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طی مراسم باشکوهی در سالن 
ش��یخ بهایی دانشگاه صنعتی 
اصفهان و با حضور مسئوالن 
رده ب��االی اس��تان و بیش از 
هفتص��د نفر از مدی��ران کل، 
مدیران، کارمندان، کارشناسان 

و بازنشستگان نمونه، از دستگاه های نمونه و برتر اداری استان...
سراسري / صفحه2

واليت فقیه
 عمود خيمه نظام است 

معاون علمي رئیس جمهور خبر داد:
رتبه ايران در توليد علم فناوري نانو؛ در دنيا 
چهاردهم، در جهان اسالم اول

در مراسم باشکوه جشنواره شهید رجايی
تقدير از دستگاه های برتر اداری

مديران و کارمندان نمونه استان اصفهان 

 رئی�س اداره ف�����رش سازم���ان بازرگ����انی 
چهارمحال و بختیاری گفت: 50 هزار بافنده در این 
استان فعالیت می کنند. »بهروز جعفری« در گفتگو با 
فارس در شهرکرد، با اشاره به انواع مختلف سبک 
بافت فرش در این استان، اظهار داشت: سبک بافت 
فرش بختیاری بیشتر در شهرستان های شهرکرد، 
کیار، فارسان و کوهرنگ تولید می شود. وی با بیان 
اینکه فرش یلمه تمام پشم در شهرستان بروجن 
تولید می شود، افزود: این در حالی  است که فرش 
گبه تمام پشم با بافت درشت و ریز مختص بافندگان 
شهرستان اردل است. جعفری تصریح کرد: برهمین 
اساس فرش نائین توسط بافندگان فرش در شهرستان 
لردگان تولید و سایر فرش ها به صورت تابلو فرش 
در کل استان تولید و روانه بازار مصرف می شود. 
 رئیس اداره ف������رش سازم����ان بازرگ���انی 
چهارمحال و بختیاری، طبیعی و گی��اهی بودن 
رنگ های فرش استان را از بارزترین شاخص های 
از  برخورداری  گفت:  و  کرد  عنوان  استان  فرش 
نقش های اصیل از دیگر مزیت های فرش استان 
محسوب می شود. وی ادامه داد: تاکنون بیش از 50 
هزار بافنده فرش در این استان شناسایی شده  است. 
جعفری با بیان اینکه بیشترین میزان تراکم بافنده 
بروجن  و  شهرکرد  شهرستان  مختص  فرش 
مجموعه  در  فرش  تولید  وجود  با  افزود:  است، 
شهرها و روستاهای استان، بیشترین میزان تراکم 
به شهرستان های شهرکرد و  بافنده فرش مربوط 
 بروجن است. رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه تاکنون یک هزار 
و 500 نفر از بافندگان فرش استان، تحت پوشش 
خدمات بیمه ای تأمین اجتماعی قرار گرفته اند، گفت: 
برهمین اساس بیش از 3 هزار و 500 قالیباف دیگر 
این استان در سال آینده تحت پوشش بیمه تأمین 

اجتماعی قرار خواهند گرفت. 

س��رهنگ کریم��ی ب��ه همراه 
اطالع رس��انی  رئیس مرک��ز 
نیروی انتظامی استان اصفهان، 
از روزنام��ه  بازدی��د   ضم��ن 
زاین��ده رود، با مدیران اجرایی 
و اعضای تحریریه این روزنامه 

یک نشست اختصاصی داشتند. در این جلسه...
جامعه / صفحه3

نماین��ده م��ردم ش��هرکرد در 
اسالمی  ش���ورای   مجل��س 
 ب��ا اش��اره ب����ه مص����رف 
س�����رمایه های  اصولی  غیر 
کش��ور که بخشی از آن متعلق 
 به نس��ل آینده است، گفت: با 

اج���رای ق������انون هدفمن���د کردن ی�����ارانه ها الگوی ... 
شهرستان/ صفحه4

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان:
وظيفه مطبوعات، اطالع رسانی 

است نه بزرگ نمايی

نماينده مجلس:
هدفمند کردن يارانه ها، زمينه ساز 

اصالح الگوی مصرف است

اعطای مهر اصالت  به صنایع دستی نمونه
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صفحه 2

كارشناس مسئول فرش سازمان 
بازرگاني چهارمحال و بختیاري:

50 هزار نفر 
در چهارمحال و بختياري 

فرش مي بافند
رنا

س: اي
عک
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وزیر علوم ب��ا بیان اینک��ه والیت فقیه، 
عمود خیمه نظام اس��ت، گفت: دانشگاه 
در ن��گاه والیتمدار، کارخانه آدم س��ازي 
اس��ت. کامران دانش��جو )وزی��ر علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوري( در گفتگ��و ب��ا 
فارس، به تشریح نظر خود در خصوص 
حضور استادان غیرهمسو با خواسته هاي 
 مردمي در دانش��گاه ها پرداخت و اظهار 
داش��ت: براي تش��ریح این مس��أله، در 
ابت��دا باید یک مبناي فکري را تش��ریح 
کرد، دانش��گاه به فرم��وده حضرت امام 
خمیني)ره( کارخانه آدم س��ازي اس��ت 
و باید آدم بس��ازد که البت��ه به طورکامل 
مشخص است آدمي که حضرت امام)ره( 

مي فرمایند، چه نوع آدمي است. 
وي اف��زود: یعن��ي اگ��ر م��ا ان ش��اءا... 
 خودم��ان را پی��رو خط ام��ام مي دانیم و 
و  هس��تیم  امام��ي  خ��ط  ش��اءا...  ان 
 ق��رار اس��ت ک��ه مس��یر را بر اس��اس 
فرمای��ش ه��ای ایش��ان دنب��ال کنی��م، 
بای��د توج��ه نماییم که ایش��ان فرمودند 
دانش��گاه کارخانه آدم سازي است، البته 
چندین ب��ار دیگر ه��م تأکی��د کرده اند 
که تربیت ب��ر تعلیم مقدم اس��ت. وزیر 
عل��وم، میراث و ی��ادگار اصلي حضرت 
امام)ره( براي کشور را حاکمیت اسالمي 
 و نظ��ام جمهوري اس��المي دانس��ت و 
گف��ت:  عم��ود خیم��ه نظ��ام جمهوري 
اس��المي، والیت اس��ت. بنابراین براي 
حرک��ت در مس��یر ام��ام)ره( اول بای��د 
ش��اخص را بشناسیم، ش��اخص »سمعًا 
و طاعتاً« به دنبال والیت رفتن اس��ت و 
هر کس این مسیر را دنبال کرد، مي تواند 
بگوید من خط امامي هس��تم. دانش��جو 
با بی��ان اینکه پی��رو حضرت ام��ام)ره( 
ب��ودن و والیتمدار ب��ودن در نظر خیلي 
آس��ان اس��ت، تأکید کرد: پیروي از خط 
امام)ره( و والیتمداري در عمل س��خت 
اس��ت، یعني به فرض اگر در زماني که 
ولي فقیه فرمایش��ي را بر خالف نظر من 
مط��رح کند، اگر »س��معاً و طاعتاً« عمل 
کردم والیتمداري خ��ود را ثابت کرده ام 
وگرن��ه زماني که فرمایش های ایش��ان 
مطابق نظر ما باش��د، م��ا هم به آن عمل 

کنیم که نتیجه آن والیت خودمان است. 
وي در همین زمینه یادآور شد: متأسفانه 
برخي از آقایان این چنین عمل مي کنند، 
یعن��ي مي گویند ما تا زمان��ي والیتمدار 
هس��تیم که حضرت آقا فرمایش هایی را 
مطرح کنند که مطابق نظر ما است، برخي 
این مسأله را نمي گویند ولي در عمل این 

چنین هستند. 
دانشگاه بايد آدمي با جهان بیني الهي 

و توحیدي تربیت كند 
وزی��ر عل��وم در ادامه با تأکی��د بر اینکه 
امام خمیني)ره( بی شک آدمي را مدنظر 
داش��ته اس��ت که در جهان بیني اسالمي 
تعریف شده باشد، اظهار داشت: سئوال 
این اس��ت آدمي ک��ه در جهان بیني الهي 
تعریف مي شود، چه شرایطي دارد؟ این 
آدم، به طور حتم آدمي است که از »نفقت 
من روحي« سرچشمه گرفته است، آدمي 
نیس��ت که اصالت را به لذت بدهد و یا 
»نباید و بایدي« براي خود قائل نباشد. بی 
شک این آدم »باید و نباید هاي« اخالقي، 
علمي و اجتماعي را ب��راي خود مطرح 
مي داند. دانش��جو با طرح این سئوال که 
چه کس��ي باید این آدم را بسازد؟ اضافه 
کرد: به فرموده حضرت امام خمیني)ره( 
این آدم باید در دانش��گاه س��اخته شود، 
دانش��گاه  مورد نظ��ر ام��ام)ره(، به طور 
حتم دانش��گاه اسالمي است، دانشگاهي 
که یکي از ارکان آن اس��تادان هس��تند و 
ای��ن رکن اساس��ي هم باید ب��ه این نوع 

جهان بیني قائل باشد. 
وي با بیان اینکه اگر قرار است فردي را 
تربیت نماییم، بی ش��ک وي را در مسیر 
فک��ر و تفکر خودمان تربی��ت مي کنیم، 
یادآور ش��د: یعني نمي ت��وان افراد را در 
مسیري که قبول نداریم، تربیت کنیم که 
بنده ه��م چیزي به غیر از این موردها را 
مطرح نکرده ام، من گفتم که ما قرار است 
فرمایش های حضرت امام)ره( در مورد 
کارخانه آدم سازي را عملي کنیم، بی شک 
آدمي که حضرت امام)ره( مي فرمایند از 
بند ش��یطان آزاد است، پس آزادي از بند 
ش��یطان ارزش دارد و هر نوع آزادي را 

نمي توان ارزش تلقي کرد.

اس��تاندار تهران با تأکید ب��ر اینکه مردم در 
اجرای هدفمند ک��ردن یارانه ها هیچگونه 
نگرانی نداش��ته باش��ند، آذرماه را فرصتی 
مجدد برای آن دسته از خانوارهایی دانست 
که تاکنون فرم اطالعات اقتصادی خود را 
برای دریاف��ت یارانه ها تکمیل نکرده اند. 
مرتضی تمدن در یک گفتگوی تلویزیونی، 
همراهی کامل م��ردم در روند اجرای این 
قانون را ناش��ی از روح و نفس حاکم بر آن 
خوان��د و گفت: مردم نفس اجرای عدالت 
در این قانون را پذیرفته اند و این پشتوانه ای 
عظیم برای تحقق آن اس��ت. رئیس س��تاد 
هدفمند ک��ردن یارانه های اس��تان تهران 
افزود: روند اجرای این قانون از همراهی و 
مشارکت همه جانبه مردم برخوردار است و 

دشمنان نیز از این همراهی ناراحتند.
اس��تاندار تهران تصریح کرد: اگر مردم در 
روند مصرف، مدیریتی درست داشته باشند 
به طور قطع بخش��ی از پول واریز شده به 
حسابش��ان پس انداز خواهد ش��د. وی با 
بیان اینکه با اجرای این قانون شاهد رونق 
 اقتصادی کشور و خانوار خواهیم بود، قانون 
هدفمند س��ازی یارانه ه��ا را پایان توزیع 

غیرعادالنه، نامناسب و غیرعلمی یارانه ها 
دانس��ت. تمدن گفت: ای��ن قانون به دنبال 
توزیع ثروت ملی در میان همه قش��رهای 
جامعه اس��ت. وی ادامه داد: کس��انی که از 
توزی��ع غیرمنطقی، س��ودهای غیرقانونی 
ب��رده و از این راه حق بیش��تر مردم را زیر 
پاگ��ذارده اند، با اجرای قانون به طور حتم 
متضرر خواهند ش��د. تمدن گفت: اجرای 
 درست قانون هدفمند سازی یارانه ها بهبود 
روش ها، بهب��ود به��ره وری و همینطور 
ارتق��اء  و بهبود اقتصاد خان��وار را به دنبال 
خواهد داشت. رئیس ستاد هدفمند سازی 
یارانه های استان تهران تصریح کرد: روند 
 اط��الع رس��انی طرح نیز به ص��ورت گام 
ب��ه گام دی��ده ش��ده، ولی اص��رار به بیان 
اطالعاتی خاص، به نفع مردم نیست چرا که 
امکان سوء استفاده برخی از افراد را از این 
اطالعات فراهم می سازد. تمدن به تدابیر 
دولت برای جلوگیری از سوء استفاده برخی 
افراد در جریان اجرای این طرح اشاره کرد و 
گفت: در استان تهران 600 بازرس آموزش 
دیده، آماده نظارت و برخورد با اخالل گران 

در زندگی مردمند.

 س��تاد هدفمند کردن یارانه هاي اس��تان 
تهران در اطالعیه اي اعالم کرد: آن دس��ته 
از سرپرس��تان خانوارهای��ي ک��ه پیش از 
این شماره حس��اب خود را جهت واریز 
نقدي یاران��ه ها در س��امانه الکترونیکي 
 وزارت رف��اه و تأمی��ن اجتماع��ي ب��ه 
نشاني www.refahi.ir درج نموده، ولی 
حساب آنان از طریق بانک مربوطه مورد 
تأیید قرار نگرفته است، مي توانند تا تاریخ 

1389/7/29 نسبت به افتتاح حساب جدید 
در یکي از بانک هاي کشور اقدام و شماره 
آن را در س��امانه درج و از طریق س��امانه 
اطمینان حاصل نمایند که ثبت حساب آنها 

به صورت قطعي صورت گرفته است.
بدیهي اس��ت در صورت ع��دم مراجعه 
اینگونه افراد در مهلت مقرر، یارانه نقدي 
در ای��ن مرحله به آن��ان پرداخت نخواهد 

شد.

عض��و هیأت رئیس��ه ش��ورای هماهنگی 
 رواب��ط عموم��ی ه��ای اس��تان ته��ران 
گفت: با وجود تشکیل استان البرز، همکاری 
ش��وراهای هماهنگی روابط عموی های 
اس��تان های ته��ران و الب��رز متوقف نمی 
ش��ود و ادامه دارد. به گزارش مهر، ابراهیم 
کردلو، در نشست مشترک روابط عمومی 
های اس��تان های تهران و البرز در باشگاه 

میالد کرج افزود: اس��تان الب��رز به تازگی 
 تشکیل شده و ش��ورای هماهنگی روابط 
 عموم��ی ه��ای این اس��تان نیز تش��کیل 
می ش��ود. وی ادامه داد: برگزاری نشست 
های مش��ترک،  ش��روع فصلی ت��ازه برای 
گسترش همکاری بین روابط عمومی های 
دو اس��تان اس��ت. البته منتظر شکل گیری 
تمامی اداره های کل در استان البرز هستیم.

  زاينده رود
اسفندیار حیدری پور )مدیرکل 
سازمان صنایع دستی، گردشگری 
و میراث فرهنگی استان اصفهان( 
از برگزاری مراسم اعطای نشان 
کیفیت و داوری آثار نمایش��گاه 
صنایع دستی کشور در اصفهان، 
برای تعل��ق گرفتن مهر اصالت 

خبر داد. 
وی تصری��ح ک��رد: پایتخ��ت 
فرهنگ و تمدن ایران اس��المی 
از برگ��زاری نمایش��گاه صنایع 
دستی و گردشگری به صورت 
کش��وری در اصفه��ان به خود 
می بالد و حضور داوران یونسکو 
برای اعطای نشان کیفیت و مهر 

اصالت که از بین 280 اثر کاندید شده به 100 کاندید 
دریافت کیفیت تعلق می گیرد؛ از دستاوردهای دیگر 

نمایشگاه صنایع دستی امسال است.
در همین راستا تهمینه دانیالی، معاون صنایع دستی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور، گفت: امسال نخستین بار است که 30 استان 
کشور حضوری موفق و گسترده در ارائه آثار صنایع 
 دس��تی خود داش��ته اند که س��هم اصفه��ان از بقیه 

استان ها بیشتر است.
وی توسعه صنایع دستی را به عنوان هنر- صنعت، 
راهکاری اساس��ی برای رس��یدن به توس��عه پایدار 
 دانس��ت و افزود: جمهوری اس��المی ایران جایگاه 

ویژه ای در هنرهای سنتی و صنایع دستی دارد.
معاون صنایع دستی کشور در پایان اظهار امیدواری 
کرد که همانند دو دوره گذشته این بار نیز هنرمندان 
ایرانی با درخش��ش در داوری های نش��ان اصالت 
یونس��کو، موجب ارتقای جایگاه فرهنگی و هنری 

کشورمان شوند.
همچنین اسفندیار حیدری پور، پتانسیل صنایع دستی 
استان اصفهان را بسیار باال ارزیابی کرد و افزود: جایگاه 
اصفهان به عنوان مرکزیت صنایع دستی کشور بوده و 
تأثیرگذاری خود را از نظر فرهنگی به تمام کش��ور 
خواهد داشت. وی خاطرنشان ساخت: شرکت 31 
استان و 16 معاونت گردشگری در نمایشگاه صنایع 
دستی امسال، نشان قوت کشور در این عرصه است 
و حضور معاونت صنایع دستی کشور و مستقر شدن 

این ارگان در اصفهان بر این توانمندی ها می افزاید. 
وی تالش مدیریت اس��تان، صنف صنایع دستی و 
مس��ئوالن را در کنار همکاری مجلس برای مصوبه 
فرهنگی منع فروش و ورود صنایع دستی خارجی و 
بدلی به میدان امام و بازارهای تاریخی و گردشگری 
استان اصفهان را نشان همگرایی و هماهنگی بی نظیر 
مجموعه مدیریت استان و صنف گردشگران و صنایع 

دستی دانست.
ــعه فعالیت های صنايع دستی و همکاری با  توس

دولت و هنرمندان خارجی
احمد باالن )مدیرکل بازرگانی معاونت صنایع دستی 
کش��ور( در مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی 
کشور در اصفهان گفت: توسعه فعالیت های صنایع 
دستی و تعامل صنعتگران در هنر صنعت صنایع دستی 
با دولت و هنرمندان خارجی، در ش��کل گیری این 
نمایشگاه در محل نمایشگاه های بین المللی اثر داشته 
است. وجود 250 رشته از نظر تعدد رشته در اصفهان 
و انجام قدم های حمایتی و رسیدن به چتر حمایتی 
کامل در راه بیمه هنرمندان صنایع دس��تی و س��ایر 
پشتیبانی ها، از ملزومات صنایع دستی استان اصفهان 
و کشور است. مدیر بازرگانی معاونت صنایع دستی 
کشور تصریح کرد: ایجاد پیشرفت 10 درصدی در 
صادرات صنایع دستی و 120 میلیون دالر صادرات 
در 6 م��اه اخیر و نیز اعم��ال تعریف در قانون های 
صادرات صنایع دس��تی در کش��ور از دستاوردهای 
 اخیر صنایع دستی کشور است. وی انجام جلسه های 
هم اندیش��ی اصفهان و ایجاد ساختارهای حقوقی 

همچ��ون اتحادیه ه��ا، مجمع 
کنسرس��یوم های  خب��رگان، 
صادرات��ی و نی��ز اتحادیه ملی 
در زمین��ه صنای��ع دس��تی را از 
زمینه ه��ای حض��ور بالفع��ل 
هنرمندان و پیشرفت عرصه های 
صنایع دستی در پایتخت فرهنگی 

هنری کشور نام برد.
ــبز و غیر  اصفهان به صنايع س

آالينده احتیاج دارد
محمد مهدی اسماعیلی )معاون 
اس��تانداری  امنیت��ی  سیاس��ی 
اصفه��ان( در مراس��م افتتاحیه 
نمایشگاه صنایع دستی اصفهان، 
با برشمردن مشکل های صنایع 
اس��تان از قبی��ل آلودگی محیط 
زیست و آمار نگران کننده بیماری هایی که از جانب 
آالینده های صنعت متوجه اس��تان می ش��ود؛ شهر 
بی آب اصفهان را محتاج صنایع سبز و غیر آالینده 
دانست و صنایع دستی و گردشگری را از نمونه این 
صنایع برش��مرد که با وجود سودآوری و کمک به 
سرمایه گذاری و گسترش فرهنگ و هنر، ضررهای 
زیس��ت محیطی نیز نخواه��د داش��ت.وی با بیان 
مشکل های قبلی حوزه گردشگری استان، اصفهان 
را دارای بیشترین جاذبه های گردشگری در کشور 
دانست که می توان از آن در گسترش اقتصادی بهره 
کافی برد. اسماعیلی تأکید کرد: در دوران های بحران 
اقتصادی و کم آبی، ایجاد انگیزه در توریسم خارجی 
 و صنعت گردش��گری ب��رای بازدید از اس��تان، از 
مهم ترین راه های گس��ترش اقتص��ادی، فرهنگی 

شهرها است. 
وی خاطرنشان س��اخت: توجه به صنایع دستی از 
اولویت های کاری مدیریت اس��تان بوده است و در 
همین راس��تا حمایت از محصوالت صنایع دستی 
و خری��دن این محصوالت به عنوان هدایا توس��ط 
اداره ه��ا، بیمه هنرمندان صنایع دس��تی و کمک به 
برگزاری نمایشگاه صورت گرفته است. اسماعیلی 
در پای��ان، حضور بیش از 100 برند صنایع دس��تی 
و هنرمندان و آثار هنری ش��اخص در نمایش��گاه را 
ارج نهاد و آن را زمینه س��از گسترش فعالیت های 
 گردشگری و صنایع دستی در کشور و استان اصفهان 

دانست.

مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهور گفت: ما 
موفق شده ایم که در تولید علم فناوری نانو در منطقه 
و جهان اس��الم، رتبه اول و در بین کشورهای دنیا، 

رتبه 14 را به دست آوریم. 
به گزارش فارس، نسرین سلطانخواه در یک نشست 
خبری گفت: فناوری نانو نقش عمده ای در پیشرفت 
سایر علوم از جمله فیزیک، شیمی، نفت و کشاورزی 
دارد و این فناوری باعث ایجاد ارتباط های جدید بین 
علوم شده است. وی ادامه داد: هم  اکنون در کشور 
رشته هایی مثل نانو فیزیک، نانو شیمی و دانشکده و 
پژوهشکده هایی با این عنوان ها تأسیس شده و این 
فناوری در صنایع مختلف موجب تحول زیادی شده 
است. وی با اشاره به محصوالت نانو فناوری گفت: 

این فناوری باعث شده تا محصوالت مختلف که بر 
پایه نانو ساخته می شود از لحاظ کیفیت، ماندگاری 
و طول عمر بهتر باشد و همچنین محصوالتی که 
با فناوری نانو س��اخته می ش��ود با محیط زیست 

سازگارتر هستند. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: تنها در 
دنیا 3 کشور هس��تند که برنامه ملی نانو را تدوین 
کردند و یا در حال تدوین هستند و ما نیز جزو یکی 
از آن 3 کشور هستیم. ما در ایران در اوایل دهه 80 
وارد فناوری حوزه نانو شدیم و برنامه راهبردی این 
فناوری در شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب 
رسید و با همکاری ستاد فناوری نانو پیشروی کرد. 
وی افزود: امروز در عرصه تولید در این فناوری در 

منطقه و در بین کشورهای اسالمی جایگاه اول و در 
بین کش��ورهای دنیا، رتبه 14 را به دست آورده ایم. 
سلطانخواه ادامه داد: ما قبل از رسیدن به افق 1404 
توانسته ایم در حوزه فناوری نانو به هدف های این 
سند چشم انداز برسیم و قصد داریم تا در افق 1404 
در عرصه تجاری س��ازی این فناوری هم جایگاه 

خوبی به دست بیاوریم. 
وی با اشاره به سومین جشنواره فناوری نانو گفت: 
این جشنواره امسال سوم تا هفتم آبان در نمایشگاه 
بی��ن المللی تهران ب��ا هدف ترویج ای��ن فناوری 
در س��طح عموم مردم و ش��ناخت پتانس��یل های 
 تحقیقاتی و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت برگزار 

می شود. 

  زاينده رود
طی مراس��م باشکوهی در سالن شیخ بهایی دانشگاه 
صنعتی اصفهان و با حضور مسئوالن رده باالی استان 
و بیش از هفتصد نفر از مدیران کل، مدیران، کارمندان، 
کارشناسان و بازنشستگان نمونه، از دستگاه های نمونه 
و برتر اداری اس��تان و نیز کارمندان و مدیران ممتاز 
تقدیر ش��د که هدایا و یادبود جش��نواره را از دستان 
اس��تاندار، معاونان، نمایندگان مجلس و روحانیون 
اس��تان دریافت نمودند. شریفیان پور مدیرکل منابع 
انس��انی و تحول اداری اس��تانداری اصفهان و دبیر 
س��یزدهمین دوره جشنواره شهید رجایی گفت: این 
مراسم هر س��اله در آستانه 4 شهریور و روز کارمند 
برگزار می شد که امسال به دلیل تقارن با ماه رمضان 
یک ماه دیرتر برگزار شد. وی هدف های جشنواره را 
در راستای توسعه عدالت محوری و خدمت صادقانه 
برشمرد و شناسایی دس��تگاه های برتر و ضعف و 
قدرت س��ایر دستگاهها، همچنین شناسایی رشد و 
شناسایی دس��تگاه های فاقد عملکرد مطلوب را از 

سایر هدف های این جشنواره قلمداد کرد.
ــدان نمونه در بخش  ــر از مديران و كارمن تقدي

برگزيدگان خدمت
در بخش اول جشنواره، از 45 دستگاه دولتی به عنوان 
برگزیدگان خدمت تقدیر ش��د و از هر دستگاه یک 
مدیر نمونه، کارش��ناس نمونه و کارمند و بازنشسته 

نمونه معرفی گردیدند. 
اداره ها و دس��تگاه های این بخش عبارت بودند از: 
مدیریت شعب پس��ت بانک اصفهان، سازمان امور 
اقتصادی و دارایی اس��تان اصفه��ان، اداره کل دیوان 
محاسبات اصفهان، اداره کل پزشکی قانونی اصفهان، 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان بهزیستی 
استان اصفهان، اداره کل بیمه خدمات درمانی استان 
اصفهان، اداره کل تعاون اس��تان اصفه��ان، اداره کل 
دامپزشکی استان اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان، اداره کل تأمین اجتماعی اس��تان، س��ازمان 
تعاون روستایی، اداره کل نوس��ازی مدارس استان، 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، سازمان 

همیاری های ش��هرداری اصفهان، س��ازمان صنایع 
و معادن استان، ش��رکت آب و فاضالب روستایی، 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان، اداره کل تعزیرات 
حکومتی، کانون پرورش فکری استان اصفهان، اداره 
کل آزمایش��گاه و مکانیک خاک، سازمان بازرگانی 
استان اصفهان، مدیریت بازنشستگی استان، سازمان 
مس��کن و شهرس��ازی، آب و فاض��الب، مدیریت 
ش��عب بانک رفاه کارگران اس��تان، صدا و سیمای 
مرکز اصفهان، اداره کل ثبت احوال اس��تان، راه آهن 
اصفهان، اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان، 
اداره کل زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی اصفهان، 
اداره کل حفاظت از محیط زیست، شرکت پتروشیمی 
اصفهان، اداره امور ش��عب بانک کشاورزی دانشگاه 
پیام نور اصفهان، مدیریت شعب بانک ملی اصفهان، 
مدیریت تأمین اجتماعی استان، شرکت برق منطقه ای 
اصفهان، اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان، اداره 
 کل هواشناس��ی اس��تان اصفهان و دانش��گاه کاشان 

تقدیر شد.
معرفی دستگاه ها و مديران نمونه استانی 

در بخش معرفی دستگاه ها و مدیران نمونه استانی 
نیز از 9 دس��تگاه اداری و مدیران برتر آنها به ش��رح 

زیر تقدیر شد:
در بخ��ش دس��تگاه های وزارت خان��ه ای و زی��ر 
نظر ریاس��ت جمهوری، از دانش��گاه کاشان و دکتر 
نیکبخت، س��ازمان امور اقتصادی و دارایی اس��تان 
اصفه��ان و مدی��رکل آن )حج��ازی( و س��ازمان 
 مس��کن و شهرسازی اس��تان اصفهان )محمودزاده( 

تقدیر شد.
در بخش س��ازمان های وابس��ته دولت��ی، از کمیته 
ام��داد ام��ام خمین��ی، اداره کل فن��ی و حرف��ه ای 
اس��تان و س��ازمان ثب��ت اس��ناد و ام��الک اس��تان 
ش��د.  تقدی��ر  س��ازمان ها  ای��ن  کل  مدی��ران   و 
در بخش ج و گروه شرکت ها، بانک ها و بیمه های 
دولتی نیز از: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
)امینی(، برق منطقه ای استان اصفهان )فالحتیان( و 
آب و فاضالب روس��تایی استان اصفهان )محمدی( 

تقدیر شد.

احراز رتبه های برتر بهره وری استان اصفهان
امسال در بخش ویژه از رتبه های برتر بهره وری در 
اداره های اس��تان اصفهان تقدیر شد و سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان به مدیریت نریمانی و اداره 
کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان به 
مدیریت غالمحسین حسینی، حایز دریافت رتبه در 

این بخش شدند.
منتخبان ارتقای رتبه از سال 88 نسبت به سال 89

در بخش ویژه از اداره ها و دستگاه هایی که در سال 
جاری نسبت به سال گذشته دارای ارتقای عملکرد و 
رتبه شده اند نیز تقدیر شد که دانشگاه هنر اصفهان، 
دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان آموزش و پرورش 
اصفهان در بخش الف )سازمان های وابسته به ریاست 
جمهوری( و در بخش ب )نهادهای وابسته وزارت 
خانه ها( از: سازمان تعاونی روستایی استان اصفهان، 
اداره کل انتقال خون اس��تان و کانون پرورش فکری 
کودکان اصفهان، در بخش ج )ش��رکت ها، بانک و 
بیمه ها( نیز از: اداره کل فرودگاه های استان اصفهان و 
شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان تقدیر شد.

ــتاندار اصفهان )علیرضا  بخش منتخبان ويژه اس
ذاكر اصفهانی(

امسال به تمهید استاندار اصفهان، عالوه بر شرکت ها 
و اداره های دولتی، از برخی شرکت های خصوصی 
فعال در س��رمایه گذاری، توسعه و اقتصاد استان نیز 
تقدیر ش��د. همچنین در بخش جداگانه از 300 نفر 
از کارمندان نمونه همه سازمان ها و اداره های استان 
تقدیر شد. به انتخاب و ارزش گذاری دکتر علیرضا 
ذاکر اصفهانی از: صدا و سیمای مرکز اصفهان، دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، اداره کل راه و ترابری استان، اداره 
کل امور مالیاتی اصفهان و نیز شرکت های گاز استان، 
مدیریت شعب بانک های ملی، صادرات و کشاورزی 
و نیز دانش��گاه های آزاد اسالمی واحد نجف آباد و 
شرکت توسعه سپاهان )مجری قطار شهری اصفهان- 
تهران( قدردانی شد و در بخش خصوصی نیز استاندار 
از شرکت اسنوا از گروه صنعتی انتخاب، آرد جرعه و 

صنایع شیمیایی ریف ایران تقدیر نمودند.

واليت فقيه، عمود خيمه نظام است 

 آذر ماه فرصتی دوباره برای استفاده 
از يارانه ها

 اعالم شماره حساب سرپرستان خانوار 
تا 29 آبان

با وجود تشکیل استان البرز؛
 همکاری شوراهای روابط عمومی 

تهران و البرز متوقف نمی شود

جهان نما نصف النهار

ترديد نخست وزير ايتاليا نسبت به 
كارآمدي تحريم ها عليه ايران 

»س��یلویو برلوسکوني« نخس��ت وزیر ایتالیا، ضمن ابراز تردید در مورد 
اثربخشي تحریم ها علیه ایران، خواستار اتخاذ رویکرد معتدل تر در قبال 

جمهوري اسالمي ایران شد.
  ب��ه گ��زارش ایرن��ا، برلوس��کوني در گفتگ��و ب��ا روزنام��ه آلمان��ي 
»فرانکفورتر آلگماینه« گفت:  با وجود مش��ارکت ایتالیا در تحریم ها علیه 

ایران، ترسم از این است که تحریم ها موفقیت آمیز نباشد. 
نخس��ت وزیر ایتالیا تأکید کرد: اعمال تحریم از س��وي ش��وراي امنیت 
ب��ه طور معمول باعث تقویت حکومت ها ش��ده اس��ت و به همین دلیل 

رویکردي معتدل و محتاطانه مي تواند مفیدتر باشد. 
غرب طي 30 س��اله گذش��ته تحریم هایي علیه جمهوري اسالمي ایران 
اعمال کرده که به اذعان بس��یاري از کارشناس��ان غرب��ي این امر نه تنها 
کمترین تأثیري نداشته که در بسیاري از موردها به توانمندتر شدن ایران 

کمک قابل توجهي کرده است. 
تحریم هاي اخیر شوراي امنیت که مورد تأیید شمار محدودي از اعضاي 
س��ازمان ملل متحد بوده، به بهانه تالش ایران براي دس��تیابي به س��الح 

هسته اي اعمال شده است. 
جمهوري اس��المي ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هس��ته اي خود 
تأکی��د کرده و این موضوع دهها بار از س��وي آژانس بین المللي انرژي 

هسته اي نیز مورد تأیید قرار گرفته است. 
ایراد اتهام های غرب به برنامه هسته اي ایران در حالي صورت مي گیرد 
که رژیم اش��غالگر قدس با وجود داش��تن دهها کالهک هسته اي نه تنها 
عضو پیمان »ان.پي.تي« نیس��ت که به بازرسان آژانس بین المللي انرژي 

اتمي نیز اجازه بازدید از تأسیسات هسته اي خود را نمي دهد. 

انتخابات پارلماني بحرين آغاز شد
س��ومین انتخاب��ات پارلماني و 
ش��وراي ش��هر بحرین، پس از 
پادش��اه  اصالحات  طرح  آغاز 
این کش��ور برگ��زار ش��د. به 
خبرگزاري  ف��ارس،  گ��زارش 
رس��مي بحرین )بنا( اعالم کرد 
ک��ه رأي دهن��دگان بحریني در 
سراسر کش��ور به سوي مراکز 
رأي گیري و صندوق هاي رأي 
رفتن��د ت��ا از می��ان 139 نامزد 
پارلماني، 35 نماینده مجلس و 

از میان 177 نامزد براي شوراي شهر، 39 نماینده را انتخاب کنند. 
تبلیغ نامزدهاي ش��رکت کنن��ده در این انتخابات عصر پنجش��نبه پایان 
یافت و مخالفان دولت بحرین، از مردم خواستند که در این انتخابات به 

صورت گسترده شرکت کنند. 
پیش از این احزاب و جمعیت هاي سیاسي بحریني از تشدید بازداشت ها 

در آستانه انتخابات اظهار نگراني کرده بودند. 
دول��ت بحری��ن پیش از آغاز مبارزه های انتخابات��ي و همزمان با آن 23 
 فعال ش��یعه را بازداش��ت، برخ��ي از پایگاه هاي اینترنتي را مس��دود و 
نشریه های شماري از جمعیت هاي سیاسي مخالف مثل جمیعت الوفاق 

و وعد را توقیف کرده است. 
خبرگزاري بحرین نوش��ت: این انتخاب��ات، از زمان آغاز طرح اصالحي 
»حمد بن عیس��ي الخلیفه« پادش��اه بحرین، س��ومین انتخابات پارلماني 

است. 
نخس��تین انتخابات پس از این طرح، در 24 اکتبر س��ال 2002 و دومین 

انتخابات در 25 نوامبر سال 2006 برگزار شده بود. 
ای��ن خبرگ��زاري به نقل از مناب��ع مطبوعاتي پیش بیني ک��رد که در دور 
نخس��ت، تکلیف 27 حوزه انتخاباتي روشن شود و 8 حوزه دیگر نیز به 

دور دوم کشیده شود. 

ويکي لیکس، اسناد محرمانه جنگ عراق را 
منتشر كرد؛ 

بي توجهي ارتش آمريکا به شکنجه 
زندانيان در زندان هاي عراق

 
ب��ر اس��اس مدارک منتش��ر ش��ده در وب س��ایت »ویکي لیک��س«، ارتش 
آمری��کا از ش��کنجه ها مطلع ب��وده، ام��ا مقام های ب��االی ارت��ش بر روی 
 گزارش های��ی ک��ه دریاف��ت می کردند مهر »تحقیق بیش��تر الزم نیس��ت« 

مي زدند. 
بر اساس 400 هزار سند محرمانه ارتش آمریکا که وب سایت »ویکی لیکس« 
در اختیار رس��انه ها قرار داده، پنتاگون به شکنجه هایی که زیر نظر مقام های 

عراقی می شد، توجهی نکرده است. 
به گزارش ایلنا به نقل از بي بي س��ي، این اس��ناد همچنین حاکی از این است 
که پس از تهاجم سال 2003 میالدي، صدها غیرنظامی عراقی در ایست های 

بازرسی ارتش آمریکا کشته شدند. 
بر اس��اس این مدارک، ارتش آمریکا تعداد کش��ته های عراقی را 109 هزار 
ت��ن برآورد کرد ک��ه 66 هزار و 81 تن از آنها غیرنظامی بودند. این در حالی 
 اس��ت که پنتاگون پیش��تر اعالم کرده بود که آمار قربانیان غیرنظامی را ثبت

 نمی کند. 
این مدارک حاوی شیوه هایی است که مقام های عراقی برای شکنجه استفاده 
می کردند. شوک الکتریکی، سوراخ کردن بدن با مته های برقی و حتی اعدام 
از جمله این موردها است. یکی از 391 هزار و 831 سندی که ویکی لیکس 
منتشر کرده تصاویری است که نشان می دهد سربازان ارتش عراق یک زندانی 

را به خیابان می برند، به روی زمین می اندازند و به او شلیک می کنند. 
در گزارش��ی دیگر، س��ربازان آمریکایی احتمال می دهند که مأموران عراقی 

انگشت های یک زندانی را قطع کرده و او را با اسید سوزانده اند. 
ارتش آمریکا می گوید که انتش��ار اسناد محرمانه در وب سایت ویکی لیکس 
ممکن اس��ت جان س��ربازان آمریکایی و نیروهای ائتالف و نیز غیرنظامیان 

عراقی را به خطر اندازد. 
»آندرس فوگ راسموس��ن«، فرمانده س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالي )ناتو( 
گفت که درز این اسناد، ممکن است نتیجه های امنیتی بسیار منفی داشته باشد. 
یک س��خنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که این اسناد شامل گزارش هایی 
است که واحدهای نظامی از »فعالیت های مهم« خود داده اند. پنتاگون گروهي 
متشکل از یکصد تحلیل گر برای بررسی و مقابله با انتشار این اسناد تشکیل 

داده است. 
»جف مورل«، س��خنگوی پنتاگون گفت: اسناد دزدیده شده باید بازگردانده 
شود تا از انتشار اطالعاتی که به طور بالقوه می توانند مخرب باشند، جلوگیری 

شود.
وی گف��ت: ویکی لیک��س ب��ا انتش��ار اطالع��ات محرمانه همچن��ان جان 
س��ربازان ما، نیروهای ائتالف و عراقی ه��ا و افغان هایی که با ما کار می کنند 
 را ب��ه خطر می اندازد. مورل افزود که این اس��ناد صحنه های��ی از حوادث و 
 اتفاق های مهم و عادی را تش��کیل می دهد و از همه ماجرا تصویری نشان 

نمی دهد. 

اعطای مهر اصالت  به صنایع دستی نمونه

معاون علمي رئیس جمهور خبر داد:
رتبه ايران در توليد علم فناوري نانو؛ در دنيا چهاردهم، در جهان اسالم اول

در مراسم باشکوه جشنواره شهید رجايی
تقدير از دستگاه های برتر اداری، مديران و كارمندان نمونه استان اصفهان 

چه خبر از پایتخت
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الدن سلطانی
 س��رهنگ کریمی به هم��راه رئیس مرکز 
اطالع رسانی نیروی انتظامی استان اصفهان، 
ضمن بازدید از روزنامه زاینده رود، با مدیران 
اجرایی و اعضای تحریریه این روزنامه یک 

نشست اختصاصی داشتند.
اجتماع��ی  مع��اون  جلس��ه  ای��ن   در 
نی��روی انتظامی اس��تان، ضمن تش��کر از 
همکاری روزنامه زاینده رود در انعکاس به 
موقع و درس��ت حوادث و نیز هشدارهای 
پلیس گفت: اطالع رسانی درست و آگاهی 
دادن به مردم در مورد بیش��تر وقایع بسیار 
تأثیر گذار اس��ت و به ش��کل گیری یک 

جامعه سالم کمک شایانی می کند. 
سرهنگ کریمی افزود: بسیاری از دام های 
شیطانی تنها دامنگیر افراد بی سواد نیست، 
بلکه افراد ش��یطان صفت در مواردی مثل 
آش��نایی از طریق چت و س��پس اخاذی 
کردن از فرد موردنظر، همچنین کش��اندن 
افراد به طرف اعتیاد و استفاده از قرص های 
روانگ��ردان، به طور معم��ول نوجوانان و 
جوانان را که بیشترشان هم تحصیل کرده 
هس��تند را طعمه قرار می دهن��د. بنابراین 
اطالع رس��انی در خص��وص بحث های 
مربوط به حوزه انتظامی و انعکاس به موقع 
هشدارهای پلیس و کارشناسان ما، می تواند 
مانع از رخداد بسیاری از وقایع و فاجعه ها 

گردد.
وی خاطرنشان کرد: در ارائه اخبار به رسانه 
در حوزه نیروی انتظامی در برخی موردها 

محدودیت هایی وجود دارد 
چرا که بسیاری از جرم هایی 
که اتفاق می افتد در آن لحظه 
به طور کلی به آن جرم ها نگاه 
می شود به عنوان مثال در یک 
صحنه که قتل اتفاق افتاده با 
یک نگاه کلی یکی قاتل است، 
اما بعد از بررسی کارشناسان 

و ارجاع پرونده به دادگس��تری، امکان دارد 
موض��وع و نفس کار طور دیگری باش��د. 
میزان مجازات تغییر کند و حتی فردی تبرئه 
گردد و این روند زمان می برد و حتی شاید 
تا چند س��ال این پرونده باز باشد، بنابراین 
نمی توان نتیجه کار را به زودی اعالم کرد.

معاون اجتماع��ی نیروی انتظامی اس��تان 
اصفهان در خاتمه گفت: مطبوعات بیشتر 

خبر مرب��وط به حوزه نیروی 
انتظام��ی را فق��ط در قال��ب 
حادثه می بینند. در حالی که 
ما انتظار داریم وقتی حادثه ای 
اتفاق می افتد و اطالع رسانی 
می شود به دنبال آن نظر یک 
اس��تاد دانش��گاه و نیز روند 
قضای��ی آن از طری��ق دادگاه 
هم بیان ش��ود و این امر در صورتی محقق 
می ش��ود که مطبوعات با نیروی انتظامی، 
دانشگاه و قوه قضائیه تعامل خوبی داشته 
باشند.در ادامه این جلسه رئیس مرکز اطالع 
رسانی پلیس ضمن تشکر از روزنامه زاینده 
رود به جهت پوشش خبری مربوط به هفته 
ناجا تصریح کرد: این روزنامه تعامل خوبی 
با حوزه نیروی انتظامی دارد و امید است که 

این امر رشد و تعالی بیشتری پیدا کند.
صادقیان اف��زود: با توجه ب��ه اینکه وقتی 
حادثه ای رخ می دهد بخش��ی از اقدام بر 
روی آن مرب��وط به نیروی انتظامی بوده و 
ادامه کار به عهده دادگستری است؛ بنابراین 
خبرنگاران برای ارائه خبر پرمحتواتر بهتر 
است با دادگستری نیز هماهنگی و تعامل 
الزم را داش��ته باش��ند. همچنی��ن در این 
جلسه، س��ردبیر روزنامه زاینده رود ضمن 
تش��کر از نیروی انتظامی استان به جهت 
تعامل خوب و سازنده ای که با مطبوعات 
دارند خاطرنش��ان کرد: روند اطالع رسانی 
این حوزه به مطبوعات از گذش��ته بس��یار 
روان تر ش��ده و این نش��انه دید خوب و 
آگاهی باالی فرمانده نیروی انتظامی استان 
و دیگر مسئوالن فداکار و پرکار این حوزه 
است و این برای استان اصفهان باعث افتخار 
است که مسئوالن برقراری نظم و امنیت این 
منطقه، افرادی مجرب، دوراندیش، آگاه و 

دلسوز جامعه هستند.
مانیان س��ردبیر روزنامه زاینده رود گفت: 
مطبوع��ات باید درس��ت اطالع رس��انی 
کنن��د نه آنکه به بزرگ نمایی برخی وقایع 
بپردازند چرا که این امر جوی ناآرام را شکل 
می دهد و رعب و وحش��تی در دل مردم 

ایجاد می کند و این به ضرر منطقه است.
وی در خاتمه تصریح کرد: از آنجا که اخبار 
و حوادث در میان مردم طرفدار بس��یاری 
دارد و بیشتر می خواهند که نتیجه حادثه و 
پرونده را بدانند؛ اگر این امر محقق شود این 
اطالع رسانی نتیجه مطلوب تری می دهد. 

المپ های زنون غيراستاندارد؛
 عامل تصادف 

 پلی��س راهنمای��ی و رانندگی نیروی انتظام��ی اعالم کرد 
المپ های زنون غیراس��تاندارد که در داخل کشور از سوی 
برخی سودجویان به صورت غیر استاندارد بر روی خودروی 
عالقه مندان نصب می شود به دلیل عدم استفاده از فیلتر و 
عدسی های متمرکز کننده نور، به شدت آزاردهنده هستند و 

موجب تصادف می شوند. 
به گزارش ایرنا، نور المپ های زنون می تواند راننده مقابل 
را برای مدت یک تا چهار ثانیه به طور کامل نابینا کند و حتی 
تا چند ثانیه بر بینایی تأثیر بگ��ذارد و باعث ایجاد تصادف 

خطرناک در شب شود.  
پلیس راهنمایی و رانندگ��ی اعالم کرد ضمن اعمال قانون 
نس��بت به استفاده کنندگان از این المپ ها، راننده متخلف 
موظف اس��ت برای اصالح چراغ های خ��ودرو اقدام کند. 
طبق ماده 18 قانون بیمه نامه شخص ثالث، شرکت های بیمه 
مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این 
قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در 
زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه 
اختالفی در خصوص میزان خسارت وارده و تعیین مقصر 
وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف 15 میلیون ریال بدون 
اخذ گزارش مقام های انتظامی و ترس��یم کروکی پرداخت 

کنند. 

س�الی 2/2 ميليون نفر از فقر 
غذايی می ميرند 

رئیس هیأت مدیره انجمن غذا، صنعت و س��المت گفت: 
35 درصد از مردم جهان با مشکل تغذیه رو به رو هستند و 
هر سال 2/2 میلیون نفر در جهان به علت نداشتن تعادل در 
مصرف مواد غذایی و گرسنگی سلولی می میرند. به گزارش 
فارس، مجید ش��اهدی که در پنجمین همایش »ایمنی غذا، 
س��المتی جامعه« در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سخن 
می گفت، تصریح کرد: طبق آمار WHO س��االنه حدود 
2/2میلیون نفر در دنیا به علت بیماری های ناش��ی از غذا و 
آب می میرند که مشکل اصلی در این زمینه کمبود تولید غذا 
نیس��ت بلکه تعادل در توزیع غذا عامل اصلی مرگ و میر 

مردم جهان است. 
وی افزود: با استفاده بهینه از صنایع تولید به ویژه آب، اصالح 
روش های نگه��داری فرآوری و مصرف بهینه گندم، برنج، 
میوه، سبزی ها و فرآورده های غذایی می توان سطح گرسنگی 

را کاهش داد. 
وی تأکید کرد: انجمن غذا، صنعت و سالمت یک انجمن 
مردم نهاد است که با هدف ارتقای سالمت جامعه، با همکاری 
متخصصان این عرصه از سال 81 با شعار »پیشگیری بهتر از 

درمان است« فعالیت می کند. 

به گ��زارش ف��ارس به نق��ل از مرکز 
عموم��ی  رواب��ط  و  اطالع رس��انی 
وزارت آم��وزش و پرورش، انتخابات 
شوراهای دانش آموزی مدارس داخل 
 و خ��ارج از کش��ور، دوش��نبه س��وم 
آب��ان ماه به  طور همزمان در سراس��ر 
 کشور و در تمام مقاطع تحصیلی برگزار 

می شود. 
بر اساس ش��یوه نامه اجرایی شوراهای 
دانش آم��وزی ک��ه از س��وی معاونت 
پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش 
و پرورش صادر ش��ده است، مدارس 
عش��ایری به علت ک��وچ پاییزه تا 15 
آبان ماه فرصت دارند، این انتخابات را 
برگ��زار کنند. مدیران مدارس موظفند 
آمار مربوط ب��ه انتخابات را یک روز 
پس از برگ��زاری انتخاب��ات به اداره 
متبوع ارسال کرده و پس از انتخابات 
نیز نس��بت ب��ه تش��کیل انجمن های 

دانش آموزی در مدرسه اقدام کنند. 
ب��ه گ��زارش توان��ا، ش��وراهای برتر 
اس��تان ها بر اساس دس��تورالعمل های 
مربوطه انتخاب ش��ده و پس از آن در 
همایش کشوری مورد تقدیر خواهند 
گرفت. بر اس��اس این دس��تورالعمل، 
س��تادهای استانی، منطقه ها، نواحی و 
شهرستان هر 45 روز یک  بار تشکیل 
جلس��ه داده و عالوه ب��ر برنامه ریزی، 
بر عملک��رد ش��وراهای دانش آموزی 
گزارش  همچنی��ن  می کنند.  نظ��ارت 
دانش آم��وزی  انتخاب��ات ش��وراهای 
حداکث��ر تا تاری��خ 10 آذر 89 به دفتر 
توس��عه فعالیت های فرهنگی، هنری، 
اردویی و فوق برنامه وزارت آموزش 

و پرورش ارسال می شود. 
 راه اندازی مراکز جدید 

»کانون زبان ایران« در 20 شهر کشور 
به گ��زارش توانا، حس��ن مس��عودی 
قائم مق��ام مدیرعامل کان��ون پرروش 
فکری ک��ودکان و نوجوانان و رئیس 
»کان��ون زب��ان ای��ران« با اع��الم خبر 
راه ان��دازی مراکز جدی��د کانون زبان 
ای��ران در 20 ش��هر کش��ور و امکان 
حض��ور در کالس های آنه��ا در پائیز 
گف��ت: ایج��اد مراکز کان��ون زبان در 
ش��هرهای فاق��د این مراک��ز، اولویت 

اصلی فعالیت های ماس��ت و درصدد 
هس��تیم تا مراکزی را در اس��تان های 
خراس��ان  بویراحم��د،  و  کهکیلوی��ه 
 ش��مالی، ایالم و سیستان و بلوچستان 

راه اندازی کنیم. 
فیروزآب��اد،  ش��هرهای  اف��زود:  وی 
اس��تهبان، داراب، الر، سپیدان، خوی، 
نیش��ابور،  مرن��د،  س��نندج،  مهاب��اد، 
ش��هریار، قائن، بهش��هر، آمل، بابلسر، 
شاهین ش��هر، فومن، ابرک��وه و اقلید، 
ش��هرهایی هس��تند که برای نخستین 
بار مراک��ز کانون زبان ای��ران در آنها 

راه اندازی شده است. 
مس��عودی که در گردهمایی سراسری 
مس��ئوالن، معاونان و مدی��ران کانون 
پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 
سراسر کشور در مشهد سخن می گفت، 
اظهار داشت: توسعه  آموزش زبان های 
غیر انگلیسی به ویژه زبان های چینی، 
کره ای و ایتالیایی از دیگر اولویت هایی 
اس��ت که در دس��تور کار کانون زبان 

ایران قرار گرفته است. 
وی تصری��ح کرد: هم اکن��ون تنها 60 
شهر کش��ور دارای مراکز کانون زبان 
ایران هس��تند و این آمار باید افزایش 
پی��دا کن��د و در عی��ن ح��ال تصمیم 
داریم در صورت��ی که حداقل 4 مرکز 
کانون زبان ایران در هر اس��تان وجود 
داش��ته باش��د، نس��بت به ایجاد دفاتر 
 و مدیریت ه��ای اداری اس��تانی اقدام 

کنیم. 
رئی��س کانون زب��ان ای��ران همچنین 
از ت��الش ای��ن مجموع��ه و مجم��ع 
کان��ون  بین الملل��ی  همکاری ه��ای 
ب��رای فراگی��ر ک��ردن آم��وزش زبان 
 فارسی در کش��ورهای مختلف جهان 

خبر داد. 
ت��الش ب��رای افزایش امنیت ش��غلی 
اس��تادان، توج��ه به مس��ائل فرهنگی 
محتوای  روزآمدس��ازی  اخالق��ی،  و 
آموزش ه��ای  گس��ترش  آموزش��ی، 
غیرحض��وری و مج��ازی و نظ��ارت 
فرآیندمح��ور بر کیفیت آموزش مراکز 
از دیگ��ر مواردی بود که رئیس کانون 
 زبان ایران در این گردهمایی پیرامون آن 

سخن گفت. 

تصور بیش��تر مردم این است که وقتی صحبت از استرس 
به میان می آید، به طور حتم باید نتیجه اش این باش��د که 
»اس��ترس« را باید کاهش داد، در حالی که تحقیق ها نشان 
می دهند که باید میزان اس��ترس را به حد طبیعی رساند و 
آن را بهینه کرد و نه اینکه در هر شرایطی آن را کاهش داد. 
دلیل این یافته پژوهشی آن است که بدن ما، برای آنکه بتواند 
کارهایی را که از او می خواهیم به درس��تی و تمام و کامل 

انجام دهد، درجاتی از استرس را نیاز دارد. 
این درجه از استرس را می توان »استرس ایده آل« نام گذاری 
کرد. به عنوان مثال، برای اینکه یک دانش آموز یا دانش��جو 
بتواند از عهده یک امتحان برآید، باید درجاتی از اس��ترس 
را داشته باشد اما اگر احساس استرس او بیش از حد شود 

و به خاطر قبولی در امتحان، خودش را به مش��قت زیادی 
بیندازد، آن وقت این فرد از سطح »استرس ایده آل« خارج 

شده است.
از طرف دیگر اگر همین دانش آموز یا دانشجو، تصور کند 
ک��ه به اندازه کافی درس خوانده و آمادگی دارد و به همین 
خاطر خودش را خیلی آماده نکند، آن وقت ممکن اس��ت 
نتیجه مناسبی نگیرد و در مقایسه با هم کالسی ها، عملکرد 

خوبی نشان ندهد.
واقعیت این است که استرس خوب و استرس بد داریم اما 
هر دو نوع اس��ترس را هر آدمی به درجاتی دارد و ممکن 
است زیاد بودن یکی بر دیگری بچربد. استرس خوب، در 
واقع مس��یر طبیعی و خودکاری اس��ت که بدن به صورت 

اتوماتیک طی می کند تا فیزیولوژی بدن را از طریق ترشح 
هورمون های مختلف )مثل اپی نفرین و نوراپی نفرین( برای 
انجام کاری که انتظار می رود، به حالت آماده باش در بیاورد. 
این هورمون ها کارشان این است که با تولید یک باره انرژی 
برای بدن، افزایش ضربان قلب و فشارخون، افزایش تمرکز 
و همچنین باال بردن توانایی سیستم ایمنی بدن، فرد را برای 
انجام کارهای یک باره که نیاز به انرژی و دقت فراوان دارند، 

آماده می کنند.
اس��ترس بد زمانی است که بدن، حتی در شرایط عادی که 
نیازی به تولید این هورمون ها نیست، باز هم پاسخی شبیه 
حالت فوریت، اضطرار و نگرانی تولید کرده و فرد را دچار 

مشکل های جسمی و روحی می کند.  

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان  در بازديد اختصاصی از زاينده رود

وظیفه مطبوعات، اطالع رسانی است نه بزرگ نمایی

سارق حرفه اي در بندرعباس دستگير شد

آخر و عاقبت چاقي
الغر شدن مرد، شرط زن براي بخشش مهريه 300 سكه اي بود 

غم هايت را به فردا بسپار 
میزان آرام��ش ذهن و کارآیی فردی بر اس��اس میزان 
توانای��ی ما ب��رای زیس��تن در لحظه حال مش��خص 
می ش��ود، صرف نظر از آنچه دیروز رخ داده است و 

آنچه فردا ممکن است اتفاق بیفتد. 
حال جایی اس��ت که ش��ما در آن ایس��تاده اید. از این 
دیدگاه کلید ش��ادی و خرسندی متمرکز ساختن ذهن 

بر لحظه حال است. 
یک��ی از نکته های جالب توج��ه درباره کودکان 
همین اس��ت که آنها خود را در لحظه حال غرق 
می کنن��د. آنها به طور کامل درگیر فعالیت کنونی 
خود می ش��وند که این فعالیت می تواند نقاش��ی 
کشیدن، س��اختن یک قصر ماس��ه ای یا کارتون 
نگاه کردن یا هر چیز دیگر باش��د. اما وقتی بزرگ 
می شویم هنر فکر کردن و نگران بودن را در یک 

لحظه فرا می گیریم. 
به مش��کل گذشته و مسائل آینده اجازه تجمع در 
 زم��ان ح��ال را می دهیم و بدی��ن ترتیب حال را 

می بازیم. 
ما همچنین یاد می گیریم که لذت و ش��ادی های 
خ��ود را ب��ه تعوی��ق بیندازیم و هم��واره به امید 

آینده ای متفاوت بنش��ینیم. دانش آموز دبیرس��تانی با 
خود می گوید که وقتی مدرس��ه را تم��ام کنم و وارد 

دانشگاه شوم آن وقت ایده آل است. 
وارد دانش��گاه می ش��ود و با خود می گوید که وقتی 
مدرک��م را بگیری��م دیگر هیچ غمی نخواهم داش��ت. 

باالخره مدرک��ش را هم می گیرد آن وقت اس��ت که 
می بیند تا وقتی ش��غل مناسب نداشته باشد نمی تواند 
خوش��بخت باش��د. کاری اختیار می کند اما هنوز هم 
نمی تواند خوش��بخت باش��د. با گذش��ت سال های 
پیاپ��ی او خوش��بختی، ش��ادی و آرامش خ��ود را به 
تعویق می اندازد و قبل از آنکه به خود اجازه ش��ادی 

سعادتمندانه دهد، از دنیا می رود. 

تم��ام لحظات او صرف نقش��ه کش��یدن ب��رای آینده 
متفاوتی می ش��ود ک��ه هرگ��ز از راه نمی رس��د. آیا 
داس��تان زندگی ش��ما هم از نوع این داستان است که 
 ش��اد زیس��تن خود را به آینده ای دور دس��ت موکول 

می کنید؟ 

ما ب��ه جای آنک��ه از لحظه های ام��روز زندگی خود 
ل��ذت ببریم نقش��ه ش��ادی را برای آینده می کش��یم. 
زیس��تن در زم��ان حال بدین معناس��ت که م��ا از هر 
کاری ک��ه در ح��ال انجام آن هس��تیم ب��ه خاطر خود 
 آن ل��ذت ببریم و ن��ه اینکه به دنبال ه��دف نهایی آن 

باشیم. 
زیستن در حال به معنی دلپذیر ساختن لحظه جاری به 
جای دور انداختن آن اس��ت. این تصمیم ماست 
که لحظه به لحظه زندگی را زنده باش��یم و لذت 

ببریم و شادمانه زندگی کنیم 
این نکته را به خاطر داش��ته باشید که اگر نگرانی 
در ذه��ن خود دارید، به عن��وان مثال کار خود را 
از دس��ت داده اید یا همسرتان شما را ترک کرده 
است، این کار ساده ای نیست که ذهن خود را از 

این نگرانی خالی کنید و به آرامش برسید. 
ام��ا س��اده تری��ن راه بهب��ود وضعی��ت روان��ی 
 ش��ما دس��ت به عم��ل بردن، مش��غول ب��ودن و 
مشارکت است. کاری انجام دهید. هر فعالیتی که 

باشد. 
خالصه اینکه زمان چیزی جز یک مفهوم انتزاعی در 
 ذهن ما نیست. این لحظه تنها زمانی است که در اختیار 

داریم. 
از این لحظه چیزی بسازید، لذت ببرید و زندگی کنید 
و ب��ه خاطر اتفاق های آینده نفس را در س��ینه حبس 

نکنید.

اصغر قطب زاده در گفتگو با فارس در بندرعباس با اشاره به برخی از کشفیات مهم 
پلیس آگاهی در روزهای اخیر به دس��تگیری یک س��ارق حرفه ای اشاره و در همین 
راس��تا اظهار داشت: در ماه های اخیر گزارش��اتی مبنی بر وقوع سرقت های متعدد و 
مش��ابه  از مجتمع های مسکونی همانند بعثت، گلریزان و مهرگان بندرعباس به پلیس 
ارائه می ش��د که در تمام آنها س��ارق پس از ورود به واحده��ای مختلف تنها اقالم 

گران قیمت و طالجات و پول را به سرقت می برده است. 
وی ادام��ه داد: پلیس در راس��تای دس��تگیری و شناس��ایی عامل و ی��ا عامالن این 
س��رقت های مشابه دس��ت به کار ش��د و با اقدام های گسترده پلیس��ی و همکاری 
 شهروندان موفق به دستگیری سارقی 30 ساله که مجرد و  ساکن بندرعباس بود، شده 

است. 
رئیس پلیس آگاهی هرمزگان با بیان اینکه این س��ارقان تاکنون به 20 فقره س��رقت 
اعتراف کرده  اس��ت، ادامه داد: این متهم در اعتراف های خود آورده اس��ت که تنها، 

اقدام به سرقت طالجات و وجوه نقدی از منازل مورد نظر می کرده است. قطب زاده 
همچنین در این راس��تا افزود: یکی از شگردهای این س��ارق نیز به اینگونه بوده که 
پس از ورود به مجتمع های شلوغ با رجوع به درب واحدهای مختلف و زنگ زدن، 

از حضور و یا عدم حضور ساکنان اطمینان حصول می کرده است. 
وی یادآور ش��د: این س��ارق در اعتراف های خود گفته اس��ت که اگر می دیدم که 
واحدی که زنگ آن به صدا درآمده است کسی در آن حضور ندارد با شاه کلیدی که 
در اختیار داشتم در عرض سه تا پنج دقیقه درب واحد مورد نظر را باز می کردم. این 
مقام مسئول از شهروندان و ساکنان مجتمع ها به ویژه مجتمع های نوساز خواست به 
این امر نیز توجهی ویژه داش��ته باش��ند. یادآور می شود میزان کشفیات پلیس آگاهی 
هرمزگان طی ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری در مقایس��ه با مدت زمان مشابه 25 
 درصد رش��د داش��ته است، که این رقم در بخش س��رقت از منزل برابر با 33 درصد 

است. 

زنی به دادگاه آمد و گفت که اگر شوهرش وزن خود را کم 
کند مهریه 300 سکه ای را می بخشد. به گزارش فارس، زنی 
با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محالتی دادخواست مهریه 

خود را به قاضی شعبه 245 این مجتمع قضایی ارائه کرد. 
این زن در حضور قاضی این ش��عبه با بیان اینکه 5 س��ال 
 از زندگی مش��ترکمان می گذرد، گفت: مهریه ام 300 سکه 
بهار آزادی اس��ت و آن را می خواه��م و در صورت اینکه 

شوهرم الغر نشود آن را نمی بخشم. 
مرد در دادگاه حضور داش��ت و بیان کرد: نمی توانم مهریه 
زنم را بپردازم چرا که وضع مالی خوبی ندارم و همس��رم 
درخواس��ت معقولی ن��دارد. وی با بی��ان اینکه من فقط 
وعده های غذایی ام زیاد است، گفت: این شرطی که همسرم 
گذاشته حاضرم قبول کنم با اینکه این کار بسیار برایم سخت 
اس��ت ولی حاضرم به دلیل بخشش مهریه زنم این کار را 

انجام دهم و موافقت کنم. زن 35 س��اله بار دیگر در مقابل 
قاضی بیان کرد: من حاضرم مهریه ام را ببخشم ولی شوهرم 
وزنش را کم کند و متعهد به این کار شود. با موافقت طرفین 
و اصرار زن، قاضی گفت: مرد متعهد می شود تا وزن خود را 
در مقابل بخشش مهریه زن کم کند و پرونده مختومه اعالم 
می ش��ود و دادگاه حکمی مبنی بر بخشش مهریه به اصرار 

زن صادر کرد. 

3 آبان برگزار مي شود؛
انتخابات شوراهاي دانش آموزي مدارس

استرس خوب، استرس بد

به گ��زارش فارس ، مه��رداد بذرپاش 
در چه��ل  و دومی��ن جلس��ه س��تاد 
جوان��ان  ام��ور  س��اماندهی   مل��ی 
در جمع معاون��ان وزرا و نمایندگان 
ای��ن  اعض��ای  از  ک��ه  س��ازمان ها 
از  نیم��ی  گف��ت:  هس��تند،   س��تاد 
جمعیت کش��ور را جوانان تش��کیل 
نادی��ده  دلی��ل  ب��ه  ک��ه  می دهن��د 
ع��دم  و  برنامه ه��ا  ش��دن  گرفت��ه 
 برنامه ری��زی مناس��ب، مظل��وم واقع 

ش��ده اند. 
کار  و  برنامه ری��زی  اف��زود:  وی 
منس��جم در حوزه جوان��ان کار یک 
یا چند س��ازمان نیس��ت؛ ب��ه همین 
دلی��ل باید یک کار فرابخش��ی و ملی 
انج��ام دهی��م. بذرپاش بیان داش��ت: 
وقت��ی از برنامه ریزی ب��رای جوانان 
 صحب��ت می ش��ود موض��وع های��ی 
 مانن������د ازدواج، اش��ت�������غال، 
آم�����وزش ع����ال��ی و فرهن��گ 
ک��دام  ه��ر  ک��ه  می ش��ود   مط��رح 

متول��ی جداگان��ه ای  دارن��د. 
وی گف��ت: وقتی از جوانان س��خن 
به میان می آید، متوجه می ش��ویم که 
در میان این قش��ر، جوانان کش��اورز، 
دانش��جو، صنعتگ��ر و طلب��ه داریم؛ 
بنابراین برنامه ری��زی برای این گروه 
از جمعی��ت کش��ور از طری��ق ی��ک 
سازمان پیش نخواهد رفت بلکه باید 
تم��ام س��ازمان ها و ارگان های دولتی 
و غیردولت��ی ب��ا هم جمع ش��ده و با 
هم��کاری و هماهنگی یکدیگر، برای 
جوان��ان تصمیمات��ی سرنوشت س��از 
بگیرن��د. رئیس س��ازمان ملی جوانان 

 در بخ��ش دیگری از س��خنان خود، 
جوان��ان را خال��ق بخ��ش اعظم��ی 
افتخارآفری��ن  اقدام ه��ای   از 
کشور دانس��ت و اضافه کرد: از همه 
مس��ئوالن می خواهم قدر این نعمت 
خداون��د را بدانن��د؛ ب��ه ط��ور قطع 
بهترین جوانان دنیا را در کشور داریم 
و توس��ط آنها می توانیم ب��ه قله های 
رفی��ع دس��ت پی��دا کنی��م. بذرپاش 
اظه��ار داش��ت: در ح��وزه جوان��ان 
کارهای مناس��بی ص��ورت گرفته اما 
ای��ن اقدام ه��ا کاف��ی و رضایتبخش 
نیس��ت بلکه م��ا نیازمن��د مجاهدت 
 و همدل��ی بی��ش از پیش مس��ئوالن 

هس��تیم. 
وی تصری��ح کرد: حل مش��کل های 
شناس��ایی  جوان��ان،  روی  پی��ش 
اس��تعدادها و در مس��یر ق��رار دادن 
 آنه��ا، درک عمی��ق توانایی های آنان، 
و  دوس��ت���ی  جوان�������ان،   درک 
مه��رورزی ب��ا آنها و تزری��ق روحیه 
نش��اط به جوانان و امی��د به آنها باید 
در اولویت کار همه دس��تگاه ها قرار 

گی��رد. 
گف��ت:  رئیس جمه��وری   مع��اون 
از آن  آین��ده کش��ور   ب��دون ش��ک 
جوان��ان اس��ت و جوان��ان، کش��ور 
 را در آین��ده ب��ه پیش خواهن��د برد، 
وج��ود  هم��ه  ب��ا  بای��د   پ��س 
ای��ن واقعی��ت را ب��اور کنی��م و ب��ا 
آ غ��وش ب��از به س��مت آنه��ا برویم 
ص��ورت  ک��ردن  پ��اک  ک��ه  چ��را 
 مس��أله هی��چ مش��کلی را از ما حل 

نمی کن��د . 

»بذرپاش« در ستاد ملي ساماندهي امور جوانان:
 بــرنامه ريزي بــراي جــوانان از طريـق 

يك سازمان پيش نخواهد رفت 

جامعه

کلنگ زنی ورزشگاه 3 هزارنفری 
بانوان در کاشان 

 برگزاری کارگاه آموزشي 
 در حاشیه نمایشگاه 

رسانه ها و مطبوعات ؛ اثرگذارترین 
ابزار بر فرهنگ عمومي

برگزاري کارگاه آموزش شهروند 
الکترونیکی 

 توزیع 2 هزار نرم افزار قرآني 
در کانون هاي چهارمحال و بختیاري

معاون  حضور  با  بدنی  تربیت  هفته  مناسبت  به 
کلنگ  کشور  ورزشی  اماکن  توسعه  شرکت  فنی 
با  مراسمی  طی  بانوان  ویژه  نفری  هزار   3 ورزشگاه 
اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت  فنی  معاون  حضور 
زده  زمین  به  کاشان  در  بدنی  تربیت  سازمان  ورزشی 

شد.

سه  برگزاری  از  اصفهان  استان  صنایع دستی  معاون 
سراسری  نمایشگاه  حاشیه  در  آموزشی  کارگاه 
صنایع دستی و گردشگری اصفهان خبر داد. ادیب گفت: 
بسیاری از صنعتگران صنایع دستی کشورمان با نحوه عرضه 
صنایع دستی و قوانین تجاری جهان آشنایی نداشته و به 

همین دلیل در بخش عرضه با معضالتی روبرو هستند. 
وی تأکید کرد: در این کارگاه ها تالش می شود ضمن افزایش 
برای  زمینه های الزم  بخش ها،  این  در  آگاهی صنعتگران 
آشنایی آنها با نحوه استاندارد سازی محصوها و شکل  گیری 

تعاونی های صنایع دستی نیز ایجاد می شود.

احسان مشکالتی معاون برنامه ریزی و توسعه  اداره کل 
و  اصفهان رسانه ها  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مطبوعات را به  عنوان اثرگذارترین ابزار بر فرهنگ عمومی 
نام برد. مشکالتی برگزاری پنجمین جشنواره  مطبوعات را 
ابزاری در جهت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه عنوان کرد و 
فرهنگ را دارای بخش های مختلف ذکر کرد و الزمه  ارتقای 
فرهنگ عمومی جامعه را برنامه ریزی و هدفمند بودن اجرای 

طرح های فرهنگی دانست.

کارگاه آموزشی آي.تي با موضوع شهروند الکترونیکی 
در سالن همایش های نمایشگاه بزرگ جهاد خدمت 

رسانی برگزار  شد.

مسئول دبیرخانه کانون مساجد چهارمحال و بختیاری 
از توزیع بیش از 2 هزار نرم افزار فرهنگی و قرآنی بین 
کانون های این استان خبر داد. حجت االسالم مراد یوسفی 
گفت : در حال حاضر  2 هزار و 200 حلقه نرم افزار در 64 
موضوع فرهنگی، قرآنی و آموزشی در حال توزیع بین 238 

کانون فرهنگی و هنری مساجد این استان است.

بسياری از دام های 
شيطانی تنها دامنگير 

افراد بی سواد 
نيست
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حجت االسالم والمسلمین حس��ن بابایی مسئول تشکل های دینی 
اداره  کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان از سامان دهی روضه های 
 خانگ��ی در اصفه��ان در راس��تای س��امان دهی مجال��س مذهبی 

خبر داد.
 ب��ه گزارش ایمنا، مس��ئول تش��کل های دین��ی اداره  کل تبلیغات 
اس��المی اس��تان اصفهان ضمن اعالم این مطلب، اظهار داش��ت: 
شناسایی بانی، واعظ، مداح و زمان مجالس با تکمیل فرم شناسایی 
 سامان دهی و نظارت دقیق تری بر روضه های خانگی صورت خواهد 

گرفت. 
به نقل از روابط عمومی اداره  کل تبلیغات اس��المی استان اصفهان، 
حجت االس��الم والمسلمین حس��ن بابایی با بیان این که نظارت بر 
فعالیت بانوان م��داح، مجالس خانگی مذهب��ی و روضه خوانی ها 
بیش��تر می ش��ود، افزود: نباید اجازه داد این مجالس عظیم  معنوی 

دچار خدشه و انحراف شوند.
حجت االسالم والمسلمین حس��ن بابایی مسئول تشکل های دینی 
از راه  اندازی س��ایت اینترنتی برای تشکل های محوری استان خبر 

داد. 
وی اع��الم ای��ن مطلب، اف��زود: به  منظ��ور مقابله ب��ا تهدیدهای 
جن��گ نرم و آگاهی بخش��ی به کارب��ران اینترنت��ی و عموم مردم 
 سایت اینترنتی برای کلیه  تش��کل های محوری اصفهان راه اندازی 

شد. 
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایی گفت: در حال حاضر کلیه 

تشکل های محوری دارای سایت هستند.
حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن بابایی مس��ئول تش��کل های 
اصفه��ان  در  قرآن��ی  خیری��ن  انجم��ن  تش��کیل  از   دین��ی 

خبر داد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه  منظور ج��ذب مش��ارکت مردمی در 
حمای��ت از جلس��ه های قرآنی، تش��کیل انجمن خیری��ن قرآنی 
و حامی��ان ق��رآن ض��روری اس��ت و ای��ن مه��م در دس��تور کار 
 اتحادیه مؤسس��ه های قرآنی مردمی اس��تان اصفه��ان قرار گرفته 
است.  حجت االسالم والمسلمین حسن بابایی افزود: با تشکیل این 
انجمن خیریه از جلسه های قرآنی در منطقه های محروم، حمایت 

مالی صورت می گیرد.

نماينده مجلس :
هدفمند کردن يارانه ها، زمينه ساز 

اصالح الگوی مصرف است
 نماین��ده م��ردم ش��هرکرد در مجل����س ش�����ورای اس��المی 
ب��ا اش��اره ب��ه مص��رف غی��ر اصول��ی س�����رمایه های کش��ور 
 ک��ه بخش��ی از آن متعل��ق ب��ه نس��ل آین��ده اس��ت، گف��ت: ب��ا 
ی�����ارانه ه��ا  ک��ردن  هدفمن�����د  ق������ان��ون  اج�����رای 
رعای��ت  م��ردم  خ�����ود  توس������ط  مص�����رف   الگ��وی 

خواهد شد. 
نصرال��ه ترابی قهفرخی در گفتگو با ایرنا اظهار داش��ت: هدف از 
اجرای قانون هدفمندکردن یارانه صیانت از سرمایه های خدادادی 
کش��ور و به کارگیری منطقی و اصولی آن برای رش��د، توس��عه و 

عمران کشور است.
ب��رای رس��یدن  اصل��ی  از ش��اخص های  یک��ی  اف��زود:   وی 
 ب��ه رش��د مطل��وب اقتص��ادی، افزای��ش تولی��د ناخال��ص ملی 

است. 
نماینده ش��هرکرد در مجلس شورای اسالمی گفت : توانمندسازی 
بخ��ش خصوصی باید بر اس��اس یک برنامه کالن ب��ا زمان بندی 
مش��خص، کوچک س��ازی دولت و تمرکززدایی ب��ا نگاه عدالت 

اجتماعی اجرا شود. 
عض��و کمیس��یون تلفی��ق برنام��ه پنج��م توس��عه گف��ت: دولت 
کارآفرین��ان  و  کنن��دگان  تولی��د  از  حمای��ت  ب��ا  می توان��د 
 حرک��ت چ��رخ تولی��د و اقتص��اد کش��ور را ش��تاب بیش��تری 

بخشد. 
وی ی��ادآور ش��د: با اجرای درس��ت و نظ��ارت کامل ب��ر قانون 
هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا می ت��وان اطمین��ان حاص��ل کرد که 
 ص��ادرات کااله��ای ب��ا کیفی��ت ایران��ی، رش��د خوب��ی خواهد 

داشت.

آیت ا... غالمیان در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون یک هزار و 306 هکتار از اراضی شهرس��تان بروجن به سیستم 

آبیاری تحت فشار مجهز شده اند. 
وی افزود: این طرح با اعتباری افزون بر 39 میلیارد و 180 میلیون ریال 
که نیمی از آن به صورت بالعوض و مابقی تسهیالت بانک بود به اجرا 

و بهره برداری رسیده است. 
غالمیان هدف از اجرای سیس��تم تحت فش��ار در شهرستان بروجن را 
 مصرف بهینه آب در راس��تای افزایش س��طح زیر کشت عنوان کرد و 
گفت: مبارزه با خشسکس��الی و کاهش اثرهای ناش��ی از کمبود آب و 
خشکسالی در شهرستان بروجن از دیگر هدف های اجرایی این طرح 

است. 
مدیرجهاد کشاورزی بروجن با تأکید بر اینکه مدیریت آب کشاورزی با 
استفاده از روش های آبیاری نوین امکان پذیر است، گفت: با اجرای سیستم 
آبیاری تحت فشار عالوه بر افزایش متوسط بهره وری هر مترمکعب آب 
مصرفی، هزینه های تولید کاهش یافته و میزان تولید از لحاظ کمی و کیفی 

در واحد سطح افزایش می یابد.  
وی تأکید کرد: باید برنامه ریزی های دقیقی درباره استفاده از این طرح در 
بین کش��اورزان انجام شود تا بتوانیم با نهادینه کردن طرح آبیاری تحت 

فشار به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم. 
غالمیان افزود: جلوگیری از رشد بی رویه علف های هرز، کاهش آفات و 
امراض، امکان پذیر شدن آبیاری در اراضی شیبدار، جلوگیری از فرسایش 
بی رویه خاک، کنترل پذیر شدن میزان برداشت آب از منابع آبی و سهولت 
در اعم��ال مدیریت آبیاری در مزرع��ه از مزایای آبیاری به روش تحت 

فشار است. 
وی با تأکید بر اینکه باید از روش های سنتی آبیاری در کشاورزی خودداری 
ش��ود، گفت: برهمین اساس به منظور اس��تفاده بهینه از آب روش های 
 نوین و کارشناسی شده را در صنعت کشاورزی به کار گیریم.  غالمیان 
اف��زود: با توس��عه اراضی آبی کش��ور و با توجه به کمب��ود منابع آب 
 ج��ز از طری��ق صرفه جوی��ی در مص��رف آ ب موج��ود امکان پذی��ر

 نیست.

آغاز عمليات ساخت مصالی گلپايگان
عملیات س��اخت مصالی گلپایگان در آیینی با حضور رئیس دفتر 
رهبر معظم انقالب اس��المی در این شهرس��تان آغاز شد.به گزارش 
ایرنا، رئیس دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی در این مراسم با اشاره 
به اهمیت س��اخت مصال در توسعه فرهنگ نماز گفت:این بنا باید 
به نحوی طراحی و س��اخته ش��ود که همانند بناه��ای ماندگار این 
شهرستان باقی بماند. حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی 
با اشاره به قدمت بیش از 900 ساله مسجد جامع گلپایگان به عنوان 
یکی از بناهای تاریخی این شهرس��تان گفت:حفظ و توجه بیش��تر 
 به این آثار ارزش��مند توسط میراث فرهنگی و گردشگری ضروری 

است. 
وی س��فر رهبر معظم انقالب اس��المی به قم و اس��تقبال بی نظیر 
و پرش��ور مردم از ایش��ان را تاریخی عنوان کرد و ب��ا بیان روایتی 
از ام��ام س��جاد)ع( در م��ورد ویژگی های یک فقی��ه گفت: علم و 
دان��ش، حلم، ش��جاعت و فصاحت از ویژگی یک فقیه اس��ت که 
رهب��ر معظم انقالب ای��ن ویژگی ها را به نحو شایس��ته ای دارند.

امام جمعه گلپایگان هم با اش��اره به اینکه رویکرد دولت دهم یک 
رویکرد فرهنگی است،گفت: این رویکرد فقط به ساخت فضاهای 
فرهنگی نیس��ت بلکه بیش از80 درص��د فعالیت های فرهنگی در 
 مس��یر تحقیق و پژوهش و برای تحکیم مبانی اس��المی در جامعه 

است. 
حج��ت االس��الم والمس��لمین محمدعلی نکون��ام اف��زود: این بنا 
در کن��ار مس��جد جامع گلپایگان باید به نحوی س��اخته ش��ود که 
 نمون��ه ای ش��اخص از آث��ار و بناهای این شهرس��تان محس��وب 
شود. وی اضافه کرد: اعتبار اولیه ساخت این مصال با ظرفیت حدود 
10 هزار نفر جمعیت، 3 میلیارد تومان پیش بینی شده که قرار است 
در مدت 15 ماه س��اخته شود. امام جمعه گلپایگان افزود: این مصال 
در زمین��ی به مس��احت 4 هزار و 264 مترمرب��ع و با ویژگی های 

معماری اسالمی و تاریخی در دو طبقه ساخته می شود. 

گشتی در اخبارروی میز

رض��ا مهندس��ی در گفتگو با 
ف��ارس با اش��اره ب��ه تجهیز 
کتابخانه ه��ای  تکمی�����ل  و 
اظهار  اصفهان،  استان   عمومی 
داش��ت: تا پایان سال جاری با 
اعتب��اری افزون ب��ر 4 میلیارد 
ری��ال تمام��ی کتابخانه ه��ای 
عمومی استان اصفهان تکمیل 

و تجهیز می شوند. 
وی ب��ه تقس��یم بندی اعتب��ار 
اختص��اص یافت��ه ب��ه تجهیز 
اس��تان  عمومی  کتابخا نه های 
اصفهان بر اساس طبقه بندی و 
اولویت بخشی به منطقه های 
مختلف اشاره کرد و افزود: این 
اعتبار بر اس��اس کتابخانه های 
اس��تان تقس��یم می ش��ود که 
کتابخانه ه��ای منطق��ه محروم 
اس��تان از اولوی��ت بیش��تری 

اداره کل کتابخانه های عمومی  برخوردارند. مع��اون 
اس��تان اصفهان بی��ان داش��ت: کتابخانه های عمومی 
ک��ه تح��ت نظ��ر اداره کل کتابخانه ه��ای عموم��ی 
اس��تان اصفهان ق��رار گیرند، از جه��ت تجهیزهای 
 کتابخان��ه ای م��ورد حمای��ت ای��ن اداره کل ق��رار 

می گیرند. 
وی ایج��اد کتابخانه ه��ای عمومی در روس��تاهایی 
ب��ا جمعیت باال ب��ه منظور س��هولت در عضویت و 
بهره گیری از کتاب و دسترس��ی آسان به کتابخانه ها 
را یکی از فعالیت های اداره کل کتابخانه های عمومی 
اس��تان اصفهان بی��ان ک��رد و گفت: برای توس��عه 

فعالیت های  کتابخوانی  فرهنگ 
اداره کل  س��وی  از  مختلف��ی 
اس��تان  عمومی  کتابخانه ه��ای 
اصفه��ان و اداره کتابخانه ه��ای 
انج��ام  عموم��ی شهرس��تان ها 

 می شود. 
در  کافی ن����ت  ایج����اد  وی 
طرح  عموم��ی،  کتابخانه ه��ای 
کت��اب م��ن و ارائ��ه خدمات 
ب��ه  فرهنگ��ی  و  تفریح��ی 
اعض��ای کتابخانه ها را از جمله 
انج��ام گرفته در  فعالیت ه��ای 
تش��ویق  و  توس��عه  راس��تای 
کتابخوان��ی عنوان کرد و افزود: 
در صورتی ک��ه عالقه مندان به 
مطالعه  خواس��تار  کتابخوان��ی 
کتاب��ی باش��ند و آن کت��اب در 
کتابخانه روس��تا یا منطقه مورد 
نظر وجود نداش��ته باشد، پس 
از مدت��ی کت��اب مورد نظ��ر از دیگ��ر کتابخانه های 
موج��ود در منطقه ه��ای دیگ��ر ب��ه دس��ت آنه��ا 
می رس��د و آنه��ا می توانن��د از این کتاب اس��تفاده 
 کنن��د که این طرح به نام ط��رح کتاب من نام گرفته

است. 

رئی��س اتحادی��ه صن��ف قصاب��ان ش��هرکرد گفت: 
ب��ا اج��رای ط��رح تنظی��م ب��ازار قیمت گوش��ت 
 گ��رم نس��بت ب��ه هفت��ه گذش��ته در ای��ن اس��تان 

کاهش یافت. 
 رحم��ت اهلل صف��ری در گفتگ��و ب��ا ف��ارس اظهار
 داش��ت: گوش��ت گرم ط��رح تنظیم ب��ازار وزارت 
بازرگان��ی از طری��ق اتحادی��ه صن��ف قصاب��ان با 
همکاری این س��ازمان و امور دام جهاد کش��اورزی 
 اس��تان تأمی��ن و در اختی��ار اعض��ای اتحادیه قرار 

می گیرد. 
وی اف��زود: ب��ا توجه به اس��تقبال مردم از گوش��ت 
وارداتی، این اتحادیه گوش��ت م��ورد نیاز مردم را با 

قیمت 83 هزار ریال عرضه می کند. 
صف��ری اضافه کرد: ب��ا کاهش هزینه ه��ای جانبی، 
گوشت گرم توزیعی با 2 هزار ریال کاهش از امروز 

با قیمت 83 هزار ریال توزیع می شود. 
 رئی��س اتحادی��ه صن��ف قصابان ش��هرکرد تصریح 

ک��رد: در راس��تای کنت��رل و تنظی��م بازار گوش��ت 
گ��رم م��ورد نیاز م��ردم، گوش��ت گرم گوس��اله از 
س��ایر اس��تان ها تأمین و با هم��کاری اتحایه صنف 
قصاب��ان ط��ی دو هفت��ه اخیر بی��ن قصابان اس��تان 
 توزیع ش��د، ای��ن طرح تا زم��ان تنظیم ب��ازار ادامه 

دارد. 
وی به تنظیم بازار از س��وی وزارت بازرگانی اشاره 
ک��رد و اف��زود: اجرای ط��رح تنظیم بازار از س��وی 
وزارت بازرگانی می تواند تا حد بسیار زیادی تبعات 
و مشکالت فراروی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

را از میان ببرد. 
صفری جلوگی��ری از کاهش تصنعی کاال و افزایش 
غیرمنطق��ی قیمت ه��ا را مهم ترین ه��دف از تنظیم 
ب��ازار عن��وان ک��رد و گف��ت: وزارت بازرگانی در 
راس��تای تنظی��م ب��ازار، قیمت ها را مرتب بررس��ی 
می کن��د و در ص��ورت افزای��ش ناگهان��ی قیمت ها 
 و یا کمب��ود کاال در بازار اقدام ه��ای الزم را انجام 

می دهد. 
وی نق��ش دس��تگاه های تولیدی در تنظی��م بازار را 
بسیار مهم و حیاتی دانست و افزود: اگر دستگاه های 
تولیدی وظیفه تأمین کاال را به درس��تی انجام دهند 
ه��م در بازار با کمبود کاال مواجه نمی ش��ویم و هم 
دستگاه های تولیدی بهتر از گذشته به کمبود کاالیی 
در حوزه خود آگاه شده و در مورد آن برنامه مناسبی 

را انتخاب می کنند. 
صفری بر ضرورت تعامل و همکاری دس��تگاه های 
مختل��ف کش��ور ب��ا وزارت بازرگان��ی در اجرای 
 موف��ق قانون هدفمندس��ازی یارانه ه��ا تأکید کرد و 
 گف��ت: تمام دس��تگاه ها و نهادهای فعال در کش��ور 
 مانن��د زنجیره ه��ای ب��ه هم پیوس��ته ای هس��تند که 
در  کارآم��د  و  منظ��م  ص��ورت  ب��ه  می توانن��د 
را  همدیگ��ر  و  ک��رده  فعالی��ت  یکدیگ��ر  کن��ار 
ی��اری  کش��ور  ب��زرگ  طرح ه��ای  اج��رای   در 

دهند.

شهرستان

 روضه هاي خانگي
  در اصفهان سامان دهي 

مي شوند

در 6 ماهه نخست امسال صورت گرفت؛
تجهيز 1306 هكتار از اراضي 
بروجن به آبياري تحت فشار

جابه جايي روزانه بيش از 1600 مرسوله 
پستي در اردستان

 توزيع گوشت بسته بندي شده 
در فروشگاه هاي فارسان

طرح تحول اجتماعي چهارمحال و بختياري 
در كشور موفق و پيشگام است

آغاز برداشت ذرت از 450 هكتار از 
مزارع تيران و كرون

رئیس اداره پست اردستان گفت: روزانه بیش از یک  هزار و 600 مرسوله پستی 
صادره و وارده در شهرس��تان اردستان جابه جا می شود. بهمن خزعلی در گفتگو 
با فارس با اشاره به اینکه روزانه بیش از 600 مرسوله صادره و یک هزار مرسوله 
وارده در شهرستان اردستان جابه جا می شود اظهار داشت: تمامی مرسوله های وارده 

توسط چهار پستچی در سطح شهر اردستان توزیع می شود. 
وی تعداد مرس��وله های صادره از شهرس��تان اردس��تان را 600 مرس��وله اعالم 
کرد و افزود: این تعداد نس��بت به سال گذش��ته 40 درصد کاهش داشته است. 
رئیس اداره پست شهرستان اردستان علت کاهش مرسوله های صادره را اجرای 
اتوماسیون اداری در بیشتر دستگاه ها و ادارات، استفاده از تجهیزات الکترونیک و 
حذف فیزیکی نامه ها اعالم کرد و افزود: راه اندازی پس��ت ویژه با تعهد تحویل 
 مرس��وله در تهران و اصفهان قبل از س��اعت 10 صبح روز بعد در دستور کار ما 

قرار دارد. 
خزعلی همچنین از نصب صندوق های شخصی هوشمند که ورود مرسوله را با 

ارسال پیام به صاحب صندوق اطالع می دهد، خبر داد. 
وی همچنین به ساخت و نصب کد پستی 10 رقمی در سطح شهرستان اردستان 
اش��اره کرد و ادامه داد: عملیات ساخت و نصب کدپستی 10 رقمی شهرک های 
کاوه، مدرس، طباطبائی نژاد و شهید بهشتی اردستان به تعداد یک هزار و 700 پالک 
و ش��هر مهاباد اردس��تان به تعداد یک هزار و 900 پالک و 8 روس��تا در دهستان 
ریگس��تان و س��فلی به تعداد 2 هزار و 286 پالک در س��ال جاری اجرایی شده 

است. 

فرماندار شهرستان فارسان در جلسه بررسی مشکل های کشتارگاه جونقان 
گفت: حمل و توزیع گوش��ت مصرفی ش��هروندان به منظ��ور تنظیم بازار 
عرضه و تقاضا با نظر مسئوالن دامپزشکی و شبکه بهداشت، تأمین گوشت 

مصرفی مردم را آسانتر می کند. 
به گزارش موج، بهروز مردانی نژاد به مش��کل های کش��تارگاه جونقان در 
این شهرس��تان اش��اره و تأکید کرد: نبود وجود کوره الش��ه سوز، مطلوب 
نبودن سیس��تم روش��نایی، فقدان س��الن بس��ته بندی، کمبود ماشین حمل 
 گوش��ت، خروج گوش��ت بدون فریز از مهم ترین این مشکل ها به شمار 

می رود. 
وی گوش��ت قرم��ز را یک��ی از مهم ترین مناب��ع تأمین پروتئی��ن حیوانی 
جامعه از طریق ذبح دام در کش��تارگاه ها دانست و افزود: وجود نارسایی 
 در زمینه بهداش��ت کش��تارگاه کاهش سطح بهداش��ت عمومی را به دنبال 

دارد. 
مردانی نژاد رهاس��ازی ضایعات و فاضالب کشتارگاه در محیط اطراف را 
موجب آلودگی شدید محیط زیست بیان و تصریح کرد: استفاده غیرصحیح 
از ضایعات کشتارگاهی در تبدیل آن ها به محصول های جنبی، کشتارگاه 

را از منبع در آمد زیادی محروم می کند. 
وی بر طراحی برنامه منس��جم و اصولی در راس��تای رفع مش��کالت این 
کشتارگاه تأکید و خاطرنشان کرد: کشتارگاه جونقان با 62 نفر نیروی فعال 

هشتمین کشتارگاه کشور است.

معاون سیاس��ی و امنیت��ی اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری در کارگروه 
اجتماعی اس��تان گفت: این کارگ��روه در فرایندی ابت��کاری هفت کمیته 
تخصصی تش��کیل داده و دیگر اس��تان ها به توصیه وزارت کش��ور برای 
عملیاتی ش��دن طرح تحول اجتماعی خ��ود از آن الگوگیری می کنند. به 
گزارش موج، مراد کاظمی به دو هزار و 200 طرح فرهنگی پیش��نهادی از 
س��وی ارگان ها اشاره و تأکید کرد: طرح های دارای تأثیرگذاری مثبت در 

ارتقای فرهنگی، دینی و اجتماعی تصویب شدند. 
وی از اب��الغ 177 میلیارد ریال اعتب��ار از مجموع 350 میلیارد ریال اعتبار 
فرهنگی مصوب س��فر رئیس جمهور و هیأت دولت برای اس��تان خبرداد 
و اف��زود: از ای��ن مبلغ 57 میلی��ارد ریال به طرح ه��ای عمرانی فرهنگی 

اختصاص یافته است. 
کاظمی تدوین س��ند فرهنگی در افق 20 س��اله، تروی��ج فرهنگ حجاب 
 و عف��اف، فعالیت ه��ای قرآن��ی و نه��ج البالغ��ه، ترویج فرهن��گ نماز، 
فعال سازی کانون های مساجد، تعمیق فرهنگ اهل بیت بین دانش آموزان، 
آموزش فرهنگی جامعه کارگری، برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری، 
حمایت از نش��ریه ها و مطبوعات محلی، کاهش آسیب های اجتماعی با 
رویکرد فرهنگی، توجه به میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی، 
ترویج فرهنگ مهدویت و تهیه فیلم های کوتاه، بلند، انیمیش��ن و مس��تند 
با موضوع ه��ای مختلف را از جمله طرح ه��ای فرهنگی اولویت دار در 

چهارمحال و بختیاری دانست.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون از آغاز برداشت ذرت علوفه ای از 450 هکتار 
از مزارع این شهرستان خبر داد. 

بهرام کریمی در گفتگو با فارس با اشاره به آغاز برداشت محصول های زراعی 
از اراضی کش��اورزی اظهار داشت: برداشت ذرت علوفه ای از مزارع شهرستان 
تیران و کرون در س��طح 450 هکتار آغاز شده است. وی با بیان اینکه عملیات 
برداش��ت ذرت علوفه ای از یک ماهه گذشته آغاز شده است، افزود: پیش بینی 
می شود نزدیک به 27 هزار تن ذرت علوفه ای از این 450 هکتارسطح زیر کشت 
این شهرس��تان برداشت شود. مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون همچنین از 
آغاز برداش��ت سیب زمینی س��اده و سیب زمینی ترشی خبر داد و بیان داشت: 
 برداش��ت س��یب زمینی ترش��ی از نزدیک به 100 هکتار از اراضی آغاز ش��ده 

است. 
وی یادآور شد: تیران و کرون از معدود شهرستان هایی بوده که سطح قابل توجهی 
از اراضی زراعی را به کش��ت سیب زمینی ترشی اختصاص داده است. کریمی 
اضافه کرد: برداش��ت سیب زمینی از سطح نزدیک به 400 هکتار از مزارع این 
شهرستان نیز آغاز شده است که پیش بینی می شود 8 هزار و 800 تن سیب زمینی 
س��اده برداشت می ش��ود. وی با اشاره به خشکسالی  و کمبود آب در سال های 
اخیر گفت: به علت این مشکل سطح زیر کشت محصول های زراعی نسبت به 
سال های آب سالی کاهش یافته است که منجر به کاهش برداشت محصول نیز 
می شود. وی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون کشاورزان 

را به استفاده از روش های آبیاری تحت فشار تشویق می کند.

معاون كتابخا نه هاي عمومي استان اصفهان خبر داد:

تجهیز كتابخا نه هاي عمومي اصفهان با 4 میلیارد ریال اعتبار

با اجراي طرح تنظیم بازار؛
كاهش قيمت گوشت گرم در چهارمحال و بختياري

دومین کتاب آمارنامه شهر اصفهان مربوط به سال 88 به 
مناسبت روز آمار و برنامه ریزی در جلسه علنی شورای 
اسالمی این کالنشهر رونمایی شد. به گزارش ایمنا، معاون 
برنامه ری��زی، پژوهش و فناوری اطالعات ش��هرداری 
اصفهان در مراس��م رونمای��ی از کتاب آمارنامه ش��هر 
 گفت: با توجه به اینکه آمار و اطالعات شالوده زیربنای 
برنامه ریزی صحیح می باشد بنابراین برای فهم مشترک 
از آمار و واقعیت ها، ایجاد تعامل  بین دستگاه های مؤثر 
در مدیریت شهری و هماهنگی جهت برنامه ریزی بعدی 
وجود آمارنامه در ش��هر اصفهان ضروری است، عالوه 
بر این آمارنامه شهری می تواند در جهت اطالع رسانی 
س��ریع تر و بهتر و ارتقا صحت اطالع ها کمک شایانی 
کند. ابوالقاس��م گلستان نژاد با بیان اینکه هرسال آمارنامه 
س��ال قبل اصفهان  تهیه خواهد ش��د تا راهگشای رفع 

مشکالت شهر شود اذعان داشت: نخستین کتاب آمارنامه 
شهر اصفهان در بهمن ماه سال گذشته تهیه و در دسترس 
مسئوالن و ش��هروندان قرار گرفت و شاهد رونمایی از 
دومین کتاب آمارنامه شهر هستیم. وی با اشاره به تأکید 
مقام معظم رهبری درخصوص برنامه ریزی براس��اس 
آمار دقیق اظهار داش��ت: کتاب آمارنامه ش��هر اصفهان 
بس��تر نرم افزاری مدیریت واحد ش��هری ایجاد کرده و 
در تمام دستگاه های شهر اصفهان یکنواختی و همزبانی 
اطالع ها و آمار را به همراه خواهد داشت. وی با بیان این 
مطلب که دومین کتاب آمارنامه شهر اصفهان بر اساس 
استانداردهای جهانی در 360 صفحه تهیه شده است ادامه 
داد: این کتاب آمارنامه برای ش��هر اصفهان تدوین  شده 
نه فقط برای ش��هرداری و ب��ا توجه به اینکه تولید اقالم 
آماری در حوزه ش��هرداری از وسعت زیادی برخوردار 

می باشد لذا مدیریت شهری اصفهان هماهنگی هایی با 
همکاری بیش از90 دستگاه اجرایی به غیر از ارگان های 
ش��هرداری به خصوص مرکز آمار ای��ران و دفتر آمار و 
فناوری استانداری انجام داد و آمارهای این دستگاه ها را  
اخذ کرد همچنین با استفاده از آمار و اطالعات سرشماری 
نفوس و مسکن نسبت به تدوین آمارنامه شهر مربوط به 
سال گذشته  اقدام نمود. معاون برنامه ریزی، پژوهش و 
فناوری اطالعات شهرداری اصفهان با بیان اینکه دومین 
کتاب آمار ش��هر اصفهان با حدود ی��ک هزار و500 نفر 
ساعت کار کارشناسی انجام شده است، ادامه داد: سرزمین 
آب و هوا، جمعیت، نیروی انسانی کشاورزی، جنگلداری 
و شیالت، صنعت و معدن، نفت و گاز، عمران و بودجه 
ش��هری، هزینه و درآمد خان��وار را از جمله عناوین این 

آمارنامه می توان نام برد 

مس��ئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
اس��تان اصفهان گفت: یک هشتم کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد کشور در اس��تان اصفهان فعال است. به 
گزارش فارس، رمضانعلی معتمدی با اشاره به نقش مهم 
مسجد اظهار داشت: نخستین اقدام پیامبر ساخت مساجد 
بود و آنچه مردم در آن زمان احتیاج داش��تند در مساجد 
ص��ورت گرفته اس��ت. وی افزود: در نظ��ام جمهوری 
اسالمی هم پایگاه ها از مسجد آغاز  گردید و برای جامعه 
ای��ن کار تعریف و قابلیت و ظرفیت ه��ای زیادی برای 

مساجد مشخص شد که باید درصدد شناخت قابلیت ها و 
تبدیل پتانسیل های بالقوه به بالفعل بود. معتمدی تصریح 
کرد: مساجد محل حضور جوانان و پایگاه های اجتماعی 
و مکانی امن است که باید مسائل فرهنگی جوانان را در 
مساجد مطرح و حضورشان را در مساجد تقویت کنیم. 
وی ادامه داد: با گسترس برنامه های فرهنگی در مساجد 
و ایجاد عالقه در قش��ر جوان، آس��یب های اجتماعی و 
ناهنجاری ها کاهش می یابد و ارزش های اجتماعی توسعه 
پیدا می کند که باعث رشد ارزش های اجتماعی می شود. 

مس��ئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
استان اصفهان هسته اولیه تشکیل مباحث دینی و معرفتی 
در مس��اجد را در اوایل انقالب دانست و افزود: شورای 
انقالب فرهنگی در س��ال 1370 به صورت خود جوش 
و مردمی تشکیل شد. وی ادامه داد: در استان اصفهان در 
سال 71 کانون های مس��اجد افتتاح و در سال 1384 در 
طول این 14 سال در استان 114 کانون در مساجد تشکیل 
ش��د که با تشکیل دولت نهم و حمایت ویژه این کار به 
عنوان مهم ترین دستور کاری دولت به مرحله اجرا رسید. 

كتاب آمارنامه شهر، بستر نرم افزاری مديريت واحد شهری را فراهم كرد

يك هشتم كانون هاي مساجد كشور در استان اصفهان
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ابالغ وقت دادرسی
411/ ت/ 4 کالس��ه پرونده: 881656 ح 12. وقت رس��یدگی: 89/9/17 ساعت 10 
صب��ح. خواهان: صندوق مهر امام رضا با وکالت حس��ین حاج حیدری. خواندگان: 
1- فریبا شکری زاده 2- اشرف سلیمانی 3- اعظم یزدانی، خواسته: مطالبه. خواهان 
دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 5707                               مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/116 کالس��ه پرون��ده: 881672 ح 14، وقت رس��یدگی: 89/9/27 س��اعت 10، 
خواهان: بانک صادرات اصفهان، خوانده: سید مجید مفضلی فرزند مجتبی، خواسته: 
مطالبه. خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن 
خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می 
ش��ود تا خواندگان از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند 

و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرسانند.
م الف/ 6170                               مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی اصفهان

  
احضار

 174/ 5 چ��ون آقای محمدرضا عبداللهی فرزند مصطفی ش��کایتی علیه خانم زهرا 
بهبودی فرزند علی مبنی بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجع��ول مطرح نموده اند که 
پرونده آن کالس��ه 890512 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 1389/09/16 
س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد 
لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوید و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 6338          اکباتانی- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
5/337 خانم زهرا جمالي فرزند مهدیقلي بنش��اني اصفهان دادخواس��تي بخواس��ته 
طالق بطرفیت آقاي احمدرضا حس��امي فرزند ابراهیم تقدیم که به این شعبه ارجاع 
و بش��ماره بایگاني 89-758 ح/ 21 و ش��ماره کالس��ه 8909980352100742 ح/ 
21 ثب��ت گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت. براس��اس 
دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر مي گردد و از خوانده دعوت 
مي ش��ود که براي روز 89/9/7 س��اعت 9 صبح جهت رسیدگي در شعبه 21 دادگاه 
عموم��ي حقوقي اصفه��ان واقع در خیابان نیکبخت حاض��ر و در همین فرصت نیز 
جهت دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. بدیهي 
اس��ت در صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه غیابًا تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7107        سلیماني- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
6/165 چ��ون آقاي جهان محمد خان زاده فرزند غالم س��خي ش��کایتي علیه آقاي 
جلی��ل کریمي مبني بر ایراد ض��رب و جرح عمدي با قداره مطرح نموده که پرونده 
آن به کالس��ه 890582 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز سه شنبه 
89/9/9 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه 
هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید 
جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8057            عالئي- مدیردفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

6/190 چون آقاي ایرج خرمي فرزند مهرعلي شکایتي علیه آقاي حسن مهرابي مبني 
بر فحاشي و توهین مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890652 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگي براي روز 89/9/17 س��اعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک 
نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7777                     مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/287 آگه��ي اب��الغ وقت دادرس��ي به عبدال��ه زارع بهرام آباد فرزن��د محمدعلي 
موضوع دادخواس��ت مؤسس��ه قوامین مبني بر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت 
کالس��ه 1267-88 ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است 
ب��ه علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نش��ر آگهي 
ش��ده اس��ت که مراتب طبق م��اده 73 براي یک نوب��ت در یک��ي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد. بدینوس��یله به نامبرده ابالغ مي گردد 
که در تاریخ 89/9/14 س��اعت 9 صبح جهت رسیدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي 
حقوق��ي اصفهان حاضر ش��وید. در صورت ع��دم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه 
دفاعی��ه و ی��ا عدم معرفي وکیل دادگاه غیابًا رس��یدگي و رأي مقتضي صادر خواهد

 

نمود.
م الف/ 8264                     مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
6/316 ش��ماره: 7437 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعي و مشجر 
در بخش کمر ش��ماره پالک 2536 فرعي از 193 اصل��ي واقع در طرق جزء  بخش 
11 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام خس��رو عبداللهي طرقي و غیره در جریان ثبت 
میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایس��تي تجدی��د گردد اینکه به 
موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/9/21 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحب��ان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/8/2
م الف/ 415                                   شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحديد حدود اختصاصي
6/317 شماره: 7439 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ موستان و مشجر و 
ش��ماره پالک 1122 فرعي از 212 اصلي واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش 11 
حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام عباس طالبي طرقي در جریان ثبت میباش��د و بعلت 
عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 
صبح روز 89/9/21 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي 
به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در س��اعت و روز 
مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/8/2
م الف/ 416                                   شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 احضار
6/326 چون خانم ش��راره قاضي اف فرزند رضا شکایتي علیه خانم ها لیال ایرواني 
و لی��ال غوغا مبني بر ایج��اد مزاحمت تلفني مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890296 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز چهارش��نبه 89/9/17 
س��اعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهمان مجهول المکان میباشد لذا حسب 
م��اده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوب��ت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت 
رس��یدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8490                     مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/328 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به آقاي حسین احمدي فرزند مهدیقلي موضوع 
دادخواس��ت محمدرضا احم��دي مبني بر مطالبه اجرت المث��ل ایام تصرف کامیون 
ک��ه تحت کالس��ه 720-89 ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عموم��ي حقوقي اصفهان 
ش��ده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسیله نشر 
آگهي ش��ده اس��ت که مراتب طبق ماده 73 براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي شود که 
در تاریخ 89/9/8 س��اعت 10/30 صبح جهت رسیدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي 
حقوقي اصفهان حاضر شوید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 

و یا عدم معرفي وکیل دادگاه غیابًا رسیدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ 8477                     مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصی

6/537 ش��ماره: 8759 چون تحدی��د حدود یک قطعه باغچه ش��ماره پالک 1509 
فرع��ی از 25 اصل��ی واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام 
علی اکبر صادقی چیمه در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از م��اده 15 قانون ثبت و 
تقاض��ای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/9/7 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهمرس��انند. ضمن��ًا اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 
 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

تاریخ انتشار: 89/8/2 
م الف/ 463                                   شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصی

6/579 شماره: 9203 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور شماره پالک 
472 فرعی از 51 اصلی واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام 
خانم عصمت میرزاخانی مهابادی در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک 
در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/9/1 
در مح��ل ش��روع و به عمل خواه��د آمد، لذا بموجب این آگهی ب��ه کلیه مالکین و 
مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 89/8/2 
م الف/ 475                                   شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
ابالغ رأی

7/601 شماره دادنامه: 8909970353501004، شماره پرونده: 8909980358300103، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890587، ش��کات: 1. آقای محسن اس��فندپور به نشانی خ 
ش��هدای خواجو- بعد از س��اختمان صدا و س��یما- پ 19- ش��رکت آرمان- محل 
س��کونت: ش��هرضا- خ صاحب الزمان )عج(- انتهای ک ده��م )ش مدینه( پ 25 
کدپس��تی 38333-86137، 2. آقای محمد ابوصابر لنگرودی به نشانی الهیجان- خ 
نیما- بن بست دوم- پ 61 کدپستی 64356-44157، 3. آقای ابوالفضل قیومی دره 
ای به نش��انی اصفهان- خ بزرگمهر- روبروی کالنت��ری 14- ابتدای ک 33- پ 1 
طبقه 1- واحد یک، متهم: آقای سیدمرتضی حسینی به نشانی فعاًل مجهول المکان، 
اتهام ها: 1. تهدید 2. کالهبرداری، دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرسی 

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

در خصوص اتهامات متهم مجهول المکان س��ید مرتضی حس��ینی فرزند سید احمد 
دائ��ر بر کالهب��رداری و تهدید از توجه به مفاد کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای 
عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به ش��کوائیه های شکات و مالحظه مستندات 
ابرازی از ناحیه آنان و گزارشات و تحقیقات صورت گرفته از طرف مرجع انتظامی 
و اظهارات شهود و مطلعین امر در این ارتباط و اینکه متهم نیز علیرغم ابالغ قانونی 
اخطاریه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادس��را )منتش��ره در روزنامه نس��ل فردا به 
شماره 3432-89/2/8( و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی )که آگهی احضار وی 
نیز در روزنامه زاینده رود به ش��ماره 331-89/6/4( درج گردیده اس��ت( در جلسه 
دادرس��ی مورخه 89/7/11 این دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود 
تقدیم ننموده است لذا وقوع و انتساب بزه های فوق به وی محرز و مسلم می باشد 
دادگاه مس��تنداً به مواد 47 و 669 قانون مجازات اس��المی و ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتش��اء اختالس و کالهب��رداری اوالً- متهم را بعلت ارتکاب بزه 
تهدید به تحمل ش��ش م��اه حبس تعزیری و ثانیًا- بعلت ارت��کاب بزه کالهبرداری 
عالوه بر الزام به رد وجوه محصله به شکات )رد مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال 
به ش��اکی محسن اس��فندپور- رد مبلغ هفتاد میلیون ریال به شاکی ابوالفضل قیومی 
و رد مبلغ س��ی و چهار میلیون ریال به شاکی محمد ابوصابر لنگرودی( به تحمل 3 
سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه و چهار میلیون ریال معادل وجوه 
محصله به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید رأی صادره غیابی و 

ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
م الف/ 10040           کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

ابالغ رأی
7/602 شماره دادنامه: 8909970351601266، شماره پرونده: 8909980351600519، 
شماره بایگانی شعبه: 890537، خواهان: آقای مرتضی شاهرخیان به نشانی اصفهان 
خ خی��ام می��رزا طاهر بعد از کالنت��ری ک ش الحاج بن اول س��مت چپ، پ 26، 
خوانده: خانم فاطمه یوس��فی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به تمکین، 
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای مرتضی شاهرخیان بطرفیت خوانده فاطمه یوسفی 
بخواس��ته تمکین با توجه به متن دادخواس��ت تقدیمی خواهان مفاد س��ند س��جلی 
ضمیمه آن اظهارات وی در جلس��ه رس��یدگی عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده و 
سایر محتویات پرونده و قرائن و امارات دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت 
و مستنداً به مواد 1102 و 1103 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان محکوم 
می نماید. حکم صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است. 
م الف/ 10039           احمدیان- رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
فقدان سند مالکیت

7/611 نظر به اینکه آقاي محسن دهقان فرزند رسول با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت پالک 
2/1719 به میزان یک و هفت بیستم سهم مشاع گردیده که سند فوق الذکر درصفحه 
133 دفتر167 امالک ذیل ثبت ش��ماره 18834 به میزان یک و یک دوم سهم صادر 
شده و سپس محسن دهقان بموجب سند شماره 7657–83/12/8 دفتر 145 شهرضا 
تمامت یکصدوپنجاه یکهزارم سهم مشاع از مالکیت خود را به ابراهیم رضایي فرزند 
همتعلي انتقال داده که میزان یک و هفت بیستم سهم براي مالک باقي مي ماند اینک 
آقاي محسن دهقان درخواست صدور سند مالکیت المثني نسبت به مالکیت خود را 
نموده است لذا در اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 

آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن 
اش��اره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه و ادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
 تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي س��ندالمثني و نس��خه دوم به ارائه دهنده مسترد 

مي شود.
م الف/440                          میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
ابالغ وقت رسیدگی

7/612 در خصوص پرونده کالسه 89-548 خواهان حمیدرضا معصومی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند آپارتمان پالک ثبتی 3136/20 بخش 5 اصفهان به طرفیت 
محمدعلی صالحی فر تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 
89/9/15 س��اعت 3:30 تعیی��ن گردیده، ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 10139  مدیر دفتر 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
مزايده

7/614 ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای ح��ل اختالف اصفه��ان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالس��ه 1283/89 له سید حمید رضا حجازی دهاقانی و با وکالت 
خانم آزاده میرزایی و علیه اکبر نفری به آدرس: بهارس��تان- نبش میدان ولی عصر- 
رس��توران گل نرگس بخواسته مطالبه مبلغ 43/813/380 ریال بابت خواسته، هزینه 
کارشناس��ی و نشر آگهی جلسه مزایده ای را در تاریخ 89/8/15 ساعت 11-11 در 
طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی به 
منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که ش��امل دو قسمت می باشد که قسمت 
اول 8/900/000 ریال و قسمت دوم 22/800/000 ریال توسط کارشناس دادگستری 
ارزیابی گردیده اس��ت برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده با 
س��پردن 10 درصد مبلغ هر کدام از قسمت ها به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش آن از اموال بازدید و در مزایده ش��رکت 
نمایند. مزایده از قیمت پایه شروع شده و اموال به شخص یا اشخاصی که باالترین 
پیش��نهاد را ارائه نمایند فروخته خواهد ش��د. اموال بدین شرح می باشند: 1- تعداد 
8 عدد میز چوبی غذا خوری و تعداد 32 عدد صندلی چوبی کار کرده 3/000/000 
ری��ال 2- یک عدد گاوصن��دوق بزرگ دو درب ایران کاوه مس��تعمل 1/000/000 
ریال 3- یک عدد آب سردکن با مارک EASTcod نقره ای رنگ سالم و مستعمل 
1/000/000 ریال 4- یک عدد س��ی دی opera نقره ای رنگ س��الم و مس��تعمل 
500/000 ریال 5- یک عدد یخچال ایستاده قرمزرنگ به ابعاد حدود 200×180×70 
سالم و مستعمل 3/500/000 ریال 6- یک عدد یخچال ویترینی با مارک طلوع سبز 
و سفیدرنگ به ابعاد حدود 200×1/5×80 سالم و مستعمل 5/000/000 ریال 7- دو 
عدد میز کار استیل به ابعاد 120×1/5×1 و یکی دیگر به ابعاد حدود 100×1/5×80 
س��الم و مستعمل 1/000/000 ریال 8- یک عدد یخچال صندوقی 6 درب استیل و 
بدنه قهوه ای رنگ به ابعاد 200×90×80 سالم و مستعمل 2/000/000 ریال 9- یک 
عدد باسکول قرمزرنگ با مارک زرین مستعمل و کارکرده 500/000 ریال 10- یک 
عدد چرخ گوش��ت بزرگ ایرانی سالم و مس��تعمل 800/000 ریال 11- دو دستگاه 
فر آش��پزی 4 ش��عله و چهار درب مس��تعمل و کارکرده 2/500/000 ریال 12- دو 
ع��دد اجاز گاق تک ش��عله و مس��تعمل 1/000/000 ریال 13- ی��ک عدد کباب پز 
منقلی دو ش��عله مس��تعمل 1/000/000 ریال. قس��مت دوم: 1- یک عدد تلویزیون 
کوچ��ک 12 اینچ 400/000 ریال 2- یک عدد تلویزیون 14 اینچ س��ونی مس��تعمل 
200/000 ریال 3- یک عدد چهار پایه فلزی 500/000 ریال 4- یک عدد باس��کول 
قرمزرنگ 500/000 ریال 5- چهل و س��ه عدد جعبه نوش��ابه با شیش��ه 430/000 
ری��ال 6- ت��رازوی معمولی دو کف��ه ای 100/000 ریال 7- دو عدد س��طل بزرگ 
اس��تیل مخصوص نگهداری یخ 500/000 ریال 8- دو عدد قابلمه روحی آشپزخانه 
800/000 ریال 9- 4 عدد پارچ شیشه ای – دیس مالمین 4 عدد – بشقاب مالمین 
22 عدد- سیخ کبابی 110 عدد- سیخ جیگری 36 عدد- دیس چینی 18 عدد- کاسه 
چینی 21 عدد- بشقاب تو گود چینی- مالقه 3 عدد- کفگیر 3 عدد- آبکش 6 عدد 
جمعًا به مبلغ 1/220/000 ریال 10- 3 عدد کپس��ول اطفاء حریق 1/200/000 ریال 
11- 3 عدد میز کار استیل متوسط و کوچک 1/400/000 ریال 12- دستگاه گرمکن 

برقی پیرکس و یکدستگاه کالباس بر 650/000/ ریال.
م الف/ 10112                        شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

7/615 شماره دادنامه: 8909970354400661، شماره پرونده: 8809980354400085، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 880926، خواهان: آقای غالم شاه پیری زیارتگاهی به نشانی 
فعال مقیم زندان مرکزی اصفهان، خوانده: آقای محمدخان بلوچی به نشانی اصفهان 
مجتمع پارک 606، خواس��ته: اعس��ار از پرداخت محکوم به، گردشکار: دادگاه ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه

در خصوص دادخواس��ت آقای غالم شاه پیری زیارتگاهی فرزند یداله متولد 1361 
نقاش س��اختمان فعاًل مقیم زندان مرکزی اصفهان بطرفیت آقای محمد خان بلوچی 
مجهول المکان به خواس��ته صدور حکم به اعس��ار از پرداخت محکوم به و هزینه 
دادرس��ی به این توضیح که وی به موجب دادنامه ش��ماره 1515 مورخ 87/12/19 
موض��وع تص��ادف م��ورخ 1387/2/9 محکوم به پرداخت دیه ای حدود س��ی و نه 
میلیون تومان و شش ماه حبس شده است. حبس وی به اتمام رسید به جهت عجز 
از پرداخت دیه در زندان مانده اس��ت. حرفه وی نقاش��ی س��اختمان است و مال و 
دارایی دیگری جز حاصل دس��ترنج خود ندارد حاضر است دیه را به اقساط ماهانه 
بپردازد. دادگاه پس از وصول دادخواس��ت از طریق زندان مرکزی اصفهان جلس��ه 
رس��یدگی مقرر نموده طرفین دعوت به رسیدگی شدند خواهان از زندان اعزام شده 
ولی که به جهت مجهول المکان بودن از طریق جراید کثیر االنتش��ار دعوت ش��ده 
است حاضر نشده دفاعی بعمل نیاورده است و شهود خواهان برابر مقررات شرعی 
و قانونی اداء شهادت کرده و دانسته های خود را بیان کردند دادگاه نظر به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان در دادخواست و جلسه دادرسی و شهادت شهود تعرفه 
شده و محبوس شدن مدیون به جهت نپرداختن دین و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی حاضر نش��ده و دفاعی بعمل نیاورده اس��ت و سایر قرائن و اوضاع و احوال 
موج��ود دعوی خواهان را موجه دانس��ته مس��تنداً به ماده 2 از قان��ون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی و مواد 2 و 198 و 229 و 230 از قانون آیین دادرس��ی مدنی 
ضم��ن پذیرش ادعای خواهان بر اعس��ار از پرداخت یکجای دیه و احراز توان وی 
به پرداخت اقس��اط ماهانه به این نحو که در قس��ط اول وی باید پنج میلیون تومان 
نقدا به حس��اب سپرده پرداخت نماید اقساط بعدی از قرار ماهی هشتاد هزار تومان 
که در ابتداء هر ماه شمس��ی در حساب سپرده تودیع می کند و در جهت تسریع در 
استهالک کل دیه در ابتداء هر سال شمسی میزان ده درصد به ارزش هر قسط اضافه 
شود در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر 

در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان است.
م الف/ 10114       کمال آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

7/617 در خصوص پرونده کالسه 89-271 خواهان محمد ابراهیم نوری به وکالت 
سعید نوع پرست دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت اقبال دارمرویی تقدیم 
نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز یک ش��نبه مورخ 89/9/14 ساعت 6 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در صورت ع��دم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. محل حضور: اصفهان- 
خیابان حکیم نظامی- اول خیابان محتش��م کاشانی- مجتمع شوراهای حل اختالف 

اصفهان

م الف/ 10166                 رئیس شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
تغییرات

7/623 شماره: 9822 آگهی تغییرات شرکت سیم الکی ایران با مسئولیت محدود به 
ش��ماره ثبت 598 شناسه ملی 10260116176 به استناد صورت جلسه هیئت مدیره 
مورخه 89/06/31 شرکت سیم الکی ایران نشانی کارخانه به اردستان شهرک صنعتی 
اردستان انتهای فاز 4 و نشانی دفتر مرکزی به تهران خیابان طالقانی بین خیابان استاد 
نجات الهی و سپهبد قرنی نبش کوچه صف شکن پالک 308 تعیین گردیده و ماده 

مربوطه اصالح گردید. 
م الف/ 220                                فدائی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تأسیس

7/624 ش��ماره: 9297 آگهی تأسیس ش��رکت جهان سفر نیسیان. خالصه تقاضانامه 
و اساس��نامه و شرکت نامه ش��رکت جهان سفر نیسیان با مس��ئولیت محدود که در 
تاریخ 89/6/29 تحت شماره 767 با شناسنامه ملی 10862086125 در این اداره به 
ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان به ش��رح ذیل آگهی می ش��ود. 1- نام و نوع ش��رکت: جهان سفر نیسیان با 
مس��ئولیت محدود. 2- موضوع ش��رکت: جابجائی مس��افر از اردستان به برزاوند و 
بالعکس. 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس محل شرکت: 
روس��تای نیس��یان کدپس��تی 838617735، 5- مدیر و صاحبان شرکت: خانم زهرا 
جعفری نیس��یانی به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای قدیر زمانی نیسیانی به سمت 
مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند و همچنین کلیه اوراق و اسناد شرکت 
از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر 
ش��رکت معتبر می باشد. 6- سرمایه ش��رکت: یک میلیون ریال تمام می باشد که از 

طرف شرکاء پرداخت و در اختیار و تحویل مدیرعامل گردید.
م الف/ 221                            فدائی- رئیس اداره ثبت اسنادو امالک اردستان

 
تأسیس

7/625 ش��ماره: 9985 آگهی تأسیس شرکت پرشین روشنائی اردستان )با مسئولیت 
محدود( خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و ش��رکت نامه ش��رکت پرش��ین روشنائی 
اردستان با مسئولیت محدود که در تاریخ 89/7/19 تحت شماره 769 با شناسه ملی 
10862110371 در این اداره به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی 
کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان به شرح ذیل آگهی می شود. 1- نام و نوع 
شرکت: پرشین روش��نائی اردستان ) با مسئولیت محدود( 2- موضوع شرکت: لوله 
کشی آب و فاضالب ساختمانی، لوله کشی گاز، ساختمانها، نصب تابلوهای صنعتی 
برق کشی، ساختمان ها و صنعتی، تولید کلید و پریز و مهتابی و چراغهای شارژی، 
خدمات روش��نائی پارکها و معابر ش��هری و بیرون ش��هری، خدمات فنی ساختمان 
های دولتی وعمومی، خدمات گچ کاری و خدمات جوشکاری و غیره...، 3- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس محل شرکت: اردستان خ شهید 
رجائی- کوچه آبشار غربی پالک 13 کدپستی 36791-83818، 5- مدیر و صاحبان 
ش��رکت: آقای علی زفرقندی اردس��تانی به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
وآقای داود شیرازانی به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شده 
و همچنین کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و س��فته و 
بروات- قراردادها عقود اس��المی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باش��د. 6- سرمایه ش��رکت= 150/000/000 ریال که از طرف شرکاء پرداخت و در 

اختیار و تحویل مدیرعامل می باشد.
م الف/ 223                           فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
انحالل

7/630 شماره: 9704 آگهی انحالل شرکت حمل و نقل درون شهری شکوه اردستان 
به ش��ماره ثبت 526 و شناس��ه ملی 10260105681 به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 89/2/12 شرکت حمل و نقل درون شهری شکوه اردستان 
منحل گردیده و آقای سید جالل مظفری بسمت مدیر تصفیه انتخاب و محل تصفیه 
 اردس��تان ش��هرک هفت تیر کوچه باغ آقاش��اهی پالک 3 کدپس��تی 8381847556 

می باشد.
م الف/ 222                                فدائی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تغییرات

7/631 ش��ماره: 1008/ ت89/103 آگهی تغییرات ش��رکت بعثت گس��تره سپاهان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 41497 و شناس��ه ملی 10260592193 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1389/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- نش��انی شرکت از اس��تان اصفهان واحد اصفهان به اس��تان اصفهان واحد 
مبارکه به نش��انی جدید اس��تان اصفهان شهر مبارکه- ش��هر جدید مجلسی- محله 
گلس��تان- خیابان نیلوفر- گلبرگ شش��م- پالک 3- کدپستی: 8631614396 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1389/07/20 
 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت. 
م الف: 9938/1  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تغییرات

7/632 ش��ماره: 10820/ ث- 89/7/19 آگه��ی تغییرات در ش��رکت ن��ورد آهنین 
اس��پادانا س��هامی خاص، ثبت شده بشماره 18976 و شناس��ه ملی 10260398728 
برابر صورتجلس��ات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 
1389/6/30 تغیی��رات زیر در ش��رکت نامبرده بعمل آمده اس��ت: 1( آقایان مهدی 
ابوطالبی جوزدانی به شماره ملی 1280943841 و کدپستی 8183933994 و رسول 
ابوطالبی جوزدانی به ش��ماره ملی 1140175890 و کدپستی 8183933991 و خانم 
نفیس��ه بهجتیان اصفهانی به ش��ماره ملی 1284806431 و کدپستی 8183933994 
بس��مت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو س��ال و آقایان مرتضی علی نقیان 
جوزدانی به شماره ملی 1283599880 و کدپستی 8183933993 و فرشید اسماعیلی 
به شماره ملی و کدپستی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2( هیأت مدیره از بین خود آقای مهدی ابوطالبی را 
بسمت رئیس هیأت مدیره، خانم نفیسه بهجتیان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای رس��ول ابوطالبی را بس��مت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و 
اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل و رئی��س هیأت مدیره و با مهر 
ش��رکت معتبر اس��ت؛ ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش��د. 3( 
روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های ش��رکت تعیین شده است. 
 4( تراز مالی س��ال 1388 تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 89/7/19 تکمیل

گردید. 
م الف: 9938/2 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

 
حصر وراثت 

8/100 آقای امین راه دار بشناس��نامه شماره 1233 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و رونوش��ت شناسنامه ورثه، درخواس��تی بشماره 89/692 ش 8 ح تقدیم این شورا 
نموده چنین اش��عار داشته است که شادروان توفیق راه دار بشناسنامه شماره 31388 
در تاریخ چهارش��نبه 19 خرداد 1389 درگذش��ته و ورثه وی در هنگام درگذش��ت 
عبارتند از: 1- س��کینه ساغرزاده فرزند رحیم شاره شناسنامه: 479 نسبت با متوفی؛ 
زوجه. 2- مرضیه راه دار فرزند توفیق شماره شناسنامه: 605 نسبت با متوفی فرزند. 
3- عبدالحمید راه دار فرزند توفیق ش��ماره شناس��نامه: 159 نسبت با متوفی؛ فرزند. 
4- امین راه دار فرزند توفیق ش��ماره شناس��نامه: 1233 نس��بت ب��ا متوفی؛ فرزند. 
5- فرش��ته راه دار فرزند توفیق ش��ماره شناس��نامه: 51807 نسبت با متوفی؛ فرزند. 
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
 نخس��تین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

گردید.
م الف/ 1560                  شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

 
اعالم مفقودی

7/613 س��ند خودروی ش��خصی سیس��تم پژو GLXI 405 مدل 86 بشماره موتور 
12486104825 و ش��ماره شاسی 40426832 و شماره انتظامی 124 و 17 ایران 13 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

  
خصوصیت ها: بسیاری از انواع آن باال رونده بوده 
و تا سقف اتاق ها باال می روند، دارای ریشه های 
هوایی در اطراف گره ها – در نوع ابلق، برگ های 
جوان تخم مرغی ش��کل با نوک تیز و به طول 10 
س��انتیمتر به رنگ س��بز براق با لکه های زرد، زرد 
تند و سفید کرمی ولی برگ های مسن قلبی شکل 
به طول 30 س��انتیمتر، س��ریع الرش��د و کم توقع 

است.
ــور: نور متوس��ط، مقاوم ب��ه س��ایه، در نور کم  ن

لکه های زرد رنگ کمتر می شود.
دما: گرما در حدود 24-16 درجه سانتی گراد

آبیاری: تابستان هر 5-4 روز یک بار، زمستان هر 
8-7 روز یک بار، س��طح خاک باید بین 2 آبیاری 
خشک شود. رطوبت کم محیط را تحمل می کند.

غبار پاشی: تابس��تان 3-2 بار در هفته، زمستان 2 
بار در هفته با آب ولرم

ــود دهی: 3 گرم در لیتر ک��ود محلول در آب و  ك
یا ک��ود مایع ه��ر 2 هفته یک ب��ار از فروردین تا 

آبان ماه
عوارض و درمان: 

- رنگ پریدگی برگ ها که در اثر نور زیاد است.
- برگ ها س��بز کم رنگ می ش��وند ک��ه به خاطر 

نور کم است.
- برگ ها و ساقه ها خم شده و خشک می شوند 
که در اثر هوای خیلی گرم محیط و تشنه بودن گیاه 
اس��ت و باید گلدان را به مح��ل خنکتری منتقل و 

آبیاری و غبارپاشی کنیم.
- رشد گیاه کند و فاصله برگ ها زیاد است که در 

اثر کمبود مواد غذایی است.
- حاش��یه برگ ها س��یاه و نقاط قهوه ای روی آن 
ظاهر می شود که در اثر آبیاری بیش از اندازه است 

و نداشتن زهکش نیز مزید بر علت می شود.
نکته: بایستی گیاه را از نور مستقیم آفتاب در امان 

نگه داریم.

مواد الزم برای 4 تا 6 نفر:
اماج: 1 پیمانه                                    

 سبزی آش)تره، پیازچه(: 500 گرم
پیاز داغ: 2 قاشق غذاخوری                            

سیر: 3 حبه
عدس: 150 گرم

لوبیا چشم بلبلی: 150 گرم
تخم  مرغ: 1 عدد

نمک، فلفل، زردچوبه: به میزان دلخواه
طرز تهیه:

- لوبی��ای چش��م  بلبلی را که از ش��ب قبل خیس 
نموده ای��د با 1 لیتر آب و کمی نمک روی حرارت 

قرار دهید تا نیم   پز شود.
- ع��دس را اضاف��ه نمایید و بع��د از آن که عدس 
 کم��ی نرم ش��د پی��از داغ را که ب��ا زردچوبه تفت 

داده  اید به همراه سبزی و سیر داغ اضافه نمایید.
- بع��د از چند جوش 2 پیمانه آب س��رد ریخته و 
ام��اج را اضافه کنید مرتب ه��م بزنید تا اماج  ها به 

هم نچسبند.
- بعد از 10 دقیقه نمک و فلفل آش را اضافه کنید، 
تخم  مرغ را بش��کنید و ک��م  کم اضافه نموده و هم 

بزنید تا پخته شود.
- س��پس در ظرف کش��یده، روی آن را با نعنا داغ 

تزئین کنید.
ــرز تهیه اماج: یک پیمانه آرد را با یک قاش��ق   ط

چای خوری نمک مخلوط نمایید و الک کنید.
روش تهیه اماج:

آرد را کف سینی بریزید و با دست  تان که در کاسه 
آب فرو برده  اید روی آرد بپاش��ید و کف دست را 

روی آرد حرکت دهید. 
حاال دس��ت  های تان را به هم بمالید و از خمیری 
که به دست تان چس��بیده دانه  های خمیری ریز و 
نامنظمی درس��ت کنید به همین صورت ادامه دهید 

تا به اندازه یک لیوان اماج درست شود. 
س��پس اماج  ها را کف س��ینی بریزی��د و داخل فر 
 ب��ا در باز به مدت 20 دقیقه قرار دهید تا خش��ک 

شود.

پوتوس

انگار ک��ه کودک��م دیوانه 
با خ��ودش حرف  ش��ده. 
می زنه. به ما نس��بت های 
نادرس��ت می ده. در مورد 
وسایلی که نداره اظهارنظر 
می کنه و حت��ی آنها را به 
دیگران  به  تخیلی  صورت 
نش��ان م��ی ده. ب��ازی در 
کودکان از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. 
بس��یاری از پدر و مادرها 
ب��ازی  ک��ه  می پندارن��د 
فقط ب��ا ه��دف گذراندن 
و  ک��ودک  ب��رای  وق��ت 
ایجاد س��رگرمی ب��رای او 
طرح ریزی می ش��ود. در 
صورتی که می توان گفت: 
هویت  از  بزرگ��ی  س��هم 
ک��ودک  تجربه ه��ای  و 
در هن��گام ب��ازی کس��ب 

می شود. 
کودک در بازی نقش های 
می کند  تجربه  را  مختلف 

و خود را در ش��خصیت های متف��اوت با وظیفه 
خاص آن تجس��م می کند. حت��ی در تخیل خود 
با دوس��تان خیالی خود ارتب��اط برقرار می کند و 
هرگونه واقعیت های محیط��ی را در رابطه های 
خیالی خود تجربه می کند. در خیلی وقت ها پدر 
و مادر کودک خود را به خاطر ارتباط با تخیالت، 
مورد س��رزنش ق��رار داده و ب��ه گفته های او در 
مورد تخیالتش برچس��ب دروغ می زنند و سعی 
بر آن دارن��د که او را از پرداختن به این تخیالت 
باز دارند و ح��ال آنکه احترام به تخیالت کودک 
و همراه شدن با احساس های او به نوعی احترام 

گزاردن به شخصیت اوست. 
ک��ودک در این همه احساس��ی ها هویت واقعی 
خ��ود را ش��کل می دهد و در صورت احس��اس 
ارزش��مندی تخیالت خود، در مورد ش��خصیت 
و نفس خویش احس��اس ارزش می کند. ش��اید 
آجرهای بازی خانه سازی یا خانه های عروسکی، 
ازم��د افتاده و قدیمی به نظر بیایند اما به واس��طه 
طبیعت بی س��اختار و باز خ��ود، اجازه می دهند 
تخیل کودک آنها را به هرس��و که مایل اس��ت به 

پرواز درآورد. 
به طوری که یک کارتن خالی ماش��ین لباسشویی 
می تواند: س��فینه فضای��ی، زیردریای��ی یا قطار 
باش��د. حضرت عل )ع( می فرمایند: »کس��ی که 

کودک��ی دارد باید در راه تربیت او خود را تا حد 
کودکی تن��زل دهد.« بنابراین ب��ازی برای کودک 
فقط س��رگرمی نیست. دنیایی از: یادگیری، کسب 
تجربه، اس��تقالل، س��اخت عزت نف��س و زمینه 
سازی برای گس��ترش زبان و یافتن مهارت های 
اجتماع��ی اس��ت. در ب��ازی، کودک احت��رام به 
دیگری، کنترل خشم، صبر، هم احساسی و حتی 
نمایی از نیکویی ها و عیب ها نقش های مختلف 
را می آموزد. در بیان سیره پیامبر اسالم)ص( آمده 
است که: ایشان با کودکان مأنوس می شدند و در 
بازی آنها شرکت می کردند. ایشان آنچنان فروتن  
و همس��از با ک��ودکان بودند که هرگاه ایش��ان را 
می دیدند اجازه عبور به ایشان نمی دادند. تخیل 
به طور معمول از همان زمانی آغاز می ش��ود که 
 کودک شروع به صحبت می کند. تحقیق ها نشان 
می ده��د: تخیل به ط��ور عموم��ی در کودکانی 
بیشتر اس��ت که واژگان بیشتری را در ذهن خود 
دارند. به همین علت می توان گفت: کودکانی که 
زمان بیشتری را مقابل تلویزیون به دیدن کارتون 
و ی��ا بازی های کامپیوت��ری و یا پلی استیش��ن 
می گذرانن��د، ب��ا نوعی بن بس��ت تخیل��ی روبه 
رو می ش��وند و در اس��تفاده از ق��وه خالق خود 
ضعیف تر عمل می کنن��د. از همین رو خالقیت 
ک��ه نی��روی کمکی برای حل مس��أله و مش��کل 
گش��ایی اس��ت در دوران بزرگس��الی نی��ز کمتر 

می تواند این افراد را یاری 
از  بس��یاری  در  ده��د. 
موقعیت ه��ا ک��ودکان در 
بازی های خود نقش��ی را 
ایفا می کنن��د که عالقه به 
حض��ور در آن نقش دارند 
مکانیس��م  نوع��ی:  ب��ه  و 
جبران��ی را پیاده می کنند. 
فرض بر داش��تن اس��باب 
بازی های م��ورد عالقه و 
یا ایف��ای نقش هایی که با 
کودک  وج��ودی  واقعیت 
مطابق��ت ن��دارد از جمله 
مکانیس��م های  مثال های 
جب��ران در ب��ازی کودکان 
اس��ت. تف��اوت تخی��ل و 
دروغ ب��رای پ��در و مادر 
خیلی روش��ن نیست و در 
بسیاری وقت ها آنان فکر 
فرزندش��ان  که  می کنن��د 
دروغ می گوی��د. وقتی به 
آنها می گوی��د که: »من با 
خال��ه رفتم ش��هر بازی و 
یه عالمه بازی های خوب داش��تم و خیلی به من 
خوش گذشت« در حال بازگو کردن خواسته های 
درونی و خیال پردازی های خویش است و نیازی 
نیست تا غیر واقعی بودن آن را به کودکمان اخطار 
 دهیم. به گفته دکتر »امیری« روانپزش��ک کودکان 
دروغ گویی هدفمند اس��ت و در بیش��تر وقت ها 
برای رس��یدن به یک نیاز یا کس��ب یک وس��یله 
انج��ام می ش��ود. بنابرای��ن تا حدود 5 س��الگی 
ک��ودکان حتی مه��ارت دروغ گفتن را هم ندارند 
و گزارش های آنان بر مبنای ذهنیات ش��ان شکل 
گرفته اس��ت. ب��رای تقویت خالقی��ت و قدرت 
تخیل بهتر اس��ت که فرزن��دان خود را با کارهای 
هنری آشنا کنیم. کار با ابزاری که توانایی ساخت 
مدل ه��ای مختلف وطرح های گوناگون را برای 
او فراهم می کند، خالقیت او را پرورش می دهد. 
 خاک س��فال گری، م��داد رنگی و ب��وم یا کاغذ، 
قطعه های آجر س��ازی در اسباب بازی کودکان، 
قطعه ه��ای م��گ که موجب می ش��ود تا کودک 
طرح ه��ای خیالی خود را در طرحی واقعی پیاده 
کن��د، همه و هم��ه می تواند خالقی��ت را بارور 
س��ازد. افزون بر این: نقاش��ی می تواند با آگاهی 
دادن ب��ه ک��ودک در مورد احس��اس هاي خود و 
دیگران مهارت ه��ای همدلی و ارتباط با افراد را 

افزایش دهد.

تخیلم را دروغ نپندارید
گلخندجاده خاكی

پیشبند فقط با 20 دقیقه پیاده روي 
کاهش مرگ و مير در مردان سالمند

احساس هاي منفي، سبب تشديد درد در زنان

درمان نكردن به موقع عفونت ادراري در نوزادان موجب زخم کليه مي شود

جوان و خانواده

آش اماج )همدان(
پژوهش جدیدی که در آمریکا انجام گرفته نشان 
داد: فقط 20 تا 40 دقیقه پیاده روی می تواند خطر 
م��رگ و میر را در مردان س��المند تا 50 درصد 
کاهش دهد. محققان در مقایسه نرخ مرگ و میر 
بین مردان 70 تا 92 س��اله که زندگی بی تحرک 
دارن��د با مردانی ک��ه در همین گروه س��نی در 
س��طوح مختلفی از فعالیت های تناس��ب اندام 
 حضور دارند، دریافته اند که در ازای هر دو دقیقه 
پی��اده روی، ن��رخ م��رگ و میر ت��ا 10 درصد 
کاهش پی��دا می کند. دکتر »پیت��ر کوکینوس« از 
مرکز پزش��کی امور گیاه خواران در واشنگتن و 
پالوآلتو در کالیفرنیا در این تحقیق متذکر ش��د: 

پی��ام کلی این اس��ت که هرچند افزایش س��ن 
و مرگ اجتناب ناپذیر اس��ت ام��ا می توان نرخ 
آنه��ا را با حفظ یک الگوی س��اده زندگی فعال 
و دارای تح��رک کاه��ش داد. وی تصریح کرد: 
هرچند نمی توانم تضمین کنم که ورزش منظم، 
عمر شما را افزایش می دهد اما می توان اطمینان 
داد و با یقین بگویم که زندگی را به س��ال های 
عمر ش��ما خواهد آورد. به گزارش ایسنا، پیاده 
روی ورزشی آرام و کم فشار است که می تواند 
به ش��ما برای سالمت جس��می و تناسب اندام 
کمک کند. در هنگام پی��اده روی، بدن در یکی 
از طبیعی ترین حالت ه��ای خود قرار دارد. این 

ورزش ساده و مطمئن است که نیازی به تمرین 
نداشته و فایده های بسیاری برای سالمتی دارد. 
هن��گام پیاده روی، ب��دن وزن خ��ود را تحمل 
می کن��د و این حال��ت گاهی به عن��وان تمرین 
استقامتی در نظر گرفته می شود. فایده های پیاده 
روی هم چنین ش��امل افزایش تناس��ب سیستم 
قلب��ی عروق��ی، کاه��ش خطر بیم��اری قلبی و 
س��کته، بهبود حالت هایی چون پرفشاری خون، 
کلس��ترول باال، درد عضله ها و مفاصل یا سفتی 
آنها و بهبود دیابت، قوی تر ش��دن استخوان ها 
و بهب��ود تع��ادل، افزایش قدرت و اس��تقامت 

عضله ها و کاهش چربی های بدن هستند.

افس��ردگي،  اضط��راب،  مانن��د  های��ي   مش��کل 
اخت��الل هاي خ��واب و کمي حافظه، احس��اس 
گزگز در دست و پا، قاعدگي هاي دردناک، نامنظم 
ب��ودن اجابت م��زاج، س��ندرم روده تحریک پذیر 
)کولیت عصب��ي( ، تحریک پذی��ري مثانه و تکرر 
ادرار و احساس تورم در اندام ها و مفاصل در این 
س��ندرم رایج است. متخصصان هلندي مي گویند: 
خش��م و احساس هاي منفي، س��بب تشدید درد 
 در زنان مي ش��ود. این متخصص��ان دریافته اند که 
احساس هاي منفي مثل غم و عصبانیت، احساس 
درد را در زن��ان مبت��ال به س��ندرم »فیبرومیالژي« 
و یا حت��ي در زنان س��الم افزای��ش مي دهد. این 
متخصص��ان با آزمای��ش روي 121 زن که 62 نفر 

از آنها به س��ندرم فیبرومیالژي مبتال بوده و 59 نفر 
دیگر به ای��ن اختالل مبتال نبودند به این نتیجه ها 
دس��ت یافته اند. به گزارش پایگاه اینترنتي وب ام 
دي، در این افراد تأثیر احس��اس هاي منفي روي 
واکنش ه��اي درد اندازه گی��ري ش��د. متخصصان 
متوجه ش��دند که زنان ب��ا فیبرومیالژي و یا بدون 
این سندرم در واکنش به عصبانیت و غم، احساس 
درد بیشتري را نشان مي دهند. سندرم فیبرومیالژي 
به عنوان یکي از شایع ترین علل دردهاي منتشر و 
مزمن در بدن شناخته شده است که در بسیاري از 
اوقات همراه با احساس خستگي زودرس و کاهش 
انرژي است. س��ندرم فیبرومیالژي از بیماري هاي 
شایع محسوب مي شود. مطابق بررسي هاي انجام 

گرفته در کش��ورهاي غربي، به طور تقریبي از هر 
50 نفر یک تن به این س��ندرم مبتال اس��ت. زنان 
بیشتر به این س��ندرم مبتال مي شوند به طوري که 
ش��یوع این اخت��الل در زنان تا 9 برابر نس��بت به 
مردان بیش��تر اس��ت. به طور کلي آستانه احساس 
درد در مبتالیان به این اختالل نس��بت به سایرین 
کمتر ب��وده و این بیماران درد را زودتر و بیش��تر 
احس��اس کرده و به بیان دیگر براي احساس درد 
مستعدتر هس��تند. پزشکان تأکید دارند که سندرم 
فیبرومیال��ژي هیچ گون��ه عوارض جس��ماني مهم 
مثل پوکي اس��تخوان و تغییر ش��کل مفاصل را به 
دنبال نداشته و بیماران هرگز نباید نگران عوارض 

درازمدت بیماري خود باشند.

یک متخصص بیماري هاي عفوني اطفال گفت: 
درم��ان نک��ردن به موق��ع عفون��ت ادراري در 
نوزادان موجب زخم کلیه مي ش��ود و طوالني تر 
شدن زردي در طفل از عوارض عفونت ادراري 
در نوزادان اس��ت. ثمیل��ه نوربخش در گفتگو با 
فارس، درباره عفونت ادراري در نوزادان اظهار 
داش��ت: عفونت ادراري در ن��وزادان از اهمیت 
ویژه اي برخوردار اس��ت زیرا این عفونت، س��ر 
منش��أ عفونت خوني در کودکان زیر یک س��ال 
اس��ت. وي بي حالي، تب، اس��هال، بي اشتهایي 
و بدبویي ادرار را از نش��انه هاي ش��ایع عفونت 
ادراري در ن��وزادان دانس��ت. این فوق تخصص 
بیماري ه��اي عفون��ي اطفال در ادام��ه اظهارات 
خود با اش��اره ب��ه عالمت هاي دیگ��ر عفونت 

ادراري در نوزادان، افزود: اسهال مزمن و استفراغ 
از دیگر نش��انه هاي عفون��ت ادراري در نوزادان 
بوده ضمن اینکه بي قراري نوزاد مهم ترین عالمت 
عفونت ادراري در طفل است. وي راهکار اصلي 

را  ن��وزادان  در  ادراري  عفون��ت  از  پیش��گیري 
مراقب��ت و درمان مادراني ک��ه به عفونت ادراري 
مبتال هس��تند، دانس��ت و اظهار داش��ت: عفونت 
ادراري م��ادر در دوران بارداري در رش��د جنین 
اخت��الل ایجاد مي کند، از ای��ن رو از داخل رحم 

مادر از جنین سونوگرافي مي کنند اگر کلیه جنین 
بزرگتر از حد معمول و مسیر ادراري تنگ شده 
باشد، جنین پس از به دنیا  آمدن، مستعد عفونت 
ادراري مي ش��ود. نوربخش با بیان اینکه عفونت 
ادراري در نوزادان به نس��بت ش��دید تر است و 
التهاب مج��راي ادرار موجب تش��دید عفونت 
ادراري در نوزاد مي ش��ود، افزود: عدم به موقع 
درمان عفونت ادراري در نوزادان موجب »زخم 
کلیه« مي ش��ود و به دنب��ال آن عملکرد کلیه در 
نوزاد را کم مي کند. وي طوالني  ش��دن بیماري 
زردي در نوزادان را از عوارض عفونت ادراري 
دانست. این فوق تخصص عفوني اطفال توصیه 
کرد: بهتر است در چگونگي شستشوي دختران 
نهایت دق��ت براي جلوگیري از عفونت ادراري 
در نظر گرفته شود، مدت زمان پوشک نوزاد زیاد 
نباش��د همچنین سعي ش��ود ختنه کردن پسران تا 
یک ماهگ��ي صورت گیرد چرا ک��ه این اقدام از 

بروز عفونت ادراري جلوگیري مي کند.

دانشمندان به تازگي مکانیسمي را کشف کرده اند 
ک��ه عامل ارتب��اط بین چاقي و ناباروري اس��ت. 
به گزارش ایس��نا، دکتر »آن��درو وولف« از مرکز 
کودکان هاپکینز در این پژوهش خاطرنشان کرد: 
پیش از این تصور مي ش��د که نارسایي و ناتواني 
در تولیدمثل به دلیل مقاومت انس��ولیني اس��ت. 
وولف افزود: آنچه ما پیش��نهاد مي کنیم یک مدل 
جدید پایه اي اس��ت که نش��ان مي دهد بافت هاي 
مختلف ب��ه ش��یوه اي متفاوت نس��بت به چاقي 
واکنش نش��ان مي دهند، در حالي که سلول ها در 
کبد و ماهیچه در این ش��رایط به انس��ولین مقاوم 
مي شوند، اما سلول هاي غده هیپوفیز به انسولین 
حس��اس باقي مي مانند. این تحقیق جدید نش��ان 
مي دهد: با افزایش س��طح انس��ولین که در چاقي 
بسیار شایع است، وقتي این سلول هاي هیپوفیزي 
حساس به انسولین هجوم آوردند، میزان ناباروري 

افزایش پیدا مي کند. هیپوفیز غده اي اس��ت که در 
پایین مغز قرار گرفته است. به گزارش روزنامه یو 
اس اي تودي چاپ آمریکا، س��لول هاي خاصي 
در درون این غده وج��ود دارند که گونادوتروپ 
نامیده مي ش��وند و هورم��ون هایي تولید مي کنند 
که در کنترل تخمک گذاري و بارور ش��دن نقش 
دارند. به گفته محققان، به نظر مي رس��د تحریک 
افراطي انس��ولین در این سلول ها، نوعي واکنش 
زنجیره هورموني را موجب مي شود که در نهایت 
منجر به ناباروري مي ش��ود. محققان پیش از این 
کشف کرده بودند که گونادوتروپ ها حمل کننده 
گیرنده هاي انسولیني هستند اما تاکنون هیچ کس 
به واقع نمي دانس��ته که تأثیر انس��ولین روي این 
گیرنده ها چگونه است. در این پژوهش، محققان 
روي موش هایي مطالعه کردند که فاقد گیرنده هاي 

انسولیني فقط در گونادوتروپ  بودند.

گاهی ت��وی جاده خاکی زدنمون طوریه که دیگه 
نمیتونی��م از اون ج��اده در بیایم و برس��یم به راه 

آسفالت!
جالب��ه که بی فکر و بدون منطق کاری رو میکنیم 
که فقط چند روز بعد و گاهی حتی چندس��اعت 
بع��د از ک��رده خودم��ون پش��یمون میش��یم اما 
 دیگه راهی واس��ه خودمون باقی نزاش��تیم واسه 

برگشت....
احم��د 23 س��اله ه��م از اون دس��ته ادماس که 
 بدون فک��ر در مورد مهم ترین مس��أله زندگیش 

عکس العمل نشون داده. 
وقتی ازش در مورد اشتباهش سؤال میکنم اینطور 
میگ��ه: از اول تک فرزند ب��ودم و عزیز خانواده... 
هرچق��در بخوام بگم تا چه حدی براش��ون مهم 

بودم و چه کارائی واسم کردن کم گفتم. 
هیچ وقت توی زندگیم کمبودی نداش��تم... هیچ 
وقت نش��ده بود چیزی روبخ��وام و نهایتاً تا 24 
س��اعت بعد اونو نداشته باشم... هیچ زمانی باهام  
دعوا نمیکردن حتی مواقعی که اش��تباهی هرچند 

بزرگ از من سر میزد....
از زندگی��م راضی ب��ودم و بهتری��ن لحظات رو 
میگذروندم. نمیدونم چی ش��د... اصاًل یادم نمیاد 
چطور و از کجا بود که یه چیزائی در مورد اینکه 
من فرزند واقعی اون خونواده نیس��تم به گوش��م 

رسید و زندگیمو زیر و رو کرد....
وقتی اون حرفا رو شنیدم دیگه هیچی نمیفهمیدم... 
چشم و گوشم رو به هرچیزی بسته شده بود و هبچ 
منطقی رو قبول نداش��تم... همون روز رفتم خونه 

و بی توجه به تمام اون 20سالی که خانوادم واسم 
زحمت کشیده بودن، بدون فکر به اینکه حتی اگر 
اونا خونواده واقعیمم نبوده باشن بازم به خاطر این 
همه محبتی که در حقم کرده بودن و منو از فرزند 
خودشون عزیزتر و محترم تر بزرگ کرده بودن، به 
گردن من حق داشتن و نباید بهشون بی احترامی 
میک��ردم، چنان معرکه ای راه انداختم که هروقت 
 به اون لحظات فکر میکنم عرق شرم میشینه روی 

صورتم....
داد زدم، بی احترام��ی ک��ردم، هرچی از دهنم در 

میومد گفتم و از خونه زدم بیرون....
کمتر از 24ساعت بعد، موقعی که من تازه داشتم 
متوجه اشتباهی که کرده بودم میشدم، خبر سکته 

قلبی مادرم بهم رسید...
اونا خانواده واقعی من نبودن ولی بیشتر از صدتا 
پدرو م��ادر واقعی هم واس��ه خ��ودم و زندگیم 
دلسوزی کرده بودن و اونجائی که باید من جواب 
زحماتشونو میدادم، به بدترین نحو ممکن برخورد 
کرده بودم و واسه همیشه داغ این اشتباه بزرگ رو 

به دل خودم گذاشتم....
مادرم چن��د روز بعد از قصه من فوت کرد و من 
از شدت عذاب وجدان احساس گناه از اون شهر 

رفتم و دیگه هیچ وقت برنگشتم....
االن که یکی دو سالی از اون ماجرا میگذره هنوز 
نتونس��تم حتی برای چند ثانیه گذش��ته خوب و 
ش��یرنم، چه��ره مهربون پ��در و مادرم و اش��تباه 
وحش��تناکی که کردم رو فراموش کنم و میدونم 
ک��ه تا اخ��ر عمرم ه��م چنین چیزی واس��م غیر 

ممکنه...... 

 اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید بهشتی، 
س��یاه زخم را یک��ی از بیماری ه��ای عفونی در 
کودکان دانس��ت و گف��ت: عامل اصل��ی ایجاد 
بیماری س��یاه زخم، میکروبی به نام »باسیل گرم 
مثبت اس��پوردارو بیهوازی« اس��ت که در خاک 
زندگ��ی می کند و بازی با خاک توس��ط کودکان 

می تواند منجر به این بیماری شود. 
م�ح�م���د حس��ی�ن 
گفتگو  در  سلطانزاده 
با فارس، س��یاه زخم 
را یکی از بیماری های 
عفون��ی در ک��ودکان 
اظه��ار  و  دانس��ت 
داش��ت: س��یاه زخم 
یکی از کش��نده ترین 
عفونی  بیماری ه��ای 
در  افزود:  وی  است. 
بیشتر مواقع سیاه زخم 
ب��ه موقع تش��خیص 
نمی ش��ود و در  داده 
به  منجر  موردهای��ی 

مرگ کودک می شود، تصریح کرد: فرم گوارشی 
این بیماری شدید است اما در تمامی نقاط جهان 
از جمله ایران جزء نادرترین نوع بیماری هاست. 
ای��ن فوق تخص��ص اطفال، ش��کم درد طوالنی 
مدت، استفراغ، تب شدید و مناسب نبودن حال 
 عمومی را از نش��انه های سیاه زخم در کودکان 
 دانست. سلطانزاده در مورد عوامل سیاه زخم اظهار
 داش��ت: عام��ل اصل��ی ایج��اد بیماری س��یاه 
زخ��م را میکروب��ی به نام »باس��یل گ��رم مثبت 

اس��پوردارو بیهوازی« اس��ت که ای��ن میکروب 
در خ��اک زندگی می کند و بیش��تر پس��تانداران 
نظیر گربه، گوس��فند، اس��ب، بز و خوک به این 
میکروب آلوده می ش��وند؛ از ای��ن رو زمانی که 
ک��ودکان با این دس��ته از حیوان��ات و یا خاکی 
ک��ه به ای��ن میکروب آلوده باش��د تم��اس پیدا 
 کنند، بیماری س��یاه زخم را در کودک به وجود 
در  وی  م��ی آورد. 
ادامه ای��ن مطلب در 
راه ه��ای  خص��وص 
ای��ن  انتق��ال  دیگ��ر 
میک��روب گفت: این 
طور  ب��ه  میک��روب 
اتفاقی از طریق تماس 
مستقیم و غیر مستقیم 
با محص��والت آلوده 
حیوان��ی در محی��ط 
کشاورزی  یا  صنعتی 
وگوشت  مو  )پش��م، 
آلوده( به انسان انتقال 
می یابد. استاد دانشگاه 
علوم پزش��کی شهید بهشتی، سیاه زخم را دارای 
فرم های مختلفی نظیر پوستی، ریوی و گوارشی 
دانس��ت و گفت: این امکان وج��ود دارد که در 
هر س��ه شکل، این بیماری در کودکان با مننژیت 
همراه باش��د؛ فرم پوستی سیاه زخم شایع ترین و 
فرم گوارشی به خاطر اینکه میزان مرگ و میر در 
آن بیشتر است از اهمیت خاصی برخوردار است 
 اما این فرم جزو نادرترین شکل بیماری به شمار 

می رود.

کارشناس��ان بهداشت بارها و بارها به خانواده ها 
هش��دار داده اند که آس��یب هاي ری��وي یکي از 
خطرهایي اس��ت که اطرافیان افراد س��یگاري را 

تهدید مي کند.
کودکاني ک��ه با افراد س��یگاري زندگي مي کنند 
 در بزرگس��الي و زودهن��گام ب��ه آمفی��زم مبتال 

مي شوند. 
آمفیزم یک نوع بیماري ش��دید ریوي اس��ت که 
تنفس را با مش��کل مواجه مي کند و این مي تواند 
به این دلیل باشد که ریه این افراد تحت تأثیر دود 
 سیگار قرار گرفته و هرگز بهبودي کامل پیدا نکرده 

است. 
محقق��ان این تحقیق را روي ی��ک هزار و 781 

نفر غیر س��یگاري انجام دادند، نیمي از این افراد 
حداقل در کنار یک فرد غیر سیگاري بزرگ شده 

بودند. 
براساس گزارش مجله اپیدیمولوژي، جینا الواس 
سرپرست این تحقیق از دانشگاه کلمبیا مي گوید: 
تف��اوت بین ری��ه افرادي که هن��گام کودکي در 
معرض دود س��یگار بوده اند در مقایسه با کساني 
که چنین شرایطي نداش��ته اند محسوس و بسیار 
معني  دار اس��ت. به گفته او، اگر چه بعضي افراد 
معتقدند اثرهاي مض��ر تنباکو روي ریه در زمان 
کوتاه��ي از بین م��ي رود اما این تحقیق نش��ان 
 داد ع��وارض زیانب��ار آن ت��ا چند ده��ه در بدن 

باقي مي ماند.

کشف ارتباط چاقي با ناباروري

راه بي بازگشت

 بازي با خاك مي تواند منجر به سياه زخم 
در کودکان شود

زندگي با افراد سيگاري در كودكي
علت آسيب هاي ريوي زودهنگام در بزرگسالي

سپيده نصراصفهانی
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سئونگنام با دو 
غايب به مصاف 
ذوب آهن مي رود

تكليف  رئيس 
هيأت بولينگ 
استان مشخص 
شد

رضايي جايگزين 
خلعتبري 
در تيم اميد 

دژان رادون چی��چ و چئون کوان��گ جین )بازیکنان تیم 
سئونگنام ایلهوا( دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل 

ذوب آهن را از دست دادند.
ای��ن 2 بازیک��ن ب��ه عل��ت دریاف��ت کارت زرد در دیدار 
در  حض��ور  از  الش��باب،  و  سامس��ونگ  س��وون  مقاب��ل 
 ب��ازی نهای��ی لی��گ قهرمان��ان آس��یا مح��روم خواهن��د 

بود. 
همچنین ل��ی یونگ پیو، مداف��ع کره ای تی��م فوتبال الهالل 
نی��ز به علت دریاف��ت کارت قرمز مس��تقیم در بازی مقابل 
ذوب آه��ن، نمی توان��د تی��م خ��ود را در اولی��ن مس��ابقه 
 رس��می در فص��ل جدی��د لی��گ قهرمان��ان آس��یا همراهی 

کند.
 دی��دار نه���ای��ی لی��گ قهرم���ان��ان آس��یا 22 آب��ان ماه 
)13 نوامب��ر( در ورزش��گاه ملی ش��هر توکیو بی��ن تیم های 
 س��ئونگنام ایلهوا ک��ره جنوبی و ذوب آه��ن برگزار خواهد 

شد. 

 زاينده رود
مجمع انتخابات هیأت بولینگ و کیواسپرت استان اصفهان 
برگزار شد و مسعود داودی با 15 رأی به عنوان رئیس هیأت 
انتخاب شد. وی قبل از انتخابات به عنوان سرپرست انجام وظیفه 
می کرد. داودی پس از مجمع اظهار داشت: اگر فدراسیون و اداره 
کل تربیت بدنی ما را حمایت نکنند، به هدف های خود نخواهیم 
رسید و اکنون برای رشد و ارتقای این رشته ورزشی در سطح 

کشور باید با همکاری و مشارکت هدف های خود را دنبال کنیم.
رشید خدابخش )مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان( در این باره 
گفت: خوشبختانه مجمع سالمی برگزار شد و اداره کل سعی دارد 
که مجمع انتخابات هیأت ها سالم برگزار شود و حمایت از کسی 
که رأی می آورد در دستور کار ما است. ولی اگر به هر دلیلی 
برنامه های تربیت بدنی را دنبال کرده و در اجرای آن کوتاهی کند، 
فوری او را برکنار می کنیم. دهقان نیری )نایب رئیس فدراسیون( 
خدابخش  رشید  زحمت های  از  داد:  توضیح  مراسم  این  در 
از سرپرست هیأت  رئیس هیأت،  تعیین  تا  که   تشکر می کنم 

)مسعود داودی( حمایت کرد.

 به دلیل همزمانی فینال مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا با 
باشگاه  گوانجو،  آسیایی  بازی های  در  امید  تیم   حضور 
ذوب آهن اصفهان تمایلی به در اختیار گذاشتن محمد رضا 

خلعتبری به تیم امید ندارد. 
غالمحسین پیروانی سرمربی این تیم در بین اسامی بازیکنان 
بزرگسال، نام افرادی همچون هادی عقیلی، سید جالل حسینی، 
مهدی رحمتی، محمد رضا خلعتبری و غالمرضا رضایی را 
به کمیته بین المللی المپیک ارائه کرده بود. وی برای انتخاب 
نهایی سه نفر، پس از جمع بندی های نهایی تصمیم به انتخاب 
رحمتی، سید جالل حسینی و خلعتبری گرفت. اکنون که باشگاه 
ذوب آهن به خلعتبری نیاز دارد غالمحسین پیروانی در این پست 
فقط می تواند از غالمرضا رضایی استفاده کند. وی افزود: با توجه 
به اینکه فقط می توانیم از لیستی که به کمیته بین المللی المپیک 
داده ایم نفرات خود را انتخاب کنیم، در صورتی که حضور 
خلعتبری در تیم امید منتفی شود باید از غالمرضا رضایی استفاده 
 کنیم و از اکنون باید رایزنی ها با باشگاه پرسپولیس صورت 

گیرد.

گفتگوخبرها تلنگر

فتح اله نژاد زمانی )مدیرعامل باشگاه مس کرمان( در مورد 
دیدار مس کرمان با س��پاهان اظهار داشت: به طور معمول 
در دربی های صنعتی، تیم های میزبان برنده می شوند اما در 
هفته دوازدهم لیگ برتر، مس این رویه را تغییر می دهد و ما 
برنده خواهیم شد و تالش می کنیم دست خالی از اصفهان 
برنگردیم. وی ادامه داد: در دیدار با ذوب آهن، تیم ما 2 بر 
یک شکس��ت خورد آن هم مقابل تیمی که اکنون به دیدار 
نهایی لیگ قهرمانان آس��یا رسیده اس��ت. مس کرمان ابزار 
موفقیت دارد و باید دید چقدر از این ابزار به خوبی استفاده 
می ش��ود. ما توانایی برد س��پاهان را هم داریم. مدیرعامل 
باشگاه مس در مورد جریمه بازیکنان این تیم پس از حذف 
از ج��ام حذفی گفت: بازیکنان مس را جریمه نکرده ایم اما 
پاداش هایشان را نگه داشتیم و پرداخت پاداش ها را به بعد از 

مسابقه با سپاهان و نتیجه این دیدار موکول کردیم.

 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درخصوص دیدار حساس تیم 
فوتبال این باشگاه برابر الهالل گفت: من خدا را شاکر هستم 
که توانستیم دل مردم ایران را شاد کنیم. استادیوم ملک فهد از 
5 ساعت قبل از بازی پر و کل کشور عربستان تمام حواسش 
معطوف به این بازی بود. به واقع پیروزی بزرگی برای فوتبال 
ایران ب��ود و من این برد را به همه ایرانی ها تبریک عرض 
می کنم. اصغر دلیلی به  محبوبیت تیم الهالل در عربس��تان 
اش��اره کرد و افزود: فقط همین را بگویم که  باید بودید و 
می دیدید که اتومبیل های آخرین سیستمشان را چگونه با 
اسپری آبی کرده بودند. فقط پارکینگ ورزشگاه فهد ساعت ها 
تماشا داش��ت. الهالل تیم محبوبی است. این را هم بگویم 
که سه روز است تمام شبکه ها و روزنامه های سعودی به 
شکست این تیم مقابل ذوب آهن می پردازند. وی با اشاره به 
جو گرم و صمیمی میان بازیکنان تیم تصریح کرد: هنگامی که 
بعد از بازی به رختکن رفتم تا با بازیکنان صحبت کنم بچه ها 
که اجازه ندادند من حرف بزنم، آنها مرا روی دوش گرفتند و 
خوشحالی می کردند. جوی که هم اکنون در تیم وجود دارد 
بی نظیر است. دلیلی، همچنین از کم لطفی برخی رسانه ها 
 در روز ب��ازی ذوب آه��ن با الهالل اب��راز نارضایتی کرد و
اف��زود: به هر حال همه مردم ایران در این روزها متوجه کم 
لطفی و نگاه تبعیض آمیز بین تیم های تهرانی و شهرستانی 
می شوند ولی این موضوع  تأثیری در اراده بچه های ما ندارد. 
متأسفانه برخی افراد میکروفون را در دست دارند و هر چیزی 
که دلشان می خواهد می گویند. به خصوص نمی دانم برخی 
از رس��انه ها چه پدر کشتگی با سپاهان و ذوب آهن دارند! 
وی دیدار برابر پرس��پولیس را نیز در حد و اندازه های یک 
فینال دانست و اضافه کرد: پرسپولیس در شرایطی مقابل ما 
می ایستد که بچه ها به واقع خسته هستند. شاید اگر خود آنها 
هم می خواستند زمانی را برای دیدار با ما انتخاب کنند همین 
موقع بود. اما ما با وجود تمام خستگی که وجود دارد نهایت 

تالشمان را انجام خواهیم داد.

تنها تاج و عليپور به استقبال 
ذوبي ها رفتند!

فوالد ماهان سپاهان صدر نشین لیگ برتر فوتسال 
 آقای افضلی، حفظ پيروزی ها 
دشوار تر از كسب آنهاست 

 زاينده رود
با وجود اینکه بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن با راهیابی 
خود به فینال لیگ قهرمانان آسیا، موجب افتخار ایران شدند، از مسئوالن 
فدراسیون فوتبال کشور تنها مهدی تاج و علیپور به استقبال آنها رفتند. 
بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از پیروزی خود 
مقابل تیم الهالل عربستان و راهیابی به فینال مسابقه های لیگ قهرمانان 
آسیا، برای بازی خود با تیم پرسپولیس تهران، در این شهر ماندنی شدند. 
این بازیکنان صبح دیروز مورد استقبال رسمی بیش از 100 هوادار تیم 
ذوب آهن، مهدی تاج )نایب رئیس فدراسیون فوتبال(، علیپور )رئیس کمیته 
منشور اخالقی فدراسیون فوتبال( و مدیران ارشد کارخانه ذوب آهن قرار 
گرفتند. در حالی که مسئوالن ذوب آهن در روزهای گذشته از بی توجهی 
رسانه ها و مسئوالن کشور به شدت انتقاد کردند، حضور اندک مسئوالن 
فدراسیون فوتبال در این مراسم جلب توجه می کرد. تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان فردا از ساعت 16:30 در ورزشگاه آزادی به مصاف پرسپولیس 

تهران می رود.

فوالد ماهان )قهرمان دو فصل پیش لیگ فوتسال( در دور یازدهم 
لیگ برتر نیز همچون دو فصل گذشته با ایجاد تغییر و تحول در 
سطوح مختلف از جمله بازیکنان و کادر فنی تیم، اسب خود را برای 
قهرمانی سه باره در فوتسال ایران زین کرد. اما نتیجه های قهرمان آسیا در 
و سخت  روزهای  آور  پیام  فوتسال،  حرفه ای  لیگ  فصل  این   شروع 
پر استرس برای سفیدپوشان دیار زاینده رود بود. سید مهدی ابطحی مرد 
سرد و گرم چشیده فوتسال ایران در شروع فصل، سکان هدایت قهرمان 
آسیا را در دست گرفت و تمام شرایط و امکانات را برای پاسخ به حداقل 
انتظار هزاران هوادار پرشور فوالد ماهان سپاهان یعنی حفظ قهرمانی در 
فوتسال ایران مهیا می بیند. اما در میدان مسابقه شرایط برای این مربی 
ارزشی و مدعی اصلی عنوان قهرمانی فوالد ماهان به گونه ای دیگر رقم 
خورد. تا فوالد ماهان در گام اول در یک شهرآورد به تمام معنا، با تساوی 

3 بر 3 در مقابل فیروز صفه سپاهان متوقف شود. 
بازگشت مربی جوان و البته با تجربه و جاه طلبی چون حسین افضلی به 
خانه، نوید بخش روزهای درخشانی برای ماهان سپاهان است. افضلی در 
گام نخست به فکر ایجاد همدلی و رفاقت در بین شاگردانش بوده و با توجه 
به نارضایتی از وضعیت دفاعی تیم در اولین اقدام فنی، اوضاع دفاعی تیم را 
سر و سامان داد تا اینگونه آمار به شکل قابل توجهی از نظر تعداد گل های 
خورده متفاوت شود. لیگ یازدهم، لیگ دشوار و سر سختی است نگاهی 
به نتیجه سایر تیم ها و آرایش جدول سیزده تیمی لیگ، نشان از غیر قابل 
پیش بینی بودن یکی از جذاب ترین لیگ های داخلی جهان است تا با این 
اوصاف حسین افضلی نیز پس از کسب اولین  تساوی خانگی در هفته 

هفتم مقابل ارژن شیراز خود را در اوضایی متفاوت ببیند. 
 اما این مربی صاحب تدبیر و پر انگیزه، فقط سه هفته زمان الزم داشت تا 
فوالد ماهان را به صدر جدول رده بندی هدایت کند و در ادامه راه به فکر 
حفظ صدر نشینی خود تا پایان ایستگاه بیست و چهارم لیگ ایران باشد، 
چرا که حسین افضلی به خوبی می داند حفظ  پیروزی در زندگی همواره 

دشوارتر از به دست آوردن آن است. 

ورزش

 زاينده رود
اریک گرتس بلژیکی )سرمربی تیم 
الهالل عربستان( سیزدهم مهرماه در هتل 
آس��مان، قبل از بازی رفت تیمش مقابل 
ذوب آه��ن، با اعتماد ب��ه نفس خاصی 
گفت: تیم ما را فینالیست بدانید و بدون 
ش��ک ذوب آهن را شکست می دهیم. 
این مرب��ی بلژیکی در ج��واب یکی از 
خبرنگاران اصفهانی که سئوال کرده بود 
اگر شما در این مسابقه ها جذف شوید 
مس��ئوالن الهالل طبق سنت کشورهای 
خلیج فارس شما را اخراج می کنند گفت: 
من با این تیم اگر هم از گردونه رقابت ها 
کنار روم قراردادم را تمدید می کنم و آنها 
به من اعتماد کامل��ی دارند و برای عقد 
قرارداد پنج ساله با الهاللی ها وارد مذاکره 

شدم. گویا گرتس نمی دانست این همه 
کرنش از س��وی متولی��ان الهالل صرف 
موفقیت تیمش��ان همراه با او تا مرحله 
یک چهارم نهایی ب��ود و به تو و وعده 
هایت اعتماد نسبی داشتند در حالی که 
تجربه نشان داده شیخ نشینان عرب فقط 
و فقط به مصالح تیم و باشگاهشان فکر 
می کنند و با این شکس��ت چند صباح 
دیگر حت��ی جایت در میان عکس های 
قاب ش��ده در ویترین مربیان باشگاه هم 
نیست. اریک گرتس در خیال خود هم 
تصور نمی کرد ک��ه ذوب آهن در برابر 
تیم و افتخارهایش این چنین ایستادگی 
کن��د و او و تمیش را به یکباره از میدان 
و گردون��ه رقابت ها خارج کند. ضمن 
آنکه عرب ه��ا در موردهای این چنینی 

کوتاه��ی نمی کنند و این س��نت هم به 
کش��ور ما کشیده ش��ده و هنوز به هفته 
دوازدهم لیگ برتر فوتبال نرسیده ایم که 
دو مربی اخراج شدند و دو مربی استعفا 
دادند، آن هم بر اثر فشارهایی که به آنها 

وارد شد.
رس��ول کربکندی )مربی سابق راه آهن( 
اولین مربی بود ک��ه در هفته هفتم پس 
از باخ��ت 2 بر صفر مقابل ش��اهین از 
س��مت خود اخراج ش��د. کربکندی در 
7 ب��ازی فق��ط 4 امتیاز کس��ب کرد. اما 
رسول کربکندی با صراحت اعالم کرد: 
بازیکنان این تیم برای موفقیت راه آهن 
تالشی از خود نشان ندادند. دومین مربی 
محمد احمدزاده بود ک��ه در هفته دهم 
از س��رمربیگری تیم پیکان اس��تعفا داد. 

احم��دزاده در 10 بازی فقط 7 امتیاز به 
دست آورد. در این هفته نیز تومباکوویچ 
استیل آذینی پس از باخت سنگین مقابل 
سپاهان، حکم اخراجش از سوی مسئوالن 
این تیم امضا ش��د و آخرین مربی که به 
احمدزاده پیوست اکبر میثاقیان معروف 
به اکبر اوتی بود که تا پایان هفته یازدهم 
مسئوالن ش��هرداری تبریز به او فرصت 
دادند که روز آخر مهرماه او هم اس��تعفا 
داد و پیش بینی می شود میثاقیان سکان 
هدای��ت تیم پیکان را بر عهده بگیرد، به 
این دلیل که شهرداری بازی های خوبی 
را به نمایش می گذاش��ت اما در نتیجه 
گیری ناموفق بود. مهاجمان این تیم حتی 
یک گل بیش��تر از صدرنشین لیگ برتر 

)ذوب آهن( به ثمر رسانده اند.

عرب ها سنت شکنی نمی كنند

سيامک سپندار
دیگر خسته شدیم، به خدا خسته شدیم؛ 
آنقدر نوشتیم که دیگر این هجا ها برایمان 
تکراری ش��ده؛ کسی چه می داند در این 
ورزش��گاه چه می گذرد؛ ام��روز می آیند 
حرف می زنند و می گویند دس��تگاه ها از 
امروز آغاز به کار کرده، خوشحال و خندان 
گوشی تلفن را بر می داریم و به ورزشگاه 
 زن��گ می زنی��م؛ تبری��ک می گوییم که 
در نهایت گره کار باز شده و ساخت آن از 
سر گرفته شده و خبر نداریم که در آنجا آدم 

که چه عرض کنم، کالغ هم  پر نمی زند!
پارس��ال بود انگار، هی می نوشتیم و به 
خیال خود داریم کار تکمیل ورزش��گاه 
را سرعت می بخشیم؛ هر روز می دیدم 
روزنامه ای، هفته نامه ای یا مجله ای مطلبی 
در مورد ورزش��گاه به خود اختصاص 
داده؛ از ش��نیدن ن��ام نقش جه��ان تمام 
موهای بدنم سیخ می ش��د و با به زبان 
آوردن نامش، عرق س��ردی بر پیشانی ام 
می نشست؛ نمی دانستم که همان مطالب 
کار ورزش��گاه را به عقب می اندازد؛ چه 
بس��یار کس��انی که از عقده برده نشدن 
نامشان در این ورزشگاه، در کار آن خلل 
ایجاد می کردند. اکنون که این مطلب را 
می خوانی، شاید چهارمین چیزی است 
که بر روی کاغ��ذ آمده و از ترس آنکه 
امروز چیزی در صفحه نداش��ته باشی، 

دیگر آن را مچاله نکرده ای و برای چاپ 
به قسمت تحریریه فرستاده ای؛ نمی دانی 
چقدر سخت است نوشتن چیزی که به 
آن رغبت نداری؛ چیزی که شاید اکنون 
دیگر برای همه تکراری شده و به زبان 

آوردن آن، برایت بدجور افت دارد.
اشکال از کیست؟ کسی نمی داند، دردت 
چیست؟ کسی نمی داند؛ همه تنها یک 
چیز می دانند و آن ساخت ورزشگاهی 
است که روزی قرار بود با آزادی تهران 

برابری کند!
ورزش��گاهی که سرخابی های پایتخت 
از قدم گذاش��تن به آن وحشت داشتند، 
جایی ک��ه قرار ب��ود به مح��ض آماده 
شدنش، جش��ن های قهرمانی مان را در 

آن برگزار کنیم!
قول ه��ا دادن��د و بدقولی ه��ا کردن��د، 
کم س��عادت بودیم انگار که نتوانس��تیم 
س��اخت آن را به چش��م ببینیم؛ خسته 

شدیم از این قول های تکراری! 
ورزشگاهی می خواهیم! به خدا انگار این 
ورزشگاه نفرین شده، انگار کسی آن را 
نفرین کرده، انگار روح هوادارانی که در 
راه فوالدشهر جان دادند، این ورزشگاه را 

نفرین کرده است!
جرم ک��ودکان و نوجوانانی که به دلیل 
عشق  به ورزش مجبور به پذیرفتن یک 

مرگ دردناک شده بودند، چیست؟
روزی قرار بود...

پژمان سلطانی
تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن اصفهان پس 
از شکس��ت تیم های الوح��ده امارات، 
االتحاد عربستان، بنیادکار ازبسکتان، مس 
کرمان، پوهانگ کره جنوبی )مدافع عنوان 
قهرمانی جام باشگاه های آسیا( و الهالل 
عربس��تان به دیدار نهایی مسابقه های 
فوتبال لیگ قهرمانان راه یافت و نماینده 
اصفه��ان باعث فخرفروش��ی ما مقابل 
عرب ها در ملک فهد عربستان شد. اما 
آن چی��زی که دل م��ا اصفهانی ها را به 
ش��دت به درد آورد این بود که ش��بکه 
 سوم سیما برای گزارش مسابقه برگشت 
ذوب آهن مقابل الهالل، از گزارشگری 
اس��تفاده کرد که حتی جزو 5 گزارشگر 
برت��ر صدا و س��یما هم نب��ود. ما برای 
علیرضا علیفر گزارشگر با سابقه کشورمان 
ارزش فراوانی قائل هستیم اما با وجود 
گزارش��گرانی همچون عادل فردوسی 
پور، م��زدک میرزایی، ج��واد خیابانی، 
پیمان یوسفی و سیانکی جوان، سپردن 
گزارش این مسابقه حساس به علیفر که 
بدون شک حتی ارزش آن بیشتر از بازی 
ایران با برزیل و داربی تهران است، کار 
اشتباهی بود. عادل فردوسی پور و مزدک 
میرزایی به جنگ هم افتاده بودند و شرط 
گذاش��تند که عادل خان ب��ازی ایران و 
برزیل را گزارش کند و مزدک میرزایی 

داربی ته��ران  را ت��ا عقده های دیرینه 
خ��ود را با متلک های��ی که به بازیکنان 
 استقاللی گفت باز کند به بازی الهالل و 
ذوب آه��ن برم��ی گردیم. گزارش��گر 
این دیدار )علیرض��ا علیفر( هنوز بازی 
آغاز نش��ده از روابط عمومی باش��گاه 
فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن انتقاد کرد 
و اظهار داش��ت:  چرا ترتیبی ندادند که 
یک گزارشگر به عربس��تان اعزام شود 
آن ه��م از گزارش��گران تهرانی، باید به 
این آقای عزیز بگوییم، زمانی که ذوب 
آهن در اصفهان بازی انجام می دهد یک 
گزارشگر تهرانی حاضر است بازی های 
او را گزارش کند مگر غالمرضا دادخواه، 
حسن علیخانی و جماعتی گزارشگران 
خوب اصفهانی کمتر از تهرانی ها هستند. 
صدا و سیمای مرکز اصفهان می توانست 
این دیدار را از طریق شبکه پنج اصفهان با 
گزارش گزارشگران اصفهانی پخش کند 
تا این دیدار حساس و جذاب را علیفر 
اینگونه سرد و کسل کنننده گزارش نکند. 
این گزارشگر فقط برخی از بازیکنان دو 
تیم را می شناخت و به جای اینکه اسامی 
بازیکنان را برای بیننده تلویزیونی بگوید 
با گفت��ن بازیکن فالن تیم رفع تکلیف 
می کرد و در بیشتر مواقع حتی بازیکنان 
ذوب آهن را با هم اشتباه می گرفت و در 
چندین صحنه شاهین خیری را کاسترو 

خواند.

صدا و سيما نبايد نسبت به تيم ها نقش جهان نفرين شده!
تبعيض قائل شود

مديرعامل باشگاه مس:
به طور معمول در دربي هاي 
صنعتي، ميزبان برنده مي شود

غرض ورزي برخي رسانه ها 
با سپاهان و ذوب آهن

12نکته از ذوب آهن همراه با آقاي خاص
دریاف��ت تنه��ا 5 گل تا رس��یدن به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا، نشان از 
لیاقت تیم��ی دارد که به بهترین 
 ش��کل ممک��ن ب��ر روی دفاع 
س��رمایه گذاری کرده است و با 
در اختیار داشتنن بهترین مدافعان 
و بسته نگه داش��تن دروزاه خود 
در س��خت ترین شرایط، با اقتدار 
حضور در فینال را جش��ن گرفتند. 
ذوب آه��ن در ش��رایط فعلی تیتر اول 
رس��انه های کش��ور اس��ت هر چند که 
بس��یاری از رسانه ها س��عی می کنند به 
پارامترهایی که این تیم را متمایز می کند 
خیلی توجهی نداشته باشند. پارامترهایی 
که هر کدام نیازمند بررسی ویژه است و ما 

تنها به 12 نکته از آن اشاره می کنیم:
1- ذوب آه��ن با فوتبالش حرف زده نه با 
رکورد هواداران بی شمار بعضی از تیم ها 
که همیش��ه با آن خود را در آسیا مطرح 
شده می پندارند، باید بپذیریم که این بار 
در آس��یا با فوتبالمان حرفی برای گفتن 

داریم.
2- پوهانگ ک��ره جنوبی نمی تواند 
ذوب آهن را شکس��ت دهد، الهالل 
هم برایمان دردسر ساز نیست، این بار 
 در مقابل فوتبال س��رعتی کره جنوبی 
کم نیاوردیم و اجازه برای ارائه فوتبال 
کم رمق و وقت کش��ی به عرب ها را از 
ابتدا ریشه یابی کردیم، این همان نکته ای 

اس��ت که ذوب آهن به ما یاد داد، در فوتبال 
مدرن دنیا آن کسی پیروز است که برنده به 

خانه حریف می رود، نه بازنده.
3- چه کسی به ما از ستاره ها حرف زد؟ چه 
کسی از پشتوانه مالی فراوان به عنوان یکی 
 از دالیل اساس��ی در فوتبال س��خن گفت؟ 
نمی ت��وان از نقش خلعتبری به عنوان تک 
ستاره ذوب آهن در پیروزی های تیم ذوب 
آهن به راحتی چشم پوشی کرد، اما این همان 
خط بطالنی است که ذوب بر آن می کشد 
تنها ستاره ها سازنده فوتبال نیستند، این روح 
تیمی اس��ت که در زمین مس��ابقه فوتبال را 
می سازد. این بار زندگی کردن در فوتبال را 

با روح تیمی خوب یاد گرفتیم.
4- ذوب آهن تیمی بود که می دانس��ت در 
مقاب��ل حریفانش چگونه ظاهر ش��ود، آنها 
در ه��ر دو دیدار یک چه��ارم نهایی و نیمه 
نهای��ی توان فرد را نه ب��ا کار دفاعی بلکه با 
ارائه فوتبال منظم به رخ حریفان کش��یدند. 
قانون فوتبال مدرن در دنیای امروز به خوبی 
توسط ذوب آهن در فوتبال آسیا معرفی شد، 
فوتبالی منظم و بدون حتی یک اشتباه، این 
قانون آقای خ��اص در اینتر میالن ایتالیا به 
قانون منصور ابراهیم زاده در آسیا بدل گشته 
اس��ت، گرچه مربیان ما همیشه بلد بوده اند 
خ��ود را از دای��ره این فوتبال خ��ارج نگاه 
دارند. راس��تی چه اشکالی دارد که وقتی به 
عین��ه فاکتورهای یک مربی بزرگ را در کار 
ابراهیم زاده می بینیم، وقتی متوجه این نکته 

می شویم که او به واقع حرف هایی به مراتب 
بیشتر و بهتر از همه مربیان ایران دارد، وقتی از 
پیاده شدن ریز تفکرهای او در زمین مسابقه 
ل��ذت می بریم، از او با لق��ب آقای خاص 

فوتبال ایران نام نبریم.
5- بازیکن��ان ذوب آه��ن در دیدار ه��ای 
مرحله نیم��ه نهایی و یک چه��ارم نهایی، 
دچار هیجان های ناشی از التهاب بی خودی 
چنین دیدارهای حساس��ی ق��رار نگرفتند. 
خونس��ردی آنها در مقابل ه��واداران الهالل 
عربس��تان در دیدار برگشت و در ورزشگاه 
ملک فهد قابل ستایش بود، در لیگ کشوری 
که التهاب و هیجان های ناش��ی از تنش ها 
و عصبانیت های ف��راوان حرف اول و آخر 
را می زند، دیدن چنین خونسردی از تیمی 
بیرون افت��اده از همین لیگ ب��ه واقع جای 

ستایش دارد.
6- منط��ق فوتبال تیم ذوب آه��ن در برابر 
الهالل عربستان در بازی برگشت دفاع مطلق 
نبود، ذوب آه��ن ثابت کرد تیم های موفق 
آنهایی هس��تند که می توانند به سرعت از 
حمله به دفاع و همین طور از دفاع به حمله 
روی آورند. ضد حمله های کارساز مبتنی بر 
ارس��ال پاس های دقیق بودند. ذوب آهن به 
 خوب��ی در بازی برگش��ت از عهده این کار 
بر آم��د، به فوتبال م��درن ذوب آهن وقت 

سالم دادن فرا رسیده است.
7- ضد حمله اس��تراتژی کلیدی تیم های 
ب��زرگ در جام جهانی بود و ذوب آهن این 

درس را به خوبی یاد گرفته اس��ت. گل این 
تیم برابر الهالل در دور برگشت سرآمد این 
تاکتیک بود که ذوب آهن را به فینال س��وق 

داد.
8- در فوتب��ال عربی که الهالل نمونه موفق 
آن ب��ود، نفوذ به پش��ت مدافعان آن تیم چه 
در اصفه��ان و چه در ریاض کار دش��واری 
به نظر می رسید. آنها با 8 یا 9 بازیکن دفاع 
می کردند و به همین دلیل تیم ها به بازیکنانی 
با توانایی های فردی قابل توجه نیاز دارند تا 
در نبردهای ی��ک به یک و به خصوص در 
جناحین پیروز شوند. می توانیم بگوییم که 
خلعتبری با یک فوتبال کم نقص و کم اشتباه 

این کار را به بهترین شکل انجام داد.
9- خوردن تنها 5 گل در بازی هایی در این 
سطح، نشان از لیاقت تیمی دارد که به بهترین 
شکل ممکن دفاع منطقه ای را انجام می دهد. 
آنها مدافعانی قوی داشتند که به بهترین شکل 
ممکن توسط هافبک ها و در صورت لزوم 
از حمایت یک مهاجم برخوردار  می شدند 
این کار به تیم ذوب آهن این امکان را می داد 
ک��ه به راحتی از دفاع به حمله و از حمله به 
 دف��اع تغیی��ر آرایش دهد. بای��د قبول کنیم 
ذوب آهن دفاع فشرده و حمله های برق آسا 
را به تاکتیکی فوق العاده مؤثر برای پیروزی 

در مقابل حریفان تبدیل کرده است.
10- نظم، نظم و نظم تیمی ذوب آهن بالی 
جان بیشتر تیم های آسیایی شد، حفظ این 
اصل هم��ان تیر خالصی بود ک��ه بر پیکر 

پوهانگ در کره جنوبی وارد شد، باید قبول 
کنیم بعد از مدت ها و جدا از هرگونه های 
 و ه��وی، صاحب تیمی ش��ده ایم که نظم 

فوق العاده زیادی دارد.
11- ذوب آه��ن در فوتب��ال کش��ور کاری 
ب��زرگ و تاریخی را انج��ام داد، این کار از 
 دو واقعی��ت فوتبال ما هیچگاه سرچش��مه 
نمی گیرد، اول اینکه با باش��گاه و تیمی رو 
به رو هس��تیم که در طول سه فصل گذشته 
از مدیری��ت و کادر فن��ی گرفته تا بازیکنان 
کمترین سهم را در حاشیه های فوتبال ایرانی 
داشته اند، دوم اینکه با مربی طرف بودیم که 
از اش��تباه هایش همیشه درس گرفته است، 
منصور ابراهیم زاده هیچگاه در هیچ کنفرانس 
مطبوعاتی شکست را توجیه نکرده و از زیر 
بار مس��ئولیت خود در قب��ال باخت دوری 
نکرده، درس گرفتن از اشتباه ها و احترام به 
بازی حریف، ام��روز ذوب آهن را به فینال 
جام باشگاه های آسیا رهنمون کرده است، 
اصولی ساده اما گویا که کاش مربیان مطرح 

کشور از آن درس بگیرند.
12- ه��وادار هم��ه چیز فوتبال نیس��ت و 
گاهی فوتبال اس��ت که با خود ه��وادار به 
همراه می آورد. فوتبال همان اصلی اس��ت 
که تفاوت تیمی چون ذوب آهن با استقالل 
و پرس��پولیس را در آسیا مشخص می کند. 
اکنون ذوب آه��ن و کیفیت بازی اش همه 
ایران را به این تیم متمایل کرده و این اتفاق 

بزرگ و قابل بررسی است.

یادداشتسوت



با استفاده منطقی و بخردانه از برق در شکوفايی 
اقتصادی جامعه سهیم باشیم.
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پيامبر اكرم )ص(:
عبادت همراه با لقمه حرام 
همچون ساختمانی است كه بر 
 ماسه بنا شده 
است.

مدیرعامل محترم شركت نیروكلبر اصفهان

انتخاب شركت نیروكلبر به عنوان واحد نمونه تولیدی برتر استان اصفهان 
را تبريک می گوئیم.

مديريت دانشگاه امين فوالدشهر

غرفه به غرفه با نمايشگاه جهاد خدمت رسانی 

سیری در وظایف، عملکردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت ششم(

نمایشگاه عظیم جهاد خدمت رسانی که اوایل مهرماه افتتاح شد و به فعالیت در 
ایستگاه شماره یک متروی اصفهان در خیابان کاوه ادامه می دهد؛ خود دستاوردی 
بزرگ در شناساندن وظایف شهرداری و نمایش تاریخ خدمات شهرداری به 
خصوص عرصه جهاد خدمت رسانی و فعالیت های عظیم عمرانی، فرهنگی، 

اجتماعی و خدماتی شهرداری اصفهان در هشت سال اخیر است.
در این نمایشگاه عکس ها، تصاویر، اسناد، اشیا، ماکت ها و سازه های بزرگ و 
کوچک، خود زبان گویای خدمت رسانی صادقانه شهرداری اصفهان هستند که در 
ابعاد بزرگ و طبیعی، میدان های شهر، طرح های بزرگ عمرانی و پروژه های بزرگ 
و شاخص شهرداری در سال های اخیر را به نحوی خالقانه و قابل درک نمایش 
می دهند. شهرداری های مناطق 14گانه، سازمان ها، معاونت ها و کمیته های 
شهرداری، شورای اسالمی شهر، شرکت های وابسته به شهرداری، شرکت های 
مهندسی، حمل و نقل و ترافیک، آتش نشانی، بانک شهر و... در نمایشگاه بیش از 

50 غرفه را ساماندهی نموده اند.
حرک به سمت تحقق شهرداری الکترونیک

خدمات شهرداری اصفهان در جهت تحقق به سمت شهرداری الکترونیک به خوبی 
در برنامه ریزی نمایشگاه و ارائه اطالعات دیداری، مکتوب و شنیداری قابل لمس 
است. گوشه ای از این حرکت مدرن در راستای تحقق شهرداری الکترونیک در 

سال های اخیر به شرح زیر می باشد:
 راه اندازی و تثبیت سیستم های مکانیزاسیون شهرداری اصفهان در راستای تحقق 

شهرداری الکترونیک
 سیستم های مالی و اداری و سیستم های شهرسازی و اتوماسیون اداری 

 سیستم مکانیزاسیون امالک، عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه
 سیستم مکانیزه بایگانی الکترونیک

 سیستم مدیریت اطالعات ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
 سیستم مقررات و قوانین حقوقی

 سیستم بانک اطالعاتی امور سازمان های شهرداری اصفهان
 سیستم معاینه فنی خودرو طبق اتوماسیون مدرن

 سیستم GIS امالک و مستغالت شهرداری اصفهان 
 سیستم پایگاه اطالع رسانی اطالعات جغرافیایی امالک و طرح های تفصیلی 

FMS -  AVL – سیستم مکان یابی خودکار وسیله نقلیه 
 سیستم مدیریت اطالعات گردش پروژه های شهرداری 

 نظارت تصویری بر پروژه های عمرانی با سیستم مدار بسته مدرن
توسعه و تجهیز سیستم های حمل و نقل عمومی و غیر موتوری 

از نکته های جالب نمایشگاه در بدو ورود سوار شدن به اتوبوس های واحد جدید 
شهرداری و آشنایی با کارت بلیط و تماشای کلیپ خدمات شهرداری است. همچنین 
دیدن تاکسی های قدیمی و جدید و سایر تجهیزات حمل و نقل به صورت طبیعی 
و یا ملی بازدید از غرفه های ویژه سازمان های تاکسیرانی، اتوبوسرانی، معاونت 
حمل و نقل و ترافیک و آتش نشانی، از سایر جلوه های نمایشگاه است. شهرداری 

اصفهان در این راستا خدمات زیر را در سال های اخیر تحقق بخشیده است. 

 رشد32 درصدی ناوگان اتوبوسرانی و 
در  اتوبوس ها  سهم  درصدی  افزایش 3 

سفرهای شهری
 رشد 51 درصدی ناوگان تاکسیرانی و 
استفاده از سیستم های »تاکسی متر« و کنترل 

هوشمند  سیستم
 AVL توسعه سیستم های هوشمند شامل 
در ناوگان اتوبوسرانی و سیستم کارت بلیط 
الکترونیکی در حمل و نقل عمومی و کارت 

پارک هوشمند
 احداث مسیرهای ویژه دوچرخه سواری 
ایستگاه  ایجاد 6  معابر شهر و  در شبکه 
تحویل دوچرخه که تا پایان سال 89 در 

حال افزایش به 50 ایستگاه می باشد.
 ساماندهی خودروهای مسافربر شخصی با تکمیل پرونده مالکان خودروهای 

مسافربر شخصی، تعویض رنگ و پالک
توسعه سیستم های نظارتی و مراكز معاينه فنی خودرو

از دیگر دستاوردهای شهرداری در جهت ایجاد سهولت در معاینه خودرو و ارائه 
خدمات نظارتی و کنترلی برای ترافیک، سوخت گیری و... در قالب طرح توسعه 
نظارتی و مراکز فنی در شهرداری اصفهان اجرا شده است که دستاوردهای زیر را 

به ارمغان آورده است:
 افزایش 233 درصدی تعداد تقاطع های مجهز به سیستم هوشمند
 افزایش چراغ های هوشمند تحت کنترل و نظارت مرکز ترافیک

 افزایش 346 درصدی تعداد دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلف های 
ترافیکی 

 نصب تعداد 6 تابلوی پیام متغیر خبری، نمایشگر سرعت و دوربین های جمع 
آوری آمار جهت اطالع رسانی در بزرگراه ها

CNG توسعه و احداث 11 ایستگاه سوخت 
 ایجاد 7 مرکز مکانیزه معاینه خودرو با تجهیزات مدرن و سرعت باال

نشاط  جهت  تفريحی  فضاهای  نمودن  فراهم  و  سبز  فضای  توسعه 
شهروندان

از هدف های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهرداری بوده که نقش ارزنده ای در 
حفظ طراوت و زیبایی شهر، ایجاد تسهیالت برای مسافران، فواید محیط زیستی و 
تمیزی هوا و.... داشته است. در راستای این هدف دستاوردهای زیر به دست آمده 
است و غرفه های ناژوان، باغ پرندگان و گل ها، سازمان تخت فوالد و آرامستان باغ 

رضوان گویا و مکمل این دستاوردها می باشد.
 افزایش سرانه فضای سبز از 15/5 مترمربع در سال 82 به 23/99 مترمربع در 

سال 88
 افزایش مساحت فضای سبز کمربند سبز شهر اصفهان، از 9 میلیون مترمربع در 

سال 82 به 17 میلیون مترمربع در سال 88

و  درخت  میلیون   4 از  بیش  کاشت   
درختچه در فضای سبز شهر اصفهان 

 توسعه و نگهداری فضای سبز ناژوان و 
احداث مرکزهای تفریحی، آموزشی مانند: 
قطار  و  پروانه ها  موزه  باغ  رضوان،  باغ 

تفریحی و پل های ترددی ناژوان
در  شرق  طبیعی  پارک  طرح  اجرای   
محدوده شرق و منطقه های 4 و 6 شهرداری 

به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز 
کوه  در  فضای سبز  اجرای طرح های   
صفه و ایجاد مرکزهای تفریحی، خدماتی و 
فرهنگی مانند: محوطه سازی معابر، ساخت 
یادمان شهدا، ساخت رستوران، اسکی روی 

چمن و...
 افزایش و بهینه سازی بیش از یکصد سری ادوات حرکت درمانی در سطح 

پارک های شهر 
 احداث، تجهیز و ایمن سازی 120 محوطه بازی کودکان در سطح شهر با نصب 
8 هزار مترمربع کفپوش و اسباب بازی های جدید استاندارد مانند: محوطه بازی 
پارک بزرگ رهنان، پارک سعدی، پارک الله، باغ فدک، باغ غدیر، باغ نوش، پارک 
بهارستان، پارک ایثارگران، بوستان خبرنگار، بوستان نماز، پارک قلمستان، بوستان 

سرو و...
زيبا سازی و نورپردازی شهر گنبدهای فیروزه ای 

اصفهان اگرچه شهری تاریخی و زیبا و دارای منطقه های چشم نواز است اما 
بی شک آنچه بر این همه زیبایی می افزاید و شب های اصفهان را دیدنی و 
خاطره های خوش گردشگران را ماندگار می سازد؛ اهمیت دادن شهرداری اصفهان 
به زیباسازی و نورپردازی صحیح شهر با رعایت موازین اصالح الگوی مصرف 
است. شرکت های مهندسی برق و شرکت های الکترونیکی در زیرمجموعه 
شهرداری سازمان طراحی و معاونت پارک ها و فضای سبز و سازمان عمران، به 
خوبی این مهم را در نمایشگاه جهاد خدمت رسانی به نمایش گذارده اند. گوشه ای 

از این تالش به شرح زیر است:
 توسعه و ساماندهی روشنایی پارک های شهر اصفهان با رویکرد کاهش مصرف 

انرژی و استفاده از انرژی خورشیدی 
 نورپردازی بیش از سی اثر تاریخی و 150 بنای معاصر همچون: مسجد جامع، 
شهرداری مرکزی، مدرسه چهارباغ، گلستان شهدا، کوه صفه، کوه آتشگاه، پل غدیر، 

پل شهرستان و پل های دفاع مقدس
 اجرای بزرگترین و طوالنی ترین پروژه نورپردازی کشور در بزرگراه دو طبقه 

امام خمینی، با تکنولوژی LED برای اولین بار در کشور 
 اجرای اولین نورپردازی نمایشگرهای لیزری سه بعدی در ارگ جهان نما، با هزینه 

یک میلیارد و 100 میلیون ریالی 
 گسترش و ترویج محیط های آبی با احداث 260 آبنما با طرح های متنوع در 

سطح شهر 
 معرفی ترکیب چوب، فلز، فایبرگالس در طراحی و تولید مبلمان شهری و ابتکار 

و خالقیت در سطح کشور
 اجرای شش دوره نمایشگاه مبلمان شهری در شهر اصفهان به صورت کشوری 
و نمایش توانمندی های شهرداری اصفهان در خالقیت، نوآوری، طراحی، ساخت، 

نصب و نگهداری ادوات مبلمان شهری و تأسیسات 
ايستگاه های  افزايش  و  نشانی  آتش  خدمات  كیفی  و  كمی  توسعه 

آتش نشانی 
بر  اصفهان،  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  دالوران  فنی  و  ارزنده  خدمات 
همگان آشکار است. انجام عملیات های متعدد بی نظیر، ارائه خدمات امداد و 
نجات و غواصی و نجات غریق و آشنایی با امداد و نجات شهری و آپارتمان 
اصفهان  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  دستاوردهای  از  کالنشهرها  نشینی 
 است که سایر خدمات و دستاوردهای آن در سال های اخیر به شرح زیر بوده 

است.
 کاهش آمار تلفات در حوادث با خرید تجهیزات، ماشین آالت و امکانات پیشرفته 

امداد و نجات و لجستیک 
 افزایش تشکیالت آتش نشانی و خدمات ایمنی از 9 ایستگاه در سال 82 به 21 

ایستگاه  فعلی 
 انتخاب سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان به عنوان پیشرفته ترین سازمان 

آتش نشانی کشور
 انتخاب سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان به عنوان جانشین آتش نشانی 

تهران بزرگ 
 کاهش متوسط رسیدگی نیروهای امداد و آتش نشانی از 5 دقیقه و 8 ثانیه در سال 

82 به 4 دقیقه و 47 ثانیه در سال 88، بر اساس گزارش های دقیق مردمی 
 افزایش تجهیزات مکانیزه آتش نشانی از 2/3 درصد در سال 82 به 22/2 درصد 

در سال 88
باال رفتن آمار  تفکیک زباله و توسعه بازيافت

از دستاوردهای مهم شهری و محیط زیستی شهرداری اصفهان که بی شک در 
پاکیزگی شهر و بهداشت آب و خاک نیز تأثیر داشته، باال رفتن آمار تفکیک زباله و 

توسعه بازیافت به شرح زیر است:
 احداث ایستگاه های ثابت جمع آوری مواد بازیافتی و اطالع رسانی در منطقه های 

شهرداری با هدف جمع آوری متمرکز
 ارائه هدایا و جزوه های آموزشی با هدف آموزش و اطالع رسانی در ایستگاه های 

چند منظوره 
 طرح ساخت سالن آلیاژ پالستیک، جهت باال بردن پردازش مواد بازیافتی و تولید 

روزانه بیش از 5 تن پالستیک از این محل 
 اجرای طرح جمع آوری مواد بازیافتی از مجتمع های تجاری برای اولین بار در 

کشور 
توسعه و بهینه سازی کارخانه کود کمپوست و آغاز عملیات اجرایی احداث سایت 

سگزی.

مهدی رفائی

دالورمردان فوتبال ذوب آهن اصفهان

پیروزی غرورآفرين شما در مقابل الهالل عربستان و راهیابی به 
فینال مسابقات جام باشگاه های آسیا را به كادر فنی و سرپرستان و 
بازيکنان و كاركنان زحمت كش ذوب آهن اصفهان تبريک عرض 

نموده از خداوند منان آرزوی توفیق روزافزون و كسب عنوان قهرمانی 
باشگاه های آسیا را مسئلت می نمايیم.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جناب آقای مهندس عصار زادگان 
مديرعامل شرکت توليدی آرد جرعه

كسب موفقیت بزرگ صنايع غذايی برتر استان اصفهان از طرف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی را صمیمانه تبريک عرض می نمايم. بدون شک موفقیت به دست آمده ثمره همت و تالش 

شما و كلیه همکاران بوده كه امید است اين موفقیت ها همچنان تداوم داشته باشد. 
سردبير روزنامه زاينده رود

مؤسسات و ادارات دولتی و خصوصی، شركتها و مؤسسات بازرگانی 
خصوصی و دولتی، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و كلیه كسبه و 
مشاغل دفتر نمايندگی جذب و پذيرش آگهی های تجاری، تبلیغاتی، 
 بازرگانی و فرهنگی روزنامه زاينده رود در مركز شهر اصفهان 

افتتاح شد.

مژده به همشهریان گرامی:

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

جناب آقای عباس دیانی

رئیس محترم هیأت مديره گروه صنعتی انتخاب كسب لوح تنديس واحد نمونه 
استاندارد استان اصفهان را به جنابعالی تبريک عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال توفیق روزافزون شما را خواستارم. 
سردبير روزنامه زاينده رود


