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رزمایش والیت پذیری قم 
آموزه ها و پیام ها

حاجی بابایی:
ایجاد تحول بنیادی در آموزش و پرورش 
ضروری است

استاندار چهارمحال و بختياري از ميانگين پيشرفت 
فيزيكي 48 درصدي پروژه هاي عمراني اين استان 
در شش ماهه نخست امسال خبر داد. به گزارش 
در  عنابستاني«  اصغر  »علي  شهركرد،  از  فارس 
نشست شوراي برنامه ريزي اين استان با اشاره به 
استان،  اين  عمراني  پروژه هاي  فيزيكي  پيشرفت 
اظهار داشت: مديران دستگاه هاي اجرايي استان بايد 
هر چه سريع تر نسبت به اجرايي شدن پروژه هاي 
سرعت  با  تا  كرده  اقدام  پوشش  تحت  عمراني 
بيشتري پيگيري و اجرايي شوند. وي خاطرنشان 
كرد: با توجه به شروع فصل سرما، تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام استان، همت مضاعف مسئوالن دستگاه ها 

را مي طلبد. 
وي هم چنين از آمادگي كامل اين استان در اجراي 
قانون هدفمندسازي يارانه ها خبر داد و گفت: با 
همكاري و تعامل دستگاه ها و مردم استان و ايجاد 
ساز و كارهاي الزم در اين راستا شاهد موفقيت اين 

طرح در استان خواهيم بود. 
عنابستاني خاطرنشان كرد:  بر همين اساس هدفمندي 
يارانه ها فرصت ها را برابر مي كند و در ساز و كار اين 
برنامه، مديريت تالش كرده تا با ارتقاي بهره وري و 
كاهش مصرف حاصل از بهره وري، سود حاصل را 

در بدنه مديريتي اعمال كند. 
وي تصريح كرد: دولت به دنبال اين است كه با 
را  بهره وري  مصرف،  كاهش  و  بهره وري  انتقال 

مديريت كند. 
عنابستاني گفت: مديران استان در صورتي كه به 
صورت كارآمد و در راستاي رشد و توسعه استان 
عمل كنند، داراي مديريت تثبيت شده اي هستند، 

پس با قاطعيت به فعاليت هاي خود ادامه دهند. 
استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: شرايط 
مديريت استان خوب است اما مطلوب نيست و 
بايد در راستاي هرچه بهتر شدن آن تالش جدي 

داشته باشيم.

مديرعامل شركت اتوبوسرانی 
اصفه��ان و حومه گف��ت: در 
حال حاضر تعداد خودروهای 
شخصی اين كالنشهر بيش از 
دو برابر ش��ده، اي��ن در حالی 
اس��ت كه تعداد اتوبوس های 

شهری اصفهان ثابت مانده است. به گزارش اداره ارتباطات روابط...
شهرستان/ صفحه4

وزيران عضو كميس��يون امور 
زيربناي��ی، صنع��ت و محيط 
زيس��ت بنا به پيشنهاد وزارت 
راه و ترابری و به اس��تناد ماده 
واحده قانون احداث پروژه های 
عمرانی بخش راه و ترابری از 

طريق مشاركت بانک ها و ساير منابع مالی و پولی كشور تأمين... 
سراسری/ صفحه2

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه:
افزایش تعداد خودروهای شخصی 

در مقابل اتوبوس های شهر

دولت تصویب کرد؛
تأمین منابع مـالی برای تکمیل 

آزاد راه اصفهان- شیراز 

Zayande Roud - No. 383, October,31,2010یک شنبه 9 آبان 1389 / 23 ذالقعده1431 / شماره 383 / 8 صفحه / 200 تومان

استاندار چهارمحال و بختیاري خبر داد:
پیشرفت فیزیکي 48 

درصدي پروژه هاي عمراني 
چهارمحال و بختیاري 

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور:

 مشکالت بیمه کشاورزی اصفهان 
برطرف می شود

آبف���ار   م���ديرع����ام��ل 
چهارمحال و بختياری گفت: در 
حال حاضر 63 پروژه آبرسانی 
با برخ��ورداری از پيش��رفت 
فيزيك��ی 45 درصدی در اين 
اس��تان در دست اجراست.  به 

گزارش فارس، »قاسمعلی خدابخشی« در حاشيه بازديد...
شهرستان/ صفحه4

با میانگین پیشرفت فیزیكي 45 درصدي؛
63 پروژه آبرساني در 

چهارمحال و بختیاري در دست اجراست

صفحه 2

استفاده بهینه از انرژي برق، راه میان بر 
پیشرفت است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
به  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان   1388 سال  بهای  فهرست  با  کیفی  ارزیابی  با  و 

پیمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
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سفر مقام معظم رهبری به شهر قم از آغاز 
تا پايان حاوی نكته ها و آموزه های زيادی 
ب��ود كه توج��ه به هر ي��ک از رهنمودها، 
توصيه ها و هشدارهای معظم له می تواند 
دربرگيرنده پيام های ارزش��مندی باش��د، 
بدون ترديد مجموعه سخنرانی های ايشان 
در ديدار با قشرهای مختلف مردم قم كه هر 
يک با موضوع متفاوت و شامل نكته های 
جالب توجه بود، خود می تواند در قالب 
كتابچ��ه ای جام��ع در فصول سياس��ی، 
اجتماعی، مذهبی و فرهنگی و حكومتی، 
تدوين و مورد استفاده عموم مردم به ويژه 
خواص انقالب قرار گيرد. اگر چنين شود 
به طور قطع پيامدهای بسيار مثبتی در پی 
خواهد داشت. اس��تقبال بی نظير مردم و 
علما از بدو ورود ايش��ان و در ادامه شور 
و شوق قشرهای مختلف برای حضور در 
برنامه ها و ديدار با رهبری و فرصت های 
ايجاد ش��ده برای ابراز عقيده و ديدگاه ها 
در حضور معظم له، ديدار صميمانه مراجع 
معظم تقلي��د، علما و فضالء با ايش��ان و 
بركات حاصله اين سفر برای مردم قم، همه 

و همه از نكته های برجسته اين سفر بود.
توجه ويژه بيش��تر رسانه های خارجی به 
اين س��فر و ابعاد مختلف آن و بازتاب آن 
به عنوان خيزش و عالقه مندی خودجوش 
عموم مردم در استقبال از برنامه های اين 
س��فر كه به اعتقاد نگارنده مصداق عينی 
 ي��ک رزمايش مردمی در راس��تای تمرين 
واليت پذي��ری بيعت و تبعيت از جايگاه 
رفي��ع واليت فقي��ه در نظ��ام جمهوری 
اسالمی را داش��ت؛ از ديگر ويژگی های 
اين س��فر پرخير و بركت ب��ود. اما جدای 
از ويژگی های ياد ش��ده، سفر مذكور به 
اعتقاد بيشتر عقالی سياسی، موضوع ها و 
موارد مطرح شده در فرمايش های ايشان 
در برنامه های متع��دد ديداری و فرازهای 
شاخص آن كه رسانه های گروهی داخلی 
و خارج��ی با حساس��يت خ��اص به آن 
پرداختند، بدون شک پيام های آموزنده و 
هش��دار دهنده ای در بر داشت كه اگر به 
آنها پرداخته و تحليل شود و راهكارهای 
اجرايی و عملی ش��دن آنها مورد بررسی 
قرار گيرد نتيجه های ارزش��مندی را برای 
جامعه از يک ط��رف و تداوم اقتدار نظام 
و بازدارندگی در مس��ير تالطم آينده ايران 
اس��المی را از س��وی ديگر در پی خواهد 

داشت.
بحث های اصلی از قبيل لزوم تقويت مبانی 
علمی و پژوهش��ی در حوزه های علميه، 
تجهيز حوزه های علميه به ادله و پاسخ های 
مستدل به نيازهای مطرح در جهان امروز، 
مقابله با انزواگزينی روحانيت و حوزه های 
علميه، تقويت روحيه مجاهدت و تالش 

طالب و روحاني��ت، يادآوری زمينه های 
فتنه 88 و لزوم تقويت بصيرت خواص در 
شناسايی فتنه ها و نياز ارتباط صميمی مردم 
و مسئوالن و توجه ويژه به خدمت به مردم 
به خصوص رفع محروميت های اس��تان 
قم، لزوم ش��ناخت ح��ق و باطل از طريق 
 بصيرت و نه اش��خاص، تأكي��د بر نقش 
به سزای بسيج در شناسايی و دفع فتنه 88 و 
لزوم تقويت اين شجره طيبه و پربارتر شدن 
آن و چندين مطلب مهم ديگر كه مجدانه از 
طريق رسانه های ارتباط جمعی به سمع و 
نظر عموم مردم رسيد؛ هر يک شرح مفصل 
و آموزن��ده ای دارد. ام��روز جامعه ايران 
اس��المی نيازمند وحدت و هم دلی آحاد 
مسئوالن و دست اندركاران قوای مجريه، 
مقننه و قضائيه و ديگر اركان نظام اس��ت، 
ن��ه در حرف و س��خنرانی بلكه در عمل. 
متأس��فانه در مبحث وحدت نيز همچون 
ديگ��ر موردها، جماعت��ی اندک برخالف 
ديدگاه رهبر فرزان��ه انقالب و تأكيدهای 
ايشان بر مالک بودن شرط پذيرش اصول 
نظ��ام برای وحدت با معترضان و منتقدان 
بی غرض، اين ب��ار هم قيافه های حق به 
جانب گرفتند و خ��ود را صاحب حق و 
مص��داق طرف مذاكره و تعامل و وحدت 
می دانن��د و روال انحصارطلبی به ش��يوه 
نوين را پيشه خود كرده اند، در صورتی كه 
نظر معظم له وحدت بين عقال و معتدالن 
و دلسوزان از يک طرف و توصيه به پرهيز 
از تندروی های ناشايست از طرف ديگر 

بوده و هست. 
ب��دون ش��ک در اين بي��ن تندروی های 
جناح ها اگر با تداوم بی بصيرتی به تداوم 
و تقويت فتنه ه��ا و عوامل اجرايی آن به 
هر شكل كمک كنند هر كه باشند و با هر 
ادعاي��ی در دايره عالقه من��دان و وفاداران 
انقالب و والي��ت ديگر جايگاهی ندارند 
و نخواهند داش��ت چرا كه بنا به فرمايش 
رهبری در قم تداوم بی بصيرتی پذيرفتنی 

نيست. 
مهم تري��ن آفت هر حكومت��ی رفتارهای 
تندروانه است، با نگاهی اجمالی به وقايع 
س��ه دهه انقالب و تأمل و بررسی برخی 
رفتاره��ای افراط��ی و تفريط��ی احزاب و 
جناح ه��ای سياس��ی ك��ه در دولت ها و 
مجالس گذشته و حال نقش آفرين بوده و 
هستند؛ پندهای ارزشمندی می گيريم و آن 
اينكه اگر به تجربه های شيرين و تلخ گذشته 
توجه نشود و همان رفتارها با سياق ديگری 
دنبال و تكرار شود نمی توان مسير سازندگی 
و بالندگی ايران اس��المی را به سرعت طی 
نم��ود و اميد كه هر ك��س در هر موقعيتی 
خود را موظف و مكلف به تقويت و حفظ 
 نظام و رهبری بداند و روش های عاقالنه را

برگزيند.

اس��تاندار ته��ران از احداث 70 س��الن 
ورزش��ی دان��ش آموزی و 12 اس��تخر 
سرپوشيده ويژه دانش آموزان در سطح 
ش��هر و شهرستان های اس��تان طی دو 
سال آينده خبر داد. مرتضی تمدن گفت: 
200 ميلي��ارد ري��ال ب��رای احداث 70 
سالن ورزشی و 150 ميليارد ريال برای 
احداث 12 اس��تخر سرپوش��يده دانش 
آموزان س��طح اس��تان تهران اختصاص 
می يابد. تمدن با ذكر اينكه مدرسه های 
اس��تان تهران با توجه ب��ه حجم دانش 
آموزان و س��طح امكان��ات آن، نيازمند 
توجه جدی و رس��يدگی بيشتر است و 
اي��ن امر مورد توج��ه دولت قرار گرفته 
است، خاطرنش��ان كرد: طی سال های 
1389 تا 1391،  تع��داد 800 نمازخانه 
و كتابخان��ه در مدرس��ه هاي ش��هر و 
شهرس��تان های اس��تان با اعتباری بالغ 
بر 400 ميليارد ريال احداث می ش��ود. 

وی تصري��ح كرد: طب��ق مصوبه دولت 
در س��فر س��وم رئيس جمهور به استان 
ته��ران، می بايس��ت 12 ه��زار كالس 
درس از حيث سيستم های گرمايشی و 
سرمايشی به صورت استاندارد ايجاد و 

تأسيس می شود. 
اس��تاندار تهران ارتقاء  سطح فرهنگ و 
معارف اس��المی در مدرس��ه ها را يک 
ض��رورت خوان��د و يادآور ش��د: مبلغ 
80 ميلي��ارد ري��ال برای مقاوم س��ازی، 
نوس��ازی و تجهيز مدرسه ها و توسعه 
مدرس��ه های قرآنی اس��تان اختصاص 
يافته است. تمدن هم چنين از اختصاص 
خري��د  جه��ت  ري��ال  ميلي��ارد   150
تجهيزات رايانه ای برای مدرس��ه های 
فاقد امكانات و ايجاد، بهسازی و تجهيز 
شهرستان های  هوش��مند  مدرسه های 
اس��تان تهران و شهر تهران طی دو سال 

آينده خبر داد.

نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان، 
با اشاره به معضل های ترافيكی مركز شهر 
 به خص��وص بر روی پل ه��ای تاريخی 
گفت: بر اس��اس نظر كارشناسان، احداث 
تونل در زير آب از خيابان ش��مس آبادی 
ت��ا خيابان توحيد، معضل ه��ای ترافيكی 
پل ه��ای تاريخی را برطرف می نمايد. به 
گزارش ايمنا، سيد كريم داودی در جلسه 
شورای اس��المی ش��هر اصفهان، با اشاره 
به تردد روزانه 550 هزار وس��يله نقليه در 
شهر گفت: با توجه به اين كه در چند سال 
گذش��ته اهم فعاليت های شورای شهر و 
شهرداری حل معضل های ترافيكی شهر 
بوده، اما متأس��فانه هنوز اين مش��كل حل 

نشده است.
وی تنها راه حل رفع اين معضل را توسعه 

حمل و نقل عمومی همچون مترو و تراموا 
عنوان كرد و افزود: راهكارهای ميان مدت 
مث��ل اح��داث تقاطع های غيرهمس��طح 
 تا ح��دودی توانس��ته از حج��م ترافيک 
بكاهد.نايب رئيس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، با اش��اره به اين كه حجم سفر از 
جنوب به شمال و بالعكس بسيار زياد است 
و باعث تخريب پل های تاريخی می شود، 
پيش��نهاد ك��رد: احداث تونل زي��ر آب از 
خيابان شمس آبادی تا توحيد اين معضل 
را برطرف خواه��د كرد. داودی هم چنين 
 به ترافيک شمال اصفهان اشاره و تصريح 
كرد: با توجه به اين كه با احداث رينگ سوم 
ترافيكی، شهر توس��عه يافته بنابراين الزم 
 است  احداث رينگ چهارم از شمال آغاز

 شود.

  مهدی رفائی 
ب��ا ه��دف توس��عه فرهن��گ بيم��ه 
كش��اورزی و تبيي��ن نق��ش بيمه در 
جب��ران خس��ارت س��ازمان جه��اد 
كش��اورزی استان اصفهان و مديريت 
شعبه بانک كشاورزی استان اصفهان 
با همكاری و حمايت اس��تانداری و 
مرك��ز مديريت بحران اس��تان، اقدام 
به برگزاری س��ومين همايش فرهنگ 
بيمه كشاورزی در محل مركز آموزش 
سازمان تعاون روستايی استان اصفهان 

نمود.
رضايی )معاون مديركل بيمه و ارزيابی 
خس��ارات س��ازمان مديريت بحران 

كشور( و محمد حسين صفرپور طاهر )قائم مقام 
صندوق بيمه كشاورزی كشور( ميهمانان ويژه اين 
همايش بودند كه با حض��ور فرمانداران، مديران 
جهاد كشاورزی استان، مديران بانک كشاورزی و 
فع��االن عرصه تعاون و بيمه و نمايندگان اصناف 
كشاورزی استان اصفهان در بخش های سخنرانی 
مس��ئوالن و بيان نظرها و مشكل های كشاورزان 

برگزار شد.
ــاورزان و راهكارهای بهبود  تشریح انتظار کش

وضعیت بیمه در استان اصفهان
حبي��ب اله نيك��زادی پن��اه )مدير ش��عب بانک 
كش��اورزی اصفهان( در سومين همايش فرهنگ 
بيمه كش��اورزی به بيان انتظارهای كش��اورزان و 
راهكاره��ای بهبود وضعيت بيمه كش��اورزی در 

استان اصفهان پرداخت.
مديرش��عب بانک كشاورزی اس��تان گفت: آنچه 
كشاورزی را از ساير بخش های اقتصادی متمايز 
می كند آس��يب های ساليانه و نوس��ان توليد در 
محصول به عنوان يک بحران ساالنه است و بيمه 
كش��اورزی بايد به عنوان ابزاری كارآمد در پايين 
آوردن ريس��ک كش��اورزی عمل كند كه آمارها 
نشان از كارآمد بودن اين ابزار در حل بحران های 
كش��اورزی دارد. نيكزادی پناه، با بيان اين مطلب 
ك��ه در حال حاض��ر صندق بيمه كش��اورزی 2 
ميليون بيمه گذار را در 125 نوع محصول پوشش 
می دهد گفت: بر اس��اس گزارش »فائو« 31 نوع 
بالي��ای طبيعی و مخرب كش��اورزی وجود دارد 
و اي��ران با توجه به اينكه از كش��ورهای بال خيز 
دنيا بوده و 85 درصد استان كمتر از 125 ميليمتر 
بارش س��االنه دارد؛ لزوم اهميت بيمه كشاورزی 

در استان اصفهان بيش از پيش روشن می شود.
 مدي��ر ش��عب بانک كش��اورزی اس��تان اصفهان 
افزود: در بيمه كشاورزی با 110 هزار هكتار سطح 
بيمه شده و در كل با 34 درصد رشد بيمه زراعی و 
15 درصد رشد بيمه دامداری حدود 500 ميليارد 
ريال بيمه كشاورزی به كشاورزان استان پرداخت 
ش��ده كه اصفهان را جزو اس��تان های پيشرو در 
اين امر قرار می دهد. وی با تأكيد بر اين مس��أله 
كه بايد خأل موجود و درصد باقيمانده بيمه نشده 
در اس��تان پر ش��ود ادامه داد: ح��دود 50 درصد 
از ظرفيت قابل بيمه ش��دن در بخش كش��اورزی 
زراعی و 58 درصد از ظرفيت قابل بيمه در بخش 
باغ ه��ا و تنها 10 درصد از ظرفيت بخش دام در 

استان اصفهان بيمه شده است.
حبي��ب اله نيك��زادی پن��اه )مدير ش��عب بانک 
كش��اورزی اس��تان(، بيم��ه بانک كش��اورزی را 
به عن��وان مهم ترين هدف ه��ای دولت در مهار 
بحران ه��ای كش��اورزی ي��اد ك��رد و در بهبود 
وضعيت بيمه استان اصفهان در بخش كشاورزی، 
خواهان بهبود اطالع رسانی و بسترسازی فرهنگی 
آموزش��ی از طريق صدا و سيما شد. وی تشكيل 
مستمر جلس��ه های ستاد بيمه در شهرستان ها و 
اس��تفاده از توان اجرايی س��اير ارگان ها در بيمه 
كش��اورزی را از مس��ئوليت های فرمانداری در 
اي��ن خصوص دانس��ت و ايجاد زمينه مناس��ب 
فرهنگی در كش��اورزان از طريق برگزاری كالس 

و برنامه های آموزشی ترويجی را نيز از وظايف 
بانک كش��اورزی و س��ازمان جهاد كش��اورزی 
ذكر كرد و خواس��تار بهره گيری از س��اير منابع 
و اعتباره��ای حادثه ه��ای غي��ر مترقبه اس��تان 
برای پرداخت بخش��ی از حق بيمه برای تشويق 

كشاورزان شد.
ــا و  ــجار، زمین ه ــد اش ــاورزي بای ــه کش بیم

تأسیسات کشاورزي را هم شامل شود 
س��ازمان  )رئي��س  نريمان��ی  رض��ا  محم��د 
جهادكش��اورزی اصفه��ان( در س��ومين همايش 
فرهنگ بيمه كشاورزی گفت: در برگرفتن اشجار، 
زمين های زير كش��ت، تأسيس��ات كش��اورزی، 

ماش��ين آالت و ابني��ه، از وظايف يک بيمه كامل 
كشاورزی است كه با تحقق آن گسترش پوشش 
بيمه را ش��اهد خواهيم بود و بی شک با برطرف 
 شدن نگرانی كش��اورزان از ايجاد خطر برای اين 
زيرساخت ها، توان و قدرت بهينه برای هدفمندی 
يارانه ه��ا ب��ه وج��ود خواهد آمد و بس��ياری از 

نگرانی های كشاورزان برطرف خواهد شد.
نريمانی افزود: در زمان های كمبود آب و بحران 
خشكس��الی، مس��أله بهره وری آب بايد مد نظر 
كش��اورزان به عنوان يک پش��توانه مهم در مقابله 
ب��ا بحران های كش��اورزی قرار گي��رد و اصالح 
روش ه��ای آبي��اری همواره مد نظر آنها باش��د. 
وی با اش��اره به برنامه ده س��اله اس��تان اصفهان 
برای اصالح سيس��تم های آبياری گفت: در اين 
برنام��ه بايد 200 هزار هكت��ار از زمين های زير 
كشت اس��تان مجهز به سيستم های آبياری نوين 
ش��ود تا با مش��كل های عديده ای در سال های 
بعد در كش��اورزی و ميزان آب رو به رو نشويم.

رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزی استان اصفهان، 
ب��ا بيان اين مطلب كه ظرف 3 س��ال گذش��ته 3 
ه��زار ميليارد به بخش كش��اورزی آس��يب وارد 
شده اس��ت؛ بر ضرورت بيمه كردن محصوالت 
توسط كش��اورزان تأكيد و كشت در محيط های 
 تح��ت كنت��رل و گلخانه ه��ا را به آنه��ا توصيه 

كرد.
ــده تنها کفاف آب شرب استان  آب ذخیره ش

را می دهد
مديركل مرك��ز مديريت بحران اس��تان اصفهان، 
با اش��اره به پايين آمدن آب س��د زاين��ده رود و 
افت ش��ديد آب در س��دهای گلپايگان و حنا بر 
لزوم ايجاد تس��هيالت بيمه كشاورزی و استفاده 
 كش��اورزان از بيم��ه محص��والت ب��ا توج��ه به 
كم آبی اس��تان و زمستان سرد پيش رو تأكيد كرد 

و گف��ت: آب ذخيره ش��ده تنها كفاف 
آب شرب اس��تان را می دهد و برای 
آب كشاورزی همواره مشكل خواهيم 
داش��ت. منصور شيش��ه فروش كه در 
سومين همايش فرهنگ بيمه كشاورزی 
سخن می گفت، اذعان داشت: ساختار 
بيمه اطمينان خاطر برای كش��اورزان 
است و با توجه به حادثه های جديدی 
كه تكنول��وژی مدرن به ارمغان آورده، 
توجه به بيمه كشاورزی و همكاری و 
تعامل س��ازنده ارگان ها در تحقق اين 
ام��ر از موردهای ض��روری در بخش 
كش��اورزی اس��ت. مديركل مديريت 
بح��ران اس��تان اصفهان از مس��ئوالن 
صندوق بيمه كش��اورزی كش��ور خواس��ت در 
خصوص افزايش عامل خطر آتش س��وزی برای 
محصوالت كشاورزی، افزايش عوامل خطر برای 
محصوالت بيش��تر و لزوم تمام خطر بيمه شدن 
محصوالت اس��تراتژيک كش��اورزی اقدام كنند.
منصور شيش��ه فروش خاطرنش��ان ساخت: قرن 
حاضر، قرن تغيير اقليمی و آب و هوايی است و 
به طور حتم اراده ها و حكمت های الهی همواره 
وجود خواهد داشت كه انسان بايد تدابير كارآمد 
و بروز خود را داش��ته باشد و با تدبر در برابر كم 

آبی و حادثه ها با علم نوين و مدرن فائق آيد.
ــان برطرف  ــاورزی اصفه ــكالت بیمه کش  مش

می شود 
محمد حسين صفرپور طاهر، )قائم مقام صندوق 
بيمه كشاورزی كشور( در سومين همايش فرهنگ 
بيمه كشاورزی اصفهان، ضمن تشكر از خدمات 
ارزنده بيمه كش��اورزی توس��ط جهاد كشاورزی 
و بانک كش��اورزی اس��تان اصفهان، قول داد كه 
مشكل های بيمه كش��اورزی اصفهان در دستور 

كار قرار گيرد و حل شود. 
صفرپ��ور طاهر در اي��ن همايش ب��ه انتظارهای 
استان از صندوق بيمه كشاورزی توجه كرده و با 

نمايندگان كشاورزان استان اصفهان ديدار نمود.
قائ��م مقام صندوق بيمه كش��اورزی كش��ور در 
اي��ن همايش گف��ت: اگرچه اين س��خن كه بيمه 
كش��اورزی برای كش��اورز معاش نيست، سخن 
عالمانه و مترقی اس��ت ولی به لحاظ ساختاری و 
رفتاری بايد در همه سطح ها تغيير ايجاد شود تا 

به اين مهم دست يابيم. 
 وی در خص�����وص بيم����ه زنب��ور عس���ل 
گفت: صندوق بيمه كش��ور با تم��ام توان در اين 
مسأله وارد شده است و كارگروه ويژه ای نيز برای 
اين مسأله تشكيل شده كه از نمايندگان زنبورداران 
 استان اصفهان جهت حضور در اين كارگروه دعوت 
می ش��ود. وی هم چنين از نمايندگان كشاورزان 
حاضر در جلسه خواست تا به عنوان ناظر افتخاری 
 صندوق بيمه كشاورزی در منطقه های خود فعاليت 
كنن��د. محم��د حس��ين صفرپ��ور طاه��ر ضمن 
كش��اورزی  بيم��ه  جهش��ی  رون��د   س��تودن 
گفت: در آينده نزديک 10 محصول به محصوالت 
كامل بيمه اضافه خواهد شد و روال پرداخت بيمه 
برای محصوالتي كه بيش از 50 درصد خسارت 
ديده اند، فوری و س��ريع خواه��د بود. صفرپور 
طاه��ر تصريح كرد: هفت عامل خطر ديگر كه به 
اتفاق نظر از استان اصفهان به صندوق بيمه كشور 
معرفی شده است در سال جديد زراعی تصويب 
و به اجرا درخواهد آمد و در يارانه ها بی ش��ک 
منطقه های كم برخوردار و آسيب ديده كشاورزی 

اصفهان نيز مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنش��ان كرد: بيمه محصول يونجه و نيز 
افزايش بيمه بخش س��رمازدگی و بيمه اش��جار 
و زيرس��اخت هايی همچون ابنيه و تأسيس��ات 
 و ماش��ين آالت كش��اورزی اس��تان ني��ز م��ورد 
برنامه ريزی و نظرسنجی قرار می گيرد و در آينده 
س��عی خواهيم كرد كه پوش��ش بيمه را برای اين 

موردها نيز كامل كنيم.

ام��ور  وزي��ران عض��و كميس��يون 
زيربنايی، صنعت و محيط زيس��ت 
بنا به پيش��نهاد وزارت راه و ترابری 
و به استناد ماده واحده قانون احداث 
پروژه ه��ای عمران��ی بخ��ش راه و 
ترابری از طريق مش��اركت بانک ها 
و س��اير منابع مالی و پولی كش��ور 
تأمين منابع مالی برای تكميل آزاد راه 
اصفهان- شيراز را تصويب كردند. به 
گزارش ايمنا، براس��اس اين مصوبه، 

وزارت راه و تراب��ری مجاز اس��ت 
برای اجرای قطعه اول آزاد راه چهار 
خط��ه اصفهان- ش��يراز )حد فاصل 
ايزدخواس��ت- سده( به طول حدود 
105 كيلومتر، شامل احداث آزاد راه 
و ايجاد تأسيس��ات جانبی خاص و 
نگهداری و بهره برداری از آن نسبت 
به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت 
احداث، نگه��داری و بهره برداری از 
قطعه اول آزاد راه اصفهان- ش��يراز 

با رعايت ضوابط و مقررات زيست 
محيطی اقدام كند. هم چنين وزارت 
راه و ترابری مجاز است برای اجرای 
قطع��ه دوم آزاد راه چه��ار خط��ه 
اصفهان- شيراز )حد فاصل شيراز- 
س��ده( به طول حدود 105 كيلومتر، 
ش��امل اح��داث آزاد راه و ايج��اد 
تأسيسات جانبی خاص و نگهداری 
و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد 
قرارداد مشاركت با شركت احداث، 

نگهداری و بهره برداری از قطعه دوم 
آزاد راه اصفه��ان- ش��يراز با رعايت 
ضوابط و مقررات زيس��ت محيطی 
اقدام كند. براين اس��اس، وزارت راه 
و ترابری، پنج��اه درصد منابع مالی 
و طرف مش��اركت نيز تأمين پنجاه 
درصد منابع مالی الزم برای احداث 
آزادراه و تأسيسات جانبی خاص را 
تعهد و تأمين و به حس��اب مشترک 

طرح واريز می كند. 

استاندار اصفهان به همراه معاون امور 
عمرانی استانداری، شهرزاد )نماينده 
مردم اصفهان( در مجلس ش��ورای 
اسالمی، عش��ايری )مديركل راه و 
ترابری اس��تان اصفه��ان( و جمعی 
 از همراهان، از مس��ير پ��روژه قطار 
سريع السير اصفهان- تهران بازديد 

كردند. 
 عليرض�����ا ذاك�����ر اصفهان���ی
 )اس��تاندار اصفهان( در حاشيه اين 
دي��دار ضمن اب��راز خرس��ندی از 

پيشرفت چش��مگير زيرسازی اين 
پروژه، خاطرنش��ان كرد: قطعه دوم 
اين پروژه در حال حاضر 59 درصد 
پيش��رفت زير سازی داشته است و 
اجرای آن به لحاظ كمی و كيفی از 
برنامه پيش بينی شده جلوتر است. 
وی افزود: اين پروژه دارای دو قطعه 
اس��ت كه قطعه اول آن از دليجان تا 
قم و قطعه دوم از ايس��تگاه اصفهان 
تا مورچه خ��ورت، ميمه و قرقچی 
 اس��ت. ذاكر اصفهانی راه اندازی و 

به��ره برداری از اين پ��روژه ملی را 
وابس��ته به تأمين اعتبار و مشاركت 
بخ��ش خصوص��ی اعالم ك��رد و 
گف��ت: در اين ص��ورت اين پروژه 
 تا پايان س��ال 92 به به��ره برداری 

می رسد. 
وی مجموع اعتبارهای مورد نياز اين 
پروژه را 4000 ميليارد تومان عنوان 
كرد كه از اين ميزان 60 ميليارد تومان 
اعتبار برای س��ال جاری تخصيص 
يافت��ه اس��ت، همچني��ن مجموع 

اعتبارهای زير س��ازی اي��ن پروژه 
400 ميليارد تومان بوده و عمليات 
زيرسازی آن تا پايان سال 90 به اتمام 
می رسد. استاندار اصفهان در آخر به 
 سفر اخير خود به چين اشاره كرد و 
گفت: ه��دف از اين س��فر مذاكره 
با ش��ركت CAN  جه��ت انتقال 
تكنولوژی ها و تجهيزات به اصفهان 
در راس��تای پيش��رفت پروژه قطار 
سريع الس��ير اصفهان- تهران بوده 

است. 

رزمایش والیت پذیری قم 
آموزه ها و پیام ها

احداث پروژه هاي ورزشي 
ویژه دانش آموزان در استان تهران 

نایب رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان پیشنهاد کرد؛
احداث تونل از شمس آبادی تا توحید

جهان نما نصف النهار
براي شكستن محاصره؛

اعزام کاروان جدید کمك هاي 
انساني از شمال آفریقا به نوار غزه 
كاروان جديد حامل كمک هاي بشردوستانه مردم كشورهاي عربي شمال 
آفريق��ا، چند روز ديگر راهي نوار غزه مي ش��ود. به گ��زارش فارس به 
 نقل از خبرگزاري فلس��طيني »س��ما«، اي��ن كاروان در پايان اكتبر جاري 
)9 آبانماه( حركت خود را از كشور الجزاير آغاز و با عبور از كشورهاي 
تونس و ليبي از طريق گذرگاه مرزي »رفح« وارد نوار غزه خواهد شد. 

»عبدالقادر س��ماري« رئي��س كميته اعزام كاروان ه��اي كمک به غزه در 
پارلمان عربي با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: اعزام كاروان جديد كمک هاي 
بشردوس��تانه در چارچوب اجراي مصوبه های پارلمان عربي درحمايت 
از ملت تحت محاصره فلسطين و شكستن اين محاصره تحميلي صورت 

مي گيرد. 
وي افزود: اين كاروان ش��امل 70 كاميون حاوي تجهيزات و لوازم براي 

دانش آموزان غزه و تجهيزات پزشكي و مواد غذايي است. 
رژيم صهيونيستي از چهار سال پيش تاكنون با اعمال محاصره عليه نوار 
غزه، گذرگاه هاي اين منطقه را به روي فلس��طينيان بس��ته اس��ت. دولت 
مصر نيز با وجود درخواست هاي مكرر مردم كشورهاي عربي و اسالمي، 
از بازگش��ايي دائم گذرگاه رفح به عنوان تنها گذرگاه ارتباطي فلسطينيان 

با جهان خارج خودداري مي كند. 
مس��ئوالن مصري اين گذرگاه را تنها براي م��دت اندكي باز كرده و بار 
ديگر مي بندند و اجازه ورود كمک هاي بشردوس��تانه كمي به اين منطقه 
داده  مي شود كه اين وضعيت، مردم نوار غزه به ويژه بيماران و مجروحان 

فلسطيني را با مشكل جدي مواجه كرده  است. 
دولت مصر درحال اح��داث ديواري فوالدي با همكاري آمريكا در مرز 
خود با نوار غزه است كه اين ديوار با عمق بيش از 20 تا 30 متر در زير 

زمين ساخته مي شود و 9 تا 10 كيلومتر نيز طول دارد. 
اي��ن ديوار داراي سيس��تم هاي حس گر اس��ت كه هرگون��ه تالش براي 
تخريب آن را به مس��ئوالن مصري اطالع مي دهد و مصر هم چنين كانال 

آبي را در طول اين ديوار ايجاد خواهد كرد. 
مصر چندي پيش و درپي فش��ارهاي بين المللي ناش��ي از جنايت آفريني 
اخير رژيم صهيونيس��تي عليه ن��اوگان آزادي غ��زه، در اقدامي تاكتيكي 

گذرگاه رفح را تا اطالع ثانوي بازكرد. 

رهگیري یك هواپیماي امارات 
توسط دو جنگنده امریکا 

هواپيماهاي جنگنده امريكا پس از 
يک اخطار امنيتي بين المللي براي 
همراهي يک هواپيم��اي امارات 
 تا نيويورک به س��رعت به پرواز 
در آمدند اما مقام های امارات بعد 
اعالم كردند كه اين هواپيما حامل 

بسته اي از يمن نيست.
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه 
نظام��ي  آژان��س  نيوي��ورک،  از 
 امري��كا - كان��ادا )ن��وراد( اعالم 

كرد: جت هاي جنگنده امريكا پيش تر پس از آنكه مشخص شد هواپيماي 
اماراتي وارد ش��ده به حريم هوايي امريكا از كانادا يک هواپيماي مورد نظر 

است، اين هواپيما را تا نيويورک همراهي كرده بودند.
ولي يک منبع رس��مي در نهاد هواپيمايي كش��وري امارات گفت: اين پرواز 
عالمت رفع خطر دريافت كرده اس��ت. خبرگزاري رس��مي امارات )وام( از 
 اين منبع نقل كرد: هواپيماي اماراتي كه از ابوظبي وارد امريكا شد حامل هيچ 
بس��ته اي از يمن نبود. بنابر اين گزارش، هواپيم��اي اماراتي پس از ورود به 
فرودگاه جان اف كندي به س��رعت تحت محاصره اتومبيل هاي پليس قرار 
گرفت. نوراد پيش از اين در بيانيه خود هويت اين هواپيما را ذكر نكرده بود 
ولي رس��انه هاي امريكا اعالم كرده بودند كه اين هواپيما پرواز 201 خطوط 
هوايي امارات ايرالنيز و مبدأ پرواز آن امارات متحده عربي بود و به دليل حمل 

كاال از يمن مورد رهگيري قرار گرفته است.
در بيانيه نوراد اضافه شده بود: اين هواپيماي غير نظامي پس از عبور از حريم 
هوايي كانادا در حريم هوايي امريكا توس��ط دو جنگنده اف - 15 امريكا تا 

مقصد نهايي آن )فرودگاه جان اف كندي( اسكورت شد.

واکنش نماینده لبنان به گزارش 
بان کي مون علیه حزب ا...

 
 س��الم نواف نماين��ده دائم لبنان در ش��وراي امني��ت در واكن��ش به بيانيه 
 »ب��ان ك��ي مون« عليه ح��زب ا... تصريح كرد: لبنان ضم��ن تأكيد بر احترام 
قطعنامه هاي بين المللي، حل مس��أله س��الح داخل لبنان را تنها از راه ايجاد 

گفتگوي ملي ميان احزاب لبناني ممكن مي داند.
ب��ه گزارش ايرنا از بيروت، بان كي مون در گ��زارش اخير خود از حزب ا... 
لبنان خواسته تا خلع سالح شود و اين مسأله را امري مهم در زمينه تقويت 

حاكميت لبنان دانسته بود. 
دبير كل سازمان ملل در گزارش خود اعالم كرد كه حزب ا... هم چنان قدرت 
نظامي خود را گسترش مي دهد و مدعي شد وجود شبه نظاميان دولت، آينده 

دموكراسي در لبنان و صلح داخلي را تهديد مي كند. 
حزب ا... لبنان هم گزارش دبير كل سازمان ملل را دخالت در امور داخلي اين 
كشور و جانبداري از رژيم صهيونيستي دانسته و تصريح كرد: بان كي مون در 
گزارش خود فراموش كرده است كه ميشل سليمان )رئيس جمهوري لبنان( 
در س��ازمان ملل متحد تأكيد كرد كه اين حق لبناني ها اس��ت كه با استفاده 
از تمامي امكانات موجود براي تقويت قدرت دفاعي و آزادس��ازي سرزمين 

اشغالي خود تالش كنند. 
 اما اين بار نوبت به نماينده دائم لبنان در ش��وراي امنيت رس��يد تا به بيانيه 
بان كي مون واكنش نشان دهد. نواف سالم با صدور بيانيه اي ضمن محكوم 
كردن تجاوزات رژيم صهيونيستي به لبنان، خواستار عمل جدي شوراي امنيت 
در برابر تجاوز رژيم صهيونيستي به خاک لبنان و عقب نشيني اين رژيم از بقيه 

سرزمين هاي اشغالي جنوب لبنان طبق قطعنامه هاي بين المللي شد. 
نواف س��الم بعد از پايان جلسه رايزني ش��وراي امنيت پيرامون دوازدهمين 
گزارش ساليانه بان كي مون )رئيس سازمان ملل متحد( پيرامون اجراي مفاد 
قطعنامه 1559 شوراي امنيت، با صدور بيانيه اي تأكيد كرد: لبنان تهديدهاي 
رژيم صهيونيستي و هم چنين عمل شبكه هاي جاسوسي اين رژيم در خاک 

خود را محكوم مي كند. 
 نواف س��الم در ادامه اين بيانيه آورده اس��ت: آنچه كه در گزارش س��اليانه
بان كي مون در مورد نقض هوايي لبنان توسط هواپيماهاي رژيم صهيونيستي 
و ادامه اشغال شمال منطقه »غجر« و كشتزارهاي »شعبا« و »كفر شوبا« آمده، 
بهترين دليل گويا در ناديده گرفتن قطعنامه هاي بين المللي از س��وي رژيم 

صهيونيستي و ادامه خوي تجاوز گري اين رژيم است. 
وی در اين بيانيه ضمن با اهميت خواندن روابط اس��تراتژيک ميان س��وريه 
و لبنان ادامه داد: دولت لبنان براي ارتقای س��طح روابط ميان دو كش��ور در 
 راس��تاي تأمين منافع مش��ترک دو ملت و بر اس��اس احت��رام متقابل تالش 

مي كند.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور:

 مشکالت بیمه کشاورزی اصفهان برطرف می شود

دولت تصویب کرد؛
تأمین منابع مالی برای تکمیل آزاد راه اصفهان- شیراز 

استاندار اصفهان خبر داد:
راه اندازي قطار سریع السیر اصفهان- تهران در سال 92 

چه خبر از پایتخت

محمد کاظم زاده قهدریجانی

آنچه کشاورزی را از سایر بخش های 
اقتصادی متمایز می کند آسیب های 
 سالیانه و نوسان تولید در محصول 
 به عنوان یک بحران ساالنه است و 

بیمه کشاورزی باید به عنوان ابزاری 
 کارآمد در پایین آوردن ریسک 

کشاورزی عمل کند.
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»معلوليت، محدوديت نيس��ت« همه ما 
باره��ا و بارها اين جمله را ش��نيده ايم 
و حتی خود را مدافع سرس��خت آن نيز 
می دانيم، اما آيا ب��ه گفته هايمان اعتقاد 
داريم يا نه. گر چه امروزه شرايط زندگی 
معلوالن نس��بت به گذشته تغيير كرده و 
س��طح فرهنگ مردم رش��د يافته است، 
اما آنها هنوز هم با مش��كل های زيادی 
دست و پنجه نرم می كنند. در اين ميان 
خانم های معلول مش��كل زيادی برای 
ازدواج و ب��ه خصوص بچه دار ش��دن 
دارند و متأس��فانه هنوز ه��م نگاه های 
س��نگين و ترحم آميز اطرافيان را تحمل 
می كنند. او چطور می خواهد كارهايش 
را انج��ام دهد«، »نمی تواند مس��ئوليت 
بچ��ه را به عهده بگي��رد« و... انتقادهايی 
از اي��ن قبي��ل در م��ورد اي��ن خانم ها 
شنيده می شود. به طور قطع تحمل اين 
نگاه ها و رفتارها چندان راحت نيس��ت 
و متأس��فانه دولت نيز امكانات خاصی 
برای اين گروه قائل نمی شود. به عنوان 
مثال، حضور پرس��تار در منزل می تواند 
تا حد زيادی مشكل نگهداری از فرزند 
را مرتفع كند. بنابر تحقيقی كه در س��ال 
2002 در پاريس انجام گرفت، از بين 59 
زايشگاه اين ش��هر، تنها 20 مورد وضع 
حم��ل مادران معل��ول را در مراكز خود 
قب��ول كرده اند. همچني��ن از بين 1760 
مط��ب زنان و زايم��ان، فقط 100 مطب 
تجهيزات الزم برای معاينه و درمان اين 

خانم ها در اختيار دارند.
 م��ادری نشس����ته ب��ر صندل����ی 

چرخ دار 
 ب��ا وج��ود اينك��ه پي��ش داوری ه��ا و 
نگرانی هايی كه ب��ر زندگی خانم های 
معلول س��ايه افكن��ده، بس��ياری از آنها 
با ش��رايط كنار می آيند. به زندگی اين 
خانم توجه كنيد: سارا خانم جوانی است 
و 23 ساله بود كه در اثر سانحه رانندگی 

پاهايش را از دست داد. 
ام��ا ب��ا اميد ب��ه زندگ��ی ازدواج كرد و 
توانست بچه دار شود. دختر كوچولوی 
او االن 2 سال دارد. سارا می گويد: زمانی 
كه باردار ش��دم از آينده می ترسيدم، از 
اينكه نتوانم كارهای فرزندم را به خوبی 
انجام دهم و... اما انگار كوچولوی من از 
همان زمان تولد متوجه معلوليت مادرش 
ش��د. وقت��ی او را روی پا می نش��اندم، 

خودش را خم نمی كرد، انگار به خوبی 
می دانس��ت كه پاهای من حس ندارد و 

اين برايش خطرناک است. 
کودکان��ی که گلیم خ��ود را از آب 

بیرون می کشند

گرچه برخی از پزشكان بر اين باورند كه 
فرزندان مادران فلج، ديرتر از بقيه نظافت 
ش��خصی را ياد می گيرن��د، اما در واقع 
چنين نيست. سارا درباره تأييد اين ادعا 
می گويد: دختر من در 2 سالگی نسبت 
به همساالنش بسيار تميزتر بود. او خيلی 
زود استقالل را ياد گرفت. لباس هايش 
را به تنهايی می پوشيد، وسايلی كه روی 
زمين می ريخت، خودش جمع می كرد 
و حت��ی مراقب من نيز بود. وقتی پاهايم 
از روی لبه صندلی پايين می افتاد كمكم 

می كرد تا اذيت نشوم.
ل�ازم  ظراف��ت ه���ای 

زندگی روزمره 
گرچ��ه ك��ودک ب��ه طور 
ش��رايط  متوجه  طبيع��ی 
مادر می ش��ود، اما برخی 
در  مادرانه  تكنيک ه��ای 
اين باره می تواند بس��يار 
باش��د.  آم��د  كار  الزم و 
ميزی ب��رای عوض كردن 
نظافت ك��ردن كودک،  و 
به م��ادر كم��ک می كند 
تا به راحت��ی و بدون نياز 

ب��ه كمک ديگران كاره��ای فرزندش را 
انج��ام دهد. همچنين برای حمام كودک 
نيز بهتر است آن را روی قسمت بلندی 
در حمام گذاش��ت تا مادر مجبور به خم 
شدن نباشد. البته حضور فرد ديگری در 

كنار او برای نگه داشتن كودک و مراقبت 
بيشتر الزم است. 

مادران نابینا  
»نابينايی« مانعی برای مادرش��دن نيست. 
تقويت ح��واس ديگ��ر به خان��م نابينا 

اي��ن امكان را می دهد ك��ه به فرزندش 
رس��يدگی كند، ب��دون اينك��ه به كمک 
فردی ديگر نياز حتمی داشته باشد. يكی 
از مادران نابينا در اين باره می گويد: من 
س��ه فرزند دارم و هيچ وق��ت از همان 
زمان تولد فرزند اولم ترس و واهمه ای 
نداش��تم مادر نابينا در واقع نياز دارد كه 
فرزندش را احس��اس كند و با نوازش، 
او را ببيند. در اين صورت اس��ت كه او 
كم كم می تواند تمام كارهای فرزندش 
را انجام دهد و حتی ناخن هايش را هم 
بگيرد. اين مادر موفق به 
افراد شبيه خودش توصيه 
فقط  كه هميشه  می كند 
ب��ه خ��ود تكي��ه كنند و 
ديگران  حرف ه��ای  به 

اهميت ندهند. 
چند توصیه کاربردی 

به مادران نابینا 
زمان��ی ك��ه ب��ه كودک 
می دهي�����م،   غ����ذا 
كثي��ف  لب��اس هاي��ش 
می ش��ود. م��ادران نابينا 
برای اينكه خيلی مشكل 
پيش نيايد، می توانند لباس يا پيش بندی 
را مخص��وص غذا دادن كودک داش��ته 
باشند كه تا حد ممكن نيازی به تعويض 
لباس های بچه نباش��د. هنگام غذا دادن 
ب��ه كودک بهتر اس��ت ك��ودک را روی 

زانويش بنش��اند. اين حالت نس��بت به 
نش��اندن كودک روی صندلی اين مزيت 
را دارد ك��ه مادر می تواند حركت س��ر 
بچه را كنترل كند. در مورد شيش��ه بچه 
نيز يک راه حل ساده وجود دارد. ظرفی 
با درجه بندی برجسته را انتخاب كنيد تا 
برای تعيي��ن مقدار غذای كودک نگرانی 

نداشته باشيد. 
مادران ناشنوا 

ناش��نوايی ني��ز مانند هرن��وع معلوليت 
 ديگری به م��ادر می آموزد كه چطور با 
محدوديت هايش سازگار شود. نشنيدن 
ص��دای ك��ودک يك��ی از نگرانی های 
خانم های ناشنواست، اما اين حق مسلم 
مادر شدن را از آنها سلب نمی كند. برای 
جلوگيری از اينكه كودک مدت طوالنی 
گريه كند، می تواند از وسيله ای استفاده 
نماي��د كه مش��كل را مرتفع كن��د. اين 
دس��تگاه طوری طراحی شده كه نسبت 
به ش��دت صدای گريه كودک می لرزد 
و چراغ ه��ای آن روش��ن می ش��ود. از 
آنجا كه اين دس��تگاه حال��ت ويبره نيز 
دارد، مشكل مادر را در زمان خواب نيز 

برطرف می كند. 
صحبت کردن با کودک 

آيا ني��ازی دارد با اين كه كودک ش��نوا 
و ق��ادر ب��ه ح��رف زدن اس��ت، بازهم 
زبان اش��اره م��ادر را ياد بگيرد؟ ش��ايد 
اي��ن پرس��ش ب��رای بس��ياری از چنين 
خانواده هايی پيش بيايد. در پاس��خ بايد 
گفت كه چون افراد ناش��نوا به س��ادگی 
می توانند لب خوان��ی كنند، اگر فرزند 
آنها اين كار را ياد بگيرد، مادر راحت تر 
می توان��د ب��ا او ارتباط برق��رار كند. به 
خص��وص اگر پدر هم از نظر ش��نوايی 
 ضعي��ف باش��د. آم��وزش زبان اش��اره 
هم زمان با رشد كودک برايش مفيد است 
 و به زبان آم��وزی او نيز كمک می كند. 
ب��ه عالوه، تا پي��ش از اينكه كودک قادر 
باشد نخستين كلمه ها را به زبان بياورد، 
مادر می تواند با او ارتباط برقراركند. يكی 
از مادران ناشنوا در اين باره می گويد: از 
زمان تولد نوزادم، با حركت های اشاره، 
مفهوم كلمه ه��ا را به او ي��اد می دادم. 
ت��ا جايی كه فرزن��دم در 17 ماهگی 35 
عبارت را متوجه می ش��د. مزيت ديگر 
اين روش، جلوگيری از عصبانيت مادر 

هنگام ارتباط با فرزندش است.

ورود هپاتیت C به کشور 
از طریق انجام دیالیز برخی 

زائران در عربستان  
رئيس مرك��ز هپاتيت ايران گفت: انج��ام دياليز برخی 
از زائران در كشور عربس��تان و نيز انجام دياليز توسط 
بعضی از افراد خارجی در كش��ور باعث ورود هپاتيت 
C به ايران ش��ده اس��ت بنابراين با توجه به اين شرايط، 
افراد خارجی كه ب��رای دياليز به ايران مراجعه می كنند 

بايد غربالگری شوند. 
به گزارش ايلنا، س��يد مويد علويان در همايش س��االنه 
پرس��تار و دياليز افزود: نظ��ام مراقبت در زمينه بيماران 
هپاتي��ت C در اي��ران بايد ايجاد ش��ود و اين به معنای 
گزارش مورد به مورد هپاتيت C به وزارت بهداشت و 
مركز بيماری های خاص و ثبت و گزارش ميزان شيوع 

بيماری است. 
وی ب��ا اش��اره به آماره��ای جهانی هپاتي��ت B گفت: 
 در دني��ا 400 ميلي��ون نف��ر ب��ه اي��ن بيم��اری مبت��ال 

هستند. 
ش��مار مبتاليان ب��ه هپاتيت C نيز به نيم��ی از بيماران 
هپاتيت B رسيده اس��ت. در اين شرايط شيوع هپاتيت 
C در جه��ان رو به افزايش اس��ت و ممكن اس��ت در 
س��ال های آينده با برابری تعداد مبتاليان اين دو نوع از 

هپاتيت مواجه شويم. 
رئيس مركز هپاتيت ايران گفت: يكی از شايع ترين علل 
پيوند كبد ابتال به بيماری هپاتيت C است چراكه برخی 
از مبتاليان به هپاتيت C مجبور به انجام دياليز می شوند 
و از آنجاي��ی كه اين بيماران به پيون��د كبد و كليه نياز 
پي��دا می كنند و پيوند همزمان اين دو عضو هنوز امكان 
 پذير نش��ده آنها را با مشكل های بسياری مواجه كرده 

است.
علويان ادامه داد: وضعيت ايران در زمينه شيوع هپاتيت 
C نس��بت به برخی از كش��ورهای ديگر بهتر است، در 
كش��ورهايی مانند عربستان، س��وريه و مراكش، شيوع 
هپاتيت C نسبت به ايران بيشتر است، البته پس از مصر 
شيوع هپاتيت C در پاكستان بيش از ساير كشورهاست 
كه مهم ترين علت آن تزريقات غيربهداشتی است و به 
تبع ميزان شيوع اين بيماری در پاكستان، تعداد بيماران 
دياليزی مبتال به اين بيماری در اين كشور افزايش يافته 

است. 
گ��وارش  بيماری ه��ای  تحقيق��ات  مرك��ز   رئي��س 
و كب��د دانش��گاه علوم پزش��كی بقي��ه ا... با اش��اره به 
 اينك��ه واكس��نی ب��رای هپاتي��ت C وج��ود ن��دارد، 
تصريح ك��رد: تع��داد مبتاليان به هپاتيت C در س��ال 
85 ب��ه 2/6 درص��د كاهش يافت��ه بود، اي��ن در حالی 
 اس��ت كه اي��ن رق��م در س��ال 78، 3/8 درص��د بوده 

است.  

جايگزينی پرس��تاران دارای احس��اس 
مس��ئوليت و س��رعت عم��ل باالتر در 
بخش های خ��اص به وي��ژه اورژانس 
ني��ز می تواند در كاه��ش برخوردهای 
خشونت آميز مؤثر باشد. عضو شورای 
عال��ی س��ازمان نظام پرس��تاری گفت: 
 برای كاهش خشونت عليه پرستاران در 
بخش هايی مثل اورژانس و مراقبت های 
ويژه عالوه بر آموزش همراهان بيماران 
بايد از پرس��تاران مس��ئوليت پذير و با 
س��رعت عمل ب��اال در اي��ن بخش ها 
اس��تفاده كرد كه آموزش ه��ای الزم را 
 درباره نحوه برخورد مناسب با مردم ديده 

باشند. 
ب��ه گ��زارش ايلنا، ش��هربانو جعفری با 
اشاره به اينكه متأسفانه پرستاران به دليل 
رفتارهای خشونت آميز همراهان بيماران 
همواره در معرض خطر قرار دارند، افزود: 
ناامنی ش��غلی تنها آسيب های جسمی 
نيس��ت بلكه ش��امل خش��ونت لفظی، 
ناسزا، توهين و بی حرمتی نيز می شود 
كه بيشتر پرستاران و پزشكان ما به ويژه 
در بخش های اورژانس و درمانگاه اين 

خشونت ها را تجربه می كنند. 
وی با اشاره به ناامنی شغلی كادرپرستاری، 
بر لزوم فرهنگ سازی برای آموزش نحوه 

صحيح برخورد همراهان بيمار با پرستاران 
و تقويت آموزش های همگانی به مردم 
تأكيد كرد. او با بيان اينكه توقع مردم از 
بيمارس��تان های دولتی بيشتر از بخش 
خصوصی اس��ت، فقدان آموزش های 
همگانی در زمينه ش��يوه های برخورد 
صحي��ح و احترام آميز همراهان بيمار با 
پرس��تاران را از ضعف های رسانه ها و 
دستگاه های مسئول برش��مرد و افزود: 
صدا و سيما می تواند از طريق سريال ها 
و برنامه ه��ای پربينن��ده در اي��ن زمينه 

فرهنگ سازی كند. 
عضو ش��ورای عالی نظام پرس��تاری با 
اشاره به اينكه پرس��تاران در خط مقدم 
بالين همواره در س��خت ترين ش��رايط 
روح��ی مردم با آنان مواجه می ش��وند، 
 اف��زود: برخ��ی از افراد جامع��ه را افراد 
نا آرام تش��كيل می دهن��د و با توجه به 
وجود فرهنگ های متفاوت در جامعه و 
شرايط خاص روحی همراهان بيمار به 
ويژه نااميدی آنان از بهبود بيمار بدحال 
خود، بديهی است كه توقع های آنان از 
پرستار افزايش يابد و حتی حيات بيمار 
خ��ود را از پرس��تار می خواهند و اين 
امرگاهی به بروز حوادث در بيمارستان ها 

نيز منجر می شود. 

به گزارش فارس، احمد شيبانی با موفق 
ارزيابی ك��ردن طرح نصب برچس��ب 
اصال��ت دارو ب��رای تش��خيص داروی 
قاچ��اق از غيرقاچ��اق، از انج��ام اي��ن 
 تجربه برای لوازم آرايش��ی و بهداشتی 

خبر داد. 
وی گفت: تجربه نصب برچسب اصالت 
دارو موجب كنترل خوب بازار 2هزار و 
500 قلمی دارو شده و اميدواريم نصب 
اين برچسب بر لوازم آرايشی و بهداشتی 
نيز موجب كنترل قاچاق و شبيه س��ازی 
بازار 11 ه��زار قلمی لوازم آرايش��ی و 

بهداشتی نيز بشود. 

معاون وزير بهداشت با اشاره به قاچاق 
چمدانی لوازم بهداش��تی و آرايش��ی به 
كش��ور، اظهار داش��ت: متأس��فانه ارائه 
مجوز ورود لوازم بهداش��تی و آرايشی 
به كشور از سوی برخی سازمان ها، بازار 
اين كاالها را با ناهمگونی بس��يار همراه 
كرده و بايد برای نظارت و كنترل بيشتر 
اين وضعيت ب��ا كمک مجامع صنفی و 

ارگان های ذيربط ديگر اقدام كرد. 
ش��يبانی جعل آرم وزارت بهداش��ت بر 
روی برخی از لوازم بهداشتی و آرايشی 
را اقدام��ی غيرقانون��ی و قاب��ل پيگرد  

دانست.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

معلولیت، محدودیت نیست

دوربین مخفی

سرطان معده سومین علت مرگ مردان در دو دهه گذشته 

بیماران، دارو را خودسرانه مصرف نکنند

س��رطان معده در اف��راد خام خوار نظير 
گي��اه و ميوه خوار كمتر ديده می ش��ود 
اما در مقابل س��رطان معده در افرادی با 
غذاهای پرنمک، فست فودی و غذاهای 
به شدت سرخ شده بسيار است. بازرس 
انجمن علمی جراح��ان عمومی با بيان 
اينكه س��رطان معده شايع ترين سرطان 
دس��تگاه گوارش و سومين علت مرگ 
مردان در دو دهه گذش��ته است، گفت: 
اين س��رطان در مردانی با گروه خونی 
A ش��ايع تر است. به گزارش ايلنا، سيد 
هاشم سيد مهدی با بيان اينكه پراكندگی 
جغرافيايی س��رطان معده متفاوت و به 
ش��رايط اقليمی، تغذيه و ژنتيک وابسته 
اس��ت، اظهار كرد: تاكنون فعاليت های 

بس��ياری ب��ر روی غذاه��ای ح��اوی 
ميكروب، پرنمک و سرخ ش��ده ش��ديد 
شده است. وی با تأكيد بر نقش و تأثير 
اس��تعمال توتون و دخانيات و مصرف 
الكل در بروز س��رطان مع��ده، افزود: با 
اين وج��ود هنوز علت اصلی س��رطان 

معده ناشناخته است. 
با اش��اره به اينك��ه طی دو ده��ه اخير 
ت��الش فراوان��ی ب��رای تش��خيص و 
درم��ان به موق��ع با كم��ک روش های 
درم��ان  و  آندوس��كوپی  تش��خيصی 
ب��رای  هليكوباكترپيل��وری  ميك��روب 
كاهش ميزان مرگ ومير س��رطان معده 
ش��ده اس��ت، گفت: در نتيجه پزشكان 
انكولوژيست ها  متخصص، جراحان و 

توانس��ته اند زندگ��ی بهت��ری را ب��رای 
 مبتالي��ان به س��رطان معده ب��ه ارمغان 

بياورند. 
س��يدمهدی، آدنوكارس��ينوما را ش��ايع 
تري��ن فرم س��رطان معده بر ش��مرد و 
افزود: البته انواع ديگری از اين سرطان 
چون لنفوم، س��اركوم، ليوميوساركوم و 
كارسينوما های مختلفی در سرطان های 

معده وجود دارد. 
وی با بي��ان اينكه درم��ان اوليه پس از 
تشخيص از طريق عالمت های بالينی و 
آندوسكوپی آغاز می شود، گفت: درمان 
س��رطان معده در مراح��ل اوليه قاطع و 
صد درصد اس��ت اما ع��دم و يا ضعف 
درمان، بی توجه��ی و مراجعه ديرهنگام 

از اثرگذاری درمان می كاهد. 
بازرس انجمن علمی جراحان عمومی به 
روش های درمانی كمكی نظير، شيمی 
 درمانی و راديوتراپی در درمان برخی از 
انواع س��رطان معده اشاره كرد و افزود: 
سرطان معده با عالمت ها و نشانه های 
گوارش��ی آغاز می ش��ود و چنانچه فرد 
توجه خاصی به اين عالمت ها داش��ته 
باشد تشخيص و در نتيجه درمان آن به 
 هنگام خواهد بود اما چون معده عروق 
خونی فراوان و سيس��تم لنفاوی كاملی 
دارد در صورت تشخيص ديرهنگام به 
س��رعت به ساير اعضاء به ويژه اعضای 
 مج��اور كب��د، پانك��راس و... انتش��ار

 می يابد. 

مرك��ز اطالع رس��انی داروها و س��موم 
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كی ب��ه بيماران 
توصي��ه كرد كه از مصرف خودس��رانه 
داروها بدون تجويز پزشک بپرهيزند تا 
از عوارض يكی از ش��ايع ترين عوامل 
ب��روز مس��موميت در جه��ان، در امان 

بمانند. 
به گزارش وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كی همچنين مقادير باالی 
برخی از داروهای به ظاهر كم خطر هم 
می تواند برای فرد بيمار كش��نده باشد. 
همچنين مس��موميت ناش��ی از داروها 

برای كودكان بس��يار خطرناک اس��ت، 
بنابراي��ن والدين نبايد داروهای خود را 
در مقابل چش��م كودكان بخورند، چرا 
ك��ه كودكان از رفتار بزرگس��االن تقليد 
می كنند و ممكن اس��ت دور از چش��م 
والدين داروه��ا را به دهان ببرند. براين 
اساس دهان شايع ترين راه ورود سموم 
به بدن اس��ت و باي��د داروها را دور از 
ديد و دس��ترس كودكان در ارتفاع باال 
در كم��د مجهز به قف��ل نگهداری كرد. 
والدي��ن از ق��رار دادن دارو در كي��ف 
دس��تی پرهيز كنن��د تا مانع دسترس��ی 
كودكان به دارو شوند. بر نحوه مصرف 

داروی افراد مس��ن خانواده نيز نظارت 
داشته باش��يد؛ چرا كه آنان ممكن است 
به علت تش��ابه ظاهری ش��كل داروها، 
ابتال به فراموش��ی، بی اطالع��ی از نام 
داروه��ا، بی س��وادی يا كم س��وادی يا 
خوانا نبودن مقادير مصرفی دارو مندرج 
روی جل��د داروي��ی، داروی خود را به 
اش��تباه يا به طور تكراری مصرف كنند. 
اي��ن گ��زارش می افزاي��د بهترين كار 
ب��رای پيش��گيری از خ��وردن تكراری 
دارو، يادداش��ت كردن دفعات مصرف 
دارو يا ق��رار دادن قرص ه��ا در داخل 
 جعبه های مخصوص تقس��يم بندی شده 

)برحسب صبح، عصر و شب( است. 
مس��موميت بر اثر برخی از داروها، هر 
چند ممكن اس��ت منجر به مرگ نشود؛ 
ول��ی مقادير باالی اين داروها می توانند 
منجر به صدمه ه��اي دايمی كبد و كليه 
فرد مسموم ش��ود. داروها، بايد مطابق 
با توصيه پزشک يا داروساز و نه بيشتر 
از آن مصرف ش��ود. چرا كه با مصرف 
چند برابر مقادير درمانی داروها به طور 
خودسرانه، نه تنها روند درمان سريع تر 
نمی ش��ود، بلك��ه عارض��ه س��وء و يا 
مسموميت با داروها پديد خواهد آمد. 

اعضای باند سارقان زورگير كه به صورت گسترده تحت 
پوش��ش حمل مسافر از مردم سرقت می كردند، وقتی 
متوجه شدند مرد مسافر پولی ندارد، عنوان می كردند 
ش��ما در مقابل دوربين مخفی هستيد. اعضای اين باند 
متش��كل از 3 مرد و يک زن بودن��د كه با خودروهای 
اجاره ای در محدوده غرب تهران با تهديد مسافران با 

قمه و چاقو از آنها سرقت می كردند. 
در پی شكايت های متعدد مردمی در شعبه 5 دادسرای 
جنايی تهران مبنی بر زورگيری 3 سرنشين خودرو كه 
يک زن نيز همدستشان است، موضوع اين شكايت ها 
برای رس��يدگی و تحقيق به پاي��گاه دوم پليس آگاهی 

ارسال شد. 
با ش��روع تحقيق از مالباختگان مش��خص شد اعضای 
اي��ن باند ب��ا خودروه��ای مختلف در غ��رب تهران، 
مس��افران را در صندل��ی عق��ب بي��ن دو عض��و باند 
س��وار كرده و با ايجاد رعب و وحش��ت ب��رای آنها، 
اموالش��ان را س��رقت و مالباختگان را در منطقه های 
 خل��وت يا محله های تاريک ره��ا می كنند و متواری

می شوند. 
شناسایی سرکرده باند 

ب��ا جمع بندی اطالع هايی در اي��ن ارتباط، در مرحله 
بعدی با چهره نگاری رايانه ای از سارقان و تطبيق آن 
با بانک اطالعات مجرمان سابقه دار، ردپای يک متهم 
به نام عليرضا )30 س��اله( در اين سرقت ها شناسايی 
 و مش��خص ش��د وی به تازگ��ی از زندان آزاد ش��ده 
است. س��رهنگ يگانه، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهی 
در ارتب��اط با پيگيری پرونده گفت: پس از جمع بندی 
اطالعات و با توجه به اين كه مالباختگان در ش��كايت 
خ��ود عن��وان كرده بودن��د يک زن نيز با نشس��تن در 
صندلی جلو اعتماد مس��افران را جلب می كرده است، 
كارآگاه��ان پليس آگاه��ی در عملياتی هماهنگ هر 4 

عضو اين باند را دستگير كردند. 
در تحقي��ق از متهمان مش��خص ش��د س��ركرده باند 
)عليرضا( با كرايه خودرو از دوستان خود، با همدستی 

 ديگ��ر اعضای بان��د، س��رقت ها را انج��ام می داده 
است. 

دوربین مخفی 
زن س��ارق نيز در اعتراف های خود گفت: در خيابان 
با عليرضا آش��نا شدم و پس از مدتی با تهديد وی، در 

سرقت ها آنها را همراهی می كردم. 
مته��م اضافه ك��رد: در چن��د مرحله وقتی مس��افری 
را س��وار خ��ودرو می كردي��م و او پول كم��ی همراه 
داش��ت، عليرضا ب��ا پرداخت مبلغی ناچيز به مس��افر 
عنوان می كرد، ما در حال س��اخت فيلمی در ارتباط با 
دوربين مخفی و ثبت واكنش مردم نس��بت به سارقان 
 هس��تيم كه آنها نيز از ما تشكر كرده و از خودرو پياده 
می شدند. عليرضا نيز در اين باره می گفت: پرداخت 

اين پول مانع از شكايت مسافر می شود. 
س��رهنگ يگانه در پايان اش��اره ك��رد: مالباختگان كه 
ام��وال آنها با خودروه��اي مختلف در غ��رب تهران 
سرقت شده است براي شناسايي سارقان به پايگاه دوم 

پليس مراجعه كنند.

آموزش مردم و کادر پرستاری برای 
کاهش خشونت علیه پرستاران 

لوازم بهداشتي و آرایشي مجاز داراي 
برچسب اصالت مي شوند 

وزير آموزش و پرورش بر لزوم ايجاد 
تحول بني��ادی در آموزش و پرورش 

تأكيد كرد.
به گ��زارش مه��ر، حميدرضا حاجی 
باباي��ی در جمع رؤس��ای مراكز تابعه 
آم��وزش و عالی پيامب��ر اكرم)ص(، 
  آموزش��كده های فن��ی و حرف��ه ای و 
مراكز تربيت معلم و آموزش��كده های 
فنی و حرفه ای دختران قم در مجتمع 
فرهنگ��ی زيارت��ی ي��اوران حضرت 
مهدی )ع��ج( جمكران بيان كرد: بايد 
به س��متی پيش رويم ك��ه آموزش و 
پرورش را رش��د دهي��م تا فرزندان و 

رش��د  جامعه مان 
كنند. 

داد:  ادام��ه  وی 
و  آم��وزش  در 
نيامده ام  پرورش 
ي��ا  وزارت  ك��ه 
اس��تراحت كن��م 
ايجاد  برای  بلكه 
تح��ول در نظ��ام 
آموزشی آمده ام و 
آموزش و پرورش 
باي��د در ري��ل و 
برنامه كاری خود 

قرار گيرد و به سرعت پيشرفت كند. 
حاجی بابايی بيان كرد: اولين مقوله ای 
كه در آموزش و پرورش وجود دارد 
اين است كه قلب آموزش و پرورش 

نيروی انسانی است.
ــائل آموزش و پرورش نباید به  مس

بیرون از سازمان سرایت کند
وزير آم��وزش و پ��رورش همچنين 
به مس��ائل و مش��كل ها اشاره كرد و 
اف��زود: مس��ائل و مش��كالت تربيت 
معل��م و آموزش و پ��رورش بايد در 
درون خود س��ازمان حل شود و نبايد 
به بيرون از س��ازمان س��رايت كند و 
اي��ن امر نيازمند كم��ک و ياری تمام 
مس��ئوالن و مديران بوده و به تنهايی 
نمی توان مشكلی را حل كرد و در حل 
 مش��كل ها بايد همكاری و همفكری 

كنيم. 
وی اظهار داشت: نبايد اجازه داد نظام 
تعليم و تربيت و آموزش و پرورش، 
اين جايگاه واال و با ارزش دستخوش 
مس��ائل مختلف قرار گيرد كه اين امر 

ب��ه نفع آموزش و پرورش نيس��ت و 
هر س��نگی ك��ه آم��وزش و پرورش 
می خ��ورد از داخل اس��ت از اين رو 
بايد اين گونه مس��ائل در درون خود 

سازمان حل شود.
ــه  ب ــم  معل ــت  تربی ــازمان های  س

مسافرخانه تبدیل شدند
مش��كل های  خص��وص  در  وی 
تربي��ت معل��م نيز گف��ت: در اين امر 
س��ازماندهی بايد صورت گيرد و هم 
اكنون س��ازمان های تربي��ت معلم به 
مسافرخانه تبديل شده و اين در شان 
تربيت معلم نيس��ت. وزي��ر آموزش 
ب��ا  پ��رورش  و 
تأكيد بر تش��كيل 
شورايی برای حل 
تربي��ت  مش��كل 
تصري��ح  معل��م 
سازمان های  كرد: 
بايد  معلم  تربيت 
در  و  احيا ش��ود 
اي��ن زمين��ه بايد 
راه ه��ای  تم��ام 
قانون��ی را ط��ی 
كني��م ت��ا بتوانيم 
تربيت  دانشجوی 
معلم ج��ذب كنيم و راه��ی جز اين 

نيست.
وی بي��ان كرد: الزم اس��ت كه نيروی 
آم��وزش و پ��رورش از طريق تربيت 
معل��م و آزمون حضور يابند و در اين 
آزمون افرادی ك��ه لياقت دارند قبول 
شوند تا بتوانند در آموزش و پرورش 
تحول ايج��اد كنند و اين نگاه بنده به 

نيروی انسانی است.
ــند و بر  ــره بارانی باش ــان قط معلم

کویر تعلیم و تربیت ببارند.
حاجی بابايی اف��زود: وزير برای اين 
وزير شده كه به تعليم و تربيت توجه 
داشته باشد و با اين نگاه پس از چند 
سال آموزش و پرورش تعريف خود 
را می ياب��د. وی در خصوص مراكز و 
آموزشكده های فنی و حرفه ای اظهار 
داش��ت: مراكز فنی و آموزشكده های 
ما باي��د معلم تربيت كنند و هميش��ه 
ب��ه اين ن��گاه ك��رد كه خ��دا وجود 
 دارد و كالم��ی گفت ك��ه خدا راضی 

باشد.

حاجی بابایی:
ایجاد تحول بنیادی در آموزش و پرورش 

ضروری است

جامعه

تشکل های مردمی، ارتقاء سطح 
فکری جامعه را به دنبال دارند

تکذیب تغییر اسامي قدیمي 
محله هاي شهر 

سازمان  توانبخشی  حوزه  معاون  ايمنا:  خبرگزاری 
بهزيستی گفت: تشكل های مردمی نه تنها ابزاری در 
باعث  آنها  تالش  بلكه  هستند  دولتی  دستگاه های  كنار 
افزايش و ارتقاي سطح فكری- فرهنگی خانواده ها و در 
نهايت جامعه می گردد.    به گزارش ايمنا، معاون حوزه 
توانبخشی سازمان بهزيستی حضور تشكل های غيردولتی را 
در راستای اهداف دستگاه های دولتی عنوان كرد و اظهار 
داشت: سازمان های مردم نهادی كه در خصوص شناسايی 
معلوالن و خدماتی كه بايستی به آنها داده شود و هم چنين 
خدماتی كه معلول بايد از جامعه بگيرد، فعاليت می كنند، 
به همراه  معلوالن  زمينه  را در  رشد جامعه و خانواده ها 
خواهند داشت. سيد مسعود حسينی نسب تعداد سمن های 
بهزيستی در حوزه توانبخشی را 45 تشكل غيردولتی اعالم 
كرد و گفت: حدود چند مورد از اين  45 سازمان، شعبات 
فعاليت  شهرستان ها  در  كه  هستند  اصلی  تشكل های 

می كنند.
باالترين  اصفهان  استان  بهزيستی  اداره  داشت:  بيان  وی 
 تعداد سازمان مردم نهاد را در استان به خود اختصاص داده

است.
حسينی نسب با بيان اين مطلب كه با داشتن ارتباطات دوستانه 
و نزديک، بهترين پيگيری ها را در مورد مشكل سمن ها 
داشته ايم، ادامه داد: نزديک به 85 تا90 درصد فعاليت هايی 
كه الزمه پيشرفت جامعه باشند، از طريق تشكل های سازمان 

بهزيستی انجام می شوند.

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان، تغيير اسامی 
كردن  جايگزين  و  شهر  اين  محله های  قديمی 
نام های جديد را تكذيب كرد. عباس حاج رسوليها در 
نام های قديمی محله های شهر  ايرنا گفت:  با  گفتگو 
محسوب  شهر  اين  فرهنگی  ميراث  جزو  اصفهان 

می شوند. 
اصفهان  پژوهشگران  و  كارشناسان  مردم،  از  برخی 
اخير  سال های  در  كه  شدند  مدعی  تازگی  به  شناسی 
اين  قديمی  خيابان های  و  محله ها  نام های  از  برخی 
شهر به خاطر احداث خيابان های جديد تغيير كرده و 
اسامی جديد جايگزين آنها شده است. حاج رسوليها 
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  نامگذاری  كرد:  تأكيد 
و  نظر  نامگذاری محله ها و خيابان ها دقت  به  نسبت 

حساسيت بااليی را در نظر می گيرد. 
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان با بيان اينكه اسامی 
افزود:  ايم،  نداده  تغيير  تاكنون  را  قديمی  محله های 
تغيير نام برخی كوچه ها و خيابان های فرعی به منظور 
شناسايی بهتر شهروندان، مسافرين و نيز مشخص شدن 
همان  شهدای  اسامی  با  و  شهری  نقشه  برروی  آنها 

محله ها انجام شده است. 

گرچه برخی از پزشکان بر 
این باورند که فرزندان 
مادران فلج، دیرتر از 
بقیه نظافت شخصی را 
یاد می گیرند، اما در 

واقع چنین نیست.
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زاینده رود
ش��هرداری  مس��افربری  پايانه ه��ای  س��ازمان  مديرعام��ل 
اصفه��ان اع��الم ك��رد: تمام��ی دالالن و 90 درص��د جارچيان در 
 چهارپايان��ه مس��افربری ش��هرداری اصفهان به ط��ور كامل حذف 

شده است.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفه��ان، س��يد رض��ا حكيم فع��ال با اش��اره به اينكه مش��كل ها 
و برخ��ی معضل ه��ای پايان��ه را به تنهاي��ی نمی ت��وان حل كرد، 
خاطرنش��ان كرد: اين س��ازمان با هماهنگی ش��ركت های اداره كل 
حمل و نقل اس��تان از فعاليت دالالن جلوگيری كرده كه 90 درصد 
جارچيان اين پايانه ها حذف ش��ده ان��د، به گونه ای كه پايانه های 
 ش��هر اصفهان وضعيت مطلوبی نس��بت به ديگر پايانه های كشور 

دارند.
وی ب��ا بيان اينكه اي��ن اقدام ها با همكاری فرمانده��ی انتظامی و 
مش��اركت مدي��ران انجم��ن صنفی ش��ركت های مس��افربری در 
چهار پايانه ش��هر صورت گرفته اس��ت، افزود: ب��ا افزايش ازدحام 
در پايانه های مس��افربری، فضا برای اس��تفاده سودجويان و ايجاد 
بازار س��ياه برای بليت اتوبوس ها ايجاد می ش��ود كه بليت ها را تا 
چندين برابر قيمت مصوب به فروش برس��انند كه خوشبختانه طی 
هماهنگی های صورت گرفته شاهد چنين موضوع های غير منطقی 

در پايانه های شهر نيستيم.
وی خاطرنش��ان كرد: دالالن و جارچيان، بليت را بدون هيچ مدرک 
و مشخصاتی به مسافران می فروختند و زمانی كه برای مسافران در 
طول راه مش��كل هايی از قبيل تصادف پيش می آمد هيچ نش��انه و 
اسمی از آن مسافر در فهرست مربوطه مسافران نبود؛ چرا كه بليت 

را از مكان های معتبر تهيه نكرده بودند.
مديرعامل سازمان پايانه های مسافربری شهرداری با تأكيد بر اينكه 
نظارت مس��تمر، حضور نيروهای انتظامی به طور مستمر و در طول 
س��ال ادامه دارد اظهار داش��ت: اگر موردی مش��اهده شود برخورد 

قانونی صورت می گيرد.
وی اذعان داش��ت: روزانه يكصد هزار نفر جمعيت در چهار پايانه 
ج��ی، كاوه، زاينده رود و صفه تردد می كنند و به عنوان يک ش��هر 
محس��وب می شود كه شهروندان آن هر روز تغيير می كنند و افراد 
جديد جايگزين می شوند و پايانه به عنوان متولی خدمات اين شهر 

بايد هر روز خدماتش را تكرار كند.

شهردار شهرکرد:
 در شهرکرد 85 هکتار 

بافت فرسوده وجود دارد
شهردار شهركرد از شناسايی 85 هكتار بافت فرسوده در شهركرد خبر داد. 
به گزارش فارس »اردشير نوريان« در جلسه بررسی مشكل های فرا روی 
توسعه شهر اظهار داشت: افزايش سطح شناسايی بافت فرسوده، دريافت 
نكردن هزينه صدور پروانه ساخت، افزايش تراكم پايه مالی از 120 درصد 
به 180 درصد و س��اخت يک طبقه تراكم تشويقی،  از جمله اقدام های 
ش��هرداری برای ترغيب مردم به اصالح و بازس��ازی بافت های فرسوده 
اس��ت. وی نقش مردم را در نوسازی بافت های فرسوده بسيار با اهميت 
خواند و افزود: آن دسته از افرادی كه قصد احداث بنا در بافت فرسوده را 
دارند، قبل از هر گونه اقدام عمرانی به واحد ساختمانی شهرداری مراجعه 
كنند تا با دريافت كسب مجوز قانونی و ارائه راهكارهای قانونی، مشمول 

مزايای بافت فرسوده قرار گيرند. 
نوريان گفت: در بافت فرسوده بايد اعتبارهای زيادی تخصيص داده شود تا 
بتوان چهره اين قسمت شهر را به نحوی تغيير داد. شهردار شهركرد تأكيد 
كرد: برای افرادی كه نس��بت به ساخت و ساز در بافت فرسوده شهركرد 
داوطلب باش��ند اعتبارهای ويژه در نظر گرفته شده است و متقاضيان به 
 س��ادگی می توانند با اعالم درخواس��ت از اين تسهيالت بانكی استفاده 
كنند. وی با اشاره به اينكه متقاضيان برای دريافت وام نياز به سپرده گذاری 
در بانک ندارند، افزود: نرخ س��ود وام مورد نظر معادل 12 درصد است، 
همچنين باز پرداخت  وام اعطايی 13 سال و مربوط به متقاضيانی است  كه 
ملک آنها در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری واقع شده و تنها به 
واحدهای مسكونی تعلق می گيرد. نوريان با اشاره به اهميت احيای بافت 
فرسوده اظهار داشت: چون مردم در اين مناطق سكونت دارند، ابعاد فعاليت 
در اين منطقه ها فراتر از يک فعاليت عمرانی است و بايد همه مردم در اين 

رابطه فعاليت داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان: 
دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر 

مایه افتخار استان اصفهان
 معاون سياس��ی امنيتی اس��تاندار اصفهان گفت: در بحث هدفمند كردن 
يارانه ها، دس��ت نيازمان را به سمت نخبگان به ويژه جامعه  دانشگاهی 
دراز می كنيم. محمدمهدی اسماعيلی كه در كنفرانس هدفمندكردن يارانه 
ها، ضرورت ها و راهكارها در دانشگاه آزاد اسالمی خمينی شهر حضور 
يافت با تأكيد بر اينكه دانشگاه آزاد اسالمی خمينی شهر مايه افتخار استان 
اصفهان و نگين درخش��انی در شهرستان اس��ت، افزود: بحث ضرورت 
هدفمند كردن يارانه ها يک بحث مبتنی بر عدد و رقم و نياز و ضرورت 

امروز جامعه اسالمی ماست. 
به هر دليل وضعيتی كه امروز در حوزه اقتصادی كش��ور جاری اس��ت 
وضعيت درستی نيست. وی ادامه داد: امروز تأمين آب شرب، صنعت و 
كشاورزی دغدغه عمومی مديريت استان اصفهان و نگرانی جدی مردم، 
صنعتگران و به ويژه كشاورزان است. صد و پنجاه و هفت هزار كشاورز 
حاش��يه زاينده رود چشمشان به آبی اس��ت كه در بستر زاينده رود بايد 
روان باشد. طرح های مديريت استان از سال های قبل در پی اجرا شدن 
بوده اس��ت يكی از طرح هايی كه مشكل های حاشيه ای و سياسی هم 
داشت، بحث انتقال آب تونل بهشت آباد است. اگر اين پروژه اجرايی شود 
حدود يک ميليارد و پانصد ميليون مترمكعب به ظرفيت آب استان اضافه 
می ش��ود.معاون استاندار اصفهان خاطرنشان كرد: كل هزينه اجرای اين 
تونل كه بسيار باالست اگر بخواهد ظرف يک كونداكتور زمانی دقيق انجام 
ش��ود 5 ساله خواهد بود كه هزينه اش 1100 ميليارد تومان برآورد شده 
است. نهايت كاری كه توانستيم انجام دهيم اين بود كه مجوز 38 ميليارد 
تومان اوراق قرضه را برای چاپ گرفتيم اين مقايسه شود با هزينه هزار 
ميلياردی! وی در ادامه اظهار داشت: حاال اگر اين 110هزار ميليارد حاصل 
از هدفمندی يارانه ها برگردد به حوزه عمران و سازندگی كشور، می توان 

ساالنه 100 پروژه به اندازه تونل آب بهشت آباد انجام داد. 

تمامی روستاهای شهرستان 
شهرضا ازنعمت گاز بهرمندهستند
خوش��بختانه در دوران بع��د از انق��الب خدم��ات شايس��ته ای به 
روس��تاييان ارائه ش��ده اس��ت اين مطل��ب را جعفر رضا ش��هرضا 
فرماندار شهرضا در جمع اهالی روستای هونجان از توابع شهرستان 
عنوان كرد و گفت : گاز يكی از نيازهای ضروی روس��تا ها بود كه 
خوش��بختانه در دولت نهم و دهم اين امر محقق ش��د و امروز در 

شهرستان شهرضا تمامی روستا ها از نعمت گاز بهره مند هستند.
جعفر رضا ش��هرضا گفت : داش��تن آب و ه��وای خوب در فصل 
تابس��تان و بهره مندی از بيش��ه های طبيعی و چش��مه سارها اين 
روس��تا را ب��ه يک مكان گردش��گری تبديل كرده كه نياز اس��ت با 
همكاری مردم و مس��ئوالن جهت جذب گردش��گران بيشتر تالش 
شود.رضاش��هرضا با اش��اره به خشكس��الی در چند س��ال گذشته 
گفت: تمام شهرستان با اين مشكل  مواجه هستند و بايد با استفاده 
صحيح از منابع آبی موجود اين بحران را با مديريت صحيح پش��ت 

سربگذاريم.

شهردار فارسان:
 پیشرفت فیزیکی 90 درصدی 

میدان جمهوری فارسان
محم��د صادق اس��المی در گفتگو ب��ا فارس اظهار داش��ت: پروژه 
عمرانی ميدان جمهوری اس��المی فارسان يكی از مهم ترين ميادين 
ش��هر است كه پس از چهار ماه تالش كاركنان شهرداری فارسان و 
با اعتبار 900 ميليون ريال به پيش��رفت فيزيكی90 درصدی رسيد. 
وی با تأكيد بر ضرورت مشاركت شهروندان در دستيابی به اهداف 
توس��عه شهری افزود: نياز گسترده به شهرس��ازی و شهرگرايی در 
سده اخير موجب ش��ده تا آموزش و مشاركت شهروندان، اهميت 
ويژه ای بيابد. اس��المی ادام��ه داد: اين در حالی  اس��ت كه افزايش 
آلودگ��ی صوتی، آلودگی بصری، كمبود منابع، رش��د آس��يب های 
اجتماعی، نابس��امانی سيس��تم های دفع فاضالب و زباله، ضرورت 
ايجاد و گس��ترش پايگاه های آموزش  ش��هروندی در س��طح شهر 
را تش��ديد كرده اس��ت. شهردار فارس��ان تصريح كرد: سكونت در 
شهر، تعهداتی را برای مديران شهری و تكاليفی را بر شهروندان به 
هم��راه دارد و ارزش ها و هنجار هايی را به  دنبال دارد كه اين مهم، 
مديريت مطلوب شهری را با تكيه بر آموزش های شهروندی، همراه 
با پايگاه های آموزش دهنده در سطح شهر، برای انتقال آموزش های 
ش��هری به مردم ب��ا هدف ارتقای مش��اركت های اجتماعی بيش از 
پيش می طلب��د. وی با بيان اينكه تدوين محتوای آموزش��ی منطبق 
با نياز ش��هر و ش��هروند يكی از مفاهيم عمده در ادبيات آموزش��ی 
است، گفت: آشنايی و شناخت دقيق مفهوم شهروندی، گام نخست 
در راس��تای تحقق آن است. اس��المی تصريح كرد: اگر شهروندان 
با نيازها و حقوق خود و ديگران آش��نا ش��وند خود را در برابر هم 
مس��ئول دانسته و متعهد می ش��وند در ساخت شهر، نقش اساسی و 

مؤثر داشته باشند.

گشتی در اخبارروی میز

زاینده رود
مديرعامل شركت اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه گفت: در حال حاضر تعداد خودروهای 
شخصی اين كالنشهر بيش از دو برابر شده اين 
در حالی است كه تعداد اتوبوس های شهری 

اصفهان ثابت مانده است.
به گ��زارش اداره ارتباط��ات روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، سيدعباس روحانی با بيان 
اين مطل��ب افزود: افزايش تعداد خودروهای 
تک سرنشين در اصفهان از جمله مشكل های 
شايع در ترافيک شهری است كه اين امر نيز 
در تأخي��ر اتوبوس ها به دليل وجود ترافيک 
نقش به سزايی دارد. وی بر ايجاد خطوط ويژه 
اتوبوسرانی تأكيد و اظهار كرد: باتوجه به اينكه 
س��رعت اتوبوس ها در س��طح شهر به طور 

ميانگين 25 كيلومتر است با راه اندازی الين ويژه 
استاندارد اتوبوسرانی در سطح شهر زمينه افزايش 
سرعت اين ناوگان تا بيش از 10 كيلومتر فراهم 
می شود. مديرعامل شركت اتوبوسرانی اصفهان 
با بيان اينكه پليس راهور می بايست خطوط ويژه 
را پاي��ش نمايد تا از بروز حوادث و تصادفات 
احتمالی جلوگيری شود اذعان داشت: متأسفانه 
در حال حاضر بيشترين تصادفات در خطوط 
ويژه اتوبوسرانی به دليل تردد موتورسيكلت ها 
و پارک خودروها ص��ورت می گيرد بنابراين 
الزم است پليس راهور در اين خطوط نظارت 
بيشتری داشته باشد. وی همچنين اعالم كرد: هم 
اكنون در شركت اتوبوسرانی بيش از يک هزار و 
200 دستگاه اتوبوس مشغول به سرويس دهی 

است.

مديرعام��ل آبف��ار چهارمح��ال و بختياری گف��ت: در 
ح��ال حاض��ر 63 پروژه آبرس��انی ب��ا برخ��ورداری از 
 پيش��رفت فيزيكی 45 درصدی در اين استان در دست 

اجراست.  
به گزارش فارس، »قاس��معلی خدابخش��ی« در حاشيه 
بازديد از پروژه های آبرس��انی روس��تايی در شهرستان 
شهركرد اظهار داشت: در سال جاری افزون بر70 ميليارد 
ري��ال اعتبار به منظ��ور تكميل و راه ان��دازی پروژه های 
عمرانی اين شركت اختصاص داده شده است. وی افزود: 
اين در حالی ا س��ت كه تاكنون مبل��غ 30 ميليارد ريال از 
اي��ن ميزان اعتبار تخصيص يافته، جذب ش��ده اس��ت. 
خدابخشی خاطرنش��ان كرد: اين ميزان اعتبار به منظور 
احداث مجتمع های آبرس��انی، بازسازی شبكه فرسوده 

 روستايی و احداث و توسعه شبكه های انتقال جديد هزينه 
می شود. 

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی چهارمحال 
و بختياری، تعداد پروژه های در دست اقدام اين شركت 
در سال جاری را 63 پروژه اعالم كرد و گفت: با توجه به 
روند احداث پروژه های ياد شده، اين پروژه ها از پيشرفت 
فيزيكی 45 درصدی برخوردار هس��تند. وی اضافه كرد: 
مبحث آبرسانی روستاها در راستای خدمت به مردم يكی 
از اق��دام هايی بوده ك��ه در دولت نهم و دهم با جديت 
بيشتری مورد توجه قرار گرفته و اعتبارهای خوبی به اين 
امر اختصاص يافته است. خدابخشی تصريح كرد: امروزه 
نقش و اهميت آب به عنوان حياتی ترين عنصر در تداوم 
حيات جوامع بشری بر كسی پوشيده نيست يا به عبارت 

ديگر هيچ يک از فعاليت های انسانی بدون در نظر گرفتن 
اين مايه كمياب و ارزش��مند امكان پذير نخواهد بود، به 
گونه ای كه ادامه زندگی متضمن وجود آب اس��ت. وی 
با بيان اينكه هم اكنون 248 روس��تا استان با مشكل آب 
آش��اميدنی مواجه اند، گفت: بيشترين مشكل كم آبی در 
روستاهای شهرستان لردگان است. برهمين اساس الزم 
است تا تما م روستائيان نيز مصرف آب خود را مديريت 
كنن��د و ضمن رعايت الگوی مص��رف آب و تالش در 
راستای اصالح الگوی مصرف آب، همواره صرفه جويی 
 را مدنظر داش��ته باشند. قاس��معلی در پايان خاطرنشان 
كرد: اين در حالی  است كه با صرفه جويی در مصرف آب 
می توان عالوه بر اين كه هميش��ه آب در دسترس داشته 

باشيم، ديگران را نيز از اين مايه حيات بهره مند كنيم. 

مسئول گردشگری سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری 
اصفهان با اش��اره به تورهای گردش��گری شهرداری 
گف��ت: در 6 ماهه اول س��ال جاری 10 هزار و 972 
نفر از ش��هروندان در تورهای گردشگری شهرداری 
اصفهان شركت كرده اند. به گزارش اداره ارتباطات 
رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، فريبا 
زارعان در بازديد اصحاب رس��انه از مراكز فرهنگی 
تفريحی شهرداری اصفهان گفت: واحد گردشگری 

سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری از سال 79 آغاز 
به كار كرد كه تنها ويژه س��المندان بود. وی با اشاره 
به تقويت واحد گردشگری در سال 84 افزود: واحد 
گردش��گری در سال 84 با عنوان »شهر من اصفهان« 
ويژه س��المندان، بزرگس��االن، بانوان، دانش آموزان 
و خانواده ها توس��عه يافت. مس��ئول گردش��گری 
سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان تصريح 
كرد: هزينه ه��ر بازديد برای يک نفر حداقل 7 هزار 

می باش��د اين در حالی است كه شهرداری تنها 500 
تومان از بازديدكنندگان دريافت می كند.

زارعان تأكيد كرد: در 6 ماهه اول سال جاری 10 هزار 
و 972 از اماكن تاريخی، امامزاده ها، شخصيت ها و 

رجال تاريخی بازديد كرده اند.
گفتنی است: تورهای گردشگری صبح ها از ساعت 
8:30 تا 12:30 و بعد از ظهرها از س��اعت 15 تا 19 

به شهروندان خدمت رسانی می كنند.

شهرستان

 حذف جارچیان و دالالن 
در پایانه های مسافربری اصفهان

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

افزایش تعداد خودروهای شخصی در مقابل 
اتوبوس های شهر

با میانگین پیشرفت فیزیكي 45 درصدي؛
63 پروژه آبرساني در چهارمحال و بختیاري در دست اجراست

شرکت 11 هزار شهروند اصفهانی در تورهای گردشگری شهرداری

روزان��ه ده ه��زار اصفهانی س��وار 90 درصد 
ش��هرداری  راي��گان  دوچرخه ه��ای   از 

می شوند.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، معاون حمل و نقل 
و ترافيک شهرداری اصفهان با اشاره به استقبال 
ش��هروندان از طرح دوچرخه س��واری گفت: 
روزانه ح��دود ده هزار نف��ر از دوچرخه های 
ش��هرداری اس��تفاده می كنن��د و ب��ا توجه به 
استقبال ش��هروندان تا پايان سال جاری تعداد 
اين ايس��تگاه ها از 15 به 50 ايس��تگاه افزايش 

می يابد.
مهن��دس مصطفی نوريان با ارائه آمار اس��تفاده 
از دوچرخه ها در سطح شهر اظهار داشت: در 

م��اه اول راه اندازی اين طرح در س��طح ش��هر فقط 
3 ايس��تگاه دوچرخ��ه به بهره برداری رس��يد كه در 
ح��ال حاضر با راه اندازی 15 ايس��تگاه دوچرخه با 
حدود هزار دس��تگاه دوچرخه ش��هروندان سوار بر 

دوچرخه های شهرداری اصفهان می شوند.
وی با اشاره به وضعيت تردد در سطح شهر و گرايش 
مردم به استفاده از وسايل نقليه موتوری جهت انجام 
سفرهای شهری گفت: گسترش دوچرخه سواری و 
نهادينه كردن آن در فرهنگ عبور و مرور شهروندان 
از ارزش ه��ای مان��دگار و مؤثر در جامعه ش��هری 
است. معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری رشد 
سريع وسايل نقليه موتوری در كشور و كاهش ايمنی 

و امنيت الزم برای دوچرخه سواران را از يک سو و 
بی توجهی و عدم اهميت طراحان فضاهای ش��هری 
و مديريت شهرداری ها در گذشته را موجب كاهش 
اس��تقبال از دوچرخه به عنوان وس��يله نقليه دانست 
و اظهار داش��ت: در دهه 60 بالغ بر 15/4 درصد از 

سفرها در سطح شهر با دوچرخه انجام می شد.
وی تأكي��د كرد: ش��أن و جاي��گاه فرهنگ دوچرخه 
سواری با توجه به نقش مطلوب آن بر سالمت جامعه 
و اثر آن بر كاهش معضل ها و مشكل های مربوط به 
تراكم خودروها و بهبود وضعيت ترافيک، مشاركت 
و همكاری تمامی نهادهای فرهنگی از جمله صدا و 
سيما، تربيت بدنی، آموزش و پرورش، مؤسسه ها و 
تشكل های غير دولتی و غيره را می طلبد. مهندس 

نوريان با تأكيد بر س��هم آموزش و پرورش در 
گس��ترش و ترويج فرهنگ دوچرخه س��واری 
بيان داشت: تعبيه مكانی جهت پارک دوچرخه 
در داخل مدرسه ها و تشويق دانش آموزان به 
استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه پاک 
نقش به سزايی در امر ارتقای فرهنگ دوچرخه 

سواری دارد.
وی تصريح ك��رد: همچنين ب��ا مكانيزه كردن 
و ايج��اد ش��بكه در ايس��تگاه های دوچرخه، 
شهروندان می توانند در هر يک از كانكس ها 
دوچرخ��ه ای را درياف��ت ك��رده و در ه��ر 
مح��دوده ای ك��ه كار آنه��ا تمام می ش��ود به 

نزديک ترين ايستگاه تحويل دهند.
وی اضاف��ه كرد: تمام ايس��تگاه های دوچرخه 
مكانيزه خواهد ش��د و ش��هروندان ب��ا خريد كارت 
هوش��مند حم��ل و نق��ل ب��ا قابليت چن��د منظوره 
می توانند از دوچرخه اس��تفاده كنند و ديگر نيازی 

به تحويل كارت ملی نخواهد بود.
ناگفته نماند س��اعات كاری ايستگاه های دوچرخه 
تاكن��ون 7 ال��ی 14 بع��د از ظه��ر و از 16 ال��ی 22 
ش��ب می باش��د. ش��رايط تحويل دوچرخه نيز هم 
اكنون فق��ط تحويل كارت ملی يا كارت هوش��مند 
حمل و نقل اس��ت. فرد پ��س از دريافت دوچرخه 
تا 3 س��اعت می تواند از ان اس��تفاده كند و س��پس 
 دوچرخه را به همان ايس��تگاهی ك��ه دريافت كرده 

تحويل دهد.

معاون حمل و نقل شهرداری اصفهان:
روزانه ده هزار نفر، رایگان سوار دوچرخه می شوند

 قابلیت تبدیل چشمه الدر خمینی شهر 
به قطب گردشگري در استان اصفهان

تا پایان امسال؛
بهره برداری از 5 باب خانه عالم در اردل 

کشت توت فرنگي 
در 2 هکتار از اراضي بروجن

 6000 هکتار از اراضي نجف آباد 
مستعد طرح آبیاري تحت فشار

كاظم پور شهردار خمينی شهر با بيان اين كه اتمام پروژه جاده كمربندي خميني 
شهر ضروري است، اتمام اين پروژه را موجب آرامش روحي و رواني ساكنين 

منطقه دانست. 
به گزارش موج، عزيز اله كاظم پور در حاشيه بازديد استاندار و برخي مسئوالن 
استاني از طرح هاي عمراني و ورزشي خميني شهر، سفر استاندار و معاونين وي 
و ساير مسئوالن استاني به اين شهرستان را تأثيرگذار دانست و اذعان داشت: با 
توجه به اين كه مسئوالن طي اين سفر از نزديک با مشكل ها آشنا مي شوند، در 

تصميم گيري هاي كالن و تنظيم بودجه تاثير خواهد داشت. 
وي با اشاره به اين كه با توجه به موقعيت جغرافيايي خميني شهر و قرار داشتن 
آن در مسير شهرستا ن هاي اصفهان، فالورجان، نجف آباد و شاهين شهر، حمل 
ب��ار در اين محدوده به دليل وجود واحده��اي صنعتي همچون فوالد مباركه، 
ذوب آهن، پلي اكريل، پتروشيمي و پااليشگاه بسيار باال است، تصريح كرد: در 
صورت اتمام پروژه جاده كمربندي خميني شهر كه از پل شاهين شهر آغاز و 
تا نجف آباد ادامه دارد، كاميون ها ديگر از مسير ميدان استقالل و جاده دانشگاه 

عبور نمي كنند و به اين ترتيب، تلفات در اين جاده كاهش خواهد يافت. 
ش��هردار خميني ش��هر، اين پروژه را در تس��هيل رفت و آمد مردم به امامزاده 
س��يد محمد، گلزار شهدا و آرامستان بهش��ت فاطمه دهنو موثر خواند و ابراز 
امي��دواري كرد با اج��راي اين پروژه، تردد كاميون ه��ا كاهش يابد و موجبات 
 آرامش روحي و رواني س��اكنين منطقه فراهم آيد و آرامش بيش��تري در شهر 

حاكم شود. 

رئيس تبليغات اسالمی اردل گفت: تا پايان امسال عمليات اجرايی احداث 
پنج باب خانه عالم در اين شهرستان به پايان می رسد. حجت االسالم حسن 
چراغی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در حال حاضر ش��ش خانه عالم 
در اين ش��هركرد مستقر اس��ت كه با پايان عمليات اجرايی پنج خانه عالم 
كه در دس��ت احداث است در مجموع تعداد خانه های عالم مستقر در اين 
شهرس��تان به 11 خانه عالم می رسد. وی بر ضرورت ارتقای بينش دينی و 
علمی مردم تأكيد كرد و گفت: ارتقای سطح فرهنگی جوانان و نوجوانان، 
حض��ور روحانيون در مدرس��ه ها و برگ��زاری جلس��ه های گفتمان های 
دينی به منظور ارتقای بينش دينی جوانان، از ديگر ضرورت های اس��تقرار 

روحانيون در روستاهای اين شهرستان است. 
چراغی خاطرنشان كرد: آن چه كه امروز در اجرای اين طرح مدنظر است 
اي��ن  بوده كه روحانيان بتوانند با اس��تقرار در واحدهای مس��كونی مربوط 
به خود، با اطمينان و آرامش بيش��تر به تبليغ دين و احكام نورانی اس��الم 
بپردازند. رئيس تبليغات اسالمی شهرستان اردل تصريح كرد: امروز مساجد 
م��ا نيازمند حضور روحانيان هس��تند تا زمينه تبلي��غ و ترويج دين و مبانی 
اعتقادی و بصيرت مردم فراهم ش��ده و افزايش يابد. وی با تأكيد بر اينكه 
مس��اجد س��نگرهای معنوی و عبادی جامعه هس��تند و ما معتقديم تربيت 
شايس��ته نيز از همين مكان آغاز می ش��ود، افزود: اگ��ر بتوانيم برنامه های 
مذهب��ی، دين��ی و اعتق��ادی را تقويت كني��م در آن ص��ورت می توان بر 

آسيب های احتمالی از رسانه  های غربی غلبه كرد.  

مدير جهاد كشاورزی بروجن از كشت توت فرنگی برای نخستين بار در دو 
هكتار از اراضی بروجن، بر اساس طرح كشت فضای باز خبر داد. 

به گزارش ف��ارس، غالميان در جريان بازديد از مزرعه های كش��ت توت 
فرنگی در اين شهرستان اظهار داشت: نشای توت فرنگی در سطح 2 هزار 
متر مربع از اراضی كش��اورزی به صورت آزمايش��ی بر اساس طرح كشت 
فضای باز، توت فرنگی در دو بخش مركزی و بلداجی كشت شد. وی افزود: 
در صورت موفقيت طرح كش��ت توت فرنگی در فضای باز سطوح كشت 
شده در سال های آينده در شهرستان بروجن افزايش خواهد يافت. غالميان 
خاطرنشان كرد: ارقام توت فرنگی كشت شده در اين شهرستان بسيار مرغوب 
و محصول آن از كيفيت بااليی برخوردار است. مديرجهاد كشاورزی بروجن 
گفت: مزايای استفاده از اين ارقام؛ درشتی محصول، بازار پسندی و قابليت 
نگهداری باال است كه بذر آن توسط كارشناسان جهاد كشاورزی ترويج شده 
است. وی تصريح كرد: استفاده از خاک مناسب برای كاشت توت فرنگی در 
فضای باز و غنی از مواد آلی با بافت متوسط متمايل به سبک لوم، لوم شنی يا 
شن لومی از اركان مؤثر در كشت موفق محصول توت فرنگی است. غالميان 
تأكيد كرد: توليد اين محصول به دليل باال بودن هزينه كارگری در خانواده های 
پر جمعيت به صرفه اقتصادی است. وی با بيان اينكه اين محصول بيشتر در 
سطوح كم كشت می شود، گفت: باتوجه به اينكه سطح مكانيزه و وسيع به 
علت باال بودن هزينه كارگری صرفه اقتصادی ندارد، بر همين اس��اس اين 

محصول بيشتر در سطوح كم كشت می شود. 

مجتب��ي مومني در گفتگو با فارس با اش��اره ب��ه قابليت هاي طرح آبياري 
تحت فش��ار اظهار داشت: با اجراي اين طرح آبياري راندمان آب افزايش 

مي يابد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در بي��ش از 2 ه��زار و 300 هكت��ار از اراض��ي 
نجف آب��اد ط��رح آبي��اري تحت فش��ار انجام مي ش��ود، اف��زود: 6 هزار 
 هكت��ار از اراض��ي نج��ف آب��اد مس��تعد ط��رح آبي��اري تحت فش��ار 

است. 
 مدي��ر جهاد كش��اورزي شهرس��تان نجف آباد بي��ان داش��ت: در آبياري 
 تح��ت فش��ار راندم��ان آب نس��بت ب��ه روش ه��اي س��نتي از 25 ال��ي 
آبي��اري  در  ك��ه  مي رس��د  درص��د   70 ت��ا   60 ب��ه  درص��د   30 
درص��د   95 ب��ه  آبي��اري  راندم��ان  قط��ره اي  ن��وع  از  فش��ار  تح��ت 
كاه��ش  ني��ز  كش��اورزي  هزينه ه��اي  همچني��ن  و   مي رس��د 

مي يابد.
وي گف��ت: به منظور ترويج اين روش ه��اي آبياري، اقدام هايی از جمله 
آموزش به كشاورزان و حضور در بين مردم و اعالم مزيت هاي اين طرح 

انجام شده است. 
مومن��ي با بيان اينكه دولت در اين راس��تا از كش��اورزان حمايت مي كند، 
اف��زود: براي انجام طرح آبياري تحت فش��ار براي هر هكتار 240 ميليون 
ريال تس��هيالت اعطا مي شود كه 20 ميليون ريال آن بالعوض و مابقي به 

صورت اقساط بلند مدت است.
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ابالغ وقت رسیدگی
8/109 در خصوص پرونده كالس��ه 89-731 خواهان جواد الماس��ی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالب��ه به طرفيت اصغر عباس��ی ولدانی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 
89/9/16 ساعت 5/30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در خيابان محتش��م كاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 

تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 8982                                   شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
احضار

8/162 نظر به اينكه آقای محمود اس��حاقيان ش��كايتی عليه 1- علی اسحاقيان فرزند محمد 
باتهام جرح با چاقو 2- رضا اس��حاقيان فرزند محمد و محس��ن اسحاقيان فرزند حسين به 
اتهام معاونت در ارتكاب جرم جرح با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890873 
ثبت اين شعبه و وقت حضور ظرف يک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول 
المكان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد 
جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 10519   مدير دفتر شعبه دوم بازپرس دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 اصفهان

 
ابالغ رأی

8/172 ش��ماره دادنامه: 8909970351900843، ش��ماره پرون��ده: 8909980351900386، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 890392، خواهان: خانم زهرا چلمقانی به نشانی خ سجاد خ شهيد 
خليلی كوچه بارگيس��و بن بس��ت س��تاره پ 61، خوانده: آقای حس��ن جانقربان به نشانی 
مجهول المكان، خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسی، گردشكار: دادگاه پس از بررسی 

محتويات پرونده به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم زهرا چلمقانی فرزند محمود بطرفيت آقای حسن جانقربان فرزند 
كاظم بخواس��ته صدور حكم اعس��ار از پرداخت هزينه دادرسی دعوی وصول مهريه دادگاه 
با عنايت به ش��هادتنامه ارائه ش��ده از طرف خواهان و عدم دفاع و ايرادی از طرف خوانده 
دعوی خواهان را ثابت دانس��ته مس��تنداً به مواد 504 و 506 قانون آئين دادرسی مدنی حكم 
بر اعس��ار موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرس��ی صادر و اعالم می گردد رأی صادره 
ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر 

استان اصفهان است.
م الف/ 10524                                   شيرانی- رئيس شعبه نوزدهم حقوقی اصفهان

 
تأسیس

8/191 ش��ماره: 2761/ ث 89/103 آگهی تأسيس شركت بهتا سازان پارسه سهامی خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/07/24 تحت ش��ماره 41967 و شناسه ملی 10260596980 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/07/24 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: فعاليت در زمينه های عمرانی 
و س��اخت و س��از ابنيه و ساختمان و انجام خدمات وابسته از قبيل طراحی، محاسبه و نقشه 
ب��رداری، اجراء، نظارت، طراحی و اجرای فضای س��بز و خدم��ات مربوط به درخت كاری 
و ط��رح های فضای س��بز، خريد و ف��روش، توليد و توزيع كليه كااله��ای مجاز بازرگانی، 
انعقاد قرارداد با كليه ارگانها، ادارات و اش��خاص حقيقی و حقوقی، شركت در مناقصات و 
مزايدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهيالت و اعتبار از بانک های دولتی و خصوصی 
جهت تحقق اهداف ش��ركت، اخذ و اعطای نمايندگی از ش��ركت های داخلی و خارجی و 
هر گونه اموری كه به نحوی با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان نظر 
ش��رقی- جنب تاالر انديشه- پالک 185. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم 
به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال 
توس��ط مؤسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 536190175 مورخ 1389/06/30 نزد بانک 
تجارت ش��عبه فلسطين پرداخت گرديده اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می 
باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقای آرش پاک نژاد به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- خانم آناهيتا پاک نژاد به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای روزبه پاک نژاد 
به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای روزبه پاک نژاد به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با 
امضاء مديرعامل و يكی از اعضای هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقای حيدر حقيقتيان قهفرخی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای حيدرعلی مشكين 

فام حقيقی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10302/4        آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

فقدان سند مالكیت
8/176 شماره: 6090 خانم عصمت نساجيان زواره فرزند ماشااله باستناد يكبرگ استشهاديه 
محلی كه هويت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است كه اسناد مالكيت يكدانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ يكبابخانه پالک شماره 82 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 587 دفتر 142 بنام جواهر نمدی نسبت به 
نيم دانگ و در صفحه 444 دفتر 82 بنام جميله نمدی نس��بت به يكدانگ ثبت و سند صادر 
و تس��ليم گرديده و سپس ذيل سند رس��می شماره 4498-35/9/18 دفتر 13 زواره به خانم 
عصمت نساجيان زواره فرزند ماشااله انتقال قطعی گرديده و انتقال ديگری انجام نشده است 
و در اثر سهل انگاری مفقود شده است، نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثنی 
نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر 
كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سند 
مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله ارائه نش��ود، المثنی سند مالكيت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد.
م الف/ 245                                    عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

حصر وراثت
8/177 آقای رضا ش��اهوردی دارای شناس��نامه ش��ماره 85 به ش��رح دادخواست به كالسه 
89-3320 ح 10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان قديمعلی شاهوردی بشناس��نامه 22 در تاريخ 1389/3/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به اس��امی زير می باشد. 1- 
مريم خدارحمی ش ش 2266 همسر مرحوم. 2- فاطمه شاهوردی ش ش 1100066226. 
3- زين��ب ش��اهوردی ش ش 11831. 4- اك��رم ش��اهوردی ش ش 3237. 5- معصوم��ه 
شاهوردی ش ش 39. 6- زهرا شاهوردی ش ش 30. 7- رضا شاهوردی ش ش 85. اينک 
با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراض��ی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يک ماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 10492                         رئيس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

  
ابالغ اجرائیه

8/179 ش��ماره: 9866 تاريخ: 1389/8/5 كالسه 44-704/89 بدين وسيله به شما سيد جواد 
طباطبائی قصبه فرزند س��يد احمد كه برابر گزارش مورخ 1389/06/27 مأمور ابالغ و اجرا 
اين اداره در آدرس مندرج در كالس��ه فوق مورد شناس��ايی قرار نگرفتيد ابالغ می گردد به 
موجب قرارداد 200908/86005088 كه منجر به صدور اجرائيه گرديده اس��ت بين ش��ما و 
بانک ملی ش��عبه س��رابان نطنز به آدرس شهرستان نطنز- سرابان مبلغ 3513100 ريال بابت 
اصل و مبلغ 122000 ريال بابت جريمه تأخير تا تاريخ 1389/06/15 كه روزانه از تاريخ ياد 
شده مبلغ 996 ريال به عنوان جريمه ديركرد به بدهی شما اضافه می شود بدهكار می باشيد 
كه بر اثر عدم پرداخت بدهی مربوط قرارداد ياد شده بستانكار درخواست صدور اجرائيه را 
نموده لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به شما ابالغ می گردد 
كه از تاريخ انتش��ار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب می شود و فقط يک نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام در غير اين صورت بدون نشر آگهی مجدد عمليات اجرائی عليه 

شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 502                                                شادمان- كفيل ثبت اسناد امالک نطنز

 
ابالغ اجرائیه

8/180 ش��ماره: 9544 تاريخ: 1389/08/01 كالس��ه های: 45-705/89 بدين وسيله به شما 
س��يد جواد طباطبائی قصبه فرزند س��يد احمد كه برابر گزارش مورخ 1389/06/27 مأمور 
ابالغ و اجرا اين اداره در آدرس مندرج در كالس��ه فوق مورد شناس��ايی قرار نگرفتيد ابالغ 
می گردد به موجب قرارداد 200909/86005091 كه منجر به صدور اجرائيه گرديده اس��ت 
بين ش��ما و بانک ملی شعبه س��رابان نطنز به آدرس شهرستان نطنز- سرابان مبلغ 4188000 
ري��ال بابت اصل و مبلغ 416000 ريال بابت كارمزد و جريمه تأخير تا تاريخ 1389/06/15 
كه روزانه از تاريخ ياد ش��ده مبلغ 1180 ريال به عنوان جريمه ديركرد به بدهی ش��ما اضافه 
می شود بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت بدهی مربوط به قرارداد ياد شده بستانكار 
درخواست صدور اجرائيه را نموده لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا به شما ابالغ می گردد كه از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
می ش��ود و فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد 
ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اين صورت بدون نشر آگهی 

مجدد عمليات اجرائی عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 501                                                شادمان- كفيل ثبت اسناد امالک نطنز

 
ابالغ اجرائیه

8/185 آگهی ابالغ اجرائيه پرونده كالسه: 2/843-385 بدينوسيله به آقای ابوالقاسم كريمی 
علويجه فاقد آدرس محل س��كونت بدهكار پرونده فوق ابالغ می گردد كه برابر سند رهنی 
ش��ماره 171748-86/9/5 و تعويض وثيقه 173022-89/2/14 تنظيمی در دفترخانه شماره 
71 اصفهان، بستانكار بانک صادرات مبادرت به صدور اجرائيه كالسه فوق را نموده كه برابر 
آن مبلغ شش��صد و پنجاه ميليون ريال اصل طلب تا 89/3/23 و از آن پس روزانه 320547 
ريال به آن اضافه می گردد و مبلغ پنج ميليون ريال بابت حق الوكاله بدهكار می باش��يد كه 
خس��ارت تأخير تا روز پرداخت نيز طبق مفاد س��ند رهنی به آن اضاف��ه می گردد لذا طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و از زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ شده 
محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 
و حذف ماده 34 مكرر آن نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضای بستانكار 
پس از ارزيابی تمامی مورد وثيقه و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت 
ارزيابی و با برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد 

شد و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.
م الف/ 10367                            اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

 
تغییرات

8/186 شماره: 1086/ت 89/103 آگهی تغييرات شركت قطره باران نقش جهان با مسئوليت 
محدود به ش��ماره ثبت 37078 و شناسه ملی 10260546312 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی ش��ركا مورخ 1389/07/27 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- شركت مذكور در تاريخ 
فوق منحل اعالم گرديد و محسن صادقی به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشانی محل 
تصفيه دس��تگرد برخوار- خيابان دكتر ش��ريعتی- كوی معرفت- پالک 59196 و كدپستی 
8343100000 م��ی باش��د. در تاري��خ 1389/07/28 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و مؤسس��ات 

غيرتجاری ثبت ومورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 10421/1        آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
8/187 شماره: 2796/ث89/103 آگهی تأسيس شر كت پگاه گستر آپادانا سهامی خاص.

شركت فوق در تاريخ 1389/07/26 تحت شماره 41964 و شناسه ملی 10260597257 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/07/26 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی وكثيراالنتشار 
زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه امور بازرگانی و تجاری طبق 
مق��ررات، واردات و صادرات مج��دد و فروش به مصرف كنندگان داخلی و خارجی، انجام 
عملي��ات بازرگان��ی اعم از تهي��ه و پخش، خريد و فروش، اخذ نمايندگی از ش��ركت های 
داخلی يا خارجی، تأس��يس شعب و برقراری نمايندگی در داخل و خارج از كشور، سرمايه 
گذاری و مش��اوره در زمينه های صنعتی، س��اختمانی، كش��اورزی و بازرگانی، پيمانكاری، 
خدماتی، احداث و راه اندازی واحدهای توليدی و صنعتی و ايجاد ش��ركت های مربوطه و 
مراكز كارگاهی- انجام كليه عمليات و مبادالت بازرگانی و س��رمايه گذاری و مشاركت در 
س��اير شركت ها و با اش��خاص حقيقی و حقوقی يا سهامی عام و يا خاص و ديگر شركت 
های مصوب در قانون تجارت، مش��اركت با ش��ركتهای داخلی و خارجی در به ثمر رسيدن 
پ��روژه های اجرايی و تحقيقاتی در داخل و خارج از كش��ور و انعقاد قرارداد با ش��ركتها و 
مؤسس��ات خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی و هر نوع اقدامی كه با موضوع ش��ركت 
منطبق باشد و تأسيس شركت های جديد كه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم با موضوع شركت 
در ارتباط باشند. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان چهارباغ باال- روبروی مجتمع تجاری كوثر- مجتمع 
باران- طبقه اول. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 30/000/000/000 ريال منقسم به سی ميليون 
س��هم 1/000 ريالی كه تعداد س��ی ميليون س��هم با نام می باشد كه مبلغ 10/500/000/000 
ريال توس��ط مؤسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 1500293 مورخ 1388/6/28 نزد بانک 
صادرات شعبه ميدان انقالب پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- شركت مصباح گستر س��پاهان سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 12732 با نمايندگی آقای مصطفی متين راد به س��مت رئيس هيئت مديره. 
2-5- ش��ركت توليد بناهای پيش س��اخته بتنی ديسمان سهامی خاص به شماره ثبت 2054 
با نمايندگی آقای رس��ول برقی كار به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای عباس 
پهلوان نژاد به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- ش��ركت امين گستر سپاهان سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 19660 با نمايندگی آقای مرادعلی صدر به سمت عضو هيئت مديره. 5-5- 
ش��ركت پگاه رزم آوران س��هامی عام به ش��ماره ثبت 11208 با نمايندگی آقای غالمحسين 
هاش��می به سمت عضو هيئت مديره. 6-5- آقای عباس پهلوان نژاد به سمت مديرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور 
ش��ركت با امضای مديرعامل و يكی از اعضای هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 

7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيأت مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- مؤسس��ه حسابرس��ی امجد تراز سپاهان به ش��ماره ثبت 612 به عنوان بازرس 

اصلی. 2-8- آقای محمدحسين واحدی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10421/2        آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

انحالل
8/188 ش��ماره: 11021/ث-89/7/24 آگهی انحالل ش��ركت پيشگامان اميد سپاهان سهامی 
خاص، ثبت ش��ده بشماره 16948 و شناس��ه ملی 10260378752 برابر صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 89/7/14 ش��ركت فوق منحل اعالم گرديد و خانم بتول عباس��ی 
بس��مت مدي��ر تصفيه برای مدت يكس��ال انتخاب و نش��انی محل تصفي��ه اصفهان خيابان 
زينبيه- پل س��ودان- جنب مس��جد كوچه حسن پور- پالک 35 كدپس��تی 8197684371 

تعيين گرديد.
م الف: 10302/1           آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاری اصفهان

تغییرات
8/189 ش��ماره: 11083/ث- 89/7/26 آگهی تغييرات در ش��ركت جی كابل سپاهان سهامی 
خاص، ثبت ش��ده بشماره 30990 و شناسه ملی 10260515565 برابر صورتجلسات مجمع 
عمومی عادی و هيات مديره مورخ 1389/7/22 تغييرات زير در شركت نامبرده بعمل آمده 
است: 1( آقايان مرتضی ميردامادی به شماره ملی 1141546639 و كدپستی 8163953831 
و سعيد ميردامادی به ش��ماره ملی 1141320932 و كدپستی 8163953831 و خانم فاطمه 
ميردامادی به ش��ماره ملی 0049942751 و كدپس��تی 8163953831 بسمت اعضاء اصلی 
هيأت مديره برای مدت دو سال و خانم شهناز ريحانی مارانی به شماره ملی 1288631936 
و كدپس��تی 8189738166 و آقای س��يد محمدعلی ميريان به شماره ملی 1141574111 و 
كدپس��تی 8163953831 به ترتيب بسمت بازرس��ان اصلی و علی البدل شركت برای مدت 
يكسال انتخاب گرديدند. 2( هيأت مديره از بين خود آقای سعيد ميردامادی را بسمت رئيس 
هي��أت مديره، خانم فاطمه ميردامادی را بس��مت نايب رئي��س هيأت مديره و آقای مرتضی 
ميردامادی را بس��مت مديرعامل شركت تعيين نمودند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
ش��ركت با امضاء مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر است. ضمنًا مديرعامل مجری مصوبات 
هيأت مديره می باشد. 2( روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شركت 

تعيين شده است؛ امضای ذيل ثبت در تاريخ 89/7/26 تكميل گرديد.
م الف: 10302/2        آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها ومؤسسات غيرتجاری اصفهان

 
تأسیس

8/190 شماره: 2765/ث 89/103 آگهی تأسيس شركت رها تجارت آيريک سهامی خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/07/24 تحت ش��ماره 41938 و شناسه ملی 10260597029 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/07/24 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و 
كثيراالنتشار زاينده رودآگهی می شود. 1- موضوع شركت: انجام، اجرا، نظارت، نقشه كشی 
ونقش��ه برداری، مش��اوره كليه پروژه های عمرانی و ساختمانی و تأسيسات، ابنيه و محوطه 
س��ازی، احداث سوله و كارگاه، راه س��ازی، پل و سدسازی، ترخيص كاال، خريد و فروش 
آهن آالت، صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی، تحصيل وام و اعتبارات داخلی 
و خارجی صرفًا جهت موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی، شركت 
در مزاي��دات و مناقص��ات دولتی و خصوصی، اخذ و اعط��ای نمايندگی در داخل و خارج 
كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان چهارباغ 
خواجو- روبروی ثامن االئمه- پالک 63. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم 
به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال 
توسط مؤسسين طی گواهی بانكی شماره 171967 مورخ 1389/07/07 نزد بانک صادرات 
ش��عبه ميدان پادگان پرداخت گرديده اس��ت و الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام می 
باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم مرضيه آشعبانی به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقای نصراله آش��عبانی به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای امير آشعبانی 
به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای امير آشعبانی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با 
امضای مديرعامل و يا رئيس هيأت مديره منفرداً و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 8- بازرس اصلی وعلی البدل: 
1-8- خان��م معصوم��ه نوروز به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم زهرا كامون س��يچانی به 

عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10302/3        آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
اعالم مفقودی

8/175 سند فروش و برگ فروش كارخانه سواری شخصی سيستم پژو 405 جی ال ايكس 
آی به رنگ بژ متاليک و شماره موتور 12483035248 و شماره شاسی 83023042 و شماره 

انتظامی 536 ب 38 ايران 13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

براساس مصوبه هیأت وزیران
هرگونه افزایش قیمت با هماهنگي کارگروه 

کنترل بازارصورت مي گیرد
بر اساس مصوبه هيات وزيران ، كليه دستگاه ها موظف هستند قبل ازهر گونه تغيير قيمت ، 
موضوع را برای بررسی به كارگروه كنترل بازار اعالم كنند تا پس از هماهنگی های الزم 

و در صورت ضرورت، قيمت تغيير كند.
به گزارش ش��ابا، اين مصوبه با توجه به اهميت كنترل و نظارت بر قيمت ها و به منظور 

ايجاد هماهنگی و وحدت  رويه در قيمت گذاری كاالها و خدمات  صادر  شده است. 
براين اساس،   تغيير قيمت ها پس از تحليل كارشناسی وضعيت توليد و قيمت تمام شده 
كاالها و در صورت نياز اعمال خواهد ش��د و هيچ دس��تگاهی اجازه افزايش غير منطقی 
قيمت ه��ا بدون انجام هماهنگ��ی با كارگروه كنترل بازار را ن��دارد، در غير اين  صورت 

قيمت به حالت اوليه بر می گردد. 
تغيير غير منطقی قيمت ها بعد از اجرای قانون هدفمند س��ازی يارانه ها، مهم ترين نگرانی 
مردم از اجرای اين طرح است كه برای مقابله با اين نگرانی ها و مقابله با بروز هر گونه 
اخالل در زمان آزاد س��ازی قيمت ها، بس��ته های حمايتی و تدابير ويژه ای انديشيده شده 

است . 
تدوين بسته افزايش نظارت و بازرسی ، ذخيره سازی كاالهای اساسی ، گندم و آرد نان و 
غيره از جمله اقدام های انجام شده در وزارت بازرگانی در آستانه اجرای قانون هدفمند 

سازی يارانه ها به شمار می آيد.

 استانداردهای ارزش گذاری آب 
تدوین می شود

مدي��ركل دفت��ر بهبود بهره وری و اقتص��اد آب و فاضالب وزارت ني��رو گفت: تدوين 
اس��تانداردهای الزم در زمينه ارزش گذاری آب و خدمات جانبی نيروگاه های برق آبی 

در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد. 
علی اكبر قبادی افزود: اين اس��تانداردها در زمينه شاخص های بهره وری، ارزش گذاری 
آب و خدمات جانبی نيروگاه های برق آبی، خصوصی س��ازی و نيز شيوه های مشاركتی 

است كه هم اكنون در حال تدوين در وزارت نيرو است. 
وی تأكيد كرد: اس��تفاده از ش��يوه های جدي��د علمی و عملی در زمين��ه ارزش گذاری 
خدمات آب و نيز مشاركت بيشتر بخش غيردولتی در صنعت آب و برق كشور ضرورت 

دارد. 
قبادی ادامه داد: فعاليت های وزارت نيرو در راس��تای اصل 44 قانون اساس��ی اس��ت و 
وزارت نيرو تعامل بين دانش��گاه و بخش خصوصی را روان می س��ازد تا صنعت آب و 

برق پرتوان به كار خود ادامه دهد. 
قب��ادی تصريح كرد: در زمان حاضر توجه به بهره وری، كيفيت كاال، كاهش هزينه های 
تمام ش��ده و كاهش مصرف از مواردی است كه بخش خصوصی بايد به آن دقت كرده 

و رقابت پذيری شركت ها را تسهيل كند. 
وی اضاف��ه ك��رد: پي��ش از اي��ن، ن��گاه بخ��ش خصوصی كش��ور به صنع��ت آب و 
فاض��الب يک نگاه س��خت افزاری صرف ب��ود در حالی كه، در زمان حاضر اس��تفاده 
 از فن آوری ه��ای نوي��ن، كاه��ش هزينه ها و افزايش ب��ازده در دس��تور كار اين بخش 

قرار دارد.

براساس گزارش های رسمی، اهداف صادراتی كشور در شش ماه 
نخس��ت امس��ال 204 درصد تحقق يافت به نحوی كه در بخش  
كااله��ای مختلف، صادرات ميعان��ات گازی 30 درصد كاهش و 
س��اير كاالها 42 درصد افزايش وزنی داش��ته، اين درحالی است 
 ك��ه هدف گ��ذاری دراين م��دت در مجم��وع 10 درص��د بوده 
اس��ت. صادرات خدمات فنی و مهندسی نيز در هفت ماه نخست 
امس��ال 75 درصد رشد داش��ت به طوری كه از 859 ميليون دالر 
 در هف��ت ماه نخس��ت 88 ب��ه 1/5 ميليارد دالر در س��ال جاری 

رسيد. 
تأكي��د دول��ت ب��رای جلوگيری از خام فروش��ی و ارتقا س��طح 
صادرات غيرنفتی در س��ال اخير نيز نشان از كاهش 50 درصدی 
اتكا به نفت دارد. مجموع صادرات غيرنفتی با احتس��اب ميعانات 
گازی در ط��ول برنامه چهارم توس��عه از م��رز 97/6 ميليارد دالر 
عب��ور كرد و ركود جديدی را در تاريخ صادرات كش��ور برجای 
گذاش��ت.   هدفگذاری برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم 
از ي��ک جهش 87 درصدی برخوردار بود و از 28/2 ميليارد دالر 
به 52/9 ميليارد دالر رس��يد. به اس��تناد آمار برای نخستين بار نيز 
بيش از 1/5 برابر هدف برنامه طی برنامه چهارم توسعه در حوزه 

صادرات محقق شد. 
ام��ا درصد تحقق اهداف صادراتی كش��ور در طول برنامه اول تا 

سوم توسعه نيز نشان می دهد كه در طول برنامه سوم توسعه يعنی فاصله 
س��ال های 79 تا 83، 92 درصد اهداف برنامه محقق ش��د و به 26 ميليارد 
دالر رس��يد. براس��اس برنامه سوم توس��عه بايد رقم صادرات غيرنفتی به 
28/2 ميليارد دالر می رسيد. در برنامه دوم توسعه )78-74( اهداف برنامه 
رسيدن به رقم صادرات غيرنفتی به 26/4 ميليارد دالر را پيش بينی كرد كه 
از اين رقم 58 درصد محقق ش��د دراين م��دت زمان رقم صادرات بدون 
احتس��اب ميعان��ات گازی به 15/3 ميليارد دالر رس��يد،  حال آنكه اهداف 
برنامه 26/4 ميليارد دالر بود. ميزان صادرات غيرنفتی در فاصله س��ال های 
68 ت��ا 72 در مجم��وع 11/7 ميليارد دالر ش��د و  با توج��ه به اينكه هدف 
برنامه 17/8 ميليارد دالر بوده، اين ميزان بيانگر تحقق 66 درصدی اهداف 

برنامه است.
سهم صادرات در نیازهای وارداتی

هم اكنون س��هم صادرات غيرنفتی در تأمين نيازهای وارداتی به حدود 50 
درصد رسيده و اين بدان معنا است كه در اين حوزه ميزان اتكا به نفت 50 
درصد كاهش يافته و   س��هم ص��ادرات غيرنفتی در تأمين نيازهای وارداتی 
از 5/2 درصد س��ال 57 و 19/3 درصد س��ال 83 و هم  اكنون به حدود 50 

درصد رسيد. 
بهبود نس��بت واردات به صادرات در سال های اخير نيز نشان از در مسير 
مستقيم قرار گرفتن حوزه تجارت دارد،  اين ميزان در اوايل انقالب اسالمی 
بيش از 19 برابر و در سال 83 پنج برابر بود اما هم اكنون به دو برابر رسيده 

اس��ت. س��هم صادرات غيرنفتی در تأمين نيازهای وارداتی در سال 88 نيز 
ب��دون ميعانات 38/6 و با ميعانات 46/4 درصد بوده اس��ت. كارشناس��ان 
اقتصادی معتقدند: هرچند كه آمارهای صادراتی نشان می دهد تأكيد بسيار 
سياستگذاران بر گسترش صادرات غيرنفتی كه در محور برنامه های مختلف 
توس��عه اقتصادی تجلی يافته، رشد به نسبت مناسب و تقاضای روزافزون 
صاحبان صناي��ع و واحد  های توليدی برای حضور در بازار  های جهانی را 
به همراه داشته اما به نظر می رسد كشور هنوز نتوانسته از ظرفيت های خود 
در حوزه داخلی و خارجی به نحو شايس��ته استفاده كند. آنها در گفتگو با 
ايرن��ا عنوان كردند: حضور در بازار جهانی بدون ش��ک نيازمند تدوين و 
تنظيم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفيت ها و توانمندی های كشور همراه با 
اجرای دقيق و هوش��مندانه آن و بيش از هر چيز نيازمند مطالعه و بررسی 

اصولی اين بخش و شناخت محيط آن است.
ارزان فروشی نكردیم

دبير كل انجمن صادركنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندس��ی، 
رش��د صادرات غيرنفتی از نظر وزنی و ارزش��ی در ش��ش ماه گذش��ته را 
يک اتفاق مبارک در حوزه تجارت كش��ور دانس��ت و گفت:  اين موضوع 
نش��ان می دهد كه برخالف محدوديت ها، صادرات نه تنها متوقف نش��ده 
بلكه توسعه يافته است. رحمان پورقربان  اظهار داشت:  وضعيت صادرات 
غيرنفتی نش��ان می دهد كه در نيمه نخست امسال ارزان فروشی نكرديم. 
وی در عين حال به فش��ارهای وارده به صادركنندگان از نظر دريافت های 
ارزی در ش��رايط تحريم اش��اره كرد و گفت:  فعاالن بخش خصوصی در 

ديگر كشورها با انواع ترفند و تقبل پنج تا 10 درصد هزينه تالش 
می كنن��د تا تحريم را دور بزنند. پورقربان،  نوس��انات نرخ ارز را 
يكی از مسائل پيش روی صادر كنندگان بيان كرد و گفت:  صادر 
كنن��دگان برای تهيه مواد اوليه خود به نوعی تا 70 درصد نيازمند 

واردات مواد اوليه هستند.
 واردات با هدف صادرات

رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران با بيان اينكه آمارهای 
صادراتی بيانگر تس��ريع روند رشد اقتصادی كشور است، عنوان 
ك��رد:  واردات ب��رای تولي��د در جهت صادرات و س��پس تأمين 
نيازهای داخلی از هدف هايی است كه بخش خصوصی در حوزه 

تجارت پيگيری می كند.
خرید درآمد حاصل از واردات با نرخ ترجیحی

ي��ک عضو هيات نمايندگان اتاق ايران به بيانات اخير رهبر معظم 
انقالب اس��المی برای توليد صادراتی اش��اره كرد و گفت:   بايد از 
اين س��خنان به عنوان نقشه راه استفاده كرد و به طور جدی پيگير 

آن باشيم. 
محس��ن بهرامی ارض اقدس   در باره ارتباط قانون هدفمند سازی 
يارانه ها با حوزه توليد و صادرات نيز گفت:  با توجه به بسته های 
حمايتی تعريف شده ضروری است از فعاالن اين حوزه پشتيبانی های 
الزم ص��ورت گيرد. وی ادام��ه داد: دولت بايد همزمان با افزايش 
قيمت حامل ها،  ارز را دو نرخی و ارز حاصل از واردات را با قيمت ترجيحی 
خريداری كند. بهرامی ارض اقدس، تثبيت نرخ ارز در س��ال های اخير و 
 افزايش تورم را از جمله مس��ائل كاهش حاشيه سود صادركنندگان عنوان 

كرد. 
پيش بينی بس��ته های حمايتی خاص متناسب با ظرفيت كاالهای صادراتی 
از طريق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ديگر خواسته 
اين فعال بخش خصوصی بود و گفت: ضروری اس��ت در تأمين نقدينگی 
و اعتبارات مورد نياز صادركنندگان ضرر و زيان ناش��ی از نرخ ارز جبران 
ش��ود تا آنها بتوانند در فضای كنونی ش��رايط خود را در بازارهای جهانی 

حفظ كنند. 
ي��ک عض��و هيأت نماين��دگان اتاق ته��ران، حضور ج��دی در اقتصاد را 
تنه��ا راه تثبي��ت حي��ات توليد عنوان ك��رد و گفت:  از اي��ن طريق عالوه 
ب��ر تأمين ني��از داخلی می توان مان��دگاری كاالی ايران��ی را در بازارهای 
ه��دف افزاي��ش داد. فاطم��ه مقيمی افزود :  ب��رای حفظ رون��د صادراتی 
كش��ور بايد عالوه ب��ر مهار تورم مان��ع از افزايش قيمت تمام ش��ده كاال 
 و خدم��ات ش��د و نهضت كاه��ش قيمت تمام ش��ده را ب��ه طور جدی 

پيگيری كرد. 
اين فعال بخش خصوصی ادامه داد:  روان س��ازی و بهبود فضای كسب و 
كار منجر به افزايش توليد و مانع از افزايش بيكاری می شود و در آن وقت 

است كه صادرات حرفی برای گفتن دارد.

صادرات ایران در اوج
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نام فارسی: پيله آ
Pilea Cadieri :نام علمی

Urticaceae :نام تیره
Aluminium Plant :نام انگلیسی

خصوصیت: هميشه سبز، ارتفاع 30 سانتيمتر و دارای 
برگ های بيضی ش��كل نوک تيز با نقش خاكستری و 
رشد سريع، ارزان قيمت و كم توقع می باشد. ساقه گل 
دهنده آن ظريف و در تابستان می رويد. گل ها كوچک 
و سفيد و مجتمع می باشند. مناسب كاشت گروهی و 
سبدهای آويزان بوده و حذف جوانه های انتهايی برای 

پر پشت شدن گياه الزم است.
نور: نور ماليم و غير مستقيم

دما: تابستان )21 درجه( و در زمستان )15 درجه ( اگر 
حرارت پايين آمد آبياری را برای جلوگيری از بيماری 

متوقف كنيد.
آبیاری: تابستان 3-2 بار در هفته و در زمستان يک بار 

در هفته و سطح خاک هميشه مرطوب باشد.
ــی: تابس��تان هر روز و در زمستان هفته ای  غبارپاش
يک بار. نبايد قطره های آب روی برگ ها بماند. گياه 

رطوبت پسند است.
خاک: 3 قس��مت خاک ليمونی با يک قسمت پيت و 

خاک باغچه، ماسه و تورب و دوستدار خاک قليايی.
کود دهی: 3 گرم در ليتر هر 2 هفته يک بار از فروردين 

تا مهر ماه.
ازدیاد: كاش��ت قلمه س��اقه در اواخر زمستان يا اوايل 
بهار به طول 12-8 سانتيمتر در حرارت 21-18 درجه، 

تقسيم بوته در بهار. 
عوارض و درمان: برگ های جديد كوچک هس��تند 
كه در اثر تراكم ريش��ه ها و عدم تغذيه مناسب است. 
برگ ها س��قوط می كند كه در اثر تشنگی گياه است. 
برگ ها سياه شده و می ريزند كه در اثر سردی هواست. 
لكه های سوخته روی برگ ها در اثر مواد براق كننده و 
نور شديد آفتاب می باشد. كليه اندام های گياه در حال 
افتادن و تلف شدن است كه در اثر يخ زدگی گياه است. 
ساقه ها دراز و منحرف و فاصله 2 برگ زياد می شود 

كه در اثر كمبود نور و قطع نكردن نوک ساقه هاست.
نكته: در بهار از شاخه های منحرف و دراز قلمه بگيريد 
و با قطع جوانه های انتهايی، جوانه جانبی بيدار ش��ده 
و گياه پر پش��ت توليد می ش��ود. در شب های سرد 
زمستان گياه را بين پرده و پنجره محبوس نكنيد، تماس 
با شيشه های س��رد باعث يخ زدگی و سرد شدن گياه 

می گردد.

مواد الزم برای 6 نفر:
نخود: 250 گرم

سبزی )تره، جعفری و شوید(: 700 گرم
برنج: 1 پيمانه

دوغ تازه ترش: 2 ليتر
نمک، فلفل، سیر تازه خرد شده: به مقدار الزم

طرز تهیه:
نخودها را از ش��ب قبل خيس كنيد و چند بار آب 
آنه��ا را عوض كني��د. برنج را نيز از ش��ب قبل با 
آب و مق��داری نمک خيس كنيد. روز بعد نخودها 
را در ظرف مناس��بی ريخته و هم��راه 6 ليوان آب 
بپزيد. بعد از اينكه نخودها نرم ش��دند )تا حدودی 
پختن��د(، برنج را ب��ه آن اضافه كرده و صبر كنيد تا 
برنج به طور كامل مغز پخت ش��ود. دقت كنيد كه 
آب آش زياد نباش��د و جا ب��رای اضافه كردن دوغ 
داش��ته باش��يد. بعد از اينكه برنج پخته شد، سبزی 
خرد شده را به آش اضافه كنيد و در ظرف را نيمه 
باز بگذاريد تا س��بزی ها رنگش��ان تيره نشود. 15 
دقيقه قبل از آماده شدن آش، دوغ را به آش اضافه 
كني��د و مرتب ه��م بزنيد تا به ط��ور كامل با آش 
مخلوط شود. وقتی دوغ را اضافه كرديد، در ظرف 
بايد باز باشد تا دوغ دچار تغيير شيميايی نشود )به 
اصط��الح نبُرد(. بعد از ح��دود 15 دقيقه، نمک و 
فلفل غذا را اضافه كنيد. موقع سرو كردن، سير تازه 

خرد شده را به آن اضافه كنيد.
نكته ها: دس��تور پخت های متفاوت��ی از اين آش 
در كتاب ه��ای مختل��ف وجود دارد ك��ه در آن از 
بلغ��ور، آرد، كل��م برگ پخته و بعض��ی مواد ديگر 
اس��تفاده می شود. ولی طريقه اصلی و سنتی پخت 
 اين غذا همين دس��تور اس��ت. اين آش بيش��تر در 
آذربايج��ان غربی پخته می ش��ود و جزو غذاهای 

اصيل و محلی اين منطقه می باشد.

پیله آ

من يک دختر هس��تم اما احس��اس 
می كن��م ب��ه عن��وان ي��ک دختر 
جذابيتی برای جنس مخالف ندارم. 
 رفتارهايم پسرانه است و هميشه به 
فعاليت هايی عالقه دارم كه در ميان 

دختران جاذبه ندارد. 
از وقت��ی ي��ادم می آي��د در دوران 
كودكی به بازی با پسران عالقه داشتم 
و بازی های پسرانه را می پسنديدم. 
از م��وی بلن��د و ظاه��ری دخترانه 
خوش��م نمی آمد و هميشه از مادرم 
می خواستم كه لباس هايی شبيه به 
لباس پسران برايم تهيه كند. امروزه 
تش��ابه دختران به ظاهری پسرانه و 
تش��ابه پس��ران به ظاهری دخترانه 
در مي��ان جمعيت ج��وان ما زياد به 
چشم می خورد و نقش های خاص 
جنس��يتی در ميان هر دو جنس كم 
رنگ ش��ده اس��ت و آنچ��ه ارزش 
قلمداد می ش��ود دارا بودن روحيه 

پسرانه است. 
تمايل دختران به رفتاری پس��رانه و 

بالعكس، از كودكی آنها و شيوه های تربيتی خانواده، 
جنسيت همساالن و دوستان و فرهنگ جامعه نشأت 
می گي��رد. نقش هاي��ی كه پدر و م��ادر در خانه ايفا 
می كنند و ميزان تأثيری كه بر فرزندان دارند می تواند 
تا حد بااليی در شكل گيری نقش های جنسيتی مؤثر 

باشد. 
در نگاهی تشخيصی شكل گيری شخصيت و هويتی 
متناقض با جنس��يت به علل و عوامل زيادی وابسته 
اس��ت كه در اين ميان همانند سازی از پدر و مادر و 
اطرافيان در دوران تربيت از اولويت زيادی برخوردار 
است. اگر دختران ما در خانواده و البته در جامعه مورد 
پذيرش قرار بگيرند، ضعيف قلمداد نش��وند و مورد 
محدوديت ه��ای بی جا قرار نگيرند و تبعيض های 
رفتاری ميان خود و جنس مخالف را از نظر شخصيتی 
كمتر مش��اهده كنند، تمايل كمتری به تظاهر به پسر 
بودن می كنند. پدر و مادر از زمان تولد در نوع رفتار با 
كودک خود براساس ذهنيت و آرمان های ذهنی خود 
عمل می كنند. در خانواده ای كه آرزوی داشتن پسر يا 
دختر وجود داشته، والدين سعی می كنند تا در صورت 
به دني��ا آمدن فرزند نيز همان نقش ه��ا و رفتارهای 
كليشه ای مورد دلخواه خود را در او ايجاد كنند و يا در 
خانواده ای كه پدر نقش پر رنگ تر رفتاری را بر عهده 
دارد می توان��د خصوصيت مردانه تری را در دختران 
خ��ود ايجاد كند. همين اتفاق زمانی ه��م كه مادر از 
خصوصيت مردانه بيشتری برخوردارست، يا مستقل تر 
عم��ل می كند و در رفتارهايی همچون اتكا به نفس، 

دفاع از حقوق شخصی، نداشتن ظرافت های رفتاری 
و... نيز، رخ می دهد. يک روان شناس  بر نقش عوامل 
تربيت اجتماعی تأكيد می كند و می گويد: الگوها و 
امتيازهايی كه جامعه به فرد می دهد بر رفتارهای فردی 

تأثير بسياری دارد. 
در الگوهای فرهنگی كه پس��ران از آزادی بيش��تری 
برخوردارند، دختران را بر آن می دارد تا برای داشتن 
اعتماد به نفس بيشتر و ابراز وجود، برای برخورداری 
از امتيازها در رفتار، پوش��ش و كالم، به پسرانه رفتار 
ك��ردن گرايش  يابند. به طوری ك��ه دختری با رفتار 
پسرانه همچنان جايگاه خود را در ميان همساالن حفظ 
می كند اما پسری با رفتار دخترانه از سوی همساالن 

طرد می شود. 
دكتر صمدی زاده، »جامعه شناس« هم عنوان می كند: 
در جامع��ه ای كه رفتارهای مردانه كمتر زير س��ئوال 
می رود و زن ها بيشتر تحت كنترل مستقيم هستند، 

تظاهر به مردانگی بيشتر است. 
اين در حالی است كه اگر دختران ما در خانواده و البته 
در جامعه مورد پذيرش قرار بگيرند، ضعيف قلمداد 
نشوند و مورد محدوديت های بی جا قرار نگيرند و 
تبعيض های رفتاری ميان خود و جنس مخالف را از 
نظر شخصيتی كمتر مشاهده كنند، تمايل كمتری به 

تظاهر به پسر بودن می كنند. 
در نگاه��ی دوباره به نقش خانواده می توان اين طور 
قلمداد كرد كه كيفيت رفتار ب��ا كودک، انتخاب نوع 
پوشش، نوع انتظارهای رفتاری از او، انتخاب اسباب 

ب��ازی و... از عامل های تأثيرگذاری 
بر ش��كل گيری هويت جنس��ی  و 
پذي��رش آن در افراد اس��ت. اگر در 
پوش��ش دخترم��ان از رنگ ه��ای 
دخترانه استفاده می كنيم و يا اسباب 
بازی های دخترانه مثل عروس��ک 
و اب��زار بازی خياط��ی برايش تهيه 
می كنيم، نقش ه��ای دخترانه را به 
او القا می كنيم و اگر برای پس��رمان 
از اس��باب بازی هايی مثل تفنگ و 
شمشير و آچار و پيچ گوشتی استفاده 
می كنيم نقش پسرانه را القاء نموده 
ايم. در نگاهی تش��خيصی ش��كل 
گيری شخصيت و هويتی متناقض 
با جنسيت به علت و عوامل زيادی 
وابسته است كه در اين ميان همانند 
س��ازی از پدر و مادر و اطرافيان در 
دوران تربي��ت از اولوي��ت زي��ادی 

برخوردار است. 
با همه اين تفاصيل نم��ی توانيم از 
فرزندان خود بخواهيم كه رفتارهای 
خود را صد در صد مطابق با جنسيت 
خود تنظيم كنند و خود را از رفتارهايی كه در جنس 

ديگر وجود دارد محروم كنند. 
در  ه��ر زن و مرد  70 تا 80 درصد خصوصيت های 
مطابق با جنس��يت وجود دارد و بقيه به ويژگی های 
جن��س مخال��ف اختص��اص دارد. پس��ران هم مثل 
دختران به ابراز هيجان نياز دارند و به ابزارهای تخليه 
احس��اس ها محتاجند. دختران مثل پسران به اعتماد 
به نفس، استقالل و مهارت های عملی نيازمندند. به 
محض اينكه كودكان پيش دبستانی بتوانند جنسيت 
خود را  بشناس��ند، و نقش های جنس��ی متناس��ب 
ب��ا آن را انتخاب می كنند و ب��ه كار می برند. والدين 
می توانند با بر طرف كردن كليشه سازی جنسيت، از 
رفتار خودشان شروع كنند و به كودكان توضيح دهند 
كه تمايل و مهارت های م��ورد عالقه در صدر قرار 
دارند و در هر نوعش مورد پذيرش و احترام اس��ت 
 و در كنارش اختصاص های جنس��يتی را نيز به آنها 

بياموزند. 
بنابراين اگر دختری به يک مهارت مردانه مثل تعمير 
وسايل برقی تمايل نشان می دهد می تواند به عنوان 
عالقه به آن بپردازد، اما بايد هويت جنس��يتی خود را 
به عنوان يک دختر بپذيرد، دوست داشته باشد و از آن 

اعالم رضايت كند. 
بنابراين الزمه دختر بودن اين نيس��ت ك��ه او نتواند 
خصايص و ويژگی های مثبت خود را بشناسد، بلكه 
بايد بر آنها اتكا كند و با باور آنها به خودشناسی دست 

يابد و اعتماد به نفس كافی داشته باشد.

دختران در آرزوی پسر بودن
گلخندجاده خاکی

پیشبند

آنچه درباره پیشگیري از سرطان سینه باید بدانیم

چاقي کودکان در برخي نژادها بیشتر است

جوان و خانواده

آش دوغ

به گزارش س��المت نيوز، پژوهش��كده س��رطان 
س��ينه جهاد دانشگاهی به زنان توصيه نمود: برای 
پپش��گيری از ابتال به س��رطان س��ينه ب��ه فعاليت 
ورزش��ی منظم، پرهيز از اضافه وزن، ش��يردهی و 
عدم مصرف هورمون در دوران يائسگی به عنوان 
عوامل مؤث��ر در كاهش ابتال به اين بيماری توجه 
داشته باش��ند. به گزارش ايسنا، سرطان سينه يک 
بيم��اری با قدمت 3 هزار س��اله اس��ت كه اولين 
بار توس��ط مصريان قديم كشف ش��ده است. در 
پزشكی قديم هند، پرو، چين، روم، يونان و ايران 
ني��ز مطالعه های زي��ادی درباره عل��ت پيدايش، 
پيش��گيری و درمان اين بيماری انجام شده است. 
ب��ا توجه به اينكه اين بيماری زنان را از يک س��و 
به عن��وان مادر و كانون خانواده در س��ن بازدهی 
فردی و اجتماعی درگير می كند و از سوی ديگر 
ش��ايع ترين سرطان در ميان زنان است، از اهميت 
ويژه ای برخودار اس��ت. پيشگيری از ابتال به اين 
بيماری با واكسيناسيون امكانپذير نيست، اما زنان 
با در پي��ش گرفتن يک الگوی س��الم در زندگی 
می توانن��د ت��ا حدودی خ��ود را از ابت��ال به اين 
بيماری مصون نگه دارن��د. از اين رو متخصصان 
پژوهشكده سرطان سينه جهاد دانشگاهی با توجه 
ب��ه قرار گرفتن در اكتبر، م��اه ارتقای آگاهی زنان 
از س��رطان سينه در راس��تای اطالع رسانی بيشتر 
در خصوص اين بيماری توصيه های جامعی برای 
پيشگيری از آن به بانوان ارائه داده اند، كه تعدادی  

از اين توصيه ها به شرح ذيل است:
1- از چاقی و اضافه وزن بپرهيزيد. هميشه سعی 
كنيد وزن خ��ود را در وضعيت متعادل نگهداريد. 
چاق��ی، به خصوص در س��نين بعد از يائس��گی، 

شانس ابتال به سرطان پستان را افزايش می دهد.
2- فعاليت بدنی داش��ته باش��يد. داش��تن فعاليت 
و ورزش منظ��م ن��ه تنها از قلب ش��ما محافظت 
می كن��د، بلكه در پيش��گيری از ابتال به س��رطان 
سينه مؤثر است. برای رسيدن به اين هدف، انجام 

60- 45 دقيقه فعاليت بدنی 5 روز در هفته كفايت 
می كند.

3- حت��ی االمكان در دوران يائس��گی از مصرف 
هورمون پرهيز كنيد، بسياری از زنان در اين دوران 
دچار نشانه های مثل گرگرفتگی، پوكی استخوان 
و... می ش��وند و هورم��ون درمان��ی باعث بهبود 
اين نش��انه ها می ش��ود اما از طرفی شانس ابتال 
به سرطان س��ينه را افزايش می دهد به خصوص 
اگ��ر به م��دت طوالنی مص��رف ش��ود. در مورد 
روش های بهبود نشانه های يائسگی و جايگزين 
هورمون درمانی، می توانيد با پزش��ک متخصص 
مش��ورت كنيد. اگ��ر هورمون درمانی برای ش��ما 
ضروری اس��ت، آن را به ص��ورت كوتاه و با نظر 

پزشک معالج مصرف كنيد.
4- شيردهی، شانس ابتال به سرطان سينه را كاهش 
می ده��د. مطالعه ها نش��ان داده اند ك��ه به دليل 
كاهش سطح استروژن در دوران شيردهی در بدن 
زنان، هر چه اين دوران بيش��تر باشد، شانس ابتال 
به س��رطان سينه نيز برحسب طول مدت شيردهی 

پايين می آيد.
5- تغذيه مناسب داشته باشيد، بيشتر مطالعه های 
انجام ش��ده در اين زمينه بيانگر اين مطلب است 
كه ابتال به س��رطان سينه در كشورهايی كه چربی 
كمت��ری مصرف می كنند، پايين اس��ت و توصيه 
می ش��ود از غذاهای تازه و س��الم شامل چندين 
وعده ميوه و سبزی در روز استفاده كنيد. مصرف 
چربی و گوش��ت قرمز را محدود كرده و بيشتر از 

گوشت مرغ و ماهی استفاده كنيد.
6- در مورد مص��رف قرص های ضدبارداری، به 
خصوص به مدت طوالنی به طور حتم با پزش��ک 
معالج خود مشورت كنيد و از مصرف خودسرانه 

اين داروها بپرهيزيد.
7- روش انج��ام معاين��ه س��ينه را بياموزي��د و با 
نشانه های سرطان سينه آشنا شويد. از آنجايی كه 
شايع ترين عالمت سرطان سينه وجود توده بدون 

درد در سينه است كه در بيشتر موارد توسط خود 
بيمار تش��خيص داده می ش��ود. اين توده به طور 
معمول غيرمتحرک و چس��بيده ب��ه بافت اطراف 
اس��ت و ممكن اس��ت باعث تغيير شكل يا رنگ 
پوست پستان شود. گفتنی است، ساير نشانه های 
سرطان سينه شامل: زخم نوک سينه، ترشح خونی 
از ن��وک س��ينه و لمس ت��وده در زير بغل اس��ت 
كه اگر ش��ما به بافت س��ينه خود توجه داش��ته و 
معاينه های منظم را انجام دهيد، در صورت بروز 
س��رطان در مرحله های اوليه با مراجعه به پزشک 
 می توانيد از درمان كامل اي��ن بيماری برخوردار 

شويد.
8- معاينه های منظم توس��ط پزشک را فراموش 
نكنيد. به طور معمول يک زن بدون سابقه فاميلی 
س��رطان سينه بايد از سن 25 سالگی جهت معاينه 
سينه به پزشک متخصص مراجعه و بسته به توصيه 
پزش��ک هر يک تا 3 سال يک بار معاينه شود. اين 
معاينه ها بعد از س��ن 40 سالگی، حداقل ساليانه 

بايد انجام شوند.
9- توصي��ه پزش��ک در زمينه انج��ام ماموگرافی 
را جدی بگيريد. س��رطان س��ينه، يكی از معدود 
سرطان هايی است كه تشخيص زودرس آن امكان 
پذير اس��ت و در صورت تش��خيص زود هنگام، 
حت��ی در مرحله بدون عالم��ت، درمان قطعی آن 
انجام می ش��ود. بهترين روش تشخيص زودرس 
سرطان سينه ماموگرافی است كه بنا به صالحديد 
پزشک متخصص ممكن است از 35 تا 40 سالگی 
به فاصله های يک تا 3 سال برای شما درخواست 
ش��ود. اگر ماموگرافی در س��ن و ب��ا فاصله های 

مناسب انجام شود، خطری ندارد.
10- در ص��ورت داش��تن س��ابقه فاميل��ی مثبت 
سرطان، پزشک معالج خود را در جريان بگذاريد. 
ممكن اس��ت بس��ته به تعداد و نوع سرطان شايع 
در خانواده، نياز به اقدام های تشخيصی سريعتری 

باشد.

در حال��ی ك��ه محققان تص��ور می كردند وجود 
چاق��ی در دوران كودك��ی هيچ س��طوح بندی 
ن��ژادی ن��دارد، مطالع��ه جدي��د نش��ان داد كه 
ب��رای بعضی گروه های ن��ژادی اين نرخ ممكن 
است بيش��تر باشد. به گزارش ايس��نا از مطالعه 
جديد نش��ان داد: دختران س��ياه پوست و سرخ 
پوس��ت نسبت به س��فيد پوس��تان 2 تا 3 برابر 
 بيش��تر احتمال ش��اخص حجم ب��االی بدن را 

دارند. 
در اي��ن رابطه محققان اع��الم كردند: نكته قابل 
توجه اين اس��ت در حالی كه ما بعضی كاهش ها 
را در چاقی كودكان مشاهده كرديم، نرخ چاقی 
در بين دختران س��ياه پوس��ت و س��رخ پوست 

افزايش داش��ته اس��ت. بر اين اس��اس، محققان 
اطالعات به دس��ت آمده از 8 ميليون دانش آموز 

11 تا 15 ساله را مورد بررسی قرار دادند. 
اي��ن كودكان در خصوص ش��اخص حجم بدن 

خود تحت نظارت قرار گرفتند. 
براس��اس اين مطالعه مش��خص ش��د: دختران 
نس��بت به پس��ران بيش��تر دچار چاقی شده اند. 
همچنين مش��خص شد كه سياه پوستان و سرخ 
 پوس��تان دارای بيش��ترين ن��رخ افزايش چاقی 

بودند. 
اين مطالعه همچنين نش��ان داد: پس��ران س��فيد 
پوست از سال 2005 به بعد دچار كاهش چاقی 

شده اند.

تم��ام زن��ان دوره ای به ن��ام يائس��گی را تجربه 
می كنند كه يک بيستم از اين تعداد دچار يائسگی 
پي��ش از موعد يا زودرس و قبل از 46 س��الگی 
 می ش��وند كه امكان بارداری آنها را بسيار كاهش 

می دهد.  
محقق��ان معتقدند: با توجه به نق��ش ژنتيک در 
بروز يائس��گی زودهنگام ب��ا انجام يک آزمايش 
س��اده ژنتيكی می توان زنان را نس��بت به س��ن 
بارداری هوشيار كرد. به گزارش ايسنا، يائسگی 
زمانی اتفاق می افتد كه تعداد تخمک های موجود 
در تخمدان به زير 1000 عدد برسد اما يافته های 
دانش��مندان در م��ورد اين ك��ه در چه مدت اين 
اتفاق می افتد اندک است. محققان دانشگاه اكستر 
و انستيتوی س��رطان بر روی چهار ژن مرتبط با 
يائسگی زودهنگام كار كردند. بررسی ها بر روی 
2000 ژن با مش��كل يائسگی زودهنگام و تعداد 
براب��ر افراد نرمال صورت گرف��ت. آنها دريافتند 
ك��ه وجود هر كدام از اين چه��ار ژن در ابتال به 

يائس��گی زودهنگام مؤثر اس��ت. اي��ن در حالی 
اس��ت كه حضور بيش از يک ژن، احتمال بروز 

يائسگی زودرس را افزايش می دهد. 
دكتر آنا ماری از دانش��گاه اكس��تر در اين رابطه 
گف��ت: توانايی بارداری زنان از 10 س��ال قبل از 
يائسگی كم می شود و اين در مورد زنانی كه در 
معرض خطر يائسگی زودهنگام قرار دارند و تا 
قبل از 30 س��الگی بچه دار نشدند، مهم است. در 
اين مطالعه انگليسی، به بررسی هايی كه در رابطه 
با يائس��گی زودهن��گام در ايران انج��ام گرديده 
اشاره ش��د. همچنين دانشمندان ايرانی معتقدند: 
بررسی س��طح هورمون AMH سه بار در سال 
می تواند يائس��گی زودهنگام را س��ال ها قبل از 

وقوع تشخيص دهد. 
محققان ايالت بريتانيا، بررس��ی ژنتيكی يائسگی 
زودهنگام را به عنوان آزمايش��ی ساده برای زنان 
و هوشيار كردن آنها نسبت به باردار شدن توصيه 

می كنند.

هم��ه ما خوب ميدونيم كه ي��ه جاهايی از زندگی 
خيلی برامون س��خت ميش��ه؛ اونقدر س��خت كه 
طاقتمونو از دس��ت می دي��م و گاهی هم اونقدر 
از خود بيخود می ش��يم كه عن��ان زندگی ای رو 
كه سالهای س��ال برای س��اختنش تالش كرديم، 
رها می كني��م،  اجازه می دي��م روال روزگار هر 
باليی ميخواد به س��ر لحظاتمون بي��اره... غافل از 
اينك��ه خوب و بد زندگی پايدار نيس��ت، باالخره 
يه روزی تموم ميش��ه و چيزی كه واسه ما ميمونه 
حسرت لحظات از دست رفته ای هست كه شايد 
 رها كردنشون، بدترين ضربه رو به زندگی ما زده 

باشه!
رها دختر 25 ساله ايه كه جريان بزرگترين اشتباهش 
رو اينطور واس��مون تعريف ميكنه: نميدونم چی 
شد و از كجا شروع شد، فقط ميدونم 18 سالم بود 
كه حس كردم عاشق شدم... برام مهم نبود اين فرد 
حقيقی بود يا نبود... توجهی به اين نداش��تم كه با 
اون فرد از طريق اينترنت رابطه برقرار كرده بودم، 
فق��ط خودش و بودنش مهم ب��ود... بازم نميدونم 
چی شد كه سرمو بلند كردم و ديدم نيست! خيلی 
راحت... اصال نفهميدم چی ش��د و هنوزم بعد از 
گذشت 7 سال، نتونستم دليل رفتنش رو بدونم!...

وقتی رفت هيچی واسم باقی نزاشت... همه چيزو 
باخودش برد.... شور و نشاط نوجوانی، هيجانات، 
عش��قی كه با تمام وجود واسه خودم ساخته بودم 
و از هم��ه مهمتر اعتماد به نفس و اعتمادم بود كه 

از دست رفت....
چقدر وقت گذش��ت تا متوجه ش��دم هنوز زنده 

ام، نميدونم! بع��د از يه مدت زمان خيلی طوالنی 
 ت��ازه فهميدم كه هنوز نفس ميكش��م و مجبور به 

زندگی ام...
با يه تن س��رد و فقط متحرک شروع كردم به ادامه 
دادن ام��ا از اونجايی كه ديگه روحی روحی باقی 
نمونده بود... از اونجايی كه با از دست رفتن اعتماد 
به نفسم هيچ پشتوانه ای واسه زندگی نداشتم خيلی 
سريع بزرگترين اشتباه ممكن رو انجام دادم و با يه 
پسری دوست شدم. هيچوقت يادم نميره كه حتی 
كوچيكتري��ن عالقه ای هم بهش نداش��تم و فقط 
واس��ه فرار از فكر گذش��ته خودم به اون پناه برده 
بودم و چه جالب كه اون فرد به جای پناه زندگيم 
دومين شكست رو توی زندگی من به وجود اورد 
و باعث ش��د اعتمادی كه يه بار از دست رفته بود 

واسه هميشه نابود بشه....
بهم ميگفت دوستت دارم و همه زندگيم هستی... 
با اينكه واس��م ف��رق زيادی نداش��ت اما همينكه 
فكرمو از گذش��ته منحرف می كرد واس��م كافی 
بود... قبولش داشتم و به حرفاش اعتماد كرده بودم 

ولی ....
خيلی زود متوجه شدم كه به غير از من با چندين 
نفر ديگه هم رابطه داره و همين حرفارو واسه اونا 

هم زده....
ديگه واسم هيچی مهم نبود، حتی خودم كه نابودی 
خودم رو به وضوح می ديدم... از همه كناره گيری 

كردم و سعی كردم واسه خودم زندگی كنم
تنها و بی دردس��ر مث��ل االن! ام��ا هيچوقت يادم 
نميره كه نه روزگار، بلكه خودم چی به سر خودم 

اوردم.... 

دكتر س��عيد فراهانی، متخصص شنوايی شناسی 
و عضو هي��أت علمی دانش��گاه علوم پزش��كی 
تهران، عوامل ژنتيک را عامل 50 درصد ناشنوايی 
در اف��راد عنوان كرد و گف��ت: اين عارضه درمان 
قطع��ی ن��دارد و تنها با اس��تفاده از س��معک يا 
 كاشت حلزون، ميزان ش��نوايی تا حدودی بهبود 

می يابد. 
عوام��ل ژنتي��ک، ابتال ب��ه عفونت ه��ای گوش، 
كاركردن در محيط  های پر سر و صدا و تصادف 
از مهم ترين علل بروز ناشنوايی هستند. گوش دادن 

به ص��دای بلند و 
طوالنی  اس��تفاده 
مدت از وس��ايل 
صوتی، خطر افت 
در  را  ش��نوايی 
پ��ی دارد. ابتال به 
بيماری هايی مانند: 
سرخک  اوريون، 
س��رخچه،  و 
ضربه به جمجمه 
و  كودك��ی  در 
ناشی  انفجارهای 

از جنگ ه��ا نيز از عوامل خطر بروز ناش��نوايی و 
افت شنوايی در دوران بزرگسالی هستند. 

عوامل اكتس��ابی و محيط��ی از ديگر علت های 
ناش��نوايی هس��تند كه پس از تولد بروز می كنند. 
بنابراين توجه به توصيه های پزش��كان در دوران 

ب��ارداری و حي��ن زايمان برای تولد نوزاد س��الم 
ضروری است. 

عفونت ها و ويروس ه��ای گوش ميانی و داخلی 
از شايع ترين عفونت های گوش در دوران كودكی 
هستند. اين ويروس ها در سيستم حلقی ايجاد شده 
و پس از انتقال به گوش باعث عفونت می شوند. 
در مجم��وع عفونت ه��ا و ويروس ها درجه های 
مختلف��ی دارن��د كه پ��رده گوش را در س��طوح 
مختلفی درگير می كنند و در صورتی كه در دوران 
كودكی درمان نشوند، در بزرگسالی منجر به بروز 
 ناش��نوايی خواهند 

شد. 
موقع  به  تشخيص 
اف��ت ش��نوايی در 
مهم  بسيار  كودكی 
و تأثيرگذار است و 
در اين راس��تا چند 
ساعت بعد از تولد 
غربالگری  نوزادان، 
روی آنه��ا انج��ام 

می شود. 
ب��ه  توج��ه  ب��ا 
اخت��الل در گفتار و زبان ك��ه از عوارض جانبی 
اف��ت ناش��نوايی اس��ت، پ��س از آزمايش ه��ای 
غربالگ��ری ن��وزاد، خدمات درمانی، پزش��كی و 
 توانبخشی انجام می شود تا عارضه های جانبی به 

حداقل برسد.

كارش��ناس اداره بهبود تغذيه وزارت بهداش��ت 
گفت: كمب��ود »روی« می توان��د موجب كاهش 
س��رعت رش��د و كوتاه ق��دی، تأخي��ر در بلوغ 
جنس��ی، تضعيف سيس��تم  ايمنی ب��دن و تأخير 
در التيام زخم ها ش��ود. زهرا عبداللهی در گفتگو 
با ف��ارس، افزود: كمب��ود »روی« اولي��ن بار در  
ايران و مصر ديده ش��د. پسران جوانی كه نيمی  
از كال��ری رژي��م غذايی روزانه آنه��ا از نان های 
سبوس دار تخمير نش��ده به دست می آمد، رشد 
نمی كردند و بلوغ جنس��ی نداش��تند. وی گفت: 
اگر چه نان منبع خوب »روی« اس��ت اما به طور 
تقريب��ی تمام »روی« با م��اده ای به  نام فيتات كه 
در نان تخمير نش��ده وجود دارد، تركيب ش��ده 
و جذب نمی ش��ود. كارشناس اداره بهبود تغذيه 
وزارت بهداش��ت اف��زود در دوران بلوغ، نياز به 
»روی« بيش��تر می ش��ود و بايد در برنامه غذايی 

روزان��ه نوجوان��ان منابع غذايی ح��اوی »روی« 
مثل: گوش��ت قرمز، مرغ، تخ��م مرغ و حبوبات 

گنجانيده شود.

آزمایش ژنتیکي
یائسگي زودرس را تشخیص مي دهد

حسرت گذشته ....

گوش کودک را به پزشك نشان دهید

تأثیر کمبود »روي« در بلوغ جنسي نوجوانان

سپیده نصراصفهانی
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امیر قلعه نویی: 
اشتباه های داوری 
چهار امتیاز از ما 
کسر کرده است

فراز کمالوند: 
بنگر باید اخراج 
می شد

علیرضا افضل: 
ما باید 15 بر یك 
پیروز می شدیم

 س��رمربی تيم فوتبال س��پاهان در بازی با تراكتورس��ازی 
گفت: خدا را ش��كر كه سه امتياز بازی را كسب كرديم. از 
نتيج��ه رضايت كامل دارم، اما از كيفيت بازی س��پاهان ناراضی 
هستم. امير قلعه نويی ادامه داد: حريف بازی خوبی را به نمايش 
گذاش��ت و از تمام سطح زمين به خوبی استفاده كرد و بازيكنان 
اين تيم با دوندگی و انگيزه ای باال جلوی سپاهان به ميدان آمدند. 
وی در م��ورد داوری مس��عود مرادی اظهار داش��ت: تيم داوری 
خوب بود ولی اعتق��اد دارم روی يانوش درون محوطه جريمه 
خطاي��ی صورت گرفت ك��ه داور آن خطا را نديد. تا پايان هفته 
س��يزدهم داوری با اشتباه های خود چهار امتياز از ما كسر كرده 
است و اگر اين اشتباه ها نبود اكنون در صدر جدول بوديم. قلعه 
نوي��ی درباره بازی دادن يانوش و توره در تركيب ثابت افزود: به 
هش��تاد درصد تركيب خود دست يافتيم و بيست درصد ديگر 
روی قدرت تاكتيكی حريف برنامه ريزی می كنيم و اين موجب 
می شود كه مربيان تيم های ديگر به اشتباه بيفتند. سرمربی سپاهان 
تصريح كرد: هادی عقيلی مصدوم است و از دو سه هفته ديگر با 
توجه به شرايط مسابقه در تركيب اصلی تيم قرار خواهد گرفت.

سرمربی تيم تراكتورسازی تبريز پس از باخت يک بر صفر 
مقابل س��پاهان عنوان كرد: از ميزبانی س��پاهانی ها تشكر 
می كن��م و اين پي��روزی را به اين تي��م و امير قلعه نويی تبريک 
می گويم. فراز كمالوند ادامه داد: در بازی مقابل سپاهان، پنج شش 
بازيكن خود را به علت محروم و مصدوم بودن در اختيار نداشتيم، 
اما از بازی بچه ها رضايت كامل دارم. نيمه دوم بازی را تهاجمی 
ش��روع كرديم كه به عل��ت عدم تجربه، مهاجمان نتوانس��تند از 
فرصت های به دست آمده استفاده كنند. وی افزود: در بازی قبلی 
مقابل استقالل بايد هفت گل به ثمر می رسانديم، اما مشكل گلزنی 
نزد مهاجمان باعث شد به تساوی يک بر يک تن دهيم. بچه های 
تي��م هنوز به خودباوری نرس��يده اند. كمالوند در م��ورد داوری 
تصريح كرد: مسعود مرادی را به عنوان يک داور بين المللی قبول 
دارم ام��ا به نظ��ر من در دقيقه هفتاد محس��ن بنگر با خطايی كه 
مرتكب ش��د باي��د كارت زرد دوم را دريافت می كرد و از زمين 
بازی اخراج می ش��د. سرمربی تراكتورسازی اضافه كرد: از لحاظ 
مهره دستمان بسته است. س��پاهان در خط حمله خود يانوش و 

بازيكنان با تجربه ای  دارد.

 س��رمربی تيم فوتسال فيروز صفه گفت: بازی مقابل ارژن 
فارس را بايد با حساب 15 بر يک از آن خود می كرديم، اما 
بچه ها از فرصت ها استفاده نكردند و تنها با اختالف چهار گل 
پيروز شديم. عليرضا افضل ادامه داد: بازيكنانم در اين مسابقه به 
خودباوری رسيدند در كار دفاعی و حمله فوق العاده ظاهر شدند 
اما بايد به بازی خود ايمان داشته باشند كه می توانند حريفان را با 
اختالف 10 يا 20 گل از پيش رو بردارند. وی در مورد تيم ارژن 
فارس توضيح داد: نماينده اس��تان فارس تيم جوان و با انگيزه ای 
بود. اين تيم در هفته های قبلی فوالد ماهان را با تساوی متوقف 
كرده و مقابل گيتی پسند تنها با اختالف دو گل مغلوب شد. افضل 
به بازی های تيم ملی كشورمان در جام جهانی كوچک اشاره كرد 
و افزود: تيمی كه روس��يه را متوقف ك��رده و تيم های پرتغال و 
آرژانتين را شكست داده پس عملكرد موفقی داشته است، اما آن 
بازی كه مصطفی نظری مرتكب اشتباه شده را نديدم. وی اضافه 
كرد: در هفته دوازدهم ميهمان تيم كيش اير قم هستيم. قمی ها تيم 
جوان، دونده و سرعتی هستند و در شهر مقدس قم بازی سخت 

و سنگينی را پيش رو خواهيم داشت. 

خبرها

گفتگو فوتسال
ناظم الشریعه:

از بازیکنان برزیلی تیم، انتظار 
بیشتری دارم

زاینده رود
مديرفنی تيم فوتس��ال گيتی پسند پس از پيروزی 
براب��ر راه س��اری گفت: برخالف س��اير اس��تان های 
ديگ��ر در س��اری هر زمان ك��ه دلش��ان بخواهند زمان 
 ب��ازی را تغيي��ر می دهن��د و كس��ی توجه��ی ب��ه آن 

نمی كند.
محم��د ناظم الش��ريعه گفت: ب��ازی س��ختی برابر راه 
س��اری را پشت س��ر گذاش��تيم. به اعتقاد من يک تيم 
ضعي��ف با حمايت اي��ن تعداد هوادار خ��ود در خانه، 
ب��ه يک تي��م قدرتمند بدل می ش��ود، با اي��ن اوصاف 
 خوش��حالم كه پيروزی با ارزش��ی در ساری به دست 

آورديم.
وی ادام��ه داد: در ابتدای بازی، بازيكنان تيم ناهماهنگ 
ظاهر ش��دند و نتيجه آن نيز درياف��ت يک گل بود. اما 
رفته رفته بازيكنان به خود آمدند و همان تيمی ش��دند 

كه انتظارش را داشتيم. 
در نيم��ه دوم ني��ز بازيكنان به دس��تورهای تاكتيكی ام 
گ��وش دادند تا با يک برد پرگل ش��هر س��اری را ترک 

كنيم.
مديرفنی تيم فوتس��ال گيتی پس��ند، با انتقاد نس��بت به 
تغيير زمان بازی ها در ش��هر س��اری گف��ت: نمی دانم 
چه رابطه ای بين مس��ئوالن اين تيم با فدراسيون وجود 
دارد كه هر زمان دلش��ان خواس��ت زمان بازی را تغيير 

می دهند. 
در هيچ ش��هری مثل ساری دس��ت به تغيير زمان بازی 
 نم��ی زنن��د و اين زيبنده ليگ فوتس��ال ايران نيس��ت. 
ناظم الشريعه درباره عملكرد مورنو و دسيو )دو بازيكن 
برزيل��ی( در اين بازی نيز گفت: اين دو بازيكن تازه به 
تي��م اضافه ش��ده اند و من هنوز انتظ��ار زيادی از آنان 

دارم. 
به اعتقاد من در اي��ن بازی بازيكنان داخلی تيم بهتر از 
برزيلی ها بودند اما با گذش��ت زم��ان خواهيد ديد كه 
 اي��ن بازيكنان برزيلی ج��زو بهترين های ليگ خواهند

شد. 
 وی ب��ه تغييره��ای ص��در جدول ني��ز اش��اره كرد و
افزود: رفته رفته تيم های مدعی خود را از ساير تيم ها 
جدا می كنند و به اعتقاد من شخصيت قهرمانی را تنها 
در تيم ه��ای گيتی پس��ند، ماه��ان و منصوری قرچک 

می توان جستجو كرد. 
مديرفنی تيم فوتس��ال گيتی پس��ند با اش��اره به ايجاد 
همدلی در ن��زد بازيكنان افزود: همدلی و عالقه ای كه 
بين بازيكنان در بازی برابر راه س��اری ديدم را هيچگاه 
تجربه نكردم و خوشحالم كه بين تمام بازيكنان همدلی 
و رفاق��ت وجود دارد و همه ب��رای قهرمانی تيم متحد 

شده اند. 
ج��ا دارد اي��ن پيروزی را ب��ه همه ه��واداران تيم و به 
خصوص پرس��نل و مديريت سختكوش باشگاه تقديم 

كنم.

نایب قهرمانی تیم تکواندو مقاومت 
اصفهان در لیگ کشور

سید امید خاتون آبادی، مدیر جدید 
روابط عمومی فوالد ماهان

میلوراد یانوش:
سپاهان قهرمان خواهد شد

در سومین هفته از آبان و در دو دیدار؛
تیم ملی فوتسال در اصفهان به مصاف 

روسیه می رود

زاینده رود
هفته هفتم و پايانی چهاردهمين دوره رقابت های ليگ دسته يک 
آينده سازان در خانه تكواندو تهران برگزار شد و تيم مقاومت اصفهان با 
كسب 18 امتياز به مقام نايب قهرمانی اين رقابت ها دست يافت و به ليگ 
دسته برتر نوجوانان صعود كرد. الزم به ذكر است: اين رقابت ها با حضور 
15 تيم در مرحله اول و 8 تيم صعود كننده در مرحله دوم از اواسط تيرماه 
آغاز گرديد. در هفته پايانی اين رقابت ها تيم مقاومت اصفهان با نتيجه 10 
بر صفر هيأت تكواندو كرمانشاه را شكست داد. تيم رهروان شهيد عطايی 
با كسب 21 امتياز قهرمان شد و تيم هيأت تكواندو تبريز با 11 امتياز 
سوم شد. كميته فنی مسابقه ها علی صادقی از تيم مقاومت را به عنوان 
فنی ترين بازيكن چهاردهمين دوره رقابت های ليگ دسته يک نوجوانان 
كشور معرفی كرد و محمد اسكندری از داوران بين المللی اصفهان به عنوان 

بهترين داور انتخاب شد.

به گزارش مهر، مراس��م بدرقه كاروان ورزشی اعزامی كشورمان 
به  ش��انزدهمين دوره بازی های آسيايی گوانجو، با حضور علی 
سعيدلو )رئيس سازمان تربيت بدنی(، محمد علی آبادی )رئيس كميته 
ملی المپيک(، س��يد حميد س��جادی )معاون ورزشی س��ازمان تربيت 
بدنی(، اميدوار رضايی )عضو هيأت رئيس��ه مجلس شورای اسالمی(، 
افش��ارزاده )دبي��ر كل كميت��ه ملی المپي��ک و رئيس  س��تاد تداركاتی 
بازی های آس��يايی و المپيک در هتل المپيک(تهران آغاز ش��د. در اين 
مراس��م، تنها برخی از ورزش��كاران رش��ته های اعزامی ب��ه بازی های 

آسيايی شركت داشتند.

برگزاری مراسم بدرقه کاروان اعزامی 
به بازی های آسیایی گوانجو 

 زاینده رود
سيد اميد خاتون آبادی طی حكمی به عنوان مدير جديد روابط 
عمومی باش��گاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان معرفی گرديد. 
هم چنين علی عليزاده مدير سابق روابط عمومی اين باشگاه به عنوان 
مس��ئول ورزش قهرمانی باشگاه فوالد ماهان مصوب شد. شايان ذكر 
اس��ت: س��يد اميد خاتون آبادی پي��ش از اين به عن��وان مدير روابط 
عمومی و امور بين الملل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان 
فعاليت نموده اس��ت. باش��گاه فوالد ماهان س��عی دارد با بهره گيری 
از توانمن��دی  مديران اين مجموعه، تحولی اساس��ی در بخش های 

مختلف اين باشگاه ايجاد نمايد.

مهاجم صربس��تانی تيم فوتبال سپاهان گفت: در فوتبال ارزش پاس 
گل كمتر از گلزنی نيس��ت به همين علت از اينكه پاس گل دادم و 
توره با مهارت كامل گلزنی كرد، بسيار خوشحالم و اميدوارم با اين همدلی 
سپاهان قهرمان شود. ميلوراد يانوش در گفتگو با مهر افزود: سپاهان شايد 
چندان خوب بازی نكرد اما مستحق برتری مقابل تراكتورسازی تبريز بود 
و به اين مهم هم دس��ت پيدا ك��رد و با همان تک گلی كه توره زد تيم ما 
توانس��ت سه امتياز حياتی را به دست آورد. يانوش در توجيه اهميت اين 
سه امتياز اظهار داشت: هفته قبل در مقابل مس كرمان خيلی خوب بازی 
كرديم اما فقط يک بار گل زديم كه برای كسب سه امتياز كافی نبود اما اين 
بار تيم ما خيلی خوب بازی را كنترل نمود و سه امتياز را نيز كسب كرد از 
همه مهم تر تيم ما روحيه خود را برای ادامه كار بازيافت و اين يعنی سالم 
به صدر جدول در آينده نزديک. مهاجم چهار گله سپاهان خاطرنشان كرد: 
سپاهان نسبت به بازی های قبلی هماهنگ تر بازی می كند و شک نكنيد 
كه در ادامه رقابت ها بازی بس��يار بهتری را ارائه خواهد داد به طوری كه 
قرار گرفتن س��پاهان در صدر جدول تا چند هفته ديگر تحقق می يابد و 
اتفاقی كه فصل قبل رخ داده بار ديگر تكرار می شود يعنی تيم ما از حاال 

اوج می گيرد تا قهرمانی را كسب كند.

وجود چهره های تأثيرگذار در تيم ملی فوتسال جمهوری اسالمی 
ايران باعث ش��د با حمايت باشگاه فوالد ماهان اين تيم در سومين 
هفته از ماه جاری، دو ديدار دوستانه را مقابل تيم ملی روسيه در اصفهان 
برگ��زار نمايد. به گزارش پايگاه خبری ورزش اصفهان، با حمايت مالی 
باشگاه فوالدماهان اصفهان، تيم ملی فوتسال كشورمان طی روزهای 19 
و 20 آبان در س��الن پيروزی ش��هر اصفهان دو ديدار دوس��تانه را مقابل 
روسيه، تيم پنجم رده بندی فدراسيون جهانی فوتبال برگزار خواهد كرد. 
براس��اس توافق صورت گرفته، تيم ملی فوتسال روسيه روز 18 آبان ماه 
وارد تهران می ش��ود و پ��س از آن عازم اصفهان خواهد ش��د تا مقابل 
شاگردان حسين ش��مس صف آرايی كند. تيم های ملی فوتسال ايران و 
روسيه در تورنمنت گراند پريكس برزيل مقابل هم قرار گرفتند كه ديدار 
آنها در پايان به نتيجه تس��اوی 3 بر 3 انجاميد. پيش از اين قرار بود تيم 
ملی فوتسال ايران در سالن 12 هزارنفری آزادی تهران برابر ملی پوشان 

فوتسال روسيه قرار بگيرد.

ورزش

پژمان  غفاری
از هفت��ه يازده��م ليگ برتر فوتس��ال 
كشور، تيم صنايع گيتی پسند در ساری 
توانس��ت تيم راه را با حس��اب 5 بر 2 
مغلوب كند. در ديگر بازی فوالد ماهان 
در اصفه��ان تيم حفاری خوزس��تان را 
با نتيج��ه 7 بر يک دره��م كوبيد و در 
س��الن پيروزی تيم فيروز صفه اصفهان 
جشنواره گل به راه انداخت و با نتيجه 
7 بر 3 از س��د تيم ارژن فارس گذشت. 
دو هفت��ه تعطيل��ی ليگ برتر فوتس��ال 
كش��ور به علت سفر تيم ملی كشورمان 
به شهر آناپليس برزيل جهت حضور در 
مسابقه های جام جهانی كوچک، باعث 
ش��د كه عليرضا افضل سرمربی فيروز 
صفه ش��اگردان خود را از هر نظر برای 
ادامه مس��ابقه های ليگ برتر آماده كند. 
در شروع مس��ابقه تيم خود را هجومی 
ب��ه ميدان فرس��تاد و در 15 دقيقه مفيد 
بازی 5 گل توس��ط قدرت بهادری )3 
گل( مهرداد جابری و حميدرضا يوسفی 
درون دروازه ش��يرازی ها جای داد. در 
اين نيمه مرتضی كشاورز يكی از پنج گل 
را در نيمه نخست جبران كرد، آن چيزی 
 كه بيشتر به چشم می خورد اين بود كه 
عليرضا افض��ل با جا به جايی س��ريع 

بازيكنان خود باعث شد كه آنها از نظر 
بدنی كم نياورند و در طول مس��ابقه با 
يک ب��ازی تند و س��ريع تماش��اگران 
اصفهانی را به وجد آوردند. تماشاگرانی 
كه ليدر خود محمد افتخاری )به علت 
مح��روم بودن از ورود به س��الن( را در 
جم��ع خود نمی ديدن��د و زمانی كه از 
بلندگوی س��الن اسامی تيم ارژن فارس 
اعالم ش��د به جای اينك��ه آن ها را هو 

كنند برای ارژنی ها دست می زدند. 
وحي��د نعمت اله��ی ك��ه از ابتدا آرش 
نعمت الهی را درون چارچوب قرار داد 
در يک دقيقه مانده به پايان بازی در نيمه 
نخست او را تعويض و ارژنگ داريوش 
ب��ه ج��ای او درون دروازه ارژنی ه��ا 
ايستاد. با شروع نيمه دوم بازيكنان ارژن 
برای جبران گل ه��ای خورده به زمين 
آمدند و كش��اورز اختالف را به 3 گل 
رس��اند. پس از اين گل شاگردان افضل 
ك��ه از بازی ه��ای قبل��ی درس گرفته 
 بودند ب��ه حمله های خ��ود افزودند و 
حسن لوالكی تيم خود را 6 گله كرد و 
در آغوش خواهر نوجوانش قرار گرفت. 
هنوز بيست ثانيه از گل لوالكی نگذشته 
ب��ود كه اي��ن بازيكن ب��ه علت خطای 
سخت روی پای بازيكن ارژن، از زمين 
مس��ابقه اخراج ش��د، اما تيم چهارنفره 

في��روز صفه دف��اع جانان��ه ای از خود 
به نمايش گذاش��ت و گلی را دريافت 
نكرد. تا اينكه حميدرضا يوس��فی در 5 
دقيقه به پايان مسابقه خودش را دوگله 
و ش��اگردان افضل را به عدد 7 رس��اند 
و ي��ک دقيقه بع��د مرتضی كش��اورز 
 ب��ا زدن گل س��وم ارژنی ها ب��ه همراه 
قدرت بهادری در اين ديدار هت تريک 
كردن��د، في��روز صفه تيمی اس��ت كه 
فوتسال را به معنای واقعی بازی می كند 
و در ديداره��ای قبلی ب��ه علت جوان 
ب��ودن و عدم تجرب��ه، از فرصت های 
بی ش��مار خود اس��تفاده نك��رده و در 
دقاي��ق و ثانيه های پايان��ی نتيجه را به 
حريفان واگذار و يا به تس��اوی بسنده 
می كردند كه عليرض��ا افضل به همراه 
دستيارانش در ديدار با ارژن اين نقيصه 
را برط��رف ك��رد. اين تي��م هفته آخر 
نيم فصل نخس��ت در غياب 2 بازيكن 
خود )محمد زارع و حس��ن لوالكی( به 
مصاف كيش اي��ر قم خواهد رفت. تيم 
پرس��پوليس با نتيجه يک ب��ر 3 مغلوم 
علم و ادب مش��هد شد. دبيری تبريز با 
حساب 4 به يک بر ميزبانش آرش بتن 
قزوين غلبه كرد و گسترش فوالد نيز با 
همين نتيجه از شهيد منصوری قرچک 

در تبريز شكست خورد.

وحید نعمت الهی: تعطیلی لیگ به 
ضرر ما بود

سرمربی تيم فوتس��ال ارژن فارس پس 
از باخ��ت 3 بر 7 به فيروزصفه اصفهان 
گفت: پن��ج هفته خوب نتيجه كس��ب 
كرديم اما تعطيل��ی ليگ به ضرر تيم ما 
شد وحيد نعمت الهی افزود: بازيكنانم 
بازی پر انتقاد و پراش��تباهی را در زمين 
به نمايش گذاش��تند. ع��دم حفظ توپ 
و ضري��ب اش��تباه ها باعث ش��د كه با 
اختالف چه��ار گل نتيجه را به حريف 
واگ��ذار كنيم. وی ادامه داد: فيروز صفه 
در 10 ضد حمله 7 گل به ثمر رس��اند 
كه اين نشان از اش��تباه های فردی تيم 

ما است. 
تيم های ديگر دو هفته استرحت داشتند 
اما تيم ما يک هفته بيش��تر اس��تراحت 
كرد و اي��ن موجب ع��دم ناهماهنگی 
بي��ن بازيكنان ش��ده ب��ود. نعمت الهی 
اضاف��ه كرد: هفت��ه آينده در ش��يراز از 
تيم قدرتمند فوالدگستر تبريز پذيرايی 
خواهيم كرد. اين تي��م يكی از مدعيان 
اصلی كسب عنوان قهرمانی است و به 
عقيده من بازی س��خت و نفس گيری 
مقابل نماين��ده تبريز خواهيم داش��ت 
و س��عی داريم با شكس��ت فوالدگستر 

جبران مافات كنيم.

استقالل لوکوموتیو را متوقف کرد

تراکتور سواری شیرهای زرد
پژمان سلطانی

تي��م فوتبال س��پاهان در هفته س��وم ليگ برتر كش��ور با 
تک گل ابراهيم توره توانس��ت تراكتورسازی تبريز را در 
حضور نزديک به هفت هزار تماشاگر اصفهانی شكست 
دهد. امير قلعه نويی در تركيب تيم خود نس��بت به بازی 
مس كرمان چند تغيير داش��ت. در جناح چپ هاشم بيگ 
 زاده به جای احس��ان حاج صفی در زمين حضور داشت.
مه��دی كريميان جای خود را به مح��رم نويدكيا داده بود 
و از ابتدا ابراهيم ت��وره و ميلوارد يانوش در بازی بودند. 
 مقاب��ل مس كرمان به جای اين دو بازيكن رضا عنايتی و 
جواد كاظميان در خط حمله انجام وظيفه كردند. سپاهان 
با اين تركيب قصد داش��ت از عمق دفاعی تراكتور به اين 
تيم ضربه بزند ك��ه دقيقه 6 روی پاس توی عمق يانوش 
برای ابراهيم توره به تک گل خود رس��يد. اما پس از اين 
گل، س��پاهان باز هم اصرار داشت از همين راه به حريف 
گل بزند اما خط دفاعی حريف به رهبری محمد نصرتی 
اق��دام به آفس��ايدگيری نمود و چند صحن��ه توره در تله 
آفس��ايد تراكتورسازی گير كرد. ش��اگردان كمالوند كه با 
سيس��تم 1-3-2-4 به ميدان آمدند قصد داشتند از هر دو 
جناح به همراه پرتاب های اوت دستی عليزاده توپ هايی 

را روی دروازه سپاهان بريزند تا دروازه رحمتی را باز كنند 
 كه در طول مسابقه مدافعان بلندقامت سپاهان و هم چنين 
عكس العمل ه��ای خوب گلر تيم مل��ی، مانع از گلزنی 
شاگردان كمالوند شدند. س��پاهان برخالف مسابقه های 
قبلی نتيجه گرا عمل نمود و فقط سه امتياز را كسب كرد. 
قلعه نويی در نيم��ه دوم با آوردن جواد كاظميان به جای 
احمد جمش��يديان مصدوم، باعث ش��د كه ميانه ميدان را 
از دس��ت بدهد اما اين مربی برای اينكه تراكتورسازی از 
كناره ها پيش روی نكند احسان حاج صفی را جايگزين 
مح��رم نويدكيا كرد اما حاج صفی نتوانس��ت انتظارهای 
هواداران سپاهان را برآورده  كند. فراز كمالوند نيز رسول 
خطيب��ی را به خط حمله تيم خ��ود اضافه كرد و بازيكن 
س��ابق سپاهان در 35 دقيقه پايانی به بازی سرعت داد اما 
در نهايت نتوانس��تند بازی را به تس��اوی بكشند و بدون 
امتياز به تبريز برگشتند. در ديگر ديدارها نفت تهران مقابل 
سايپای البرز به تساوی بدون گل رسيد. پاس همدان مقابل 
ملوان بندر انزلی تن به تس��اوی يک ب��ر يک داد. پيكان 
قزوين، استقالل تهران و فوالد خوزستان هم به ترتيب در 
مصاف با نفت آبادان، راه آهن ش��هر ری و شاهين بوشهر 
با نتيجه مشابه يک بر صفر پيروز شدند و مس كرمان 2 به 

يک بر ميهمانش صبای قم غلبه كرد.

ماهان همچنان در صدر است
9 امتیاز در چنگ اصفهانی ها

حاش��یه های دیدار س��پاهان و تراکتور س��ازی 
تبریز

تجلیل از رسول خطیبی و عباس محمدی
پيش از آغاز مس��ابقه دو تيم س��پاهان و تراكتورس��ازی، 
بلندگوی ورزش��گاه از رسول خطيبی و عباس محمدی 
بازيكنان پيش��ين س��پاهان تجليل به عمل آورد. اين دو 
بازيكن با دس��ته گل به سوی نيمكت سپاهان رفتند و از 
مربيان اين تيم برای حض��ور در زمين رخصت گرفتند. 
خسرو حيدری و سيد مهدی رحمتی نيز به سمت نيمكت 
تراكتورس��ازی رفتند و از كادر فنی تراكتورس��ازی برای 

حضور در مسابقه اجازه خواستند.
گرامی داشت 5400 شهید دانش آموز

پيش از اين ديدار، از س��وی باش��گاه فرهنگی- ورزشی 
س��پاهان ياد و خاطره 5400 ش��هيد دانش آموز به ويژه 
 ش��هيد مهرداد عزيزالهی گرامی داش��ته ش��د. هم چنين 
محمدرضا ساكت )مديرعامل اين باشگاه( از پدر دو شهيد 

تجليل به عمل آورد.
عادل یادت باشه سپاهان قهرمانه

هواداران س��پاهان در جواب مس��ابقه پيامكی برنامه 90 
كه تيم س��پاهان تنها دو درصد را از آن خود كرد ش��عار 

می دادند كه قهرمانی در اين فصل نيز از آن سپاهان است 
و س��پاهان بهترين بازی را در جمع تيم های ديگر انجام 

می دهد.
فهرست اسامی، مملو از اشتباه بود

روابط عمومی سپاهان، فهرست اسامی بازيكنان و داوران 
را در اختيار خبرنگاران گذاشته بود كه اين فهرست دارای 
اشتباه های فراوانی بود. هفته سيزدهم را هفته چهاردهم 
چاپ كرده بودند، ميلوراد يانوش را نوشته بودند ميروالد 
 يان��وش، ابراهيم ت��وره را ابراهيم ترائ��وره ثبت كردند،
عل��ی موالي��ی را علی لواليی چاپ و مجتبی ترش��يز را 

ش��ماره 13 عنوان كرده بودند كه او شماره 3 بود، جالب 
است بدانيد بازيكنانی كه اسم آنها اشتباه درج شده بود از 
بازيكنان سپاهان بودند به جز علی مواليی كه او نيز فصل 

گذشته در سپاهان حضور داشته است.
تراختور تنها نبود

در ورزشگاه فوالدش��هر، نزديک به 300 هوادار تبريزی 
برای حمايت تيم فوتبال تراكتورسازی حضور داشتند و با 
گفتن نام تراختور به شدت اين تيم را تشويق كردند. قبل 
از آغاز مسابقه، ليدرهای سپاهان كار جالبی انجام دادند و با 

گل و شيرينی از اين ميهمانان تبريزی استقبال كردند.

مهدی رحمتی دروازه بان س��پاهان پس 
از ب��ازی س��پاهان مقابل تراكتورس��ازی 
اصفهان را ترک كرد تا به اردوی تيم ملی 
اميد برای رقابت های آسيايی گوانگجو 

بپيوندد.  
رحمت��ی در گفتگو با ايمن��ا در ارتباط با 
ديدار تيمش مقابل تراكتورسازی گفت: 

بازی سختی بود. 
ما در نيمه اول س��وار بر بازی بوديم اما 
در نيم��ه دوم تراكتور م��ا را  اذيت كرد. 
خدا را ش��كر كه موفق ش��ديم بازی را 
ببريم و برای ما مهم نيس��ت كه به صدر 

نزديک شده ايم. 
ما بازی به بازی پيش می رويم و هدفمان 
در هر مس��ابقه فقط پيروزی است. فكر 
می كنم با اي��ن رون��د می توانيم موفق 

شويم. 
ك��ه  خوب��ی  روز  م��ورد  در  رحمت��ی 
 پش��ت س��ر گذاش��ت و واكن��ش های 

ف��وق العاده ای كه نش��ان داد نيز گفت: 
خيلی خوش��حالم ك��ه در موفقيت تيمم 
س��همی داش��تم. به هر حال خوشبختانه 
بر روی چند صحنه موفق ش��دم دروازه 
را نج��ات ده��م ول��ی از كار دفاع��ی 
 خ��وب بچه ه��ا در اين بازی ه��م نبايد 

گذشت.
رحمت��ی در م��ورد گل بدی ه��م كه در 
ديدار با مس دريافت كرد، اظهار داشت: 
م��ن معتق��دم ب��ر روی آن گل فقط من 
 مقصر بودم و احسان و سيد جالل نقشی 

نداشتند. 
نباي��د هر توپی كه از دفاع رد می ش��ود 
وارد دروازه شود. البته من قبل از بازی از 
ناحيه زانو مصدوميت داشتم و در صحنه 
قب��ل از دريافت گل به خاطر واكنش��ی 
 ك��ه داش��تم مصدوميت زانويم تش��ديد 

شد. 
من روی ش��وت ف��راز فاطم��ی تمركز 

نداش��تم. رحمتی كه سه ش��نبه همراه با 
تيم اميد راهی گوانگجو می ش��ود راجع 
به اين بازی ها گف��ت: اميدواری ما اين 
است كه باعث س��ربلندی ايران اسالمی 

شويم. 
پيروانی ب��ا جوان ها خيل��ی خوب كار 
می كند و من هم تمام تالشم را می كنم 
ك��ه بتوانم ب��ه موفقيت تي��م اميد كمک 

كنم.
رحمت��ی در پاي��ان راج��ع ب��ه تعطيلی 
ديدارهای سپاهان و س��نگربان دوم اين 
تي��م هم گف��ت: بازی های س��پاهان كه 
گويا ب��ه تعويق خواهد افت��اد ولی حتی 
اگر به تعويق هم نيفتد من معتقدم محمد 
سواری ويژگی های يک سنگربان بزرگ 

را داراست. 
س��واری تنها دروازه بانی اس��ت كه جام 
باشگاه های جهان را تجربه كرده است و 
اين می تواند نشان دهد كه او می تواند 

به خوب��ی از دروازه س��پاهان محافظت 
 كن��د. رحمتی هم چني��ن از تالش های 
دكتر ن��وروزی، كيهان��ی و به خصوص 
دكتر يوس��ف زاده تقدير و تش��كر كرد 
ك��ه او را در طی چند هفته اخير و برای 
حضور در رقاب��ت های مختلف در مرز 
آمادگی مطلوب نگه داشته اند و با تالش 
های آنها مصدوميت جزيی پايش به كلی 

برطرف شده است.

روی گل بازی مس فقط من مقصر بودم
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مرکزی، طبقه اول
یک شنبه 9 آبان 1389/ 23 ذالقعده1431/ شماره Sunday 31 October 2010       383)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

حضرت زهرا)س(:
بهترین شما کسی است که در 
برخورد با مردم 
نرم تر و مهربان تر باشد و 
ارزشمندترین مردم کسانی 
هستند که با همسرانشان 
مهربان و بخشنده اند. 

معتقد  مازندران  استانداری  معاون 
و  فرهنگی  مسائل  به  توجه  است: 
اجتماعی بر عهده فيلمسازان و هنرمندان 
است. اما امروز متأسفانه حمايت اصولی 
از هنرمندان صورت نمی گيرد و هنرمندان 
بيشتر اوقات در بروكراسی اداری معطل 
ششمين  اختتاميه  مراسم  می شوند. 
جشنواره فيلم »وارش« چهارشنبه 5 آبان 
فيلم  جشنواره  دايمی  دبيرخانه  محل  در 
ميراعاليی  احمد  سيد  حضور  با  وارش 
)مديرعامل بنياد سينمای فارابی(، استاندار 
مازندران و جمعی از مديران و مسئوالن 
برگزار  بابل  مازندران و شهرستان  استان 

شد. 
به گزارش ايلنا، س��يد احمد ميراعاليی با 
اشاره به برگزاری خوب ششمين جشنواره 
فيلم وارش گفت: از مهم ترين نكات اين 
جشنواره اين است كه اين جشنواره بومی 

است و بايد به آن توجه كرد. 
وی با اش��اره به بحث تهاج��م فرهنگی 
گفت: امروز دش��من هوي��ت ما را هدف 
گرفته اس��ت و اگ��ر ما هوي��ت خود را 
ببازي��م، دش��من جن��گ را برده اس��ت. 
برگ��زاری چني��ن جش��نواره هايی باعث 
می ش��ود تا ما به هويت خود بيشتر توجه 
كنيم. ميراعاليی با مقايس��ه هش��ت سال 
دفاع مقدس و جنگ نرم گفت: امروز در 
جنگ نرم دشمن سعی دارد تا جوان های 
م��ا را مورد هدف قرار دهد و هر روز نيز 
كار س��خت تر می ش��ود. راه مقابله با اين 
جنگ نرم اين اس��ت كه ما دانش خود را 
باال ببريم. ميراعاليی با اشاره به وضعيت 
سينمای ايران در جهان گفت: سالم ترين 
تفكر در س��ينما، تفكر ايرانی است و اين 

را ميهمانان خارجی نيز اذعان كرده اند. 
داد: جاي��زه دادن و جاي��زه  ادام��ه  وی 
گرفتن در يک جش��نواره مالک بد بودن 
يا خوب بودن فيلم نيست. بلكه همين كه 
يک فيلمس��از در نظام جمهوری اسالمی 
اثرش در جش��نواره حضور دارد، برای او 

موفقيت آميز است. 
طائرپور )دبير جشنواره( با اشاره به روند 

برگزاری شش��مين دوره جش��نواره فيلم 
وارش گفت: 863 فيلم از 554 فيلمس��از 

به جشنواره رسيده است كه 
357 فيلم داستانی، 254 فيلم 
پويانمايی  فيلم  مستند، 105 
و 82 فيلم تجربی و 29 فيلم 
در بخش مازندران شناسی و 
36 فيلم ني��ز در بخش ويژه 
شركت كردند. پس از 9 روز 
بازبينی، 105 فيلم از مجموع 
كل آث��ار انتخاب ش��د و به 

بخش مسابقه راه يافتند. 
ش��هرهای  داد:  ادام��ه  وی 
ته��ران، مازن��دران و اروميه 
ب��ه  را  فيلم ه��ا  بيش��ترين 

جشنواره ارسال كرده اند. 
ابراهيمی )معاون سياس��ی � 
مازندران(  استانداری  امنيتی 
ني��ز با اب��راز خش��نودی از 
اي��ن جش��نواره  برگ��زاری 
گفت: امي��دوارم از تضارب 

آرا، افكار و س��وژه های جديد و بديع كه 

توس��ط فيلمسازان به مرحله توليد رسيد، 
به يک جمع بندی خوب برسيم. وی ادامه 
داد: آنچ��ه ك��ه ام��روز بايد 
توسط دبيرخانه اين جشنواره 
انجام ش��ود، اين اس��ت كه 
آسيب شناس��ی  ي��ک  باي��د 
و  برگ��زاری  چگونگ��ی   از 
هم چنين وضعيت توليدات 
اين جش��نواره صورت گيرد 
و باي��د توليدات به س��متی 
رود ك��ه قابلي��ت پخش در 
ش��بكه های ملی و اس��تانی 
فراه��م ش��ود و ه��م چنين 
به صورت هدفمند  هزينه ها 
ابراهيم��ی ش��ود.   ص��رف 
افزود: متأس��فانه جش��نواره 
هنوز در ساختار سنتی خود 
باقی مانده است و بايد يک 
ساختارش��كنی در چگونگی 
زيرا  گي��رد،  اجرا ص��ورت 
وجود  جذاب��ی  س��وژه های 

دارد كه می توان به آنها توجه كرد. 

ابراهيمی با اش��اره به وضعيت موس��يقی 
در اس��تان مازندران گفت: نگاه سليقه ای 
در زمينه مديريت هنری به كش��ور ضربه 
می زن��د در حال��ی كه ما بايد به س��متی 
بروي��م كه آث��ار خوبی تولي��د كنيم. اگر 
در حوزه موس��يقی س��نتی برخوردهای 
ما باعث تعطيلی ش��ود، زمينه ای برای به 
وجود آم��دن موس��يقی های زيرزمينی و 
تقويت آن می شود. مديركل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان مازندران نيز ضمن 
تقدير از برگزاری جش��نواره فيلم وارش 
گفت: رس��الت ما اين اس��ت كه فرهنگ 
انديشه اس��المی را بس��ط بدهيم. امروز 
بايد تهديدها را بشناس��يم، زيرا تهديدها 
در ح��وزه فرهن��گ آن قدر عميق ش��ده 
اس��ت كه به فرموده رهب��ر معظم انقالب 
 امروز م��ا با يک نات��وی فرهنگی مواجه 

هستيم. 
وی ادامه داد: امروز س��خن از جنگ نرم 
است و هر كسی بايد در برابر اين تهديد 
با اس��تفاده از زبان قلم و هنر ايس��تادگی 

كند. 
هم چنين رمضان شجاعی )نماينده مردم 
شهرستان بابل( در مجلس شورای اسالمی 
و عضو كميس��يون فرهنگی مجلس، طی 
س��خنانی با اش��اره به لزوم توجه به فيلم 
كوتاه گفت: فيلم كوتاه از لحاظ آموزشی 
و خالقيت س��ازی دارای ارزش اس��ت، 
س��اخت يک فيلم در هيچ ساخت اداری 
نمی گنج��د و اين قدرت قلم و انديش��ه 
و تفكر يک نويس��نده است كه مخاطب 
را همراه می كن��د در اين ميان فيلم كوتاه 
می تواند در جايگاه خود مخاطبان خوبی 

را همراه سازد. 
وی ادام��ه داد: فعاليت فيلمس��ازان كوتاه 
س��خت تر از فيلمس��ازان بلند است زيرا 
آنه��ا بايد با ايج��از و كم گويی، مخاطب 
را ب��ا خود همراه كنند و اين كار بس��يار 
ارزش دارد و به نظر من تالشگران عرصه 
فيلم كوتاه، هنرمندان واقعی هس��تند. در 
اين مراسم دبيرخانه دايمی جشنواره فيلم 

وارش در شهرستان بابل ثبت شد.

میر اعالیي: 

سالم ترین تفکر در سینما، تفکر ایراني است 

رئي��س س��ازمان اس��ناد و كتابخان��ه مل��ی 
 اي��ران گف��ت: افزاي��ش ام��كان اس��تفاده و 
بهره ب��رداری از منابع اي��ن كتابخانه، هم به 
لح��اظ حجم روزها و س��اعات كاری و هم 
به لحاظ استفاده از فن آوری های جديد، از 

سياست های اصلی اين سازمان است. 
عل��ی اكب��ر اش��عری در بازدي��د از غرف��ه 
خبرگزاری جمهوری اس��المی در نمايشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با ايرنا، 
در مورد اقدام های كتابخانه ملی در راستای 
افزايش س��رانه مطالعاتی اظهار داش��ت: اين 
س��ازمان در همين راس��تا اقدام ب��ه افزايش 
س��اعات كار خود كرده و فقط سه روز سال 
را تعطيل است. وی افزود: كارمندان كتابخانه 
ملی از مجموع 365 روز س��ال، 362 روز را 
در سازمان به كار مشغولند، در نيمه نخست 
س��ال از ساعت هشت صبح تا 22 و در نيمه 
دوم س��ال نيز از هش��ت صبح تا 21 شب را 
صرف خدمت به ه��م وطنان می كنند. وی 
افزود: هم چنين تس��هيالت ويژه ای نيز در 
كتابخانه ملی برای مراجعان فراهم ش��ده تا 
مخاطبان س��ازمان با فراغی آس��وده و بدون 
هر گونه استرس بتوانند به كارهای مطالعاتی 
و تحقيقاتی بپردازند. مش��اور رئيس جمهور 
 گف��ت: يكی ديگ��ر از اقدام های س��ازمان، 
راه اندازی كتابخانه عمومی در حوزه كودكان، 
نوجوانان و بزرگس��االن است، به طوری كه 
آثار را به صورت تمام متن از طريق اينترنت 
در اختي��ار مخاطبان قرار می دهد. اش��عری 
خاطرنش��ان كرد كه ب��رای افزايش س��رانه 
مطالعات��ی و عالقه مندی ك��ودكان به كتاب 
و كتابخوان��ی، باي��د كار علم��ی و فرهنگی 
از س��نين كودكی و با هم��كاری آموزش و 

پرورش صورت گيرد. 
وی توضيح داد : نقش مدرس��ه های ابتدايی 
در اين مي��ان از ديگر بخش ه��ا پررنگ تر 
اس��ت و بايد ب��ا افزاي��ش كتابخانه ها و به 
كارگي��ری كتاب��داران متخص��ص اين مهم 
صورت گيرد. هفدهمين نمايشگاه مطبوعات 
و خبرگزاری ه��ا تا دهم آب��ان ماه در محل 

مصالی تهران ادامه دارد. 

اشعري: 
امکان استفاده از منابع 
کتابخانه ملي افزایش 

مي یابد 

روزی بود...

تبليغ��ات  مبلغ��ان  ام��ور  كارش��ناس 
بختي��اری  و  چهارمح��ال   اس��المی 
گفت: شش نشريه هسته فرهنگی جوان 
از اين اس��تان به جش��نواره كش��وری 
 نش��ريه های هس��ته فرهنگی جوان راه 

يافتند.  
عبدالحسين زمان پور در گفتگو با فارس 
در ش��هركرد، با اعالم اين مطلب اظهار 
داش��ت: از 35 نشريه ش��ركت كننده در 
جش��نواره استانی هس��ته های فرهنگی 
جوان، پس از بررس��ی نشريه ها هشت 
نشريه به عنوان نشريه های برتر شناخته 

شدند. 
وی افزود: بر همين اساس شش نشريه 
به مرحله كشوری راه يافتند و دو نشريه 

در سطح استان تشويق می شوند. 
كارشناس امور مبلغان تبليغات اسالمی 
چهارمح��ال و بختي��اری، با اش��اره به 
نشريه های راه يافته به مرحله كشوری 
گفت: ش��الوده نگارش از نافچ، زيارت 
مطه��ر از بروج��ن، به س��وی ظهور از 
ش��هركرد، منشور س��عادت از فارسان، 
ام ابيها از فارس��ان و مرگ از ش��هركرد، 
 نش��ريه های راه يافت��ه ب��ه جش��نواره 
نش��ريه ه��ای هس��ته فرهنگ��ی جوان 
هستند. كارشناس امور مبلغان تبليغات 
اس��المی چهارمحال و بختياری گفت: 
از نش��ريه های حج��اب از كوهرنگ و 

دريای س��رخ از بروجن در سطح استان 
تقدير می شود. 

به گفته وی، زمان برگزاری جش��نواره 
فرهنگی  نش��ريه های هس��ته  كشوری 
جوان، فصل زمس��تان و محل برگزاری 

آن استان مازندران است. 
وی هم چنين گفت: در فصل تابس��تان 
89، تع��داد 35 پايگاه هس��ته فرهنگی 
جوان در س��طح استان فعاليت فرهنگی 
انج��ام می دادن��د كه هر پاي��گاه با يک 
 نش��ريه در جش��نواره اس��تانی شركت 
ك��رد. زمان پ��ور در ادام��ه ب��ا تأكيد بر 
اينكه س��خنان و فرمايش های رهبری 
سرمايه ای ارزش��مند است كه می تواند 
بهترين دس��تمايه برای هس��ته فرهنگی 
جوان��ان باش��د، اف��زود: فرمايش های 
رهب��ری بهترين مبحث برای بخش های 
فرهنگی، جريان شناسی سياسی و دينی 
و چگونگ��ی برخورد با اي��ن جريان ها 
اس��ت كه می ت��وان با اس��تفاده از آن ها 
 از معرف��ت فرمايش ه��ای رهبری آگاه 

شد. 
وی با اش��اره به اينكه اوق��ات فراغت 
می توان��د فرصت ها را زن��ده كند بيان 
داش��ت: با زنده ش��دن فرصت ها نه  تنها 
فرد به خود كم��ک كرده بلكه می تواند 
در اي��ن زمينه برای جامع��ه هم ارزنده 

واقع شود.

کارشناس تبلیغات اسالمي چهارمحال و بختیاري خبر داد:
راهیابي 6 نشریه چهارمحال  و  بختیاري 

به جشنواره هسته هاي فرهنگي

یاد یاران یاد باد

مدیر امور تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

ارائه الگوهای اسالمی سالم و حالل تفریحی، هدف بزرگ شهرداری اصفهان
زاینده رود

فرهنگی  سازمان  تفريح  امور  )مدير  فر  ستوده  امير 
در  خبرنگاران  جمع  در  اصفهان(  شهرداری  تفريحی 
برنامه خالقانه  باغ تجربه اصفهان گفت: در كشور  محل 
الگوهای  برای  دقيقی  پژوهشی  و  علمی  شده  تعريف  و 
كه  نداشت  وجود  سالم  تفريح  و  حالل  لذت  اسالمی 
تحقيق ها  با  اخير  سال های  در  اصفهان  شهرداری 
به  خالقانه  ديدی  از  استفاده  و  زياد  پژوهش های  و 
اين  در  مبتكرانه  ريزی های  برنامه  و  تعريف ها  ايجاد 
اسالمی  الگوسازی  دستاوردهای  كه  زد  دست  خصوص 
مراكز  در  اصفهان  شهرداری  تفريحی،  حالل  و  سالم 
مشهود شهرداری  تفريحی  فرهنگی  سازمان   فرهنگی 

 است.
شهرداری  تفريحی  فرهنگی  سازمان  تفريحی  امور  مدير 
روايات،  و  مختلف  احاديث  به  توجه  با  افزود:  اصفهان 
تفريح های سالم و حالل در تفسير هدف های اين سازمان 
قرار گرفت و دو هدف بهبود فرهنگ اوقات فراغت جهت 
افزايش نشاط در شهروندان و برگزاری برنامه های مختلف 
آشنايی  برای  سالم  الگوهای  ارائه  و  نشاطی  و  تفريحی 
بر  راستا  اين  در  قرار گرفته كه  كار  شهروندان، سرلوحه 
خانواده ها  بازتعريف  برای  تفكری  شرايط  ايجاد  روی 
آمدن  پايين  و  خانواده  فرهنگ  سبد  در  سالم  تفريح  از 

اجرا  برنامه های جامعی تدوين و  افسردگی در جامعه،   سطح 
شد.

هدف های  از  متنوع  فضاهای  ایجاد  و  محوری   محله 
سال 89

شدن  كشيده  و  محوری  محله  هدف  دو  فر،  ستوده  امير 
فعاليت های فرهنگی و تفريحی به منطقه های محروم و استفاده 
همگان از خدمات و هم چنين ايجاد فضاهای متنوع فرهنگی 
در  برنامه های سال 89  و  از هدف ها  را  استفاده عموم  برای 
و  كرد  توصيف  اصفهان  شهرداری  تفريحی  فرهنگی  سازمان 
مكان های  سنی،  موضوع  و  محوری  مخاطب  براساس  افزود: 

تفريحی مختلفی ايجاد شده است. 
مركز  اولين  كه  فردوسی(  )پل  كودكان  بازی  جزيره  در 

و  است  خاورميانه  قولی  به  و  ايران  در  كودكان  بازتخصصی 
هدايت  كودكان  بازی های  قوی  علمی  شورای  يک  توسط 
می شود؛ ابزار ترقی و رشد ايشان با غرفه های مختلف تدارک 

ديده شده است. 
در اين جزيره بازی ساحلی، هر بازی دارای پشتوانه علمی و 
رشد عاطفی و حركتی است و در كنار آن والدين نيز در مورد 
عواطف و احتياجات الزمه تفريحی كودكان، آموزش می بينند. 
مدير امور تفريحی سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان، 
ضمن بيان اين نكته كه بازی شيواترين وسيله برای خود و ترقی 
در كودكان است، جزيره بازی اصفهان را تخصصی ترين مركز 

بازی كودكان در كشور خواند.
باغ های بانوان، طرحی برای نشاط بنیان خانواده

مدير امور تفريحی سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان، 

از هدف های روشن اين سازمان ايجاد نشاط در خانواده ها را 
متذكر شد و ابراز داشت: مادران و بانوان بنيان اصلی خانواده 
نشاط  قطع  طور  به  نباشد  تفريح  ايشان  برای  اگر  و  هستند 
خانواده متزلزل می شود كه در همين راستا باغ های بانوان به 
طور تخصصی در اصفهان ايجاد شد و هم اكنون باغ های بانوان 
نيز  صفه  و  ناژوان  بانوان  باغ  اصفهان(،  )خانه  نوش   سيمين، 
راه اندازی شده و با امكانات ويژه و محيطی دلپذير و اختصاصی 
به  آرام  و  امن  محيطی  در  تا  می باشد  عزيز  بانوان  اختيار  در 

تفريح و فراغت بپردازند.
امير ستوده فر تصريح كرد: مراكز عمومی تفريحی در اصفهان 
سطح  پارک های  جز  به  اكنون  هم  و  شدند  ساماندهی  نيز 
كوه  فدک،  باغ  همچون  بزرگی  عمومی  تفرجگاه های  شهر، 
با برنامه ريزی كامل فرهنگی تفريحی در كنار  صفه و ناژوان 

با برنامه های متنوع  باغ های تجربه، باغ نور و باغ جوانان 
چون  هايی  سرفصل  و  قصه  شهر  كودكان،  جنگ  همچون 
 جشنواره های گردشگری و همايش در خدمت شهروندان 

است.
وی در ادامه گفت: مراكزی همچون باغ فدک به عنوان يک 
را  خوبی  امنيت  و  رسالت  خاص،  برنامه های  با  پتانسيل 
برای خانواده ها در اعياد و تعطيالت ايجاد كرده و ميانگين 

استفاده مردم از اين مكان ها مطلوب بوده است.
مراکز  جشن های  در  نفر  هزار   200 از  بیش  شرکت 

تفریحی اصفهان
شهرداری  تفريحی  فرهنگی  سازمان  تفريحی  امور  مدير 
اصفهان، ميانگين حضور 7 هزار نفر در هر يک از برنامه های 
شروعی  را  و...  فدک  باغ  صفه،  كوه  جشن های  و  شاد 
بی نظير همراه با امنيت كامل در برگزاری مراسم های شاد 
مذهبی برای شهروندان توصيف كرد و از شركت 97 هزار 
نفر در برنامه های جشن اعياد صفه و نيز 84 هزار نفر در 
مراسم های باغ ناژوان و شركت 21 هزار نفر در جشن های 

باغ فدک خبر داد. 
امير ستوده فر افزود: شادی آفرينی و هويت آفرينی در اعياد 
مذهبی همواره مورد نظر بوده است و با نگاهی محله محور 
در محله های بابوكان، قائميه، پارک گل محمدی ملک شهر، 
مارچين و عاشق آباد، برنامه های سالم فرهنگی و مذهبی در 
اعياد برگزار شده است. وی ساير برنامه های مديريت تفريحی 

سازمان را در موردهای زير برشمرد:
و  اخير  جشنواره  در  عكس  هزار  ده  از  بيش  دادن  شركت   

نمايش آنها در موزه هنرهای معاصر
 برگزاری جشنواره تئاتر طنز و پانتوميم كه در آينده نيز تداوم 

خواهد داشت
 برنام��ه های فرهن�گ��ی و نش��س�ت های خان��وادگ�ی در 

فرهنگسراها
 مسابقه ه���ای مختلف تفريحی مثل م���اهيگيری با دست، 

هفت سنگ و... به صورت خانوادگی 
 انجام بيش از 20 مورد جشن بزرگ و فراگير در سطح شهر 

در عيدهای مختلف

جایزه دادن و 
جایزه گرفتن در 

یک جشنواره مالک 
بد بودن یا خوب 

بودن فیلم نیست. 
بلکه همین که یک 
فیلمساز در نظام 
جمهوری اسالمی 

اثرش در جشنواره 
حضور دارد، برای او 
موفقیت آمیز است 
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