 
1389/06/07 نزد بانك صادرات ش��عبه میدان جمهوری پرداخت گردیده است و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 5-1- 
آقای س��ید اکبر امامی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم رویا شریف زاده 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم منیرالسادات امامی به سمت عضو 
هیئت مدیره. 4-5- آقای سید اکبر امامی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با 
امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری 
مصوبات هیأت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای کریم 
مجی��د به عنوان ب��ازرس اصلی. 2-8- خانم مریم جوان��ی جونی به عنوان بازرس 

علی البدل. 
م الف: 9296/5 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7/603 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1219/89 خواهان احم��د، مهوش- رافت 
خلدی نس��ب دادخواس��تی مبنی بر مطالبه اجاره بها به طرفی��ت عبدالصالح زنگنه 
کاظم��ی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 89/9/15 مورخ دوش��نبه 
س��اعت 9/30 تعیی��ن گردیده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جن��ب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره 
ی��ك اصفه��ان مراجعه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در 
 ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می شود.
م الف/ 10053 مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
7/604 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 112172-4103 بدینوسیله به منصور ذوالفقاری 
سیچانی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 481 بدهکار پرونده کالسه 112172-
4103 که برابر گزارش مأمور پس��ت نش��اط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می 
گردد که برابر چك ش��ماره 10431-88/6/5 بین ش��ما و خان��م پروین پنجه پور 
مبلغ شش��صد میلیون ریال )600/000/000 ریال( بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
م الف/ 10056 اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7/606 در خصوص پرونده کالس��ه 974/89 خواهان لیال انصاری فر دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت مجید اسدی زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 89/9/10 س��اعت 10/30 تعیین گردی��ده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف/ 10071 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

س��اماندهی و احیاء مجموعه و بنای امیرچخماق 
ی��زد درحالی به حال خود رها ش��ده اس��ت که 
ه��ر روز بر تعداد تجم��ع مهاجرین میدان اضافه 
می شود و کودکان هنگام بازی توپ هایشان را به 
دیوار بنای امیرچخماق می کوبند. از سوی دیگر 
تردد خودروها، ریختن زبال��ه و طرح نیمه کاره 
دیوار کش��ی بنا باعث آشفتگی این اثر ملی شده 

است. 
بنای امیرچخماق در وس��ط شهر یزد واقع شده 
و یک��ی از مهمترین بناهای این ش��هر تاریخی 
است. بر همین اساس گردشگران از سراسر دنیا 
هنگامی که وارد یزد می ش��وند، به دیدن این اثر 
ملی که ش��گفتی های زی��ادی در زمینه معماری 
دارد، می روند. این درحالی است که فضای بنای 
امیرچخماق مناسب گردشگری نیست. »محسن 
حاجی س��عید«، مدیر انجمن مهرورزان جوان و 
دبیر شورای تش��کل های گردشگری استان یزد 
در این ب��اره گفت: »بن��ای امیرچخماق و محوطه 
پیرامون آن که به مجموعه امیرچخماق ش��هرت 
دارد به دس��ت وال��ی ی��زد در دوره تیموری که 
امیرچخماق نام داش��ته س��اخته ش��ده است. در 
حال��ی که س��ال ها این اثر معرف یزد اس��ت، اما 
ام��روز مس��ئوالن هنوز موفق به س��اماندهی این 

مجموعه نشده اند.« 
وی با اش��اره به دو دیواری ک��ه در دو طرف بنا 
کشیده ش��ده گفت: »چندس��ال قبل دو دیوار از 

طرفین بنا کش��یدند تا فضای می��دان را محصور 
کنند. این دیوارها که به ش��کل تاریخی س��اخته 
ش��ده اند نیمه کاره رها ش��دند و در شرایط فعلی 
نه تنها معنایی ندارند ک��ه زیبایی خود اثر را هم 

مخدوش کردند.« 

به گفته وی قرار بود که مس��یرهای پشت این بنا 
آزادس��ازی شده و به طرح س��اماندهی مجموعه 
امیرچخماق اضافه شود، اما همچنان به حال خود 
رها شده اس��ت. بنای امیرچخماق در دوره های 
مختلف تغییر و تحوالتی داش��ته اس��ت. در ابتدا 
این بنا حس��ینیه ای در میان ی��ك میدان بود و به 
مرور زم��ان و در دوره  والی پس از امیرچخماق 
بازارچه ای به نام »حاج قنبر« )هم اس��م والی یزد( 
هم به آن اضافه ش��د که در زیر بنا واقع ش��ده و 

به منظور فروش صنایع دستی و کمك به اقتصاد 
شهر یزد بوده است. 

حاج��ی س��عید دراین باره می گوی��د: »امروز این 
بازارچ��ه که مانند یك زیرگذر از زیر بنا اس��ت، 
تبدیل به مرکز کس��ب و کار جیگرکی ها شده و 
گاهی ب��وی جیگر آنق��در در بازارچه می پیچد 
که گردش��گران به داخل آن نمی روند.« مس��یر 
دسترس��ی به باالی بن��ای امیرچخماق از طریق 

پله کانی است که در میان بنا تعبیه شده است. 
گردش��گران با پرداخت هزین��ه ای از این پله ها 
باال می رون��د و از باالی بنا باف��ت تاریخی یزد 
را می بینند. اما آنچه در این باال رفتن ها به چشم 
می خورد، فضای آشفته بام امیرچخماق است که 
به ش��کل آش��فته ای میان کولرها و سیم کشی ها 

قرار گرفته است. 
دبیر شورای تش��کل های گردشگری استان یزد 
درباره طرح س��اماندهی مجموع��ه امیرچخماق 
گف��ت: »ق��رار بود ک��ه دور تا دور میدان بس��ته 
ش��ود و جلوی تردد خودروها و موتور سوارها 
و وس��ایل نقلیه که باعث ارتعاش هم می ش��وند 
گرفت��ه ش��ود. از س��وی دیگ��ر باید ب��رای این 
بن��ا ورودی پرداخ��ت ش��ود تا مهاجری��ن وارد 
ای��ن اثر تاریخ��ی نش��وند.« وی در توضیح این 
موضوع گف��ت: »در حال حاض��ر مهاجرین غیر 
 ی��زدی در میدان و مجموع��ه امیرچخماق تجمع 

می کنند. 

س��ه سال قبل با س��اخت مجتمع هاي تجاري در 
بافت تاریخي کرمانشاه، تخریب هاي گسترده اي 
در این ش��هر آغاز ش��د. همان زمان به بهانه هاي 
مختل��ف از جمل��ه تعری��ض خیاب��ان مدرس، 
بخش های��ي از این بافت با خاک یکس��ان ش��د 
اما هرگز س��اخته نشد. امروز همچنان سرنوشت 

این بافت تاریخي نامعلوم است و احتمال 
 تخریب ها یا ساخت و سازهاي دوباره در آن 

وجود دارد. 
به گزارش CHN شهریور سال 1386 ماه 
تلخي براي کرمانش��اه بود. بافت تاریخي 
این شهر که از عبور خیابان مدرس دوپاره 

شده بود، این بار پي کني شد. 
در اوای��ل این ماه س��اخت چه��ار مجمتع 
بزرگ تجاري-  اداري گل، برلیان، عقیق و 
پیروزه غرب توسط شهرداري کرمانشاه در 

بافت تاریخي این شهر آغاز شد. 
ب��ه گفت��ه یک��ي از کارشناس��ان می��راث 

فرهنگي تخریب هاي در این ش��هر گسترده بود. 
هف��ت منطقه دس��تخوش این تخریب ها ش��دند 
 و بولدوزره��ا و لودره��ا به ج��ان بافت تاریخي 

افتادند. 
این در حالي اس��ت که به دلی��ل بخش هاي رها 
ش��ده امکان دوباره این تخریب ه��ا وجود دارد. 

پیگیري ه��ا آغاز ش��د ام��ا نتیجه بخ��ش نبود و 
س��اخت مجتمع هاي تجاري ادام��ه پیدا کرد. در 
ای��ن می��ان تعریض خیاب��ان مدرس ک��ه یك بار 
از ش��ریان هاي باف��ت تاریخي کرمانش��اه عبور 
 ک��رده بود، زخم دیگري ب��ر بدنه این بافت وارد 

آورد. 

 تخریب باف��ت تاریخي کرمانش��اه در حالي رخ 
مي دهد که معاون میراث فرهنگي، صنایع دس��تي 
و گردش��گري استان کرمانشاه چندي پیش اعالم 
کرده بود امس��ال سه میلیارد ریال اعتبار به منظور 
مستندس��ازي و س��اماندهي بافت ه��ا و بناهاي 
تاریخي اس��تان کرمانش��اه اختصاص داده ش��ده 

است. ساخت و سازهاي ش��هرداري که از سال 
78 در باف��ت تاریخي ش��هر و در خیابان مدرس 
حدفاصل می��دان آزادي و چهار راه مدرس آغاز 
ش��ده بود به تخریب بخش مهم��ي از بافت این 
ش��هر و س��اخت و س��ازهاي ناهمگون با بافت 

تاریخي آن منجر شد. 
ای��ن س��اخت و س��ازها تخری��ب کامل 
و  علیم��ي  چ��ون  تاریخ��ي  خانه ه��اي 
میرعبدالباق��ي را به دنبال داش��ت. به گفته 
کارش��ناس میراث فرهنگ��ي 20 درصد از 
بافت 350 هکتاري کرمانش��اه طي س��ال 
1386 تخریب و بخشي از منطقه تخریب 
ش��ده به حال خود رها شد. این کارشناس 
می��راث فرهنگ��ي تأکید مي کن��د که هنوز 
بخش��ي از این قس��مت هاي تخریب  شده 
به ج��اي خ��ود باقي مانده اند و ش��اید در 
آینده مورد س��اخت و ساز و یا طرح هاي 
عمراني جدید ق��رار گیرند. بافت تاریخي 
کرمانش��اه بیشتر به دوره پهلوي اول تعلق دارد و 
 البته بخش هایي از آن نیز متعلق به دوره قاجاریه 

است. 
کرمانشاه از شهرهاي تاریخي و فرهنگي ایران به 
شمار مي رود و پیدایش آن به قرن چهارم میالدي 

باز مي گردد.

اميرچخماق، ميراثي فاخر اما در خطر

بافت تاريخي کرمانشاه همچنان در معرض تخريب 

میراث فرهنگي

رئی��س انجمن حمایت از حقوق 
معلوالن ایران معتقد است با اینکه 
معلوالن بیش از سایر اقشار جامعه 
نیازمند گردش و س��فر هس��تند، 
اما کمترین امتی��ازی و امکاناتی 
برای س��فر معلوالن چ��ه درون 
 شهری و چه برون شهری وجود

 ندارد. 
چنانکه در شرایط حاضر معلوالن 
در اس��تفاده از خدمات ش��هری 
با مش��کل های ش��دیدی دست 
به گریبانند. در ای��ران نزدیك به 
س��ه میلیون نفر معلول داریم که 
3 ت��ا 4 درصد جمعیت کش��ور 

را تش��کیل می دهند اما به عقی��ده رئیس انجمن 
دفاع از حق��وق معلوالن کمت��ر از 0/01 امکانات 
کش��ور به معل��والن اختص��اص دارد. علی همت 
محمودن��ژاد، رئی��س انجمن حمای��ت از حقوق 
معل��والن ایران گفت: فراهم آوردن امکان س��فر و 
گردش��گری برای معلوالن تأثیر بسیار شگرفی در 
روحیات ایشان دارد، اما معلوالن برای کوچکترین 
 سفرهای دورن شهری نیز با مشکل های عدیده ای 

مواجه اند. 
وی در پاس��خ به این سئوال که سختی های بسیار 
یك معلول برای سفر مشکل فرد است یا جامعه و 
یا به عبارتی دیگر فرد معلول باید خود را با جامعه 
و فضای شهری تطبیق دهد و یا این که اینکه جامعه 
ش��رایط زندگی فرد معلول را در فضای ش��هری 
تسهیل کند، تصریح کرد: از نظر شخصی معلولیت 
فرد به فرد بازمی گردد اما به لحاظ برخورداری از 
امکانات اجتماعی و عدم بهره مندی معلول از این 
امکانات باید اجتماع را معلول قلمداد کرد. به عنوان 
مثال هنگامی که معلول امکان استفاده از خودروهای 
حمل و نقل عموم��ی را ندارد نه اینکه فرد معلول 
است بلکه سیستم حمل و نقل دچار مشکل بوده و 
معلول محسوب می شود. اگر معلول توان ورود و 
یا استفاده از پارک های تفریحی را نداشته باشد این 
فرد معلول نیست و پارک از جهت معماری و سازه 

دچار معلولیت و مشکل است.
 قانون حمايت از معلوالن، فاقد ضمانت اجرا: 
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران 

گفت: بر اساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق 
معلوالن مصوبه مجلس شورای اسالمی، تمامی 

پارک های تفریحی، موزه ها، جاذبه های گردشگری 
و سایت های میراث فرهنگی، سینما و تئاتر و 

بهای بلیت هواپیما و قطار باید برای معلوالن به 
صورت نیم بها ارائه شود.

 این در حالی است که این ماده قانونی به طور کامل 
به صورت س��لیقه ای اعمال می ش��ود چراکه هیچ 
ضمانتی برای اجرای این ماده قانونی وجود ندارد. 
محمودن��ژاد در توضیح دلیل نب��ود ضمانت اجرا 
برای اجرای این ماده قانونی افزود: قانون حمایت 
از معل��والن ای��ران با اینکه یکی از پیش��رفته ترین 
قانون ه��ای حمایتی در جهان اس��ت اما ضمانت 

اجرائی ندارد. 
در حالیک��ه دولت در راه اجرای این قانون نباید به 
نبود بودجه تکیه کند و همانطور که بودجه س��ایر 
بخش ه��ا تأمین می ش��ود بودجه اج��رای قانون 

حمایت از معلوالن نیز تهیه و تأمین اعتبار شود.
 سفر کارت معلوالن کجاست؟ 

محمودنژاد گفت: با اینکه طی دو سه سال گذشته 
سازمان میراث فرهنگی وعده اعطای سفر کارت را 
به عموم بخش های جامع��ه داده و تا حدودی نیز 
از این امکان استفاده شده است، اما کماکان جامعه 
معلوالن از سفر کارت محروم هستند و بزرگترین 
س��ؤال این جامعه 3 میلیون نفری کشور از متولیان 
دولتی گردش��گری کشور این است که سفرکارت 

ما کجاست؟
 وی افزود: انجمن دفاع از حقوق معلوالن س��االنه 
س��فرهای زیارتی را برگزار ک��رده و تعداد زیادی 
از اعض��ای جامعه را به س��فر می برد، در مورد این 
س��فرها نیز از سه س��ال پیش با س��ازمان میراث 
فرهنگی مذاکره هایی را داش��تیم و قرار بر این شد 
که امکاناتی به ما بدهن��د اما دریغ از ذره ای کمك 
مال��ی و ق��راردادن امکانات س��فر. رئیس انجمن 
حمایت از حقوق معلوالن ایران یادآرور ش��د: سه 

س��ال پیش معاون گردش��گری 
سازمان به انجمن معلوالن آمد و 
دو وعده بزرگ و خوشحال کننده 
به جامعه معلوالن داد که تاکنون 

هیچ کدام عملی نشده است. 
اولین وعده همان کمك به برگزاری 
سفرهای زیارتی انجمن و دیگری 
اعطای مجوز برای تأس��یس یك 
 آژانس مسافرتی مختص معلوالن 

بود.
ــرای  ب ــهری  ش ــگری  گردش  
ــک رويا:  ــر ي ــوالن، تصوي معل
محمودنژاد در ادام��ه عنوان کرد 
که ضعف امکانات حمل و نقلی 
و عدم مناس��ب سازی معابر ش��هری گردشگری 
در ش��هر را برای معلوالن تبدیل به یك رویا کرده 

است. 
وی گف��ت: قانون جامع معل��والن، پس از تعریف 
معلولیت در ماده دو به دسترس��ی و مناسب سازی 
اماکن و امکان��ات عمومی تأکید کرده و می گوید 
که کلیه وزارتخانه ها، مؤسس��ه ها، ش��رکت های 
دولتی، نهادهای عمومی و انقالبی موظف هس��تند 
در طراحی و احداث اماکن عمومی و معابرشان به 
نحوی عمل کنند که دسترس��ی آنها برای معلوالن 

ساده باشد.  
بنابراین می توان به اهمیت موضوع پی برد و قانون 
نیز بر این مهم اذعان دارد. همین ماده دو در بخش 
دیگ��ری می گوید تمام س��اختمانهایی که از قبل 
ساخته شده و برای معلوالن دچار مشکل است باید 
رفع نقص ش��ود و بهزیستی هم باید بر این موارد 

نظارت رسیدگی کند. 
ــینما برای 3 میلیون معلول: محمودنژاد به   دو س
مراک��ز تفریحی فرهنگی هم اش��اره کرد و گفت: 
معلوالن در حوزه های تفریحی هم با مشکل هایی 
 مواجه هستند مثل سینما و تئاتر که از حضور در آن 

محرومند.
 به جز یك یا دو س��ینما که مناسب حال معلوالن 
است تمام س��ینماهای ما پله خور است. از سوی 
دیگر بر اس��اس قانون حمایت از حقوق معلوالن 
باید اس��تفاده از سینما و تئاتر برای معلوالن نیم بها 
باشد ولی متأس��فانه وزارت ارش��اد در این زمینه 

حرکتی کند، خزنده و غیر قابل لمس را دارد. 
غیر از این موارد وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
در زمینه نهادین��ه کردن فرهنگ حمایت از حقوق 

معلوان کاری از پیش نمی برد.

 اعمال سلیقه اي قانون، گردشگري معلوالن را 
به سمت فراموشی برده است

 افزايش ناگهاني قيمت ها
ضربه به سيستم گردشگري

کشورهاي عرب به سومين بازار توريسم 
اتريش مبدل شده اند

 هنرمندان صنايع دستی ايران 
در نمايشگاه جهانی ميالن

 تدوين سند ملی توسعه صادرات 
صنايع دستی

کوله پشتي
همچنان ادامه دارد

 فعاليت مؤسسه باستان شناسی 
آلمان در ايران 

مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس دفتر مؤسسه باستان شناسی آلمان در ایران، 
دس��امبر سال جاری میالدی برگزار می شود. رئیس کمیسون فرعی پارلمان 
آلمان در مالقات با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
مؤسسه باستان شناسی آلمان در ایران را یکی از قدیمی ترین نهادهای فرهنگی 
خارج از آلمان عنوان کرد و گفت: هدف ما از س��فر به ایران دفاع از میراث 
فرهنگی و فراهم کردن زمینه همکاری های متقابل در این زمینه است. یکی 
دیگر از نمایندگان پارلمان با اشاره به بازدید آنها از موزه ملی ایران، آثار موجود 
در این مجموعه را ذخائری ارزشمند و بیانگر قدمت میراث فرهنگی ایران در 
طول هزاران سال توصیف کرد. پروفسور مونیکا گروترس؛ با اشاره به نمایش 
برخی از آثار تاریخی ایران در استانبول، ورود منشور ایران از موزه بریتانیا در 
موزه ملی ایران را بسیار ارزشمند و تأثیرگذار در سطح جهانی و بین المللی 
دانس��ت و گفت: آلمان در زمینه باستان شناسی و هنرهای مرتبط در سطح 
جهان حرف اول را می زند. به گفته این عضو پارلمان آلمان؛ در دسامبر سال 
جاری میالدی پنجاهمین سال تأسیس مؤسسه باستان شناسی آلمان در ایران 
را جشن می گیرم که در طول سال های گذشته تاکنون در تهران ایجاد شده 
است. وی از رئیس سازمان میراث فرهنگی خواست که سال آینده قرارداد 
همکاری و فعالیت این مؤسسه در ایران تمدید شود تا زمینه همکاری در این 
چارچوب ادامه یابد. بقایی نیز موافقت خود را با ادامه همکاری این مؤسسه 
در ایران اعالم کرد. کالدیا رووت؛ یکی دیگر از اعضای کمیسون فرهنگی 
و آموزش پارلمان آلمان به فعالیت  های کارشناسان آلمانی در افغانستان برای 
احیای مجس��مه تخریب شده بامیان توسط طالبان و نیز همکاری در زمینه 

احیای میراث فرهنگی ارمنی ها در ترکیه اشاره کرد.

 اجرای موسيقی زنده ايرانی 
در نمايش »رستم و اسفنديار«

در نمایش »رستم و اسفندیار« به کارگردانی پری صابری قرار است موسیقی 
زنده ایرانی با همکاری سهیال پورگرامی، صبا ضامنی و مهدی طایفی  در تاالر 
اصلی تئاتر شهر اجرا  شود. از نیمه دوم آبان ماه سال جاری نمایش »رستم و 
اسفندیار« به کارگردانی پری صابری ساعت 20 در تاالر اصلی تئاتر شهر اجرا 
می شود. در این نمایش قرار است موسیقی زنده ایرانی اجرا و در بخش آواز 
نیز هنرمندانی چون سهیال پورگرامی به همراه صبا ضامنی و مهدی طایفی 
حضور دارند. همچنین در گروه موسیقی نمایش »رستم و اسفندیار« 10 نفر به 
هنرنمایی می پردازند و آهنگسازی این نمایش بر عهده ابراهیم اثباتی است. از 
دیگر عوامل این نمایش می توان به سهیال پورگرامی دستیار کارگردان، جواد 
رمضانی مدیر تولید، پروین هادی نیا سرپرست حرکت های موزون، محمدرضا 
پناهی ساخت دکور، سحر خسروجردی طراح لباس، پری صابری و شاهین 
چرمی طراح دکور اشاره کرد. در این نمایش انوش معظمی در نقش رستم، 
عامر مسافرآستانه در نقش اسفندیار، پروین هادی نیا در نقش سیمرغ، پژمان 
کاشفی در نقش گشتاسب، محمد احمدی در نقش ستاره شناس، الهام دهقانی 
در نقش کتایون و رخش، سهیال پورگرامی در نقش رودابه بازی می کنند و 
از دیگر بازیگران می توان به حمیدرضا خلیلی، امین آذری، فرشته نوید، صبا 
ضانی، امیر محمودی، بهادر فاضل، تهمینه شهمیر، مهسا خسروی، علیرضا 

شریقی، محمدرضا شریقی و کیوان نظیفی اشاره کرد.

توسط برترين کوهنوردان جهان صورت می گیرد
 گشايش مسيرهای جديد 

در ديواره بيستون
یکی از برنامه ها و اهداف اصلی برگزاری جشنواره بین المللی سنگ نوردی 
بیستون، بازکردن مس��یرهای جدید توسط برترین کوهنوردان جهان است. 
جش��نواره بین المللی س��نگ نوردی بیستون مهرماه س��ال جاری با حضور 
سرشناس ترین سنگ نوردان جهان و ایران در کاروانسرای بیستون از توابع استان 
کرمانشاه آغاز شد. دیواره بیستون بلندترین و وسیع ترین دیواره ایران است که 
بلندترین مس��یرهای آن در حدود هزار و 200 متر ارتفاع دارند و وسعت آن 
بیش از پنج کیلومتر است که از این جهت این دیواره در ایران بی نظیر است. 
دیواره بیستون با این ویژگی های بی نظیر یکی از قطب های صخره نوردی ایران 
محس��وب می شود که همه ساله سنگنوردان زیادی را از اقصی نقاط ایران و 
جهان به سوی خود جذب می کند. این دیواره در انتهای جنوبی شهر بیستون 
و همجوار آثار تاریخی باستانی بیستون که در لیست میراث جهانی یونسکو نیز 
به ثبت رسیده اند، می باشد. همچنین جنس سنگ های بیستون آهکی بوده و به 
همین دلیل بر اثر برخورد قطره های باران بسیار تیز هستند و صعود بر آن برای 
صخره نوردان بسیار دشوار است. تا کنون چندین مسیر مختلف سنگنوردی 
بر روی این دیواره گشایش شده است که در هر یك از مسیرهای یاد شده به 
طور تقریبی بین 15 تا 25 کارگاه وجود دارد که سنگ نوردان ایرانی در هنگام 

صعود به این دیواره عظیم از آن ها استفاده می کنند. 

برگزاری هفته فرهنگی ايران در دوحه 
مس��عود علویان صدر در گفتگو با 
میراث آریا با اش��اره به اقامت موقت 
در شهر دوحه پایتخت کشور قطر در 
مسیر بازگشت از کشور برزیل به ایران 
افزود: براساس مذاکره های انجام شده 
با سفیر کشور ایران در کشور قطر و 

مسئول فرهنگی این کشور، مقدمه های برگزاری هفته فرهنگی ایران در شهر 
دوحه پایتخت کشور قطر فراهم ش��د. وی از برگزاری هفته فرهنگی ایران 
در ش��هر دوحه با حضور هنرمندان صنایع دستی در 13 آبان ماه سال جاری 
خبر داد و گفت: برگزاری هفته فرهنگی زمینه ساز معرفی جامع کشورمان در 
زمینه های مختلف خواهد بود. این مقام مسئول اضافه کرد: در هفته فرهنگی، 
گروه های موسیقی، صنایع دستی، تئاتر، هنرهای موزه ای و سنتی به معرفی 

ایران از جوانب مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی خواهند پرداخت.
 

افزایش ناگهانی 30 درصدی بلیت هواپیما، 
تغییرهای محسوسی در تورهای داخلی و 
خارجی ایجاد می کند که به نفع سیس��تم 
گردشگری کش��ور نیس��ت. در صورت 
مشخص بودن زمان و میزان تقریبی افزایش 
قیمت، کار هماهنگی آس��ان تر می ش��د و 
ضربه کمتری به بدنه گردش��گری کشور 
وارد می شد. گردش و گردشگری همواره به 
ظاهر مورد توجه دست اندرکاران و متولیان 
این امر ق��رار دارد اما آن چنان که حرارت، 
ذات آتش است، برنامه ریزی، نظم و ثبات 
نیز جزو الینفك گردش��گری محس��وب 
می شود و خلل در هر یك زمینه ساز آسیب 

به بدنه گردشگری خواهد شد. 
ایج��اد تغییره��ای ناگهان��ی در ه��ر یك 
از حلقه ه��ای پیش��ین و پس��ین تورهای 
مس��افرتی، به مثابه وارد کردن ش��وک به 
سیس��تم گردشگری اس��ت که جبران آن 
زم��ان و هزینه باالیی در پی دارد و ش��اید 
سبب زمین خوردن برخی دست اندرکاران 
این حوزه شود؛ یکی از این موارد افزایش 
30 درصدی قیمت بلیت هواپیماها است 
که تازگی اتفاق افتاده اس��ت. گرانی بدون 
تخصیص زمان برای هماهنگی، در تورهای 
مسافران داخلی و نیز گردشگر خارجی که 
از مدت ها قبل کارهای برنامه ریزی و تعیین 

انجام  هزینه ه��ا 
شده است، ضرر 
»شبابی«  می زند. 
مدی��ر یک��ی از 
خدمات  دفات��ر 
معتقد  مسافرتی 
این  اول  اس��ت 
که زمان مناسبی 
ب��رای افزای��ش 
قیمت نب��وده و 
بع��د از آن میزان 
بس��یار  افزایش 

باال است: در حال حاضر با توجه به نحوه  
اطالع رسانی افزایش قیمت بلیت هواپیما، 
زنگ خور کم ش��ده و م��ردم کم تر تماس 
می گیرند. کس��انی که مراجعه می کنند از 
آشنایان هستند، در کل فروش خیلی پایین 
آمده. ش��بابی افزود: زم��ان افزایش قیمت 
نامناس��ب بوده، اگر در فصل س��فر یعنی 
مرداد و ش��هریور بود که مردم به هر حال 

می خواستند سفر کنند، بهتر بود ولی اکنون 
به راحتی از سفر صرف نظر می کنند. مسأله 
دیگر میزان افزایش است، 30 درصد خیلی 
زیاد اس��ت در حالی که پیش از این 7 یا 8 
درصد افزایش می یافت. در حالی که »ناصر 
گلدوست«، دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مس��افرتی ایران در مورد تأثیر این افزایش 
قیمت بر روی تورهای داخلی معتقد است: 
تأثیر چندانی ندارد زیرا تورهای داخلی با 
اتوبوس هس��تند، جز یك سری تورهای 
خاص که آن هم مسافر خود را دارد.«شبابی 
ضمن تأکید بر نامناسب بودن زمان و میزان 
افزایش، می گوید: »شاید این افزایش قیمت 
در برخی مسیرها مانند کرمان و یا شیراز که 
مس��افر خاص خود را دارد تأثیری نداشته 
باشد اما در مسیر کیش و مشهد تأثیرگذار 
است.  »مجتبی تهرانی«، مدیر دفتر خدمات 
مس��افرتی ضمن آن که معتقد اس��ت این 
افزایش قیمت تأثی��ر چندانی ندارد، افزود: 
قیمت پرواز نسبت به کشورهای همسایه 
ارزان اس��ت، از طرف دیگر به دلیل کمبود 
هواپیما نس��بت به جمعیت، هر قیمتی که 

تعیین شود مردم می خرند. 
وی در مورد تورها گفت: »س��ال جاری به 
علت نبودن پول، افت کاری داش��تیم زیرا 
می دانید س��فر در انتهای سبد خانوار قرار 
دارد و همچنین 
خاصی  جایگاه 
در بین خانواده ها 
ندارد در نتیجه به 
حذف  راحت��ی 
وی  می ش��ود. 
خص��وص  در 
تورهای خارجی 
ب��ر  داد:  ادام��ه 
تورهای  خالف 
داخلی، تورهای 
رش��د  خارجی 
داشته؛ به دلیل این که مردم حساب و کتاب 
می کنند و می بینند قیمت تور 4 روز و سه 
شب هوایی داخلی تفاوت چندانی با یك 
تور یك هفته ای خارج��ی ندارد، بنابراین 
به راحتی تور خارجی را انتخاب می کنند 
به مالزی و ترکیه می روند تا از س��ایر مزایا 
نیز اس��تفاده کنند و تنوعی نیز محس��وب 

می شود. 

91 ه��زار و 600 توریس��ت عرب تنها 
در فاصل��ه ش��ش ماه اول س��ال 2010 
از اتری��ش دیدار کرده ان��د. در پی این 
اس��تقبال، اعراب س��ومین عالقه مندان 
س��فر به اتریش و رونق بخش بازارهای 

این کشور شده اند. 
با افزایش بی سابقه تعداد توریست های 
ع��رب عالقمن��د به س��فر ب��ه اتریش 
ط��ی ش��ش م��اه اول س��ال ج��اری، 
توریس��ت های عرب به س��ومین گروه 
بزرگ توریست های خارجی در کشور 
اتریش مبدل شده اند. به گفته »کالوس 
ارنبراندن��ر« مدی��ر بازاریاب��ی بخ��ش 
خاورمیانه در دفتر توریس��م اتریش در 
دوبی تعداد توریست هایی که از منطقه 
خاورمیانه به کشور اتریش سفر می کنند 
ظرف شش ماه اخیر 21 درصد افزایش 
یافته و نزدیك ب��ه 100 هزار نفر برای 
اقامت ش��بانه در هتل های این کش��ور 
اق��دام کرده اند. به گ��زارش خبرگزاری 

رس��می ام��ارات تعداد توریس��ت های 
عرب که در س��ال 2009 از این کشور 
دی��دن کرده اند ب��ه می��زان 4/9 درصد 
کاهش داش��ته و در حدود 9/4 درصد 
نی��ز از تع��داد توریس��ت های متقاضی 
اقام��ت در هتل ه��ا کاس��ته ش��ده بود. 
وی یادآور ش��د که در س��ال های اخیر 
تعداد توریس��ت ها از کشورهای عرب 
به میزان 10 تا12 درصد رش��د س��االنه 
داشته است. از س��ال 2004 به بعد نیز 
ب��ه طور کلی تع��داد این توریس��ت ها 
ب��ه میزان 125 درص��د و از نظر اقامت 
ش��بانه در هتل ها به می��زان 100 درصد 
افزایش یافته است که رشد چشمگیری 
محسوب می ش��ود. سه کشور عربستان 
س��عودی، امارات و کوی��ت مهم ترین 
کش��ورهای اعزام کننده توریست به این 
کشو ر هس��تند و از این میان درحدود 
هفتاد درصد از آن ها در هتل های چهار 

یا پنج ستاره اقامت می کنند. 

زاينده رود
هنرمندان صنایع دستی ایران، برترین 
 آث��ار خ��ود را در پانزدهمین نمایش��گاه 
بین المللی صنایع دستی و سوغات میالن به 

نمایش می گذارند.
مع��اون صنای��ع دس��تی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 
با اشاره به اینکه نمایشگاه 13 تا 21 آذر با 
حضور هنرمندان صنایع دس��تی از سراسر 
دنیا برگزار می شود گفت: امسال در دومین 
دوره حضور ایران در نمایش��گاه، هش��ت 
هنرمند برتر که معاونت های صنایع دستی 

اداره های کل میراث فرهنگی اس��تان ها 
معرفی کرده اند، به میالن می روند.

تهمینه دانیالی، فضای نمایشگاهی اختصاص 
یافته به هنرمندان صنایع دستی کشورمان را 
120 مترمرب��ع اعالم ک��رد و گفت: هزینه 
غرفه، اس��کان و حمل بار برای هنرمندان 

ایرانی رایگان است.
وی تصریح کرد: هنرمندان برگزیده باید از 
شیوه های نوین بازاریابی همچون: معرفی 
نامه و شناس��ه کاال، لوح فش��رده و پایگاه 
اینترنتی اس��تفاده کنند و به زبان انگلیسی 

مسلط باشند.

زاينده رود
مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایع 
دستی کشور، از تدوین طرح مطالعاتی سند 
ملی توس��عه صادرات صنایع دستی خبر 
داد. احمد باالن با اش��اره به اینکه این سند 
ب��ا همکاری س��ازمان توس��عه و تجارت 
تدوین ش��ده اس��ت گفت: در س��ند ملی 
توسعه صادرات صنایع دستی، نقاط قوت و 
ضعف، همچنین فرصت ها و چالش های 
پیش روی این بخش مورد توجه قرار گرفته 

اس��ت. وی ارزیابی وضع فعلی صادرات 
صنایع دس��تی را از موردهای ارزیابی شده 
در سند برشمرد و گفت: عارضه یابی وضع 
صدور صنایع دستی مهم ترین موضوع سند 
است که سازمان توسعه و تجارت برای رفع 
آنها و بهره گیری از فرصت ها، پیشنهادهایی 
دارد. مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایع 
دستی کش��ور خاطرنشان کرد: از این سند 
برای تنظیم سند ملی جامع صنایع دستی، 

استفاده خواهد شد.

خبر

خانواده  و  شما  به  را  گرامیتان  خواهر  درگذشت 
تسلیت عرض می نمايیم. از خداوند متعال علو 
درجات برای آن مرحومه و صبر و بردباری برای شما 

خواستاريم.
روابط عمومی روزنامه زاينده رود

جناب آقای رشید غالمی 
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بال: 
ترس باعث 
شكست ميالن شد

ارغوان رضايي به 
دور دوم راه يافت

واکنش کرايف به 
اظهارات مورينيو 

  نویسنده انگلیس��ی فوتبال اسپانیا، علت اصلی شکست 
میالن برابر رئ��ال مادرید را ترس دانس��ت. »فیل بال« در 
س��ایت س��اکرنت با نگاهی تحلیلی به بازی بزرگ این دو تیم، 
پیروزی رئال مادرید را در سایه ترس میالن از این تیم توصیف 
کرد. وی در مقاله تازه منتشر شده خود با اشاره به بازی سرعتی 
رئال مادرید و نفوذهای ناگهانی خدیرا و رونالدو در قلب خط 
دفاعی میالن نوشت: سیستم 1-3-2-4 رئال مادرید برابر آرایش 
3-3-4 میالن، به خودی خود نشان از تاکتیك پیچیده مورینیو 
داش��ت چرا که این تیم هرگز با یك مهاجم حمله نمی کرد، اما 
بالفاصله پ��س از هر حمله این آرای��ش را به خود می گرفت 
و هافبك ه��ای تهاجمی می��الن در باتالق تغییر تاکتیك مادرید 
 اس��یر می شدند. در ادامه آمده است: نقش خدیرا در بازی سازی 
رئال مادرید انکار ناپذیر و بسیار اثرگذار است. فیل بال در ادمه 
نوشت: ترس، عامل اصلی شکست میالن بود و بازیکنانی نظیر 
پیرلو، سیدورف، زامبروتا و نستا باید در مورد اشتباه های فردی 
عجیب خود به هواداران خشمگین میالنی پاسخگو باشند. رئال 

مادرید با نتیجه دو بر صفر برابر میالن به پیروزی رسید.

اول  مرحله  در  پیروزی  با  فرانسه  ایرانی االصل  تنیسور 
مسابقه های تنیس آزاد لوگزامبورگ، به دور دوم رسید. 
آزاد  تنیس  رقابت های  اول  دور  در  رضایی  ارغوان 
غلبه  بارثل  مونا  بر  بر 4  و 6  بر 4  نتیجه 6  با  لوگزامبورگ 

کرد. 
تنیسور ایرانی االصل فرانسه از دوران اوج خود فاصله گرفته، 
اما با عملکردی خوب در اولین دور مسابقه ها به دور دوم 
چین  از  پنگ  شوای  با شکست  نیز  دمنتیوا  النا  کرد.  صعود 
که  حالی  در  رسید.  دوم  دور  به   6 بر  و7   5 بر   7 نتیجه  با 
دانیال هانتوچووا با نتیجه 7 بر 5 و 6 بر یك جیل کریباس 
امریکایی را از پیش رو برداشت. جولیا جورجز و جارمیال 
به دور دوم  تاتیانا گاربین  مینال و  با شکست مندی  گروث 
رسیدند. روبرتا وینچی از ایتالیا با نتیجه 6 بر 4 و 7 بر 6 بر 
سوفیا آرویدسون غلبه کرد و آرانتزا پارا سانتونجا با نتیجه 7 
ایوتا بنسوا  بر 5 و 6 بر 3 رومینا اوپراندی را شکست داد. 
پیروزی  به  مسابقه ها  اول  دور  در  نیز  فلیپکینز  کریستن   و 

رسیدند. 

 رئیس افتخاری پیشین باشگاه بارسلونا گفت: با وجود 
نبوده  تیم رویایی من  ادعای مورینیو، خوزه هرگز در 

است. 
به گزارش اسپورت کاتالونیا، یوه��ان ک���رایف در نشست 
خب�ری خود تصریح کرد: اگ��ر قرار باشد از میان گواردیوال و 
مورینیو یك نفر را انتخاب کنم، شك ندارم که گواردیوال بهتر 
 است. حتی ریکارد نیز به مراتب از مورینیو بزرگ تر و بهتر 

است. 
کرایف ادامه داد: مورینیو در زمان حضورش در بارسلونا یك 
مترجم و در رویایی ترین حالت یك تحلیل گ��ر نرم افزاری 
بود و هرگز در تصمیم گیری ه��ا دخالت نمی کرد. او بیهوده 
تالش می کند خود را به روزه��ای باشکوه بارسل��ونا و تیم 

رویایی من متصل کند.
لفظی  درگیری های  واسطه  به  روزها  این  بارسلونا  باشگاه 
نظر  به  بحرانی  میان ساندرو روسل و خوآن الپورتا  شدید 

می رسد. 

خبرها

گفتگو نورافکن

پژمان غفاری
مس��ابقه های جهان��ی »رزم آوران« ب��ا حضور 22 
کشور ایران، ایتالیا، سوئد، فرانسه، انگلیس، روسیه، ایتالیا، 
ژاپن، هلند، دانمارک، آلمان، آمریکا، التویا، یونان، تانزانیا، 
نیوزیلند، تایلند، چین، پرتغال، بلژیك، مراکش و کانادا از 
روز 13 آب��ان به مدت س��ه روز در اصفهان انجام خواهد 
ش��د. پویامنش رئیس هیأت رزم آوران استان اصفهان در 
این باره گفت: تیم های ش��رکت کننده در این رقابت ها 
از تیم های پرقدرت 5 قاره جهان هس��تند و این ورزش 
ب��ه طور کامل یك ورزش ایرانی اس��ت که پس از جنگ 
تحمیلی مورد توجه مس��ئوالن وقت سازمان تربیت بدنی 
قرار نگرفت و حمایتی در این زمینه انجام ندادند. پویامنش 
 در م��ورد هزینه این مس��ابقه ها توضیح داد: به درس��تی

 نمی دانم هزینه این رقابت ها چقدر است ولی فکر کنم 
بین 100 میلیون تا 200 میلیون تومان باش��د و باید این را 
اضافه کنم که ورزش��کاران شرکت کننده در مسابقه های 
رزم آوران در هت��ل ملك اس��کان خواهند داش��ت. وی 
تیم های ایران را مدعی قهرمانی دانست و افزود: تیم ملی 
الف و ب کش��ورمان در آمادگی کامل به س��ر می برند و 
بدون ش��ك ای��ن دو تیم مقام های اول و دوم را کس��ب 
خواهند کرد. در دوره گذشته نیز تیم ملی ایران در سکوی 
نخس��ت ایستاد؛ آلمان و روسیه هم به ترتیب دوم و سوم 
ش��دند. وی ادامه داد: در تیم ملی کشورمان یك اصفهانی 
ب��ه نام مرتضی عظیمی در وزن )100- ( کیلوگرم حضور 
دارد که عضو باش��گاه تختی اس��ت که امیدواریم نماینده 

شایسته ای برای کشورمان باشد.

كروندی، داور پيشكسوت اصفهانی 
درگذشت

احتمال رويارويی سپاهان 
و پرسپوليس در دور يک چهارم نهايی 

استان  فوتبال  هیأت  داوران  کمیته  سابق  رئیس  کروندی  حسن 
اصفهان، سه شنبه شب بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. 
وی از بازنشستگان آموزش و پرورش و داور بازنشسته ملی به حساب 
می آمد که طی هشت سال گذشته، چهار سال مسئولیت کمیته داوران 
هیأت و چهار سال در واحد نظارت و امور پیشکسوتان هیأت فوتبال 
استان اصفهان فعالیت داشت. کروندی سال های زیادی به عنوان ناظر 
داوری و نماینده فدراسیون در مسابقه های مختلف حضور داشت و روز 
سه شنبه و در آخرین دیدار، ناظر دیدار تیم های فوتسال ساحلی شیراز و 
دریانوردان ساحلی بوشهر در شیراز بود که بعد از بازگشت به اصفهان، بر 
این  تاب  همان شب  که  الزهرا شد  بیمارستان  راهی  قلبی  عارضه  اثر 

بیماری را نیاورد و دعوت حق را لبیك گفت. 
روزنامه زاینده رود ضایعه درگذشت این استاد پیشکسوت و خدوم را به 
خانواده و بازماندگان آن مرحوم و جامعه ی ورزش استان تسلیت عرض 

می نماید.

رقابت های جام حذفی فوتبال کشور پیگیری شد و دو تیم فوالد 
نطنز و سپاهان با پیروزی های سه گله برابر رقبا، راهی دور یك 
هشتم نهایی این مسابقه ها شدند. تیم سپاهان که موفق شد با شکست 
ماشین سازی، جواز حضور در این مرحله را بگیرد، باید در دور بعد به 
مصاف راه  آهن برود. جالب اینکه سپاهان اگر بتواند از سد راه آهن عبور 
کند و از طرف دیگر پرسپولیس موفق به شکست داماش گیالن شود، 
مصاف بسیار حساس سپاهان و پرسپولیس در مرحله یك چهارم نهایی 

بسیار جذاب خواهد بود. 

ورزش

سيامک سپندار
حس��ن اش��جاری، هافب��ك بداخ��الق 
اس��تیل آذین که هفته گذش��ته به خاطر 
فحاش��ی  از باشگاه اس��تیل آذین اخراج 
شد، نسبت به اینکه صدا و سیما، صدای 
سخنان رکیکش را قطع نکرده به شدت 
انتقاد کرده و گفته 90 دقیقه از کس��ی که 

نمی شناختم فحش شنیدم.
خ��وب، نمی دونم چ��ی باید ب��ه آقای 
اش��جاری بگم؛ آخه به یه اس��وه اخالق 
و ادب که نبای��د چیزی گفت: صحبت 
من با مسئوالن صدا و سیماست؛ آقا این 
چه وضعش��ه؟ بازیکن دوست داره هر 
حرفی که دلش خواست داخل زمین به 
همه بزنه؛ چه معنی داره شما صدای این 
بازیکن رو پخش می کنین؟ آخه این چه 
فرهنگیه؟ اگه قرار باش��ه این وضع ادامه 
پیدا کنه که دیگه کسی نمی تونه تو فوتبال 
زندگی کنه! آخه ش��ما ی��ه بازیکن مثال 
بزن که فحش به کار نبره! وای ببخشید؛ 

زیاده روی کردم!
از همین حاال به مس��ئوالن صدا و سیما 
توصی��ه می کنیم ت��ا زمانی ک��ه لیگ به 
جاهای حساس��ش نرسیده، دستگاه های 
خ��ود را تغییر ب��دن و از ح��اال به فکر 
ایجاد یه چند تا ش��غل جدید در شبکه3 
باشند؛ به فرض کسی که حواسش باشه 
به محض شنیدن فحش، صدای بازیکنا 

رو قطع کنه، ی��ه نفر برای زمان هایی که 
خدای نکرده!! برای لباس بازیکنا اتفاقی 
میوفته دست به شطرنجش خوب باشه، 
یا کسی که بعضی حرکات بازیکن ها رو 
سانسور کنه، تازه تو سال همت مضاعف 

اشتغال زایی هم شده!
6 سالگی

کاظمی، سرپرس��ت جدید هیأت کاراته 
اس��تان اصفهان در اظهار نظر جالبی در 
م��ورد اینکه چرا مدی��رکل تربیت بدنی، 
 پس��ت ب��ه ای��ن مهم��ی را ب��ه او داده 
س��الگی   6 از  را  کل  مدی��ر  گفت��ه: 

می شناسم!
اول بای��د به خاطر خالقیت آن خبرنگار 
در انتخاب تیتر به واقع خسته نباشید بگم 
و بعد از آن یه هشدار به مسئوالن ورزش 
استان بدم! اگه قراره از فردا هر کسی که 
از بچگی با اونا دمخور بوده بیاد و دستشو 
در یکی از هیأت ها بند کنه که وضعیت 

ورزش استان رو به قهقرا میره!
ش��ما فک��ر کن ب��ه فرض بق��ال محل، 
آرایش��گر محل، عباس آقا سبزی فروش، 
راننده سرویس اتوبوس بچه هات، شوهر 
خواهر عموی دوست خانمت، دوست 
خان��م بچه ها و... بی��ان و هیأت های ما 
رو در دس��تان خودش��ون بگی��رن؛ اون 
وقت بی��ا ببین عجب رش��دی داره این 
ورزش اس��تان؛ البته نمی خ��وام انتقادی 
ب��ه انتصاب ه��ای جدی��د اداره کل! که 
 البته ب��ه هیچوجه ه��م خانوادگی نبوده 

بکنم!

تيم ملی
قضیه از این قراره که جان واریو، هافبك 
برزیلی س��پاهان که انگار بعد از 4 سال 
خیلی در ایران بهش خوش گذشته اعالم 
کرده که من هم دوس��ت دارم برای تیم 

ملی ایران بازی کنم!
ما که نفهمیدیم قضی��ه از چه قراره، این 
تیم ملی که همه ایرانیا از اون فراری اند، 
هر روز داره مهره های جدیدی می گیره و 
خارجی ها رو به جمع بازیکنای خودش 
اضاف��ه می کن��ه! البته این دفعه ش��انس 
آوردیم که جنس��مون چینی نیس��ت و 

حداقل برزیلیه!
خدا رو چه دیدید؛ شاید چند وقت دیگه 
کاکا و مسی هم التماس افشین قطبی رو 
بکنن که اونا رو حداقل تو لیست 18 نفره 
قرار بده که تو یه تیمی دستشون بند بشه!

خوش می گذره!
كفاشيان: اگر خوش بگذرد باز هم 

رئيس فدراسيون می شوم
هه هه هه هه!!! 

فکرش رو بکنید! اون قیافه همیشه خندان 
رئی��س فدراس��یون رو هم ت��و ذهنتون 
بیاری��د؛ به اینک��ه بعد از ه��ر کلمه هم 
فوران احساس های علی آقا در ریسه ها 
و خنده ه��ای ممتدش تخلیه میش��ه هم 
بیندیشید؛ خوب حاال اگه از خنده روده بر 
نشدید به یه دکتری چیزی مراجعه کنید!

 نقش جهان
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان که این 
روزها هر چه برسه در مورد نقش جهان 

حرف می زنه گفته موفقیت های ذوب آهن 
باید مسئوالن کشور را به فکر ورزشگاه 

نقش جهان بیندازد.
باید به عرض عباس  آقای حاج رسولیها 
برسونیم با این اخالقی که من از مسئوالن 
محترم ورزشی سراغ دارم، اگه چند روز 
دیگه صحبت از ورزشگاه نقش جهان رو 
غدغن نکنن به واقع باید بریم کالهمون 
رو بندازیم هوا؛ آخ��ه مرد مؤمن، نونت 
کمه؟ آبت کمه؟ چ��ی کار داری که هی 
گیر میدی به این ورزش��گاه؟ خوب بده 
مس��ئوالن محترم پایتخت میخوان برای 
ش��هر اصفهان که آثار باستانی نداره، یه 
اثر تاریخی به جا بزارن؟ بعد می گن چرا 

ورزش ایران پیشرفت نمی کنه!
 گردن داور

پرویز مظلومی، سرمربی تیم استقالل که 
انگار از بردش مقابل پرسپولیس بدجوری 
هیجان زده ش��ده و خوشی زیر دلش زده 
گفته: اگر به پرسپولیس می باختیم آن را به 

گردن داور نمی انداختم!
خدایی��ش این دیگه از آن حرفا بودا؛ تیم 
با 3 تا اختالف گل برده، بعد س��رمربی 
و بازیکنای تیم همه تقصیرا رو به گردن 
داور میندازن، حاال تیمی مثل اس��تقالل 
بازی رو ببازه، بعد پرویزخان همین جور 
مثل یه بچه س��ر به  راه بیاد بش��ینه و به 
هیچوجه اعتراض نکنه؟ چی می گی؟ از 
قدیم گفتن شتر در خواب گه دم می زند 
بعد از سیاهی به کنعان دودش از کنده باال 

بره پایین بیاد یه توپ دارم قلقلیه! بعله!

حرف زشت
سجاد خالدان ورزشکار 
ضمن  اصفهانی  نابینای 
ط����الی  نش����ان  کسب 
مسابق��ه ه���ای پاورلیفتینگ 
قه��رمانی جه���ان، م�وفق به 
شکست رکورد جهان نیز شد. 
تیم ملی پاورلیفتینگ نابینایان 
در 3 وزن با حضور 4 نماینده 
مسابقه های  نخست  روز  در 
جهانی ترکیه، صاحب 8 مدال 

طال شد.
ترکیه،  2010 جهان  قهرم���انی  مسابقه ه���ای  از  روز  نخستین   در 
وزنه برداران نابینای کشورمان با حضور 13 کشور و 85 ورزشکار در 
شهر قهرمان ماراش ترکیه به رقابت پرداختند. ملی پوشان نابینا وکم 
بینای ایران در 3 وزن 56،60 و 67/5 کیلو گرم با 4 نماینده توانستند 
یك مدال طال و 3 نقره در پاور لیفتینگ و یك مدال طال و یك  نقره و 
2 برنز در پرس سینه، کسب نمایند. سجاد خالدان ملی پوش اصفهانی 
در دسته 56 کیلوگرم ضمن گرفتن 2 مدال طال در پاورلیفتینگ و پرس 
سینه توانست در حرکت اسکوات 5 کیلو گرم و در حرکت پرس سینه 
2/5کیلو گرم و در مجموع 20 کیلوگرم، رکورد جهانی که در اختیارش 
بود را ترقی دهد. جواد قانع دیگر نماینده ایران در وزن 56 کیلو گرم 
در پاورلیفتینگ، صاحب مدال نقره و در پرس سینه نیز به مدال نقره 
دیگری دست یافت. همچنین در دسته 60 کیلوگرم نیز حجت حمیدی 
اما در وزن 67/5 پایان داد.  به کار خود  برنز در پرس سینه   با مدال 

کیلو گرم هم سید هادی حسینی در پاور لیفتینگ مدال نقره و در پرس 
سینه مدال برنز این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.

س��رمربی تیم ملی کب��دی بانوان گفت: برای رس��یدن به عنوان 
 قهرمان��ی در گوانج��و، تم��ام ت��وان خ��ود را به کار بس��ته ایم. 
اعظ��م مقصودل��و با بی��ان اینکه اردوی مش��ترک با تی��م ملی کبدی 
س��ریالنکا بسیار مفید بود، اظهار داشت: ملی پوشان زیر نظر کادر فنی 
ه��ر روز صب��ح و بعد از ظهر ب��ه تمرین های بدنس��ازی و تاکتیکی 
پرداختن��د و در 3 دی��دار تدارکات��ی با تیم ملی س��ریالنکا این تیم را 

قاطعانه شکست دادیم. 
وی از ژاپن و هندوس��تان ب��ه عنوان رقبای اصلی ای��ران در گوانجو 
ن��ام ب��رد و خاطر نش��ان کرد: رقی��ب اصل��ی ای��ران در گوانجو تیم 
هندوس��تان به عنوان قدرت برتر آس��یا اس��ت و ژاپن نیز تیم خوبی 
ب��ه این رقابت ها اعزام می کند. س��رمربی تیم ملی کبدی بانوان با بیان 
اینک��ه تم��ام توان خود را در گوانجو برای رس��یدن ب��ه فینال به کار 
بس��ته ایم، تصریح کرد: ملی پوش��ان با انگیزه باال تمرین می کنند و در 
 بازی با سریالنکا نیز نشان دادند که آماده حضور در این رویداد بزرگ

هستند. 
مقصودلو در خصوص ش��رایط تیم ملی کبدی ساحلی جهت حضور 
در مس��ابقه های آسیایی مس��قط عمان اظهار داشت: در حال حاضر 
تمام توان خود را برای حضور موفقیت آمیز تیم ملی کبدی س��النی در 
گوانجو گذاشته ام، پس از این رقابت ها باید تمام تمرکز خود را برای 

حضور در مسابقه های آسیایی مسقط عمان به کار ببندیم.

مسابقه های پاورليفتينگ قهرمانی جهان
ركوردشكنی ورزشكار اصفهانی 

تيم ملي بانوان كبدي كار در انديشه 
قهرماني گوانجو

پژمان سلطانی
درب��ی 69 پایتخ��ت کم کم دارد ب��ه خاطره ها می پیوندد. 
آبی پوشان تهرانی با تك گل کاپیتان خود )فرهاد مجیدی( 
بیس��ت و یکمین ب��رد خ��ود را مقابل پرس��پولیس تهران 

جشن گرفتند اما گزارش��گر این دیدار مزدک میرزایی بود 
که همه او را یك پرسپولیس��ی دو آتیشه می دانند، در این 
مس��ابقه با تیکه ها و متلك های خود به بازیکنان استقالل، 
ناراحت��ی بینن��دگان تلویزیونی که طرفدار تی��م پیروز این 
 بازی بودند را برانگیخت تا اینکه در برنامه تلویزیونی 90 ، 
عادل فردوس��ی پور مجری توانمند ای��ن برنامه که قبل از 
شهرآورد تهران عنوان می کرد که نه طرفدار آبی و نه قرمز 
است، به دلیل متلك های همکارش به تیم مورد عالقه اش 
)اس��تقالل( برای پرسپولیسی ها س��نگ تمام گذاشت و به 
نوعی مزدک میرزای��ی را فیتیله پیچ کرد و زمانی که بحث 
داوری این بازی رسید، گل معروف محمد نوری که توسط 
کریمی کمك دوم مس��عود مرادی آفس��اید گرفته شده به 
محمود خوردبین )سرپرست پرسپولیس( گفت: وقتی پرچم 
مرتضی کریمی به نشانه آفساید باال رفت، مدافعان استقالل 
ایستادند و در برگشت تالشی از خود نشان ندادند که محمد 
نوری به توپ ضربه زد. پس بازیکن پرس��پولیس گل نزده 
 که این چند روزه باخت را به گردن کمك داور می اندازید. 
فردوس��ی پور حتی به خوردبین یادآوری کرد که چند سال 
پیش مهدی پاش��ازاده یك گل برای اس��تقالل وارد دروازه 
پیروزی ک��رد که کمك داور مثل همین صحنه پرچم خود 

 را ب��اال برد و گل پاش��ازاده را مردود اعالم کرد و حتی گل 
س��هراب انتظاری مهاجم سابق پرس��پولیس که در شرایط 
آفساید به ثمر رس��ید را به رخ سرپرست پرسپولی کشید. 
بحث اینجا تمام نشد که هوشنگ نصیرزاده کارشناس داوری 
خطای حسین بادامکی و دقیقه 28 را محرز دانست و تأکید 
ک��رد که مرادی بای��د در این صحن��ه کارت زرد دوم را به 
 بادامکی نشان می داد که عادل خان فردوسی پور به خوردبین 
گفت: حاال چه صحبتی دارید که سرپرس��ت پرس��پولیس 
 پاس��خ داد که گل ما را بدهید و بازیکن ما را اخراج کنید و 
فردوسی پور در جوابش با خنده گفت: اگر بادامکی اخراج 
می ش��د ممکن بود 6 گل دریافت می کردی��د و در پایان 
صحبت هایش با سرپرس��ت قرمزپوشان، شیث رضایی را 
لیاقت کاپیتانی پرسپولیس ندانست بعد از این ارتباط تلفنی 
به س��راغ دوربین نود رفت که در این تصاویر خوش��حالی 
هواداران استقالل را در سراسر کشور نشان داد و تأکید کرد 
که آبی پوشان در ایران دارای هواداران پرشوری هستند که 
از این پیروزی بسیار شادمان شدند و با این کار می خواست 
روی همکارش مزدک میرزایی قرمزدوست را کم کند با این 
برنامه همگان فهمیدند که عادل یك استقاللی دو آتیشه است 
که به هیچوجه مایل نیست دیگران بازیکنان این تیم را زیر 

سئوال ببرند. پیروزی استقالل مقابل پرسپولیس آنقدر برایش 
شیرین بود که حتی مسابقه پیامك این برنامه را به جای اینکه 
به بازی الهالل عربس��تان و ذوب آهن اختصاص بدهد، به 
دیدار سرخابی های پایتخت اختصاص داد و در 210 دقیقه 
برنامه تلویزیونی تنها 10 ثانیه آن هم گذرا به مس��ابقه مهم 
ذوب آهن در دور برگش��ت رقابت های جام باشگاه های 
آسیا مقابل نماینده عربستان اشاره کرد که این موجب خشم 

مسئوالن ذوب آهن و طرفداران این تیم شد. 
به عادل خان باید بگوییم که اگر استقالل یا پرسپولیس در 
این مرحله مس��ابقه های جام باش��گاه های آسیا بودند آیا 
 ش��ما در برنامه 90، 10 ثانیه به آنه��ا اختصاص می دادید. 
عادل خان ش��ما به عنوان یك ایرانی باید برای همه تیم ها 
عادالنه رفتار کنید تنها استقالل و پیروزی تیم های کشور ما 
نیس��تند ذوب آهن به عنوان نماینده کشورمان در عربستان 
حضور داشت و برای روحیه بازیکنان این تیم حداقل عادل 
خان می توانست تمرین های آن را نمایش دهد که این کار 
را انجام نداد و شمش��یر را برای مزدک از رو بس��ت و در 
روزهای آینده باید منتظر اعتراض پرسپولیسی ها به مجری 
90 بود همانطور که هواداران استقالل از چگونگی گزارش 

یك طرفه مزدک میرزایی خشمگین بودند.

طوفان عادل پس از گزارش مزدک
عادل، مزدك را فیتیله پیچ کرد

سيامند پويا منش: 
تيم های ملی ايران بدون 
شک اول و دوم می شوند 

مسئوالن کمیته های جودو مشخص شدند! اصغر قلندری
جای بس��ی خوش��حالی است که س��رانجام 
انتقادهای س��ازنده و از سر دلسوزی خبرنگار 
 م��ا اثربخش ش��د و س��ید رض��ا رفی��ع زاده 
)رئیس هیأت جودو اس��تان( با کنار گذاش��تن 
مدیری��ت قائم به فرد خود دس��ت از لجاجت 
برداش��ت و با تش��کیل جلس��ه ای مسئوالن 
کمیته های زیرمجموعه خود را مشخص نمود.

این جلسه در تاالر افتخارات سرای ورزشکاران 
اصفهان تش��کیل ش��د و رئیس هیأت جودو 
اس��تان در جمع مربی��ان، داوران و تعدادی از 
پیشکسوتان مرد، طی سخنانی از حاضران در 
جلسه خواس��ت انسجام و همدلی پیشه کنند 
و دس��ت در دست هم برای ارتقای سربلندی 
ورزش جودو کوشا باشند. سید رضا رفیع زاده 
سپس به معارفه مسئوالن برخی از کمیته های 
خ��ود پرداخت و از معرفی ارکان اصلی هیأت 
)نایب رئیس، دبیر، مس��ئول کمیت��ه مربیان و 

مسئول کمیته مسابقه ها( خودداری نمود!
شایان ذکر اینکه پس از گذشت سال ها، عاقبت 
رضایت داد شهر اصفهان نیز دارای استقالل و 
رئیس جداگانه ای ش��ود هر چند به صورت 
س��وری و بدون ابالغ و حکم رس��می! ضمن 
اینکه به گفته برخی از پیشکسوتان حاضر در 
جلس��ه، تنی چند از این مسئوالن انتصابی در 
کمیته ها، مانند کمیته انضباطی از زرین شهر، 
امور شهرس��تان ها از فالورجان، پیشکسوتان 
از ش��اهین ش��هر، آزمون از خمینی ش��هر و 
اس��تعدادیابی که در گذشته هم در کمیته های 
یاد شده مغلوب شده و کارنامه خوبی از خود 
بر جای نگذاشته اند و هر یك به دالیلی قادر 
به فعالیت نبوده اند؛ دوباره بنا بر خواسته رئیس 

هیأت در پس��ت های خود باقی مانده اند! این 
منتق��دان اظهار می داش��تند که اگ��ر قرار بود 
تحول��ی در هیأت جودو ص��ورت بگیرد چرا 
از کارشناس��ان و متخصصان و افراد دلسوز و 
کار بل��د دعوت به عمل نیام��ده بود. این افراد 
اگر می توانس��تند در دوره های گذشته کاری 
صورت می دادند. به واقع اگر بیل زنند بروند 
باغچه خودش��ان را بیل بزنند که با وجود دارا 
بودن س��الن و تاتامی حتی یك هنرجو تربیت 
نکرده اند و بازدهی خوبی را نداش��ته اند! آنها 
معتقدند: کسی که از ورزش کناره گیری کرده 
و به کس��ب و کار پرداخته، چگونه می تواند 
به ح��ال جودو مفید واقع ش��ود. ما به افرادی 
نیاز داریم که وقت بگذارند در طول برگزاری 
مس��ابقه ها و کالس های آموزش��ی حضور 
فیزیکی داشته باشند و از اتباع خارجی نباشند. 
مثل مسئول کمیته آزمون که متولد کشور عراق 
اس��ت و تخصصی در زمینه آزمون ندارد و با 
کمیته آموزش در گذش��ته هم ناهماهنگ بوده 
و مش��کل های فراوانی را به بار آورده اس��ت! 
همین افراد بر این باورند که اس��تاد حیدرعلی 
شجاعی )بنیانگذار ورزش جودو( در اصفهان 
و چند استان دیگر با تجارت و تخصص باالیی 
ک��ه دارد در ارکان اصلی هیأت می تواند مثل 
گذشته منشأ خدمت های ارزشمندی برای رشد 
و تعالی جودو استان باشد که متأسفانه با وجود 
میل باطنی رئیس هیأت به عنوان مسئول کمیته 
دفاع شخصی منصوب گردیده که در شأن این 
پیر دبیر جودو نیس��ت! اما در کمیته داوران نام 

استاد سید همایون طبایی به چشم می خورد که 
از استادان و مدرسان خوشنام فدراسیون جودو 
کشورمان اس��ت و مورد تأیید بیشتر قریب به 
اتف��اق قرار گرفت. همچنین در کمیته کاتا، بار 
دیگ��ر به نام مجتبی باجالن ک��ه از قهرمانان و 
مدال آوران جهانی کاتا هستند برمی خوریم که 
در پست خود باقی ماند. امیدواریم این جوان 
برازنده با در نظر گرفتن اخالق و خصلت های 
پهلوانی، احترام به پیشکس��وتان و بانوان را در 
دس��تور کار خود قرار دهد تا قهرمان محبوب 
خانواده جودو باشد. آخرین نفری که مورد انتقاد 

کارشناسان و دست اندرکاران جودو استان 
قرار گرفته مسئول کمیته فرهنگی است که 
از مس��ئوالن جوجیتسو به شمار می آید و 

در گذش��ته که عهده دار این مسئولیت بوده 
از وی شکایت های فراوانی به کمیته انضباطی 

فدراسیون رزمی شده است. به هر تقدیر 
قدم اول برداشته شده و آرزو می کنیم 
گذش��ته به دس��ت فراموشی سپرده 
شود و همانطور که رئیس هیأت در 
آغاز جلسه اشاره داشتند دوستی، 
رفاقت، هدلی، انسجام و هماهنگی 
الزم به عمل بیاید و ما در آینده ای 

نزدیك ش��اهد پیش��رفت گس��ترده و 
چش��مگیری در ورزش جودو اس��تان پهناور 

اصفهان باشیم و جای انتقادی باقی نماند.
مسئوالن کمیته ها به شرح ذیل معرفی شدند:

1 – ش��لتوکی از زرین ش��هر، مسئول کمیته 
انضباطی. 2- یداله صالحی از فالورجان، مسئول 

کمیته شهرستان ها. 3- احمد رضا محمدی از 
شاهین شهر، مسئول کمیته پیشکسوتان. 4- استاد 
حیدر علی شجاعی از فوالدشهر، مسئول کمیته 
دفاع ش��خصی. 5- مجتبی باجالن از اصفهان، 
مس��ئول کمیته کاتا. 6- س��ید همایون طبایی، 
مس��ئول کمیته داوران. 7- جمش��ید وحید از 

اصفهان، مسئول کمیته آموزش. 8- قاسم شاه 
سنایی از خمینی ش��هر، مسئول کمیته آزمون. 
9- علیرضا ملکوتی نسب از اصفهان، مسئول 
کمیته فرهنگی و محمد کریمیان از زرین شهر، 
مسئول کمیته استعدادیابی. همانطور که اشاره 

شد مس��ئ���والن 
کمیت�ه ه��ای 
برنام��ه ریزی 
ارزش��یابی،  و 
مسابقه ه�ای 
و  م��ربی��ان 

همچنی��ن 
نایب رئیس 
در  دبیر  و 

پرده ابهام باقی 
ماندند!
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مركزی، طبقه اول
پنج شنبه 29مهر1389/ 13 ذالقعده1431/شماره Thursday 21  October 2010       375)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

حضرت رسول)ص(:
 نهايت كمال، فهم در 
 دين و صبر بر مصيبت 
و اندازه گيری در خرج زندگانی 
است.

مروری بر عملكردهای مهم اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان

استاندارد سازی محصوالت و خدمات در اصفهان به سرعت پیش می رود

مهدی رفائی
غالمحسین حسینی )مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان( در نشست خبری ویژه هفته استاندارد در 
محل مؤسسه فرهنگی و مذهبی اهل البیت )ع(، از استاندارد 
سازی محصوالت و خدمات و سرعت اجرایی آن در استان 
سخن گفت. وی همچنین اظهار داشت: در یکسال گذشته 
715 مورد اخطار، تذکر، اعالم جرم و پلمب در خصوص 
گزارش های عدم مطابقت با استاندارد انجام شده است که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این تعداد 520 
مورد بوده، رشد شایانی داشته است. وی با اشاره 
در خصوص  گانه  استاندارهای 32  تدوین  به 
در  بازدید  مورد  هزار  از  سازی،  ساختمان 
ساختمان های در حال ساخت خبر داد و 
گفت: اداره استاندارد به دلیل نظارتی 
بودن و برخورد قانونی، همیشه 
مورد انتقاد بوده، ولی فعالیت 
نظارتی  تنها  اداره  این 
است و برخوردی 
این  در  و  نبوده 
مراسم  در  راستا 

بزرگداش���ت روز جهانی 
شرکت   23 از  استاندارد، 
واحد نمونه استاندارد و نیز 
در  برتر  و  نمونه  مدیر   9
محصوالت  کیفیت  کنترل 
استان تقدیر می شود. مدیر 
تحقیقات  و  استاندارد  کل 
صنعتی اصفهان اضافه کرد: 
و  استانداردسازی  اولویت 
صنایع  با  قانونی  برخورد 
که  است  محصوالتی  و 
اجباری  استاندارد  دارای 
هستند و موردهای خاص 
و دارای وضعیت استاندارد 
غیر اجباری تنها در صورت 
بروز بحران های اجتماعی، 
بهداشتی و... مورد بازبینی 
قرار  دقیق  کارشناسی  و 
این  بروز  در  و  می گیرد 
بحران ها به طور قطع اداره 

استاندارد وارد عمل خواهد شد.
در  و خصوصی سازی  كاهش تصدی گری دولتی 

استاندارد
غالمحسین حسینی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان در خصوص کاهش تصدی گری دولتی گفت: 
است؛  نظارتی و حاکمیتی  امری  استاندارد چون  مورد  در 
واگذاری آن در آخرین گام های خصوصی سازی قرار دارد. 
ولی در این راستا در اداره استاندارد استان، 140 آزمایشگاه 
همکار تأیید صالحیت شده اند که با توجه به وجود 1100 
مورد از این آزمایشگاه ها در کل کشور، این رقم چشمگیر 
است. وی از مشکل های خصوصی سازی در بخش استاندارد 
به مشکل های نظارتی بعدی بر واحدهای متصدی اشاره کرد 
و گفت: تاکنون در مورد همین 140 مورد واگذاری خدمات 
و همکاری نیز مشکل های نظارتی و کنترلی وجود داشته 
که طبق گزارش ها تاکنون چند واحد این آزمایشگاه های 
قرار  پلمب  و  تنبیه  مورد  استاندارد  و  کیفیت   کنترل 
گرفته اند. وی تشکیل واحد نظارت بر اصل 44 در اداره 
استاندارد اصفهان را دستاوردی در توسعه این امر و نظارت و 

کنترل بر واگذاری های بخش استاندارد قلمداد کرد.
65 درصد استانداردسازی صنعت طالی كشور در 

اصفهان بوده است
غالمحسین حسینی )مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
اصفهان( با بر شمردن اصفهان به عنوان قطب مهم طالسازی 
کشور ابراز داشت: در این راستا تاکنون 70 واحد طالسازی 
اصفهان پروانه استاندارد گرفته اند که با توجه به 110 پروانه 
صادره در کل کشور، این رقم معادل 65 درصد استاندارد سازی 
این صنعت در کل کشور است. وی همکاری نهادهای دولتی 
و بافت سنتی طالفروشی ها و نیز فاقد کد شناسایی بودن 
این محصول ها را حلقه های گمشده استاندارد طال دانست 
و تصریح کرد: تنها 1150 واحد طالسازی در کل کشور کد 
شناسایی محصول دارند، اما در استان اصفهان با وجود این 
مشکل روند نظارتی و کنترلی به خصوص بر آزمایشگاه های 

عیارسنجی و کنترل کیفیت طال اعمال می شود.
لوازم  بازار  بر  استاندارد  اداره  نامحسوس  نظارت 

خانگی استان اصفهان
مدیرکل استاندارد، از اجرای طرح »طالها« در یکسال گذشته 
به طور موفقیت آمیز و مثبت یاد کرد و ابراز داشت: در این 
راستا 4500 قلم کاال به طور نامحسوس از بازار خریداری 
با  اطمینان  ضریب  تا  است  گرفته  قرار  آزمایش  مورد   و 
 نمونه برداری کامل شود. وی همچنین از استانداردسازی 
900 قلم کاالی تولیدی لوازم خانگی در استان اصفهان خبر 
داد و اضافه کرد: 15 قلم کاالی برقی خارجی که در بازار 
اصفهان شایع شده بودند از قبیل LCD ها، پرینتر خارجی، 
ماکروفر و.... از بازار خریداری شده و مورد آزمایش قرار 
گرفتند و در این خصوص موارد و گزارش های مشکوک و 
مورد دار جهت کنترل مبادی ورودی به اداره مبارزه با قاچاق 

کاال، ارجاع شده است.
گام بلند اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی اصفهان: 

استاندارد سازی تجهيزات پزشكی 
غالمحسین حسینی با اعالم ورود این اداره به استاندارد سازی 
تجیهزات پزشکی و بیمارستانی، این کار را با مقاومت کردن 
مدیریت درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی در اوایل 
کار و مخالفت ایشان ارزیابی کرد که در ادامه با بروز برخی 
حادثه ها و بحران های بهداشتی و بیمارستانی نظیر استاندارد 
نگهداری  دستگاه های  نیز  و  شوک  دستگاه های  نبودن 
کودکان نارس، ضرورت این امر و برداشتن گام های بلند 
در استانداردسازی تجیهزات پزشکی ضروری شد. مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان بر لزوم تداوم 
این امر بر اساس ضرورت های پزشکی و حقوق شهروندی 

تأکید کرد.

كنترل استاندارد پمپ 
بنزين ها به طور كامل 
كل  اداره  دست  در 
است���اندارداست���ان 

است.
و  است���اندارد  م��دیرکل 
استان  صنعتی  تحقیقات 
اصفهان، عملکرد این اداره 
کل در قبال استاندارد سازی 
و نظارت بر پمپ بنزین ها 
را یادآور شد و اظهار داشت: 
در اوایل، طرح با مخالفت 
شرکت فرآورده های نفتی 
رو به رو شد. ولی در ادامه 
با جامعیت این طرح انجام 
شد و طی دو سال امر کنترل 
و نظارت به طور مشارکتی 
با شرکت نفت و در یکسال 
گذشته به طور کامل به اداره 
استاندارد و تحقیقات  کل 

صنعتی استان اصفهان سپرده شده است.
به دليل عدم مطابقت های استاندارد بهداشتی؛ 
توصيه  كالباس  و  سوسيس  محصوالت   مصرف 

نمی شود
که شرکت های  مطلب  این  تأیید  با  غالمحسین حسینی 
تولیدی سوسیس و کالباس استان اصفهان از بهترین های 
کشور هستند اضافه کرد: استانداردسازی دستگاه های این 
دلیل  به  انجام است، ولی  به سرعت در حال  کارخانه ها 
عدم استفاده صحیح از این دستگاه ها و استفاده مواد اولیه 
نامرغوب در برخی کارخانه ها و نیز به دلیل صنعتی بودن 
سیستم تولیدی و عدول برخی شرکت ها از استانداردهای 
بهداشتی، به طور کلی استفاده از این محصوالت به شهروندان 

توصیه نمی شود.
در  شده  پلمب  بازی  شهر   6 سازی   استاندارد 

استان اصفهان
شهر  در 6  آن  خوب  روند  و  استانداردسازی  از  حسینی 
بازی پلمب شده استان که در اردیبهشت ماه تخلف کرده 
بودند، خبر داد و گفت: استانداردسازی شهر بازی ها از دو 
سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است و شهرداران نیز 
تعامل خوبی در استانداردسازی لوازم تفریحی داشتند و موج 

استانداردسازی با پلمب 6 شهربازی تسریع شد و بیشتر 
دستگاه های تفریحی بازسازی و تعمیر و تجهیز )بر اساس 
مقررات استاندارد( شدند و شهربازی هایی که بین 2 تا 5 
دستگاه بازی خود را استاندارد نمودند از پلمب خارج شده و 

در اختیار عموم قرار گرفتند.
45 درصد آسانسورهای استان غير ايمن است

غالمحسین حسینی )مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان( از غیر ایمن بودن 45 درصد از آسانسورهای 
استان اصفهان خبر داد و علت آن را عدم تعمیر و تجهیز 
کرد. وی  ذکر  از عرف  و خارج  استفاده طوالنی مدت   و 
افزود: استاندارد سازی آسانسورها از سال 83 با همکاری 
شهرداری و آتش نشانی آغاز شده است و آسانسورهای تازه 
نصب شده باید گواهی استاندارد دریافت کنند و در این راستا 
ساالنه هزار دستگاه آسانسور در سطح استان اصفهان مجوز 
استاندارد می گیرند. وی خاطرنشان کرد: بیشتر آسانسورهای 
فرسوده و نا ایمن در اداره های دولتی، هتل ها و ساختمان های 
بزرگ، مورد بازبینی قرار گرفته و با ابالغ استانداری به اداره ها 
موج استانداردسازی و تجهیز آسانسورهای اداری استان به 
سرعت به پیش می رود. وی انجام این امر را در جهت تسهیل 

امور و آسایش مردم ضروری خواند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهرديف
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار

)ريال( 
مبلغ سپرده 

)ريال(

1
اجرای بند خاکی 

حوضه آبخیز 
همگین

شهرستان دهاقان
8/5 ماه

فهرست بهای 
آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال 88
850/000/0008/750/000

روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

1- محل دريافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجريب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان- امور پیمانها

تا پايان وقت اداری روز دوشنبه  از تاريخ نشر آگهی نوبت اول  اسناد:  2- مهلت دريافت 
89/8/3

3- مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 89/8/4 تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/8/15 و 
زمان بازگشايی روز يکشنبه مورخ 89/8/16 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره 

کل می باشد. 
4- محل تحويل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

5- پیمانکاران واجد شرايط: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرايط و تأيید صالحیت شده 
توسط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی که حداقل دارای رتبه 5 آب باشند.

6- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی يا واريز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده 
به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
7- فرم بازديد از محل اجرا الزاما بايستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه 

تأيید گردد در غیر اين صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- هزينه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

ثبت نام در طرح پزشک خانواده آغاز شد

جناب آقای مهندس مهرداد رومی

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختياری

ف/ 10057
م ال

نوبت دوم

اطالعیه
المپهای کم مصرف بی خطرند

المپهای کم مصرف طبق استاندارد IEC62471 در گروه منابع نوری بی خطر قرار دارد. المپ 
بی خطر المپی است که استفاده کننده از آن قادر است بدون هیچگونه آسیبی بر چشم و پوست 

به مدت 8 ساعت و در فاصله 50 سانتیمتری از المپ به فعالیت بپردازد.
نتايج تحقیقات انجام شده نشان می دهد میزان UV جذب شده توسط بدن انسان در اثر 8 ساعت 
کار مداوم در زير نور المپ کم مصرف معادل با مقدار UV جذب شده طی يک دقیقه کار زير 
نور خورشید می باشد. ضمن اينکه شیشه استفاده شده در المپ کم مصرف خود به عنوان يک 
فیلتر تابش فرابنفش عمل می کند. شیوع سردردهای میگرنی وحمالت صرع در اثر نوع ساطع 
شده از المپهای کم مصرف مربوط به المپهای با باالست )چک( القايی بوده و اين موضوع شامل 
المپهای با باالست الکترونیکی نمی باشد. الزم به ذکر است المپهای توزيع شده از سوی وزارت 
نیرو در شرکتهای توزيع برق دارای باالست الکترونیکی میباشد. از طرفی با توجه به اينکه میزان 
جیوه در اين نوع المپها بسیار کم است )حدود 1 تا 4 میلی گرم( در صورت شکسته شدن، جیوه 
وارد شده به محیط نیز اندک و بی خطر است و مهم تر اينکه جیوه موجود در المپ بخار جیوه از 

خود آزاد نمی کند.

ساکنان محترم شهرهای بروجن، فارسان، فرخ شهر، لردگان و هفشجان از اول تا دهم 
 آبان ماه 89 به مراکز بهداشتی، درمانی و پايگاه های بهداشت شهر خود 

مراجعه فرمايند.

مدير عامل شرکت شیرپگاه اصفهان کسب موفقیت بزرگ صنايع غذايی برتر استان اصفهان از 
طريق معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را صمیمانه تبريک عرض می نمايم. 
بدون شک موفقیت به دست آمده ثمره همت و تالش شما و کلیه همکاران بوده که امید است 

اين موفقیت ها همچنان تداوم داشته باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد

سردبير روزنامه زاينده رود

روابط عمومی توزيع نيروی برق استان اصفهان


