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با نوسان قیمت سكه و طال؛
مصنوعات طال در جايگاه نخست صادرات 
اصفهان قرار گرفت

تا پايان امسال صورت مي گیرد؛
نصب 12 سامانه  پرداخت الكترونيكي صدقات 
در چهارمحال و بختياري 

رئيس دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري 
نام در طرح پزشك خانواده  گفت: مهلت ثبت 
تا پايان آبان ماه جاري در اين استان تمديد شد. 
فارس در شهركرد ،  با  ايماني« در گفتگو  »رضا 
اظهار داشت: با توجه به استقبال از برنامه و به 
منظور رفاه حال مردم، مهلت ثبت نام در برنامه 
تمديد  جاري  آبان ماه  پايان  تا  خانواده  پزشك 

شد. 
ساكن  شهروندان  اساس  برهمين  افزود:  وي 
و  لردگان  فارسان،  بروجن،  شهرستان هاي  در 
آبان  پايان  تا  هفشجان  و  فرخشهر  شهرهاي 
بهداشتي،  مراكز  به  مراجعه  با  دارند  فرصت 
درماني و پايگاه هاي بهداشت شهر خود، نسبت 
به ثبت نام در برنامه پزشك خانواده اقدام و از 

مزاياي آن بهره مند شوند. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري 
خانواده  پزشك  طرح  اكنون  هم  اينكه  بيان  با 
نفر  هزار   20 زير  شهرهاي  و  روستاها  در 
برهمين  افزود:  اجراست،  حال  در  جمعيت 
اساس در برنامه پنجم توسعه كشور، اين طرح 
در  جمعيت  نفر  هزار   50 تا   20 شهرهاي  در 
اجراي  وي  مي شود.  اجرايي  نزديك  آينده اي 
از مهم ترين  را  افراد جامعه  عدالت در سالمت 
اين  گفت:  و  برشمرد  طرح  اين  های  ويژگی 
كليدي ترين  و  محوري ترين  از  يكي  طرح 
محسوب  كشور  در  سالمت  نظام   برنامه هاي 

مي شود.
تقدم  درمان،  هزينه  كاهش  افزود:  ايماني   
به  بيماران  مداوم  مراجعه  درمان،  بر  پيشگيري 
پزشكان متخصص، ارتقاي سطح سالمت بيماران، 
كيفيت  افزايش  سالمت،  در  عدالت  اجراي 
خدمات و تسهيالت به افراد جامعه، از مهم ترين 
 رويكرد اجراي طرح پزشك خانواده محسوب 

مي شود. 

مدي��ركل راه و ترابری اس��تان 
 اصفه��ان ب��ا اعالم شناس��ايی
 90 نقط��ه پرحادثه در اس��تان 
 گفت: ت��ا پايان س��ال جاری، 
59 نقطه حادث��ه خيز اصالح 
خواهد شد. به گزارش موج از 

اصفهان، »هوشنگ عشايری« در ادامه نشست خبری خود گفت...
شهرستان/ صفحه4

مديرعامل ش��ركت مخابرات 
استان اصفهان گفت: به منظور 
كاهش تردد خودروها و آلودگي 
ه��وا، اتوبان هاي فيبر نوري در 
راه اندازي شده  استان اصفهان 
اس��ت. س��يد فاضل زماني در 

گفتگو با فارس در اصفهان، با بيان اينكه با تشكيل ستاد... 
سراسری/ صفحه2

مديرکل راه و ترابري استان اصفهان:
 90 درصد تلفات با کنترل هوشمند 

کاهش خواهد يافت 

به منظور کاهش تردد خودروها؛
راه اندازی اتوبان هاي فيبر نوري 

در اصفهان
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در چهار محال و بختیاري؛ 
تمديد مهلت ثبت نام طرح 

پزشك خانواده 
تا پايان آبان  

وزير آموزش و پرورش در اصفهان اعالم کرد:

جوانان ايران در دنيا  پرآوازه هستند

 نم����ايش��گاه جه�������اد 
هم��ه  رس����انی  خ��دمت 
دس��تاوردهای عم�����ران و 
شه��رسازی چند سال اخير 
ش��ه��رداری را اگ�رچ��ه در 
ابع��ادی ك���وچك ت��ر و به 

روايت عكس، م��اكت، شبيه سازی و فيلم اما به يكباره در معرض 
ديد بينندگان و بازديدكنندگان قرار می دهد تا مرارت ها...

صفحه آخر/ صفحه8

سيری در عملكردها و دستاوردهای 
شهرداری اصفهان

صفحه 2
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آگهی مزايده عمومی
نوبت دوم

استناد مجوز شماره  به  تفريحی شهرداری شاهین شهر  رفاهی  سازمان 
4360/ر.س مورخ 89/7/13 هیأت مديره محترم سازمان در نظر دارد 
سالن تیراندازی ورزشگاه تختی را از طريق مزايده به افراد واجد شرايط 
واگذار نمايد. متقاضیان می بايستی تا روز دوشنبه مورخ 89/8/24 جهت 
اداری روز سه  تا آخر وقت  امور قراردادها و  به  دريافت اسناد مزايده 
شنبه مورخ 89/8/25 جهت تحويل اسناد مزايده به دبیرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است.

شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضای تبلیغاتی و اداره 
ايستگاه های دوچرخه شهر اصفهان را اعم از نگهداری و تعمیرات دوچرخه 
های موجود در آن و همچنین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز را به بخش 
خصوصی واگذار نمايد؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت به عمل 
می آيد تا جهت دريافت مشخصات ايستگاهها و شرايط عمومی واگذاری 
پل  محل  به  اداری  ساعات  در  لغايت 89/8/30  تاريخ 89/8/15  از 
چمران - ابتدای اتوبان چمران - جنب ساختمان نظام مهندسی - معاونت 

حمل و نقل و ترافیک - طبقه دوم - واحد آموزش مراجعه نمايند.

روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر

شهرداری اصفهان

فراخوان عمومی 

)نوبت اول(
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قدرت های بزرگ از صدور قطعنامه به 
عنوان سالحی برای سلب حقوق ديگر 
كشورها استفاده می كنند. پايگاه اينترنتی 
روزنامه الق��دس العربی در مقاله ای به 
قلم محمد صادق الحس��ينی با حمايت 
از تش��كيل گروه های مقاومت مردمی 
برای احي��ای حقوق ملت ها نوش��ت: 
غرب متمدن به وي��ژه طرف امريكايی، 
م��ا را مواخذه می كند كه در چارچوب 
دفاع از خودمان و در كش��ورهايمان كه 
تحت اشغال قراردارند گروه های مسلح 
تش��كيل داديم. آنها با اين دس��تاويز كه 
اين گروه ها خارج از چارچوب ارتش 
رس��می قرار دارند معتقدند ما از دولت 
خودمان خروج و تصميم صلح و جنگ 
را از دولت س��لب كرديم. فرض بر اين 
است كه اين امر )مسأله دفاع ( به ارتش 
رسمی مربوط اس��ت در نتيجه آنها اين 
نيروه��ای دف��اع مدنی را ش��به نظاميان 
خارج از قان��ون می دانند و همواره در 
ماش��ين تبليغاتی خود هشدار می دهند 
اي��ن گروه ه��ا ب��ر ای صل��ح و امنيت 
منطق��ه ای و بي��ن الملل��ی خطرناكند. 
نويس��نده مقاله می افزاي��د: ما در مقابل 
اين تحرک مردمی س��ازماندهی ش��ده 
را مقاومت می ناميم و آن را براس��اس 
ع��رف، قانون ه��ای زمينی و آس��مانی 
امری مش��روع می داني��م و وجود اين 
گروه ها هيچ منافاتی با مأموريت ارتش 
ندارد. براس��اس قانون اساس��ی امريكا، 
تشكيل شبه نظاميان در دو حالت قانونی 

است. نخس��ت زمانی كه امنيت كشور 
در خطر می افتد به تش��كيل گروه های 
مسلح )ش��به نظامی( متوسل می شوند 
تا به ارتش رس��می كمك كنند. دوم در 
زمانی ك��ه حكومت به نظام ديكتاتوری 
تبديل می شود و در اين زمان به چنين 
گزينه ای متوسل می شوند تا دموكراسی 
را به كشور بازگردانند. در ادامه اين مقاله 
آمده اس��ت فراتر از اين غرب از سالح 
خطرناک تری استفاده می كند كه همان 
 متوسل ش��دن به س��الح قطعنامه های 
بين المللی اس��ت. اين در حالی بود كه 
آنان با همين س��الح خطرناک در لحظه 
غفل��ت ملت ها و حكام ما و با يك هم 
دستی مش��كوک، مهم ترين منطقه ژئو 
پلتيك و ژئو اس��تراتژيك يعنی فلسطين 
را از م��ا گرفتند. آيا اين امر با اس��تفاده 
المللی  از س��الح قطعنامه ه��ای بي��ن 
ظالمانه و اجحاف آميز انجام نش��د. آيا 
چنين اقدام مشابهی پس از پايان جنگ 
جهانی اول انجام نش��د و سرزمين های 
عربی تكه تكه نشد؟ در ادامه اين مقاله 
آمده است از هر انسان شريفی در جهان 
می پرس��يم كدام س��الح برای امنيت و 
صل��ح بي��ن المللی خطرناک تر اس��ت 
س��الح مقاومت كه س��الح گروه های 
مردم��ی برای كس��ب آزادی ها، حقوق 
و استقالل است يا سالح قطعنامه های 
 بي��ن الملل��ی ك��ه ب��ه شمش��ير طغيان 
بين المللی تبديل ش��ده تا ملت ها را از 

نقشه ها محو كند؟

فرمان��دار شهرس��تان ري گف��ت: بيش 
از 12 ه��زار نف��ر در اي��ن شهرس��تان 
متقاض��ي مس��كن مه��ر هس��تند و اگر 
مردم پيش��رفت اجرايي اي��ن پروژه را 
 مشاهده كنند اس��تقبال بيشتري صورت 

مي گيرد. 
به گ��زارش ف��ارس از جنوب اس��تان 
ته��ران، جعف��ر فرجي در مراس��م آغاز 
عمليات اجرايي س��اخت 6 هزار واحد 
 مسكوني مسكن مهر در شهر ري اظهار 
داش��ت: پروژه مس��كن مهر در ارتباط 
ب��ا مكان يابي و مرحله ه��ای ابتدايي تا 
مرحله اجرا داراي پيچيدگي هايي است 
ام��ا در مرحل��ه اج��را پيچيدگي وجود 

ندارد. 
فرمان��دار شهرس��تان ري در ارتب��اط با 

چگونگ��ی اج��راي پروژه مس��كن مهر 
در شهرس��تان ري گف��ت: پيمان��كاران 
خوبي براي اجراي پروژه مس��كن مهر 
شهرستان انتخاب شده اند و از اين پس 
با نظارت بنياد مس��كن انقالب اسالمي، 
فرمانداري شهرستان ري و شركت هاي 
تعاوني كار اجرايي آن به سرعت انجام 

مي شود. 
وي در ادام��ه خاطرنش��ان ك��رد: بيش 
در شهرس��تان ري  نف��ر  ه��زار  از 12 
 متقاضي مسكن مهر هستند و اگر مردم 
را  پ��روژه  اي��ن  اجراي��ي  پيش��رفت 
 مشاهده كنند اس��تقبال بيشتري صورت 
مي گي��رد و ب��ه همين دلي��ل پروژه هاي 
اح��داث  دس��ت  در  ني��ز   ديگ��ري 

است. 

اس��تان  گاز  ش��ركت  امدادگ��ر   225
 ته��ران با هدف اع��الم آمادگ��ي براي 
خدمات رساني مطلوب به مشتركان در 

زمستان امسال گرد هم آمدند. 
ب��ه گ��زارش م��وج، در نشس��تي كه به 
 همين منظور با حضور امدادگران مناطق 
ي��ازده گانه ش��ركت گاز اس��تان تهران 
برگ��زار ش��د، مديرعامل اين ش��ركت 
با تأكيد بر مس��ئوليت مه��م امدادگران 
ب��ه وي��ژه در فصل زمس��تان و وظايف 
 آنه��ا در زمان اج��راي قانون هدفمندي 
ياران��ه ه��ا گف��ت: نيروه��اي امدادگر 
 ب��ه منزل��ه ويتري��ن ش��ركت و نماينده 
از  هس��تند؛  گاز  صنع��ت  كاركن��ان 
اي��ن رو هن��گام مراجعه ب��ه در منازل 

مش��تركان مي بايس��ت ظاهري آراسته 
 و برخ��وردي شايس��ته با مردم داش��ته 

باشند. 
 يع�ق�وبعل����ي حس��ين ني��ا ب��ا بي��ان 
گس��تردگي دامنه فعالي��ت صنعت گاز 
تج��اري،  خانگ��ي،  ه��اي  بخ��ش  در 
صنعت��ي و نيروگاهي، هم چنين ش��مار 
مشتركان بهره مند از گازطبيعي، خدمت 
 در اي��ن كس��وت را عناي��ت خداون��د 

برشمرد. 
در همايش 225 نفره امدادگران شركت 
گاز اس��تان تهران، 30 نف��ر از نيروهاي 
امدادگ��ر منطقه های مختلف ش��ركت 
گاز اس��تان تهران لوح س��پاس دريافت 

كردند.

مديرعامل ش��ركت فاض��الب تهران از 
ص��دور تأييديه نهايي آغاز بهره برداري 
از دو واح��د تصفي��ه خان��ه فاض��الب 

جنوب تهران خبر داد. 
 ب��ه گ��زارش م��وج، اصغ��ر رياضت��ي
گفت: ش��ركت ILF به عنوان مش��اور 
اج��راي اي��ن پ��روژه، بهره ب��رداري از 
واحدهاي يك و 2 تصفيه   خانه فاضالب 

جنوب تهران را تأييد كرده است.
وي اظه��ار داش��ت: چه��ار واح��د از 
تصفيه  خان��ه فاضالب جن��وب تهران با 
اس��تفاده از تس��هيالت بانك جهاني در 
قالب ق��رارداد DBO در حال احداث 
است كه با برگزاري مناقصه بين المللي، 
ش��ركت واتك واباگ اتريش به همراه 
كنسرس��يوم ايراني س��راوان و توسار به 
عنوان پيمانكار و ش��ركت ILF اتريش 
ني��ز به عن��وان مش��اور ط��رح انتخاب 
شدند. رياضتي افزود: واحد اول و دوم 
اي��ن تصفيه  خانه در نيمه دوم س��ال 88 

به بهره برداري رس��يده بود اما براساس 
استانداردهاي بين المللي، حدود دو ماه 
پس از بهره برداري مقدماتي بايد گواهي 
 تكمي��ل توس��ط مش��اور ط��رح صادر 

شود. 
وي ادام��ه داد: پس از ص��دور گواهي 
تكمي��ل، مدت��ي نيز بهره ب��رداري طرح 
ب��ه عن��وان ضمان��ت )گارانت��ي( اجرا، 
زيرنظر مش��اور ادامه پيدا مي كند كه در 
صورت موفق بودن دوره ضمانت، تأييد 
 نهايي ب��راي بهره برداري واحدها صادر 

مي شود.
 مديرعامل شركت فاضالب تهران حجم 
پساب توليدي در هر واحد را 41 ميليون 
مترمكعب در سال عنوان كرد و افزود: با 
راه اندازي اين واحدها افزون بر پوشش 
جمعيتي مع��ادل يك ميليون و 50 هزار 
نفر، ساالنه 82 ميليون مترمكعب پساب 
به زمين هاي كش��اورزي ورامين و ري 

تزريق مي شود. 

 يادواره ش��هيد مه��رداد عزيزالهی و 
36 هزار ش��هيد دانش آموز سراس��ر 
كش��ور، با حضور وزي��ر آموزش و 
پرورش، فرمانده سپاه صاحب الزمان 
اس��تان اصفهان، مس��ئوالن استان و 
اداره های آم��وزش و پرورش، علما 
و روحانيون و جمع��ی از فرهنگيان 
و دان��ش آموزان در خيمه حس��ينی 
گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

در اين مراسم وزير آموزش و پرورش 
ضم��ن گراميداش��ت ي��اد و خاطره 
 ش��هدای انقالب اسالمی و معلمان و 
دانش آموزان شهيد گفت: خوشحالم 

ك��ه در جمع دان��ش آم��وزان اصفهانی، ش��هر 
ش��هيدان، ش��هر واليت و امامت و شهر فرهنگ 
و تمدن حضور پيدا كردم. از س��ويی ياد ش��هيد 
عزيزاله��ی ها، ش��هيد فهميده ها و ش��هيد بهنام 

محمدی ها را گرامی می داريم.
حاجی بابايی افزود: امروز هم زمان با س��الروز 
شهادت شهيد مهرداد عزيزالهی، كنگره 36 هزار 
ش��هيد دانش آموز سراس��ر كش��ور در اصفهان 
برگزار ش��ده است. اين بزرگداش��ت تنها برای 
شهيدان نيست بلكه برای ملت بزرگ ايران و به 

ويژه دانش آموزان است.
وی ضمن اشاره به حضور پرشور دانش آموزان 
ب��ا بصيرت، با ايمان و ب��ا تقوی در جبهه جنگ 
 در س��ال های دفاع مقدس، خاطرنشان كرد: اين 
دانش آموزان در مدت حضور در جبهه از بينش، 
آگاهی و تقوای وااليی برخوردار می ش��دند و 
ب��ه نوعی مديريت چند س��اله را در آنجا تجربه 

می كردند.
وزي��ر آم��وزش و پرورش رم��ز موفقيت دانش 
آموزان شهيد را در دو اصل تشريح كرد و گفت: 
اين شهيدان اصل پيروی از خدا را مد نظر داشتند 
چرا كه تبعيت از خدا پيروی از پيامبر و به دنبال 
آن تبعيت از امام و سپس تبعيت از جانشين امام 
يعنی ولی فقيه زمان اس��ت. به بيان ديگر پيروی 
از نائ��ب امام، رمز اول موفقيت اين ش��هدا بود. 
دومين اصلی كه س��بب موفقيت شهيدانی چون 
عزيزالهی ش��د، تقوا، ايمان و بصيرت اين افراد 
بود، چرا كه آنها در سايه اين صفات راه خود را 

انتخاب نمودند.
 حاجی باباي��ی خطاب به خانواده ش��هدا اعالم 
كرد: ش��ما بايد بدانيد كه فرزندانتان برای اين به 
شهادت رسيدند كه پرچم ايران در دنيا سرافراز 
باش��د قبل از اينكه عزيزالهی ه��ا، فهميده ها و 
محمدی ها ب��ه ش��هادت برس��ند، ابرقدرت ها 
اجازه رش��د جوانان ايران��ی را نمی دادند. حتی 
مانع حضور دانش آموزان ايرانی در صحنه های 
علمی بين المللی می ش��دند اما بعد از شهادت 
اين عزي��زان، دانش آم��وزان ايران��ی در دنيا با 
افتخ��ار حض��ور می يابند و بهتري��ن رتبه ها را 

كسب می كنند.
وی پرآوازه بودن جوانان ايرانی در دنيا را يكی از 
داليل دشمنی امريكا با ايران عنوان و خاطرنشان 
ك��رد: امريكا می گويد ك��ه جوانان امريكايی در 
دني��ا برترند اما ما معتقديم ك��ه جوان ايرانی در 
دنيا پرآوازه است و اين را حضور در جبهه های 
جنگ و مسابقه های علمی ثابت كرده است. ما 
می گوييم ايران بايد س��رافراز باش��د اما امريكا 
می گويد ما زير نظر آنها باشيم. شهيد عزيزالهی 

ثاب��ت كرد كه جوانان و نوجوانان ايرانی زير بار 
زور نمی روند.

وزير آموزش و پرورش حفاظت از واليت فقيه 
 را تأكي��د همه ش��هدا به ملت عن��وان و تصريح 
كرد: همه دانش آموزان ش��هيد اهل ايمان و تقوا 
بودند. از آنجا كه نش��انه مسلمان بودن خواندن 
نماز است همه شهدا به اين مهم سفارش كردند. 
پس شما دانش آموزان هم نبايد نماز را فراموش 
كني��د. ت��الش و خ��وب درس خوان��دن ديگر 

سفارش شهدا به شما دانش آموزان است.
حاجی بابايی افزود: شما دانش آموزان در رديف 
 ش��هيد عزيزالهی و فهميده ها هس��تيد. حضور 
دانش آموزان قمی برای استقبال از رهبر انقالب، 
بيانگر اين مطلب است و اگر رهبر كبير انقالب 
در اصفه��ان حضور يابند اي��ن صحنه نيز تكرار 

خواهد شد.
 وی ضم��ن تش��كر از معلمان به جه��ت اينكه 
دانش آموزان را در مس��ير تقوا و ايمان كه مسير 
ش��هدا هم بوده اس��ت قرار می دهن��د گفت: به 
لطف خ��دا راه ش��هيدان در كش��ور از هر روز 

نورانی تر اس��ت. امروز ايران داعيه مديريت بر 
جه��ان را دارد و در ت��وازن منطقه ای و جهانی 
حضور يافته است. اين افتخار از آن ملت ايران و 
ش��هيدان است. اگر ملت ايران به وجود شهيدان 
افتخ��ار می كن��د و اصفهان به 24 هزار ش��هيد 
می بالد؛ شهيدان نيز به ملت بزرگ ايران افتخار 
می كنن��د و در واقع از اي��ن ملت بزرگ راضی 
هس��تند چرا كه آنها گفتند رهبری و نظام را بعد 
از ش��هادت ما رها نكنيد و ملت ايران نيز به اين 

مهم عمل كردند.
س��پس فرمانده س��پاه صاح��ب الزمان اس��تان 
اصفهان، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدای 
دانش آموز خاطرنشان كرد: اين يادواره باعظمت 
و معنوی به منزله گراميداشت ياد شهدای دانش 
آموز كش��ور و 5400 شهيد دانش آموز استان و 
س��ردار و سپهساالر آنان شهيد مهرداد عزيزالهی 

برگزار شده است.
سردار س��ليمانی افزود: به فرموده رهبر انقالب 
اگر تفكر بسيجی رش��د و گسترش يابد، كشور 

مس��ير پيش��رفت را می پيمايد و اين 
مه��م در آم��وزش و پرورش ش��كل 
گرفته و ما شاهد پيشرفت روزافزون 

در مسير تعليم و تربيت هستيم.
وی ضم��ن بي��ان اينك��ه 24 ه��زار 
شهيد استان، س��ند پويايی، جانبازی، 
ف��داكاری و واليت مداری اين منطقه 
است تصريح كرد: اقدام وزير آموزش 
و پ��رورش نس��بت ب��ه نامگ��ذاری 
هنرستانی به نام ش��هيد عزيزالهی در 
ته��ران و نيز نامگ��ذاری يك مجتمع 
آموزش��ی به نام آن شهيد در اصفهان 
در تاريخ كش��ور ثبت خواهد ش��د و 
اين شاخصی است برای ادامه راه اين 
ش��هيد و ديگر ش��هيدان دانش آموز به ويژه در 

ميان جوانان.
در ادامه اين مراسم، رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
 گفت: در س��ال های دفاع مقدس خط ش��كن و 
مي��دان دار صحنه های جنگ، نوجوانان بودند و 
به ديگران روحيه ش��جاعت دادند و ثابت كردند 
ك��ه با هم��ان امكانات ك��م و جثه های كوچك 

می توان به جنگ با دشمن رفت و پيروز شد.
س��ردار نقدی افزود: ش��هيد فهميده، شهيد بهنام 
محمدی و شهيد مهرداد عزيزالهی تنها نمادهايی 
از 36 هزار ش��هيد نوجوانی هس��تند كه در دفاع 
 مقدس به ميدان آمدند و در آن روزها يك ميليون 
دان��ش آموز داوطلبان��ه به ميدان جن��گ رفتند. 
نوجوانان و جوانان ما عاش��ق ش��هادت بودند و 
اين را از حضرت قاسم ابن حسن آموختند. وی 
علت موفقيت ش��هيد عزيزالهی و ديگر شهدای 
دانش آموز را اين گونه تشريح كرد: امروز جنگ 
نيس��ت اما اين ش��هيدان صفاتی داش��تند كه هر 
نوجوان��ی بايد آنها را دارا باش��د. صفاتی چون 
داش��تن تقوا، خواندن نم��از اول وقت و تالش 

برای آموختن علم. 
ديروز مواد منفجره در ميدان بود كه بايد پاكسازی 
می شد اما امروز فس��اد، فيلم های مبتذل، مواد 
مخدر و... از جمله موردهايی هستند كه دشمن 
س��ر راه می گذارد و اگر جامع��ه را از اين مواد 
پاكسازی كنيم درس��ت همان كاری را كرده ايم 

كه عزيزالهی ها انجام داده اند.
هم چنين پدر ش��هيد مهرداد عزيزالهی كه خود 
يك بازنشس��ته فرهنگی و پدر دو ش��هيد است، 
طی س��خنانی تصري��ح كرد: مه��رداد می گفت: 
آنچ��ه كه ما بايد انجام دهيم به حول و قوه الهی 

است و ما كاره ای نيستيم.
وی افزود: همه ما رفتنی هس��تيم و قبل از اينكه 
از دنيا برويم بايد اعمال خود را بررسی نماييم و 
ببيني��م چه كار را برای خدا و چه كاری را برای 

خود انجام داده ايم.
در ادامه اين مراس��م، سايت بسيج دانش آموزی 
و سايت شهيد مهرداد عزيزالهی با حضور وزير 
آموزش و پرورش افتتاح شد. تابلو فرش و تنديس 
اي��ن يادواره نيز به پدر ش��هيد مهرداد عزيزالهی 
 اهدا گرديد. هم چنين از سوی دانش آموز جانباز 
محم��د عس��گری ك��ه در حادثه بم��ب گذاری 
مس��جد حضرت علی ابن ابی طالب در زاهدان 
به درجه جانبازی نايل ش��د و پ��در و برادرش 
هم در اين حادثه ش��هيد شدند، لوح تقديری به 
پدر ش��هيد مهرداد عزيزاله��ی تقديم گرديد. در 
ضمن از طرف وزير آموزش و پرورش نيز لوح 

يادبودی به اين دانش آموز جانباز اهدا شد.

مدي��ركل گم��رک اس��تان اصفهان 
گفت: با نوس��ان های ايجاد ش��ده 
در قيمت س��كه و ط��ال، صادرات 
جاي��گاه  در  ط��ال  مصنوع��ات 
نخس��ت صادراتی اس��تان اصفهان 
ق��رار گرف��ت. فرود عس��گری در 
 گفتگ��و با ف��ارس در اصفهان بيان 
داشت: در هفت ماهه نخست سال 
 ج��اری در مجم��وع 617 ه��زار و 
751 تن كاال به ارزش 521 ميليون 
و 909 هزار و 233 دالر از گمرک 
استان اصفهان به كشورهای هدف 

صادر شد. وی ادامه داد: اين ميزان 
صادارات در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال گذش��ته از نظ��ر وزن چهار 
درصد و از لح��اظ ارزآوری برای 
اس��تان 27 درصد رش��د را تجربه 

كرده است. 
مدي��ركل گم��رک اس��تان اصفهان 
با اش��اره ب��ه اينك��ه در اين مدت 
186 قلم كاال به كش��ورهای هدف 
صادر ش��ده است، افزود: صادرات 
مصنوع��ات ط��ال در هف��ت ماهه 
نخس��ت س��ال 1389 ح��دود 25 

درصد از س��هم صادرات استان را 
به خود اختصاص داده اس��ت. وی 
تصريح كرد: به دليل افزايش قيمت 
طال در ماه های اخير، صادرات اين 
نوع كاال در اين مدت 131 ميليون 
 و 385 ه��زار دالر ب��رآورد ش��ده

است. 
عس��گری اظهار داش��ت: ارزآوری 
صادرات فرش ماش��ينی استان در 
اين بازه زمان��ی 87 ميليون و 594 
ه��زار دالر بوده كه با اين آمار پس 
از ص��ادرات مصنوعات طال، فرش 

ماش��ينی جاي��گاه دوم صادرات��ی 
اس��تان را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. وی با بي��ان اينكه صادرات 
م��دت  اي��ن  در  ماش��ينی  ف��رش 
17 درص��د س��هم ص��ادرات كل 
 اس��تان را به دس��ت آورده اس��ت، 
گف��ت: صادرات آه��ن آالت با 67 
ميليون و 967 هزار دالر و به دست 
آوردن 13 درصد از سهم صادرات 
اس��تان اصفه��ان، جاي��گاه س��وم 
 صادراتی را در اين مدت كسب كرده 

است.

مديرعامل ش��ركت مخابرات اس��تان 
اصفه��ان گفت: به منظور كاهش تردد 
خودروها و آلودگ��ي هوا، اتوبان هاي 
فيبر نوري در استان اصفهان راه اندازي 

شده است. 
سيد فاضل زماني در گفتگو با فارس 
در اصفه��ان، با بيان اينكه با تش��كيل 
س��تاد تبص��ره 13 راهكارهاي دولت 
ب��راي كاهش ترافيك و ب��ه دنبال آن 
آلودگي هوا مؤثر بوده اس��ت، تصريح 
كرد: با الكترونيك كردن خدمات مورد 
ني��از مردم، مي توان ب��ه كاهش حجم 
تردد خودروها در ش��هرها و روستاها 

كمك كرد. 
وي ادام��ه داد: ب��ا توج��ه ب��ه اينكه 
ت��ردد خودروهاي ش��خصي آلودگي 
زيست محيطي و صوتي را در پي دارد، 
در مخابرات استان اصفهان اتوبان هاي 
ايجاد ش��ده  راه ان��دازي   نرم اف��زاري 

است. 
مديرعامل ش��ركت مخابرات اس��تان 
اصفه��ان اظه��ار داش��ت: راه اندازي 
 اتوبان ه��اي فيب��ر ن��وري از جمل��ه 
اقدام هايی بوده كه در سال هاي اخير 
در اس��تان اصفهان اجرايي ش��ده كه 
حاصل آن كاهش آالينده هاي اس��تان 
از طريق فراهم آوردن زيرساخت هاي 
الزم ب��وده اس��ت. وي با بي��ان اينكه 
در اس��تان اصفه��ان 900 نقطه تماس 
"ICT روس��تايي ايجاد ش��ده اس��ت، 
گف��ت: س��ازمان هاي مرتب��ط مل��زم 
ب��ه اس��تفاده از اي��ن خدم��ات براي 
كاه��ش حج��م ترددها و كم ش��دن 
ش��هرها  ب��ه  روس��تائيان  مس��افرت  
 ب��راي انج��ام امور م��ورد ني��از آنها 

شده اند. 
زمان��ي اضاف��ه ك��رد: ب��ا راه اندازي 
دفات��ر خدم��ات ICT  روس��تايي در 

شهرستان هاي استان اصفهان، 4 ميليون 
س��فر روس��تايي به ش��هرها كم شده 
اس��ت. وي ادامه داد: در حال حاضر 
ش��ركت توزيع ب��رق اس��تان و بيمه 
خدم��ات درماني با الكترونيكي كردن 
ارائ��ه خدمات خود به م��ردم، موازي 
ب��ا سياس��ت هاي دول��ت الكترونيك 
پيش رفته اند ك��ه انتظار مي رود ديگر 
دس��تگاه هاي اس��تان نيز در راس��تاي 
كاهش حجم س��فرهاي درون شهري 
 م��ردم از اي��ن نوع خدمات اس��تفاده 
كنن��د. مديرعامل ش��ركت مخابرات 
استان اصفهان اظهار داشت: مخابرات 
استان اصفهان در سال هاي اخير دفاتر 
ارائ��ه دهنده خدم��ات الكترونيكي را 
ب��ه صورت پراكنده در س��طح ش��هر 
راه ان��دازي كرده اس��ت تا دسترس��ي 
 مردم به خدمات الكترونيك آس��ان تر 

شود.

صدور قطعنامه 
سالحي براي سلب حقوق ملت ها 

فرماندار ري: 
12 هزار نفر در شهرستان ري 
متقاضي مسكن مهر هستند

همايش امدادگران گاز تهران 
براي آمادگي در زمستان برگزار شد 

مديرعامل شرکت فاضالب تهران خبر داد:
صدور تأييد نهايي بهره برداري از 

2 واحد تصفيه  خانه فاضالب جنوب تهران

جهان نما نصف النهار

کارشناس امريكايی:

 سامانه های امنيتی در 

فرودگاه های غرب نا کارآمد است 
يك كارش��ناس امريكاي��ی درباره ن��ا كارآمدی س��امانه های امنيتی در 
فرودگاه ه��ای غ��رب هش��دار داد. به گزارش ش��بكه تلويزيونی س��ی 
ان ان، ل��و پالومب��و گف��ت: واقعي��ت آن اس��ت كه فناوری ه��ای مورد 
اس��تفاده در فرودگاه ه��ای امريكا و كش��ورهای اروپايی ب��ه گونه ای 
 نيس��ت ك��ه بتوان��د مي��ان م��واد انفج��اری و غيرانفجاری تماي��ز قائل 
ش��ود. بهترين شيوه برای شناس��ايی اين مواد، اس��تفاده از دستگاه های 
شناس��ايی بمب است. كارشناس��ان فكر نمی كنندكه دستگاه های اشعه 

ايكس بتواند اين مواد انفجاری و بمب ها را شناسايی كند. 
حتی اگر بسته مشكوكی كه به تازگی در يكی از خط های هوايی امريكا 
كشف شد در داخل اين دستگاه ها قرار بگيرد و به صورت انفرادی روی 
آن تمركز ش��ود، بازهم شناسايی آن دشوار اس��ت. اين سخن به معنای 

نقص موجود در دستگاه های امنيتی در مبادی فرودگاهی است. 

 خشـم پاکستانی ها 
در اثر حمله های هوايی امريكا 

مردم پاكس��تان به شدت از نقض حاكميتشان در حمله های هواپيماهای 
بدون سرنشين امريكا خشمگين هستند. 

ب��ه گ��زارش ش��بكه تلويزيون��ی پ��رس ت��ی وی، هواپيماه��ای بدون 
سرنش��ين امريكا ب��ار ديگر در پاكس��تان عملي��ات انجام دادن��د كه بر 
اث��ر آن، ش��ش نفر كش��ته و دو نفر زخمی ش��دند. به گفت��ه مقام های 
پاكس��تانی در اين عمليات، چهار موش��ك از اين هواپيماهای امريكايی 
به س��مت مردم ش��ليك ش��د.پيش بينی می ش��ود ش��مار كش��ته های 
 اي��ن حمله ها افزايش يابد زيرا ش��ماری از زخمی ه��ای زير آوار گير 

افتاده اند. 
پس از حمله اول، هواپيماهای بدون سرنش��ين امريكايی در ارتفاع پايين 
به پرواز بر فراز منطقه عملياتی در وزيرس��تان شمالی مبادرت كردند كه 

باعث ترس مردم محلی شد. 
 هويت كس��انی كه در اين حمله ها كش��ته ش��ده اند مش��خص نيست. 
ن��داده نش��ان  واكن��ش  حمله ه��ا  اي��ن  ب��ه  هن��وز  آب��اد   اس��الم 

 است. 
البته مقام های نظامی و غيرنظامی پاكستان بارها اعالم كرده اند اين گونه 
حمله ه��اي هواي��ی نتيجه معكوس ب��ه هم��راه دارد و ناقض حاكميت 
پاكستان است. اين گونه حمله های هوايی امريكا در پاكستان، با واكنش 

شديد مردم مواجه می شود. 
م��ردم پاكس��تان اين حمله ه��ای امريكا را ناقض حاكميت كشورش��ان 

می دانند و خواهان متوقف شدن آن هستند. 
مردم پاكس��تان با برپايی تظاهرات در ش��هرهای مختلف كشورش��ان از 
جمله كراچی، )بزرگ ترين شهر پاكستان(، خواستار آن شده اند كه اين 

حمله ها پايان يابد. 

نارضايتی بيشتر آمريكايی ها 
از وضعيت اقتصادی

نتيجه تازه ترين نظرس��نجی 
نش��ان می دهد ك��ه حدود 
از  امريكايی ها  85 درص��د 
وضعيت اقتصادی كشورشان 
ناراضی اند. بر اساس نتيجه 
آخرين نظرس��نجی مشترک 
شبكه تلويزيونی ان بی سی 
نيوز و روزنامه وال استريت 
ژورن��ال، قب��ل از انتخابات 
كنگ��ره  دوره ای  مي��ان 
امريكا كه قرار اس��ت امروز 
برگ��زار ش��ود، 84 درص��د 

امريكايی ها از وضعيت اقتصادی كشور ناراضی هستند و 60 درصد هم 
معتقدند كش��ور در مسير نادرستی هدايت می شود. طبق اين نظرسنجی، 
49 درص��د رأی دهن��دگان احتمالی در اين انتخاب��ات ترجيح می دهند 
 كنگ��ره تحت كنترل جمهوری خواهان باش��د در حال��ی كه 43 درصد 
رأی دهن��دگان تماي��ل دارند كنگ��ره هم چنان در كنت��رل دموكرات ها 

باشد. 
40 درصد از ش��ركت كنن��دگان در اين نظرس��نجی از كنترل جمهوری 
خواه��ان بر مجلس نمايندگان و س��نا حمايت كردن��د در حالی كه 34 
درصد از س��ئوال ش��وندگان با كنترل جمه��وری خواهان هم بر مجلس 

نمايندگان و هم بر سنا مخالف بودند. 
63 درص��د از ش��ركت كنندگان در نظرس��نجی از جمل��ه 47 درصد از 
طرفداران دموكرات ها اعالم كردند كه خواستار تغيير عمده يا اندک در 

شيوه اداره كشور توسط باراک اوباما هستند. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه، مي��زان محبوبي��ت اوبام��ا در اين 
نظرس��نجی 45 درص��د ب��ود كه نس��بت به نظرس��نجی قبل��ی كاهش 
داش��ته اس��ت. اين نظرس��نجی بيس��ت و هش��تم ت��ا س��ی ام اكتبر از 
 ه��زار امريكاي��ی به عم��ل آمد كه برای ش��ركت در انتخاب��ات ثبت نام 

كرده اند.

اميدواری جمهوری خواهان 
به پيروزی درانتخابات 

جمه��وری خواه��ان در امري��كا اميدوارند مش��كل های اقتصادی، نرخ 
ب��االی بيكاری و ميزان نارضايت��ی مردم از اوباما موجب پيروزی آنها در 

انتخابات ميان دوره ای شود. 
به گزارش ش��بكه تلويزيونی اس��كای نيوز، »جريم تامس��ون« از امريكا 
گزارش داد كه افزايش فعاليت های سياس��ی جناح راست گرای موسوم 
به »تی پارتی« در انتخابات ميان دوره ای امسال كنگره امريكا، به يكی از 

جنجالی ترين موضوع های داغ تبديل شده است. 
جرمی تامسون افزود: »تی پارتی« كه عمری كمتر از دو سال دارد، يك حزب 
سياسی محسوب نمی شود ولی در همين زمان اندک نيز تأثيرهای زيادی 
در جامعه امريكا برجای گذاشته است. گزارشگر اسكای نيوز، تی پارتی را 
 جنبش سياسی محافظه كاری دانست كه از نارضايتی مردم از دولت خبر 

می دهد. 
جيم مابلی )نامزد سياستمدار امريكايی( در سخنانی، تی پارتی را حركتی 
سياس��ی دانست كه دغدغه اش، مس��يری است كه كشور در آن در حال 
حركت است. جرمی تامسون در ادامه با برخی از حاضران در تجمع تی 
 پارتی گفتگو كرد كه اين افراد از پرداخت ماليات بسيار باال، هزينه های 
سرس��ام آور زندگ��ی ك��ه همگی ناش��ی از سياس��ت های غلط دولت 

اوباماست، شكايت داشتند. 

وزير آموزش و پرورش در اصفهان اعالم کرد:

جوانان ايران در دنيا پر آوازه هستند

با نوسان قیمت سكه و طال؛
مصنوعات طال در جايگاه نخست صادرات اصفهان قرار گرفت

به منظور کاهش 
تردد خودروها؛

راه اندازی 

اتوبان هاي 

فيبر نوري 

در اصفهان

چه خبر از پایتخت

الدن سلطانی

در سال های دفاع مقدس خط شکن و 
میدان دار صحنه های جنگ، نوجوانان 

بودند و به دیگران روحیه شجاعت دادند 
و ثابت کردند که با همان امکانات کم و 

جثه های کوچک می توان به جنگ با دشمن 
رفت و پیروز شد.
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فناوری ه��ای جدي��د، عالوه ب��ر اين كه 
برتوان رقابت كش��ورها در صحنه اقتصاد 
بين المل��ل می افزايد، موج��ب افزايش 
ق��درت نظامی و دفاعی آنه��ا نيز خواهد 
بود. اما در كان��ون اين امر »امنيت نيروی 
انسانی« نهفته است. رقابت سختی كه در 
جريان جهانی ش��دن اقتصاد جريان دارد، 
امنيت علمی، امنيت اقتصادی و امنيت اطال 
عاتی حائز اهميت بسيارند، اما دستيابی به 
آنها مستلزم برخورداری از نيروی انسانی 
مناسب اس��ت. نيروی انس��انی مناسب، 
اس��تخوان بندی و ش��الوده كشور و منبع 
قدرت دولت است. البته منظور از نيروی 
انس��انی در ش��رايط جديد، »افراد دارای 
ويژگی های تخصصی« هس��تند. خروج 
از كش��ور پديده كهنی است كه از ديرباز 
تاكنون به گونه ای وس��يع و چش��مگير 
گريبانگير كش��ورهای جهان س��وم شده 
اس��ت. اين پديده بسيار پيچيده است كه 
شامل مسأله مهاجرت نخبگان، فرار مغزها 
و خروج دانش آموزان و دانشجويان برای 
تحصيل را شامل می ش��ود و هر كدام از 
اي��ن م��وارد مكانيزم ها و س��ازوكارهای 
خاصی دارند. فرار مغزها فرآيندی اس��ت 
ك��ه بر محمل ي��ك رابطه نامتع��ادل بين 
كشورهای صنعتی پيشرفته و كشورهای 
كمتر توس��عه يافته جهان س��وم ش��كل 
می گيرد. ولی امروزه نه تنها نخبگان بلكه 
هم��ه دانش آموزان و دانش��جويان در پی 
يافتن راهی برای خروج از كشور هستند. 
يكی از داليل همه گير شدن اين موضوع 
كشورهای آس��يای جنوب شرقی هستند 
كه به راحتی پذيرای دانش��جويان ايرانی 
مي باشند. در واقع اين كشورها از اين راه 
به چپاول ثروت ايرانيان می پردازند. البته 
پدي��ده مهاجرت به خودی خ��ود، امری 
ناپسند نيست، چرا كه نگاه درست به آن 
و بهره گيری شايسته از توانايی و مغزهايی 
كه خارج می شوند، می تواند دستاوردها 
و منافع فراوانی برای كش��ور مبدأ در پی 
داش��ته باش��د. بنابراين چني��ن پديده ای 
ه��م »فرصت« و هم »تهديد« محس��وب 
می ش��ود. مهاجرت برای كس��ب دانش 
برتر امری منفی نيست اما عدم بازگشت 
به وطن مس��أله ای اس��ت كه ذهن اغلب 
كارشناسان با آن درگير است. اين عارضه 
كه از منظر آسيب شناسان به نوعی استثمار 
شدگی كش��ورهای جهان س��وم، توسط 

كشورهای توسعه يافته محسوب می شود 
به عنوان مخرب تري��ن بحران اجتماعی 
ش��ناخته و تعريف ش��ده اس��ت. در اين 
كش��ورها صدمه های جبران ناپذيری در 
بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و تمام ابعاد مختلف جامعه وارد می شود. 
علل اصلی جذب شدن نخبگان ايرانی را 
به مراكز علمی ساير كشورها، می توان در 

موارد زير خالصه كرد: 
 بی توجهی به جايگاه علم 

 بی توجهی به پژوهش 
 عوامل اقتصادی 

 عوامل سياسی و قانونی 
 عدم شايسته ساالری 

 انحصارهای دولتی 
 ميزان اميد به آينده. راه حل های پيشنهادی 

ك��ه ب��رای اي��ن موضوع 
باش��د:  می توان��د مفي��د 
اصالح سيستم آموزشی و 
پژوهشی كش��ور از مقطع 
ابتدايی تا پايان دانش��گاه، 
ت��الش در جه��ت تربيت 
خالق،  انس��انی  نيروهای 
تصميم گيرن��ده، محقق و 
ترويج  حالل مش��كالت، 
فرهنگ تحقيق و پژوهش 
در كش��ور و اج��را كردن 
نتيجه تحقيق ها، تخصيص 
دادن فرصت های شغلی به 
شايس��تگان و اجرای نظام 

شايسته ساالری، پيوند زدن مراكز آموزشی 
و پژوهشی به صنعت و نهادهای توليدی 
و خدمات، اجرا كردن برنامه های عملی 

برای احترام به ش��خصيت دانش��مندان و 
نخبگان و ايجاد بس��تری مناس��ب جهت 
رشد و بروز خالقيت های آنان. البته بايد 
گفت كه خروج نخبگان از كش��ور فقط 
به دانش��گاهيان منحصر نمی ش��ود بلكه 
نخبگان مالی نيز راه خروج از كشور را در 
پيش گرفته اند، به خصوص با برنامه های 
متنوعی ك��ه در برخ��ی كش��ورها برای 

جذب سرمايه ها و سرمايه داران در حال 
اجراس��ت كه طی آن كسانی كه مبالغی از 
چن��د ده ميليون تومان تا چند صد ميليون 
تومان را با خود به آن كش��ورها می برند 
و سرمايه گذاری می كنند، اجازه اقامت و 
حتی ش��هروندی می گيرند. در اين باب، 
البته بسيار گفته اند و نوشته اند و طبيعی 
اس��ت كه تا ش��رايط داخل كشور مهيای 
مناسب مغزها و  ميزبانی 
سرمايه ها نباشد اين روند 
همچنان بی هيچ تعارفی 
ادام��ه خواهد داش��ت و 
گنجينه كشور از انديشه ها 
و سرمايه ها تهی خواهد 
ش��د. بديهی است كه باز 
توسعه و پيشرفت جوامع 
نيز بر دوش هوش��مندان 
و نخب��گان هر جامعه ای 
است. حال وقتی در يك 
جامعه شرايط به گونه ای 
باشد كه نخبگان در گذر 
زمان آن را ترک می كنند، 
نه تنها خروج آنها به طور مستقيم جامعه را 
متأثر می كند، بلكه در دراز مدت، ذخيره 
ژنتيكی كشور را نيز فقيرتر می كند و در 

نسل های آتی، روند انتقال ضرائب باالی 
هوشی به »ايرانيان آينده« با اختالل مواجه 
می شود. سرمايه اصلی كشورهای در حال 
توسعه كه نيروی انسانی متخصص است 
به بهايی ارزان در اختيار كشورهای توسعه 
يافته قرار می گيرد و هر ساله ميلياردها دالر 
از طريق مهاجرت مغزها از دست می رود. 
فروش نفت ارزش اف��زوده زيادی ندارد، 
بلكه اين نيروی تحصيل كرده ايران است 
كه با داشتن ارزش افزوده بسيار، در حال 
خروج از كشور است. لذا لطمه ای كه از 
اين روند به توس��عه ايران وارد می شود، 

غيرقابل جبران است. 
بنابراين بايستی بی اعتنايی به اين سرمايه 
را كن��ار گذاش��ت و برای مواجه ش��دن 
ب��ا چالش ه��ای جهانی ش��دن در زمينه 
مهاجرت نيروی انس��انی متخصص علل 
اين مهاجرت ها مورد مطالعه قرار گرفته 
و راهكاره��ای جدی ب��رای مقابله با آن 
در برنامه ه��ای ملی توس��عه پيش بينی 
ش��ود و به اين نكته توجه ش��ود كه پاک 
ك��ردن صورت مس��أله تنها راه��ی برای 
گريز از مش��كل ها است چرا كه با وجود 
ش��واهدی كه حاكی از وجود مسأله فرار 
مغزها در ايران اس��ت؛ امروزه، كشورهای 
غربی برای حفظ نفوذ سياسی، فرهنگی و 
اقتصادی خود در كشورهای جهان سوم، 
 به نفوذ در نسل های جوان و نوجوان، اميد 
بسته اند. بنابراين، بايد بر آموزش كودكان 
تأكيد ورزيد و روحيه كش��ور دوس��تی، 
احت��رام به آداب و س��نن و فرهنگ های 
ملی و اسالمی و عالقه به خدمت به مردم 

كشور را در آنها تقويت كرد. 
ب��ه اين ترتيب، ضمن كاهش فرار مغزها، 
زمينه ب��رای تربيت و آمادگی اش��خاص 
آگاه، دانش��مند و متخصص ني��ز فراهم 
گردد. در پايان بايد اذعان كرد كه هر گونه 
رفتن صاحبان دانش و انديشه، »فرار مغز« 
نيست، بلكه می تواند هجرت باشد همان 
هجرتی كه عقل و دين، توصيه می كنند. 
بس��ياری از آنها س��رانجام به كشورشان 
برخواهند گش��ت. آنها ع��الوه بر داليل 
ذكر ش��ده در باال، به دليل كمبود امكانات 
و ظرفيت های علمی در داخل كش��ور به 
مهاج��رت اقدام می كنند. در حقيقت اين 
فرزانگان، به دنبال دس��تيابی به ابزارهای 
مناسب تری برای خدمات انسانی، توليد 

علم و گستردن انديشه خود هستند . 

60 درصد معتادان 
از درد مزمن رنج مي برند 

 عض��و هيأت علم��ي دانش��گاه عل��وم پزش��كي تهران 
گفت: حدود 60 درصد معتادان از درد مزمن رنج مي برند و 
بين معتادان و مصرف كنندگان متادون در حساسيت به درد 
فرقي نمي كند. به گزارش فارس، آذرخش مكري در برنامه 
ي��ك روزه علمي مركز ملي مطالعه های اعتياد با موضوع 
درد و س��وء مص��رف مواد كه در مجتمع ش��قايق برگزار 
 ش��د افزود: ش��كايت از درد در معتادان بسيار زياد است. 
 عضو هيأت علمي دانش��گاه علوم پزش��كي تهران اضافه 
كرد: دادن مواد مخدر به معتادان و چه به بيماران حساسيت 
را به درد و تحمل را كم مي كند درد مزمن در حالت درد 

حاد با عوامل محيطي نيز همراه است. 
مكري گفت: درد مزمن را مي توان با كاهش عواملي مانند 
كاهش اس��ترس باال، افزايش تواناي��ي كار، كاهش حس 
طردش��دگي، خواب  آلودگي روزانه، اختالل های خواب، 
افسردگي، اختالل های جنس��ي مي توان كاهش داد. وي 
اضافه ك��رد: در بين معتادان 4 باور غل��ط وجود دارد كه 
يكي از آنها اين اس��ت: 1- »بيم��اران تحت درمان چون 
م��اده مخدر مصرف مي كنند پس نيازي به مس��كن براي 
درد نيست«، 2- »مصرف داروي مخدر براي ترک به عود 
اعتياد منجر مي شود«، 3- »امكان مهار مشكل های تنفسي 
آنها هنگام مصرف مواد مخدر وجود ندارد« و 4- »ادعاي 
درد آنها بهانه  اي براي گرفتن مخدر اضافه است« كه بايد 
اين باورها اصالح ش��ود، زيرا بيشتر معتادان درد دارند و 

بايد تحت نظر پزشك باشند.

افزايش 61 درصدي كشفيات 
پليس اصفهان  

به گزارش فارس، سرهنگ محسن عقيلي گفت: در مهر ماه 
س��ال جاري تعداد كشفيات اين فرماندهي نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل 61 درصد افزايش يافت. فرمانده انتظامي 
شهرس��تان اصفه��ان افزايش طرح ه��اي عملياتي، تقويت 
واحدهاي خودرويي و موتوري گشت پليس در سطح شهر 
و تعامل خوب مردم با مركز فوريت هاي پليس��ي 110 را از 
جمله داليل اين موفقيت برش��مرد و تصريح كرد: حضور 
پررنگ ماموران و واحدهاي گشت پليس در نقاط جرم خيز و 
نظارت محسوس و نامحسوس در محدوده بانك ها، اطراف 
مغازه هاي طالفروشي و مواردي از اين قبيل راه وقوع جرايم 
را بسته و خالف كاران اجازه تعدي و بر هم زدن نظم عمومي 
را ندارد. وي منطقه حاش��يه اي كالنشهر اصفهان را يكي از 
مراكز جرم خيز بيان كرد و عنوان داشت: براي پاكسازي اين 
منطقه از وجود مجرمان اقدام های متعددي انجام ش��ده كه 
در اين زمينه نيز تعداد دستگيري ها در خصوص سرقت 39 

درصد افزايش داشته است.  

عضو شورای فرهنگی � اجتماعی زنان 
گفت: سياس��ت های تحكي��م و تعالی 
خان��واده كه در س��ال 84 ب��ه تصويب 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی رس��يد 
هنوز بر زمين مانده است و آن طور كه 

بايد اجرا نشده است.
منيره نوبخت در گفتگو با مهر ادامه داد: 
سياست ها و برنامه های اجرايی تحكيم 
خانواده اجرا نشده است. اعضای شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای اجرا ش��دن 
اين قانون و پيگيری و نظارت بر اجرای 
آن پيشنهاد تشكيل كميته ملی خانواده را 

دادند كه در اين شورا تصويب شد.
تشكیل کمیته ملی خانواده راه اجرای 

سیاست های تحكیم خانواده
وی ب��ا اش��اره به اينكه تش��كيل كميته 
ملی خانواده در ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی تصويب ش��د و آيين نامه آن 
نيز در هيأت دولت به تصويب رس��يد 
گفت: كميته ملی خان��واده راهی برای 
اجرای سياس��ت های مصوب شورای 
عالی انقالب فرهنگی در بخش خانواده 
اس��ت. سياس��ت های ع��ام و جامعی 
در بح��ث خان��واده در ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی پيش بينی ش��ده است 
كه در صورت اجرا بس��يار مؤثر است. 
اين سياس��ت ها ابعاد مختلف��ی دارد و 
اجرای آن به تمامی دس��تگاه ها مربوط 

می شود.
عضو شورای فرهنگی- اجتماعی زنان 
با تأكيد بر اينكه بايد كميته ای در حوزه 
خانواده تش��كيل ش��ود كه در رأس آن 
رئيس جمهور حضور داشته باشد گفت: 
بايد امور اجرايی اين كميته را نيز معاون 
رئيس جمهور دنبال كند تا برنامه های 
اجراي��ی به صورت ج��دی تحقق پيدا 

كند.
وی ادام��ه داد: نظراتی در مورد اصالح 
آئين نامه تش��كيل كميت��ه ملی خانواده 
مطرح بود كه در جلس��ه شورای عالی 
انقالب فرهنگی ني��ز بر روی آن بحث 
ش��د ولی اعضای شورا تصميم گرفتند 
با توجه به اينكه اين آيين نامه را دولت 
تهي��ه كرده اصالح آن نيز در آنجا انجام 

شود.

با تعدادی کارشناس نمی توان برای 
خانواده تصمیم گیری کرد

نوبخ��ت با تأكيد بر اينك��ه برای حفظ 
جاي��گاه خانواده و ارتق��ای آن در نظام 
اسالمی نمی توان با تعدادی كارشناس 
جلس��ه تش��كيل داد و تصمي��م گيری 
كرد گفت: ممكن اس��ت به دليل اينكه 
مسئوالن حاضر در كميته در سطح باال 
در اين جلس��ه شركت می كنند، امكان 
تشكيل تعداد محدودی جلسه در سال 
وجود داشته باشد ولی همين تعداد نيز 
در صورت��ی كه اعضای كميته در رأس 

دستگاه اجرايی باشند تأثيرگذار است.
وی ب��ا بيان اينكه معتقدم تنزل س��طح 
اعضای كميته مل��ی خانواده كارآيی آن 
را كاهش می دهد افزود: در دولت دهم 
نظرهای خوبی در سطح خانواده توسط 
وی مطرح شده اس��ت ولی اين نظرها 
تاكنون اجرايی نش��ده و اگر كميته ملی 
خانواده تش��كيل ش��ده بود اجرای اين 

نظرها در اين كميته پيگيری می شد.
نوبخ��ت ادام��ه داد: حتی باي��د دولت 
بودجه ای را در بحث خانواده مطرح كند 
و اين مس��أله ای است كه از دوره های 
چه��ارم و پنجم مجلس ه��م پيگيری 
می شد.وی تأكيد كرد: بايد كميته ملی 
خان��واده در حد باالی سياس��تگذاری 
باشد تا در مورد موضوع های مختلف 
توان تصميم گيری داش��ته باشد. عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد 
علت تشكيل نشدن كميته ملی خانواده 
اظهار داش��ت: به ظاهر بحث هايی در 
م��ورد تركيب اعضای اين كميته مطرح 
است. به نظرم اين مسأله نياز به همت و 
عزم جدی رئيس جمهور دارد تا تصميم 
سريع تری گرفته شود.وی تصريح كرد: 
در حال��ی كه ما به دنيای ام��روز انتقاد 
ج��دی داريم ك��ه جه��ت گيری ها و 
سياست های آن خالف تحكيم خانواده 
و در برخی موارد تضعيف و فروپاشی 
خانواده است، نبايد حمايت ما از تحكيم 
خانواده در حد حرف باشد بلكه تنظيم 
دس��تورالعمل ها، آيين نام��ه اجرايی و 
سياست های مصوب در مورد خانواده 

بسيار ضروری است.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

بررسی علل مهاجرت به کشورهای ديگر

اگر گرد »بيكاری« كه اسم آن هم موجب 
يأس و نااميدی می ش��ود بر چهره كسی 
بنش��يند. احتمال دارد ب��ه دنبالش فقر، 
اعتياد، افسردگی، بيماری های روانی، از 
هم گسيختگی خانواده و... هم بيايد. در 
اين بين گروهی كه بيشتر از همه تحت 
تأثير اين عامل فالكت زا قد خم می كنند 
جوانان هس��تند. بر اس��اس اعالم مركز 
آمار اي��ران، ميزان نرخ فعاليت اقتصادی 
جمعيت 10 ساله ها و بيشتر، 39 درصد 
كل جمعيت كش��ور يعنی بي��ش از 24 
ميليون و 204 هزار نفر اس��ت كه از اين 
جمعيت 26/1 درص��د را جوانان 15 تا 
29 ساله كش��ور با جمعيت 2 ميليون و 
229 هزار نفر تشكيل می دهند كه بيكار 
هس��تند. زن��ان 44 درصد و م��ردان 20 

درصد اين گروه هستند. 
ــم ترين دغدغه  ــرزنش والدين مه س

بیكاران 
پرويز مظاهری، دبير انجمن روانپزشكان 
اختالل ه��ای  در  می گوي��د:  اي��ران 
روانپزش��كی عوامل زيس��تی، روانی و 
اجتماعی مؤثر هس��تند كه از بين عوامل 
اجتماعی بي��كاری از مهم ترين عواملی 
است كه می تواند اختالل های روانی به 
خصوص افسردگی را در بين افراد بيكار 
شايع كند. وی می افزايد: شغل يك عامل 

تثبيت روانی افراد است و كسی كه شغل 
داشته باشد، درآمد، موقعيت اجتماعی و 

مقبوليت جامعه و خانواده را دارد. 
اين متخصص روانپزشكی اضافه می كند: 
داشتن ش��غل همچنين می تواند موجب 
ايجاد اميد برای آينده در جوانان شود و با 
داشتن شغل افراد امكان ازدواج و تشكيل 
خانواده را هم به دس��ت می آورند كه آن 
ه��م از عوامل بهبود روحيه و س��المت 
روان است. وی می گويد: مسأله اقتصادی 

هم مهم است چرا كه فردی كه شغل دارد 
درآمد هم دارد و نياز نيست احتياج های 
خود را از خانواده تأمين كند اما متأسفانه 
آمار بيكاری در كش��ور باالست و بيشتر 
اين افراد سربار خانواده هستند. مظاهری 
اضافه می كند: نداشتن شغل برای جوانان 
در برخ��ی موارد موجب س��رزنش آنها 
توسط والدين به خصوص پدر می شود. 
اين موضوع نيز تنش بين روابط جوانان 
و پدران را بيش��تر می كند. در خانواده ای 
هم كه مشكل های اقتصادی وجود دارد 

اين موضوع بيشتر ديده می شود. 

مصطف��ی تبريزی، روانش��ناس و عضو 
هيأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبايی 
ني��ز در اين زمينه می گوي��د: بيكاری از 
پررنگ ترين مسائل تأثيرگذار بر سالمت 
جامع��ه اس��ت. وی افزود: از س��ن 12 
سالگی تا 21 سالگی كه مهم ترين زمان 
كس��ب هويت اجتماعی در افراد است 
و ش��غل نيز يكی از مباحثی اس��ت كه 
در ش��كل گيری شغل يك جوان دخيل 
اس��ت. فردی كه 20 ساله است و شغل 

ندارد هويتش هم در جامعه مشكل پيدا 
می كند و مانند كس��ی می ماند كه به دنيا 
آمده اس��ت اما كس��ی او را به رسميت 
نمی شناس��د. وی گفت: نداش��تن شغل 
اث��رات روانی زيادی روی فرد می گذارد 
و به تبع آن هويت فرد تشكيل نمی گردد. 
فرد افسرده می شود، احساس بی معنايی و 
كاهش عزت نفس می كند و پرخاشگر، 

بهانه گير می شود. 
کارمندان دولت 50 ساله بازنشست و 

جوانان جايگزين آنها شوند 
علی زنچانی حس��نلويی، نماينده مردم 

نقده در مجلس شورای اسالمی می گويد: 
جوان يك نيروی ش��اداب و پويا است 
يعنی ي��ك پتانس��يل بالق��وه ای دارد به 
ش��رطی كه بتوان از آن اس��تفاده كرد و 

برنامه ای مدون برای او داشت. 
زنچانی يادآور می ش��ود: بي��كاری 100 
درص��د از بي��ن رفتن روحيه و نش��اط 
جوانان تأثي��ر دارد و جوانی كه ش��غل 
ندارد با يكسری تنش هايی روبه رو است 
ك��ه قابل جبران نيس��ت و ام��كان دارد 
چند س��ال بعد به مسائلی مانند اعتياد و 
خالف های ديگر رو آورد. زنچانی اضافه 
می كند: پيشنهاد داديم كارمندان دولت با 

25 سال سابقه بازنشست شوند. 
بس��ياری از اي��ن كارمن��دان راضی هم 
هستند كه زودتر بازنشسته شوند و اين به 
نفع جامعه است. البته شايد مقداری پول 
برای پاداش آنها متحمل ش��ويم اما پس 
از مدتی جوانان جايگزين شده می توانند 
اي��ن پول را برگردانند. وی خاطرنش��ان 
 می كن��د: ام��روز بح��ث اش��تغال زايی، 
كارخان��ه س��ازی و افزاي��ش بنگاه های 
زودبازده در كشور مطرح است اما در واقع 
برنامه  مدونی كه بتواند به صورت ريشه ای 
مشكل بيكاری و به تبع آن بيماری های 
 روانی نس��ل جوان را درمان كند وجود 

ندارد.

مردی كه با جع��ل هويت فرد ديگری 
يك ميليارد توم��ان كالهبرداری كرده 
بود، پس از يك س��ال دس��تگير ش��د. 
اواي��ل فروردين س��ال گذش��ته مردی 
ب��ا حض��ور در ش��عبه دوم بازپرس��ی 
دادس��رای عمومی و انق��الب ناحيه 5 
ته��ران از مردی به اته��ام كالهبرداری 

شكايت كرد. 
ش��اكی در اين باره به بازپرس پرونده 
گفت: در زمينه ف��روش لوازم خانگی 
فعالي��ت دارم. م��ردی از چن��د م��اه 
 پي��ش با خريد ان��واع ل��وازم خانگی، 
همكاری هايش را با من ش��روع كرد، 
تا اينك��ه او مقداری ل��وازم خانگی به 
ارزش 50 ميليون تومان از من خريد و 
در قبال آن چند فقره چك ارائه كرد. 

ش��اكی يادآور شد: روز بعد هنگام نقد 
كردن چك ها در يك��ی از بانك های 
ته��ران پی بردم پولی در حس��اب مرد 
مش��تری نيست و جس��تجوهايم برای 

يافتن او بی نتيجه بود. 
در پی ش��كايت اين م��رد، پرونده ای 
تش��كيل و در اختيار مأم��وران آگاهی 

ته��ران ق��رار گرف��ت. در حال��ی كه 
مأم��وران در جس��تجوی كالهب��ردار 
ف��راری بودند، ده ها م��رد ديگر هم با 
 حضور در مركز پليس از متهم شكايت 

كردند. 
مأموران در بررس��ی تصاوير رايانه ای 
متهم پی بردن��د همگی تصاوير متعلق 
ب��ه يك نف��ر ب��وده و او به ش��يوه ای 
 مش��ابه از م��ردم كالهب��رداری ك��رده 

است. 
در ادام��ه تحقيق ها معلوم ش��د متهم 
فراری ب��ا جعل هويت يك ش��هروند 
تهران��ی، با افتتاح حس��اب در چندين 
بانك، تعدادی دس��ته چك گرفته و از 
اين طريق از م��ردم كالهبرداری كرده 

است. 
بنابراين جستجوها برای دستگيری مرد 
شياد ادامه يافت تا اين كه متهم فراری 
در حالی كه قص��د معامله با مغازه دار 
ديگری را داش��ت، شناسايی و دستگير 
ش��د و به افتتاح حس��اب با شناسنامه 
جعل��ی و كالهب��رداری ي��ك ميليارد 

تومانی اعتراف كرد.

مردی در دادگاه خانواده شهيد محالتی 
دادخواس��ت جدايی خود را به قاضی 
يكی از ش��عب ارائه ك��رد. اين مرد در 
حض��ور قاض��ی ش��عبه 235 مجتمع 
قضاي��ی خان��واده ي��ك با بي��ان اينكه 
تحصيل همس��رم دردس��ر س��از شده 
اس��ت، گفت: همس��رم دائ��م جلوی 
دوس��تانش تحصيالت��ش را به س��رم 
می كوبد و با تحقير كردن مرا تش��ويق 

به ادامه تحصيل می كند. 

وی با اش��اره به اينكه من سيكل دارم، 
افزود: موضوع تحصيل نكردنم همسرم 
را رنج می دهد و او نس��بت به زندگی 
سرد شده است. زن در دادگاه خانواده 
ش��هيد محالت��ی حاضر ش��د و گفت: 
ش��وهرم اگر ادامه تحصيل بدهد برای 
فرزندم خ��وب اس��ت و در واقع پدر 
بی س��واد مش��كل هايی ب��رای آينده 

فرزندم به بار می آورد.
وی با اشاره به اينكه يك فرزند 5 ساله 
داري��م، گفت: اگر ش��وهرم به جدايی 
راض��ی اس��ت و نم��ی خواه��د ادامه 
تحصيل بدهد من حرفی ندارم و با اين 

موضوع موافقت می كنم. 
مرد بار ديگر در مقابل قاضی اين شعبه 
بيان كرد: م��ن نمی توانم كارم كه آزاد 
است را رها كرده و به دنبال تحصيالت 
بروم پس چه كسی خرجی خانواده را 
در بي��اورد. قاضی اين ش��عبه، حكمی 
صادر نكرد و برای رس��يدگی بيش��تر 

پرونده را به كارشناسی ارجاع داد.

سياست های تحكيم و تعالی خانواده 
بر زمين مانده است

عضو هي��أت علمی مرك��ز مطالعه ها 
آس��يا و  پژوهش ه��ای جمعيت��ی  و 
نش��ان  مطالعه ها  گف��ت:  اقيانوس��يه 
می ده��د نيمی از جمعيت ايران يعنی 
35 ميليون نفر از جمعيت كش��ور تنها 
 در 25 ش��هر متمرك��ز ش��ده زندگی 
می كنند.محمود مش��فق در گفتگو با 
مه��ر ادامه داد: 45 درص��د از اين 35 
ميلي��ون نف��ر يعنی 16ميلي��ون نفر در 
تهران، مش��هد، اصفهان، تبريز، كرج و 

شيراز زندگی می كنند. 
وی با اشاره به باال بودن رشد جمعيتی 
كالنش��هرهای كش��ور به ويژه كرج، 
مش��هد و اصفهان گفت: شهر كرج با 
3/95 درصد رشد جمعيتی به سرعت 
در حال حجيم شدن است و مشهد و 
اصفهان نيز 2/5 درصد رشد جمعيت 
دارند. به گفته عضو هيأت علمی مركز 
مطالعه ه��ا و پژوهش ه��ای جمعيتی 
آس��يا و اقيانوس��يه، رش��د جمعيت��ی 

ش��هر تهران در دهه 85-75 نس��بت 
 ب��ه دهه قب��ل از آن يعنی س��ال های
  75-65، 32 دهم درصد افزايش داشته 

است. 
وی اظهار داشت: مقايسه نظام سكونتی 
كشورهای توس��عه يافته با كشورهای 
در ح��ال توس��عه نش��ان می دهد در 
بس��ياری از كشورهای توس��عه يافته 
تعداد اندك��ی كالنش��هر، حجم قابل 
توجهی شهر به اندازه متوسط و عالوه 
بر آن تعداد بس��يار بيشتری شهرهای 
كوچ��ك وج��ود دارد و در اين نظام 
س��كونتی، جمعي��ت به ط��ور تقريبی 
متوازن و متعادل در س��طح س��رزمين 
توزيع ش��ده كه اين نظام ش��هری در 
واقع خصوصيت كش��ورهای پيشرفته 
است. مش��فق تأكيد كرد: در اين نوع 
نظام ش��هری، مديريت نظام ش��هری 

آس��انتر و كم هزينه تر اس��ت، اما در 
نظام نخست شهری كه از ويژگی های 
نظام ش��هری كشور ماس��ت، كنترل و 
مديريت امور ش��هری در كالنشهرها، 
مواج��ه  ج��دی  چالش ه��ای   ب��ا 

است. 
وی تصريح كرد: حل مسأله بی تعادلی 
در نظام توزيع جمعيتی در سطح ملی 
و منطقه ای كه در واقع منشاء بسياری 
از مش��كل های اجتماع��ی، اقتصاد و 
فرهنگی است به يك برنامه جامع نظام 
اس��كان جمعيت و آمايش س��رزمينی 
 در س��طح مل��ی و منطق��ه ای ني��از 

دارد. 
به گفته مشفق، عامل كليدی در اجرای 
برنامه جامع اسكان جمعيت و آمايش 
س��رزمينی ايجاد تع��ادل و توازن بين 
قابليت ه��ا و پتانس��يل های طبيعی و 
اقتص��ادی منطق��ه ای و ظرفيت های 

جمعيتی است. 

عضو هي��أت علمی مركز مطالعه ها و 
پژوهش های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه 
تأكي��د كرد: راه��كاری ك��ه در حال 
 حاضر می توان برای سياستگذاران و

برنام��ه ريزان ارائه كرد اين اس��ت كه 
سياست بنگاه های زود بازده اقتصادی 
با توجه به پتانس��يل های اقتصادی و 
طبيع��ی تعريف و طراحی ش��ود و از 
س��وی ديگر ظرفيت های جمعيتی و 
قابليت جذب و دفع جمعيتی منطقه ها 
در نظر گرفته شود و مهم تر اينكه اين 
بنگاه ها بايد در ش��هرهای كوچك و 
متوسط پياده شوند كه بتوانند تا حدود 
زي��ادی از دف��ع جمعيتی ش��هرهای 
كوچك و متوس��ط و فش��ار جمعيتی 
كالنش��هرها  زيرس��اخت های  ب��ر 
جلوگي��ری  ب��زرگ  ش��هرهای   و 

كنند.

تمرکز نيمی از جمعيت ايران در 25 شهر

جامعه

طرح آهن یاري دختران در 
مدارس اصفهان اجرا مي شود

برپایي نمایشگاه عکس  
خواهرخوانده هاي اصفهان 

رتبه نخست گروه موسیقي 
اصفهان در جشنواره داش آغوز 

ترکمنستان

كل  اداره  پيشگيري  و  سالمت  گروه  رئيس 
آموزش و پرورش اصفهان گفت: طرح آهن ياري 
 دخت���ران دان���ش آم��وز در م����دارس اس�تان اجرا 
مي شود. سعيد باقري در گفتگو با فارس، اظهار داشت: 
طرح آهن ياري دانش آموزان دختر در مدارس راهنمايي 
يك  تجويز  با  و  متوالي  هفته   16 مدت  به  متوسطه  و 
دختران  به  فوليك  اسيد  يا  سولفات  فروس  قرص 

دانش آموز در سال تحصيلي جديد اجرا شده است. 
افزود:  وي درباره طرح آهن ياري دختران در مدارس 
برنامه ارتقاي سطح سالمت دانش آموزان دختر از طريق 
در  دانش آموزان  هفتگي  آهن ياري  و  مناسب  تغذيه 
مدارس دخترانه اجرا مي شود. رئيس گروه سالمت و 
پيشگيري اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
اشاره به اينكه اين طرح ويژه دختران نوجوان در مدارس 
به اجرا درآمده است، عنوان كرد: برنامه مكمل آهن ياري 
در دختران نوجوان با هدف ارتقاي سطح سالمت اين 
گروه سني گام مؤثري در پيشگيري از كمبود آهن در 
دختران است. وي اضافه كرد: پرورش مادران توانمند 
 و نسلي سالم از ديگر اهداف اجراي اين طرح محسوب 

مي شود. 

نمايشگاهي از عكس هاي سن پطرزبورگ، مسكو و 
نقاشي هاي اصفهان در موزه هنرهاي معاصر اصفهان 
نمايشگاه شامل 33  اين  فارس،  برپا مي شود. به گزارش 
عكس و 23 تابلوي نقاشي در قطع 30 در 40 از مسكو و 
سن پطرزبورگ به عنوان دو پايتخت فدراسيون روسيه با 
راستاي  در  نمايشگاه  اين  است.  و روغن  رنگ  تكنيك 
شهرهاي  در  اصفهان  هنري  و  فرهنگي  روابط  تحكيم 
از  پس  سن پطرزبورگ  مي شود.  برگزار  خوانده  خواهر 
شهرهاي شيان چين، كواالالمپور مالزي و فلورانس ايتاليا 
به عنوان چهارمين خواهر خوانده در آبان ماه 83 قرارداد 
خواهر خواندگي را با اصفهان امضا كرده است. نقاشي هاي 
اين نمايشگاه آثاري از سكينه ابراهيمي است و در آيين 
گشايش نمايشگاه هيأتي 11 نفره از مقام ها و مسئوالن 

سر كنسولگري روسيه در اصفهان حضور دارند. 

در  فارس  با  گفتگو  در  قاضي اصفهاني  مهران 
با  سماع  موسيقي  گروه  داشت:  اظهار  اصفهان 
اجراي برنامه هاي مختلف هنري با گويش هاي مختلف 
جشنواره  تنديس  و  برتر  لوح  موفق  شد  محلي 

داش آغوز تركمنستان را از آن خود كند. 

سرمایه اصلی کشورهای 
در حال توسعه که نیروی 
انسانی متخصص است 

به بهایی ارزان در اختیار 
کشورهای توسعه یافته 
قرار می گیرد و هر ساله 
میلیاردها دالر از طریق 
مهاجرت مغزها از دست 

می رود.

دستگيری كالهبردار يك ميليارد تومانی زنم،  شوهر  دارای تحصيالت سيكل 
نمی خواهد

جوان بيكار، جوان بي نام
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاينده رود
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروی ب��رق چهارمحال و بختياری 
از توزي��ع يك ميليون و 400 هزار المپ كم مصرف در اين اس��تان 

خبر داد. 
به گزارش ف��ارس، رحمت اله حماميان با اع��الم اين مطلب اظهار 
داش��ت: در راس��تای مديريت مصرف برق، صرفه جويی و استفاده 
صحي��ح از ان��رژی ب��رق در مرحل��ه اول بي��ش از ي��ك ميليون و 
200 ه��زار ش��عله المپ كم مصرف توزيع ش��د و ه��م اكنون نيز 
 200 ه��زار المپ ك��م مصرف با قيم��ت يارانه ای در ح��ال توزيع 

است. 
وی با اش��اره به قيمت المپ های كم مصرف توزيع ش��ده در استان 
گفت: قيمت هر ش��عله المپ كم مصرف 23 وات 30 هزار و 800 
ريال اس��ت كه با احتس��اب يارانه هر شعله المپ 23 وات با قيمت 
11 ه��زار و 500 ريال برای مصرف كننده عرضه می ش��ود و برای 
هر ش��عله المپ كم مصرف 23 وات 19 ه��زار و 300 ريال يارانه 

پرداخت می شود. 
حماميان با اشاره به دستگاه های توزيع كننده المپ های كم مصرف 
در اس��تان خاطرنش��ان كرد: در ش��هركرد از طري��ق روابط عمومی 
ش��ركت توزي��ع برق، ش��ركت تعاون��ی مصرف كاركن��ان صنعت 
برق، كانون بازنشس��تگان، محل نمايش��گاه های شهركرد و در ساير 
ش��هرهای تابعه اس��تان نيز از طريق امورهای اجرايی و ادارات برق 
برای مصرف كنندگان عرضه می شود و ادارات، نهادها و سازمان ها 
می توانند برای مصارف اداری و كاركنان شان درخواست خود را به 

اين شركت ارسال كنند. 
مديرعام��ل ش��ركت توزي��ع نيروی ب��رق چهارمح��ال و بختياری 
تصري��ح ك��رد: المپ های يادش��ده نس��بت به المپ ه��ای موجود 
 در ب��ازار از كيفي��ت مطلوب��ی برخ��وردار ب��وده و دارای گارانتی 

هستند. 
ب��ه گفت��ه وی، محصول های توليدی المپ های ك��م مصرف كه با 
نظ��ارت وزارت نيرو عرضه می ش��وند، از كيفيت بس��يار مطلوبی 
برخوردار هس��تند، اين نوع المپ ها نه تنها به ش��بكه برق آس��يبی 
نمی رس��انند، بلكه دارای ماندگاری بيشتری نسبت به توليدات غير 

استاندارد و المپ های مشابه خارجی هستند. 
حمامي��ان ب��ا بيان اينك��ه در ص��ورت جايگزين ش��دن المپ های 
ك��م مص��رف به ج��ای المپ های رش��ته ای، صرفه جوي��ی انرژی 
الكتريك��ی تا س��ال 2030 ميالدی ب��ه يك ميلي��ارد و 200 ميليون 
م��گا وات س��اعت خواهد رس��يد، گفت: همچنين اس��تفاده از اين 
 المپ ه��ا 700 ميلي��ون ت��ن از انتش��ار گازه��ای co2 جلوگي��ری 

خواهد كرد. 
وی در ادامه اس��تفاده از دس��تگاه كاهنده مصرف برق را فاقد اعتبار 
دانس��ت و گفت: برهمين اساس شركت برق استفاده از اين وسايل 

را مجاز نمی داند.

در نیمه نخست سال جاری در استان اصفهان؛
 واحدهای مصالح ساختمانی 

و طال، کمترين پروانه استاندارد 
را کسب کردند 

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان گفت: در نيمه نخست 
سال جاری، 154 پروانه استاندارد برای واحدهای توليدی در استان صادر 
ش��د كه در بين آنها واحدهای مصالح ساختمانی و طال، كمترين پروانه 
اس��تاندارد را به خ��ود اختصاص دادند. به گزارش ايمنا، »غالمحس��ين 
حسينی« با بيان اينكه استان اصفهان در توليد مصالح ساختمانی از سهم 
بااليی برخوردار است، اظهار داشت: مركز آزمايشگاهی مصالح ساختمانی 
استاندارد جزو مصوبه های دور دوم سفر رئيس جمهور به اصفهان بود كه 
اين طرح چند روز قبل توسط معاون سياسی امنيتی استاندار اصفهان در 
اداره كل اس��تاندارد استان اصفهان در مساحت يك هزار و 500 مترمربع 
افتتاح ش��د. وی افزود: در حال حاضر 30 مورد از مصالح ساختمانی در 
استان اصفهان برای استفاده، مشمول استاندارد اجباری قرار دارند. مديركل 
استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان با اشاره به اينكه در سال 1385 
حدود 70 واحد آزمايشگاه همكار بر مصالح ساختمانی در اصفهان نظارت 
داش��تند، تصريح كرد: در حال حاضر اين تعداد به 650 واحد در اس��تان 
افزايش يافته اس��ت و تعدادی آزمايشگاه  همكار با اداره كل استاندارد و 
تحقيقات صنعتی تعامل و همكاری دارند. وی نياز به آزمايشگاه های مرجع 
را برای نظارت از ملزوم ها عنوان كرد و بيان داشت: وجود آزمايشگاه های 
مرجع به منظور ارائه موارد دس��توری و اتفاق نظر بر فعاليت و عملكرد 
آزمايش��گاه های همكار الزم و ضروری است. حسينی اظهار داشت: در 
حال حاضر يك هزار و 900 واحد توليدی زير پوشش اداره كل استاندارد 
اصفهان اس��ت كه محصول های آنها در آزمايشگاه های استاندارد مورد 

بررسی  قرار می گيرد. 

با هدف افزايش تولید در واحد سطح؛ 
25 درصد مزارع پرورش ماهی 

چهارمحال و بختياری مكانيزه اند 
مدير شيالت و امور آبزيان چهارمحال و بختياری از مكانيزه كردن 
25 درصد از مزارع پرورش ماهی اس��تان با هدف افزايش توليد در 

واحد سطح در نيمه نخست امسال  خبر داد. 
به گزارش فارس، اس��ماعيل پير علی اظهار داشت: با توجه به آمار 
توليد ماهی س��ردابی در اين اس��تان، در سال گذش��ته 12 هزار تن 
ماهی توليدی در اس��تان به ثبت رس��يده است كه پيش بينی می شود 

اين ميزان تا پايان سال جاری به 14 هزار تن افزايش يابد. 
وی تصري��ح ك��رد: در صورت داش��تن برنامه ري��زی بلند مدت و 
تأمين اعتبارهای الزم، حمايت های مالی در قالب تس��هيالت بانكی 
و جذب س��رمايه گذاران توانمند می توان توليد ماهی س��ردابی اين 

استان را به 50 هزار تن رساند. 
پيرعلی، اش��تغال ايجاد شده در بخش شيالت اين استان را 6 هزار 
فرصت ش��غلی به صورت مس��تقيم اعالم كرد و اف��زود: با ارتقای 
برداش��ت و تولي��د ماهی در اين اس��تان تا مرز 50 ه��زار تن زمينه 
 اش��تغال 6 هزار نفرش��غل جديد در بخش ش��يالت اس��تان فراهم 

می شود. 
مدير ش��يالت و امور آبزيان سازمان جهاد كش��اورزی چهارمحال 
و بختياری در ادامه از توزيع 83 دس��تگاه تجهيزهای مكانيزاسيون 
در مي��ان مزارع پرورش ماهی در س��ال جاری خبر داد و گفت: اين 

در حال��ی  اس��ت كه 
به منظ��ور خريد اين 
تجهيز  دستگاه  تعداد 
اعتباری  مكانيزاسيون 
افزون بر 916 ميليون 

هزينه شده است. 
وی با بي��ان اينكه در 
ش��ش ماهه نخس��ت 
درص��د   25 امس��ال 
ماهی  پرورش  مزارع 
است،  ش��ده  مكانيزه 

خاطرنشان كرد: اين دس��تگاه ها برای افزايش توليد در واحد سطح 
و كمك در راس��تای برطرف كردن بخش��ی از خس��ارت ناشی از 
خشكس��الی خري��دار و در بين مزارع پرورش ماهی اس��تان توزيع 

شده است. 
پيرعل��ی صدور مج��وز تبديل اراض��ی درجه دو و س��ه به مزارع 
پ��رورش ماه��ی را از ديگر اقدام های بخش ش��يالت اس��تان در 
س��ال جاری برش��مرد و گفت: بر همين اساس با تغيير كاربری 1/2 
هكتار از اراضی كشاورزی درجه دو و سه استان به مزارع پرورش 
 ماهی ق��زل آالی رنگين كم��ان موافقت و مجوزه��ای الزم صادر  
شد. وی با بيان اينكه ظرفيت توليد اين مزارع حدود 240 تن برآورد 
ش��ده است، افزود: ارائه مش��اوره های فنی و كارشناسی، آموزش و 
ترويج، اختصاص اعتبارهای و تس��هيالت بانكی و آماده كردن زير 
س��اخت های الزم اعم از جاده، برق، پل، آبگير و كانال از مهم ترين 

خدمات اين مديريت به مزرعه داران پرورش ماهی است. 

رکوردشكنی دريافت مهر اصالت 
توسط کاشانی ها 

هنرمندان و صنعتگران كاش��انی امسال پر شو رتر از دوره های پيش 
در داوری های مهر اصالت يونسكو شركت كردند. 

به گزارش موج از اصفهان، »مهران س��رمديان« معاون صنايع دستی 
اداره ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری كاشان ضمن بيان 
اين مطلب اذعان داش��ت: امس��ال هفت اثر برجس��ته صنايع دستی 
كاش��ان موف��ق به دريافت مهر اصالت يونس��كو ش��دند. وی ادامه 
داد: هنرمندان برگزيده كه موفق به دريافت اين نش��ان ش��ده اند در 
رشته های دوخت لباس های ابريشمی، مخمل بافی، شعر بافی، ساز 

سفالی و زری بافی فعال هستند. 
مع��اون صنايع دس��تی اداره ميراث فرهنگی كاش��ان بيان داش��ت: 
امير ثابتی، مهدی محتش��می، جمش��يد خ��داداد، محمود جاللتی، 
حس��ين زارع��ی، محم��د بين��وا و محم��ود تمتاج��ی، هنرمن��دان 
 درياف��ت كننده نش��ان برتری و كيفيت در داوری های س��ال 2010 
هس��تند. سرمديان با اش��اره به اينكه دريافت اين تعداد مهر اصالت 
يونسكو برای آثار صنايع دس��تی كاشان از برخی مراكز استان ها نيز 
بيش��تر بوده، اظهار داشت: اخذ اين موفقيت ها، جهش بزرگی برای 

صنايع دستی شهرستان كاشان به شمار می آيد. 
وی تأكي��د كرد:  از مجموع نش��ان اصالتی كه در داوری های س��ال 
2010 به صنايع دستی كشور اختصاص يافت، 30 مهر اصالت سهم 
استان اصفهان ش��د. اين مقام مسئول اضافه كرد: دريافت 30 نشان 
اصال��ت به طور تقريبی نيمی از مهرهايی اس��ت ك��ه ايران در اين 
دوره از داوری ها موفق به اخذ آن ها ش��ده اس��ت. سرمديان يادآور 
ش��د: در مجموع در داوری های س��ال 2010 كه به ميزبانی اس��تان 
اصفهان برگزار ش��د، هنرمندان كشورمان 64 نشان برتری و كيفيت 

دريافت كردند.

گشتی در اخبارروی میز

مديركل راه و ترابری استان اصفهان 
با اعالم شناس��ايی 90 نقطه پرحادثه 
در استان گفت: تا پايان سال جاری، 
59 نقط��ه حادثه خيز اصالح خواهد 
 ش��د. به گزارش م��وج از اصفهان، 
»هوشنگ عشايری« در ادامه نشست 
خبری خود گفت: در س��ال 86، 90 
نقطه پر حادثه در اس��تان شناس��ايی 
ش��ده و تا س��ال گذش��ته، 45 نقطه 
اصالح ش��ده و امسال نيز 14 پروژه 
رف��ع حادثه خي��زی نق��اط پرحادثه 
داري��م. وی از اعتب��ار 100 ميليارد 
ريالی س��ال جاری و 160 ميلياردی 
سال گذشته برای رفع حادثه خيزی 
نق��اط پرحادث��ه خب��ر داد و گفت: 
آخرين پروژه مربوط به گردنه الشتر 

ب��ود كه با حضور وزير راه و ترابری به بهره برداری 
رسيد. عش��ايری، رويكرد مجموعه راه و ترابری به 
رف��ع نقاط حادثه خيز را بخش��نده ك��ردن جاده در 
جهت رفع مشكالت ناش��ی از رانندگی بد عنوان و 
تأكيد كرد: تمام جاده های اصفهان از اس��تانداردهای 
الزم برخوردار اس��ت. وی با بيان اينكه اصفهان تنها 
استانی بوده كه 6 سال كاهش تصادف های جاده ای 
را تجربه می كند، گفت: اگر كنترل هوش��مند وجود 
داشته باشد، 90 درصد تلفات كاهش خواهد يافت. 
مديركل راه و ترابری اس��تان اصفه��ان با رد ارتباط 
تصادف ها با رفع نقاط پر حادثه تأكيد كرد: بيشترين 
آمار تصادف های ما در مسير اصفهان، نطنز، كاشان 

و تهران است كه اين مسير از بيشترين استانداردهای 
الزم برخوردار اس��ت. وی سهم اس��تان اصفهان در 
آزادراه ها را 23 درصد، 397 كيلومتر و در بزرگراه ها 
يك هزار و 417 كيلومتر اعالم و خاطر نش��ان كرد: 
كن��ار گذر ش��رق و بزرگراه اصفهان ش��يراز بر اين 

ميزان می افزايد.
مديركل راه و ترابری اس��تان اصفهان، رتبه استان را 
در تمامی زمينه ها اول و يا دوم خواند و گفت: كنار 
گذر ش��رق پس از 3 س��ال تعطيلی از يك ماه پيش 
شروع شده و قرار است س��رمايه گذار ديگری پيدا 
ش��ود تا 20 درصد از س��رمايه گذاری اين پروژه را 
ب��ر عهده بگي��رد. وی از پيش��رفت 80 درصدی در 

قطع��ه ي��ك و 40 درصدی در 
 قطع��ه 2 ف��از اول خب��ر داد و 
گفت: با س��رمايه گ��ذاری 40 
اين  ميلي��ارد توم��ان می توانيم 
بزرگ��راه را ب��ه بهره ب��رداری 
برس��انيم. عش��ايری شروع فاز 
اول اي��ن بزرگ��راه را از نطن��ز 
عن��وان ك��رد و گف��ت: پس از 
گ��ذر از نايي��ن در كن��ار ب��اغ 
رض��وان ب��ه بزرگ��راه اصفهان 
نايين متصل ش��ده و از آنجا تا 
سه راهی شيراز و گردنه الشتر 
فاز دوم را تش��كيل خواهد داد. 
عشايری با اشاره به قطار سريع 
الس��ير اصفهان - تهران گفت: 
زير س��ازی اين مس��ير تا سال 
90 ب��ه اتمام خواهد رس��يد و در س��ال 92 به بهره 
برداری خواهد رسيد.اين مقام مسئول، برآورد راه و 
ترابری اس��تان در اين پروژه را 4 هزار ميليارد تومان 
اع��الم كرد و گفت: تاكنون 58 ميليارد هزينه ش��ده 
و امس��ال نيز 54 ميليارد تومان هزينه می ش��ود.وی 
اف��زود: با اتمام اين پروژه و راه اندازی قطار س��ريع 
السير اصفهان – تهران، اين مسير از اصفهان تا قم به 
100 دقيق��ه و اصفهان به تهران به 120 دقيقه كاهش 
 پيدا خواهد كرد.عشايری از سهم باالی 70 درصدی 
راه و ترابری اس��تان در پروژه رينگ چهارم خبر داد 
و اعالم كرد: بخش��ی از پروژه در حال اجرا و بخش 

ديگر آن در حال مطالعه است.

شهرستان

مديرعامل شرکت برق چهارمحال و بختیاري 
خبر داد:

توزيع 1/4 ميليون المپ کم مصرف 
در چهارمحال و بختياري

مديرکل راه و ترابري استان اصفهان:

 90 درصد تلفات با کنترل هوشمند کاهش خواهد يافت 

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
در اين جلسه رئيس كميسيون فرهنگی اجتماعی اين شورا 
از تهيه و تدوين اين طرح در دبيرخانه مجمع مش��ورتی 
كميسيون های فرهنگی اجتماعی و زيست شهری شورای 
اسالمی كالنشهرهای كشور خبر داد و گفت: قرار است 
اين طرح با همكاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
و شورای اسالمی شهر اصفهان متناسب با منشور اين شورا 
به صورت كارشناس��ی بررس��ی و در اجالس آينده اين 
مجمع مطرح شود. سردار كريم نصر اصفهانی با بيان اينكه 
بعضی از بندهای اين طرح با منشور شورای اسالمی شهر 
اصفهان مطابقت دارد افزود: بايد تمام ابعاد آن به صورت 

كارشناسانه و عميق و بدون هرگونه ابهام و با نظر اجرايی 
بررسی گردد. وی با تأكيد بر اينكه شهرداری بايد از نهاد 
خدماتی صرف به نهادی فرهنگ��ی، خدماتی و اجتماع 
محور سوق داده ش��ود، اقدام ها و تالش های فرهنگی 
صورت گرفت��ه در حوزه معاون��ت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری در جهت تأمين نيازهای فرهنگی و اجتماعی 
ش��هروندان را ارزشمند و قابل تقدير دانست و گفت: در 
حال حاضر نيازهای شهر و شهروندان فقط خدماتی نيست 
بلكه نيازهای فرهنگی و اجتماعی هم هست و برای تحقق 
اين امر و ايجاد تحول، تغيير س��اختار شهرداری و تأسی 
به رهنمودهای مقام معظم رهبری در انجام امور فرهنگی 

ضروری است.نايب رئيس كميسيون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسالمی شهر اصفهان نيز بر جذب مشاركت مردم 
در اجرای طرح های فرهنگی تأكيد كرد و گفت: در بيشتر 
كش��ورهای جهان برای اجرای هر طرحی نظرخواهی از 
مردم در اولويت برنامه های مديريت اس��ت و به همين 
علت تمام طرح ها با موفقي��ت اجرا می گردد. مهندس 
وحيد فوالدگر با بيان اينكه در اجرای طرح های فرهنگی 
اجتماعی در شهر اصفهان بايد تعريف ساختار اجرايی در 
اولويت قرار گيرد، افزود: مديريت شهری بايد طرح های 
فرهنگی اجتماعی را با نظر و مش��اركت شهروندان و با 

توجه به ضمانت و راهكارهای اجرايی انجام دهد.

مدي��ركل كميت��ه امداد ام��ام خمين��ی چهارمحال و 
بختياری گفت: تا پايان امس��ال  12 سامانه پرداخت 
الكترونيكی صدقات و كمك به ايتام در اين اس��تان 

نصب و راه اندازی شد.
 ابوالقاس��م رس��تگار در گفتگ��و ب��ا ف��ارس،  اظهار 
داش��ت: كميته ام��داد امام خمين��ی در قالب طرحی 
ب��ا مش��اركت ش��بكه بانك��ی كش��ور در راس��تای 
تس��هيل در انج��ام وظاي��ف و تحقق اه��داف خود 
و همچنين رس��يدگی به محروم��ان جامعه اقدام به 
راه اندازی س��امانه پرداخت الكترونيكی صدقات و 
 كم��ك به ايت��ام از طريق دس��تگاه های كارت خوان 

كرده است. 
وی اف��زود: در حال حاضر س��ه س��امانه پرداخت 
الكترونيكی صدقات در دانشگاه شهركرد، بيمارستان 

آيت ا... كاش��انی و اس��تانداری نصب و راه اندازی 
شده است. 

رس��تگار دامه داد: عالوه بر آن صندوق های عمومی 
صندوق های اختصاصی نيز در س��طح استان توزيع 
ش��ده به طوری كه تاكنون 80 هزار و 335 صندوق 
كوچك به مش��تركان در سراس��ر اس��تان به منظور 
جمع آوری صدقات در واحدهای مس��كونی توزيع 

و واگذار شده است. 
مديركل كميته امداد امام خمينی به مهم ترين وظايف 
در جامعه اش��اره كرد و گفت: بررس��ی و ش��ناخت 
ان��واع محروميت  های م��ادی و معن��وی نيازمندان، 
تبيين و تأمين نيازهای حمايتی، معيشتی، فرهنگی و 
ارتقای س��طح زندگی افراد تحت حمايت، شناسايی 
خانواره��ای نيازمند حمايت در منطقه های مختلف 
اس��تان از جمله مهم ترين وظاي��ف اين نهاد انقالبی 

است.

مدير عامل شركت گاز استان اصفهان گفت: تاكنون 
10 ف��از از ط��رح اصفهان بزرگ در اس��تان اجرايی 
ش��ده و 12 فاز ديگر اين پروژه عظيم در دست اجرا 

است. 
ب��ه گ��زارش ايمنا »مرتض��ی طغيانی« با بي��ان اينكه 
عملكرد ش��ركت گاز اس��تان اصفهان در دولت نهم 
و دهم بس��يار مطل��وب بوده و اصفه��ان را می توان 
الگ��وی توس��عه كش��ور دانس��ت، اظهار داش��ت: 
پ��روژه اصفه��ان ب��رزگ از طرح ه��ا و فعاليت های 
عظي��م در اس��تان اصفهان اس��ت ك��ه اميدواريم با 
تأمي��ن تمهيده��ای در نظ��ر گرفته ش��ده، هيچ گونه 

 مش��كلی در راس��تای گازرسانی در اس��تان نداشته 
باشيم. 

 وی خط ه��ای انتق��ال گاز را در اس��تان اصفه��ان 
 قب��ل از دول��ت نه��م تنه��ا 140 كيلومتر بي��ان كرد 
و اف��زود: اين ميزان در ح��ال حاضر به بيش از 900 
كيلومتر افزايش يافته اس��ت و س��االنه 15 ميليارد و 
800 ميليون مترمكعب گاز در س��طح استان اصفهان 

توزيع می شود. 
مدي��ر عامل ش��ركت گاز اس��تان اصفه��ان تصريح 
ك��رد: در حال حاضر 4 ه��زار و 100 واحد صنعتی 
و تج��اری در اس��تان اصفهان از نعم��ت گاز طبيعی 

بهره مند هس��تند كه در مقايسه با 6 سال گذشته اين 
ميزان 2/5 برابر شده است. 

وی افزود: اس��تان اصفهان با 140 جايگاه س��وخت 
"CNG بيش��ترين جاي��گاه را ب��ه خ��ود اختصاص 

داده است.
مدير عامل ش��ركت گاز اس��تان اصفهان تأكيد كرد: 
با آغاز فصل زمس��تان شهروندان در به كار انداختن 
وس��ايل گرمايش��ی خود نكته های ايمنی را رعايت 
كنند و بدانند كه گاز در ضمن گرمابخشی در صورت 
 رعايت نكردن نكات اس��تاندارد، مرگی خاموش به 

همراه دارد.

رويكرد جديد شوراها به مديريت شهری
تغيير ساختار شهرداری ها به نهادهای فرهنگی- خدماتی و اجتماع محور

تا پايان امسال صورت مي گیرد؛
نصب 12 سامانه  پرداخت الكترونيكي صدقات در چهارمحال و بختياري 

مدير عامل شرکت گاز استان اصفهان:
تاكنون 10 فاز از پروژه اصفهان بزرگ اجرايی شده است 

امام جمعه اصفهان:
 اولویت شغل دادن به مردها

احترام به خانم ها و تضمین زندگی آنها

هشتمین یادواره 13 شهید دانش آموز 
شهرستان لردگان 

فرماندار بروجن خبر داد:
 پیشــرفت 75 درصــدي پــروژه 

انتقال آب دوراهان بروجن 

مدير جهاد کشاورزي فريدن:
 فریدن یکي از قطب هاي تولید کلزا 

در کشور است 
زاينده رود

آيت ا... يوس��ف طباطبايی نژاد نماينده ولی فقيه و امام جمعه اصفهان با 
حضور در نمايشگاه تعاونی ها ضمن بازديد و شنيدن ديدگاه های بخش تعاونی 
طی سخنانی در مراسم اختتاميه گفت: روند شغل دادن به خانم ها با حقوق های 
كمتر در جامعه رواج پيدا كرده است كه متأسفانه اشتغال آقايان را تحت الشعاع 
خود قرار داده اس��ت و متأس��فانه اولويت دادن احراز شغل به آقايان در جامعه 
تعريف نش��ده است كه اين از مشكل های خطير اس��ت، امام جمعه اصفهان 
افزود: اگر اولويت ش��غل دادن به آقايان نسبت به خانم ها رعايت شود، امنيت 
كانون خانواده، وضعيت ازدواج بهتر و در كل سالمت و امنيت زندگی زنان در 
جامعه حاصل خواهد شد چرا كه با بيكاری آقايان، آنها ازدواج نمی كنند و در 
ثانی تفكر نادرستی وجود دارد كه وقتی خانم ها شاغل شوند به راحتی تن به 

ازدواج نمی دهند.
آي��ت ا... طباطبايی نژاد در بخش ديگری از س��خنان خود گفت: از ثمره های 
خوب تعاون توليد كار در جامعه است و همفكری گروهی در كنار توليد علم و 

كار از ثمره های اين عمل ارزشمند تأكيد شده در قرآن است.
 ام��ام جمع��ه اصفهان بر لزوم گس��ترش تعاونی ها و اس��تفاده از تجربه های 
بازنشس��تگان در توس��عه آن تأكي��د ك��رد و تعاونی ها را خدمت��ی صادقانه 
 و ك��م توقع به قش��ر كم ت��وان توصيف كرد ك��ه دارای اجر معن��وی فراوان 

می باشد.

همزمان با هفته بس��يج دانش آموزی هشتمين يادواره 13 شهيد دانش آموز 
لردگان با حضور خانواده های معظم ش��هدا،  مسئوالن اداره ها و نهادهای 
دولت��ی، نيروهای نظام��ی و انتظامی، دانش آموزان و فرهنگيان در س��الن 

دبيرستان شهدا اين شهر برگزار شد. 
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال وبختياری،در اين مراس��م با ش��كوه 
جانشين سپاه قمر بنی هاشم با اشاره به حضور دانش آموزان در صحنه های 
مبارزه های انقالبی و دفاع مقدس، تسخير النه جاسوسی امريكا را سرآمد 

فعاليت های اين قشر غيرتمند خواند. 
س��رهنگ پاس��دار ي��زدان جاللی با گري��زی ب��ه وقايع زم��ان انقالب و 
حض��ور پررنگ دانش آموزان اش��اره و اين مبارزه ه��ا را دارای دو جنبه 
دانس��ت و گفت: مبارزه با س��اختار حكومت پهلوی و نظام شاهنش��اهی 
و مبارزه عليه س��لطه و نف��وذ آمريكايی ها در اي��ران از مهم ترين اهداف 
مبارزه ه��ا انقالب��ی م��ردم اي��ران بود ك��ه دانش آم��وزان و دانش��جويان 
 با تس��خير الن��ه جاسوس��ی امريكا ش��ر فتنه ه��ای آنان را به خودش��ان 

برگرداند. 
وی عزتمند شدن و سرافرازی ملت ايران در جنگ را دليل خدايی بودن آن 
دانستند و افزود: ملت ما برای دفاع از اهداف انقالب و حفظ دين خدا به 
دفاع در برابر دش��من كافر برخواست و با جهاد و ايثارگری های فرزندان 
خود درخت اس��الم را شاخ و برگ بخشيدند و در انتشار فرهنگ اسالمی 

نقش بزرگی را ايفا نمودند.

فرماندار شهرس��تان بروجن از پيش��رفت فيزيك��ی 75 درصدی پروژه 
انتقال آب دوراهان در اين شهرستان خبر داد. 

به گزارش فارس، »فتاح كرمی« در جلسه بررسی مسائل و مشكل های 
انتقال آب دوراهان در اين شهرستان اظهار داشت: تاكنون برای اجرای 
اي��ن پروژه بيش از 17 ميليارد ريال از محل اعتبارهای اس��تانی هزينه 
شده است. وی طول خط انتقال اين پروژه را هشت كيلومتر اعالم كرد 
و گفت: عمليات احداث اين خط انتقال از خروجی چش��مه گردبيشه 
آغ��از و با آب دهی 194 ليتر در ثانيه، 400 هكتار از اراضی روس��تای 

دوراهان را مشروب می كند. 
كرم��ی هدف از اجرای اين ط��رح را انتقال آب به اراضی ش��يب دار 
روس��تای دوراه��ان در جه��ت توس��عه باغ ه��ا اعالم ك��رد و گفت: 
 ب��ا بهره ب��رداری از اين طرح زمينه اش��تغال بي��ش از 150 نفر فراهم 

می شود. 
فرماندار شهرس��تان بروجن اف��زود: اين پروژه ه��م اكنون 75 درصد 
پيش��رفت فيزيك��ی دارد كه ب��رای تكمي��ل آن به بي��ش از 7 ميليارد 
ري��ال اعتب��ار ديگ��ر نياز اس��ت. وی با اش��اره ب��ه اينكه شهرس��تان 
بروج��ن با مش��كل كم آبی مواجه اس��ت، گفت: بي��ش از 45 درصد 
 اعتبارهای اس��تان در بخش كش��اورزی در اين شهرس��تان هزينه شده 

است. 

مدي��ر جه��اد كش��اورزی شهرس��تان فري��دن گف��ت: فري��دن يك��ی 
محس��وب  كش��ور  در  كل��زا  روغن��ی  دان��ه  تولي��د  قطب ه��ای   از 

می شود. 
به گزارش فارس از فريدن، »بيژن شيرانی فر« در جلسه كارگروه كشاورزی 
شهرستان فريدن اظهار داشت: شهرستان فريدن دارای ظرفيت های زيادی 

در بخش كشاورزی است.
منظ��ور  ب��ه  شهرس��تان  اي��ن  در  موج��ود  ظرفيت ه��ای  ب��ه   وی 
 تولي��د دانه ه��ای روغن��ی اش��اره ك��رد و اف��زود: ب��ا بررس��ی ط��رح 
 جام��ع توس��عه كش��اورزی كه در مدت هش��ت س��ال انجام می ش��ود، 
فري��دن ب��ه تنهاي��ی 45 درص��د كل��زای اس��تان اصفه��ان را تولي��د 
ب��ر همي��ن  و  دارد  اختي��ار  در  را  اس��تان  نخس��ت  رتب��ه  و  می كن��د 
محس��وب  كش��ور  در  كل��زا  تولي��د  قطب ه��ای  از  يك��ی   اس��اس، 

می شود. 
مدير جهاد كش��اورزی شهرس��تان فري��دن، همچنين به ميزان برداش��ت 
دانه های روغنی در شهرس��تان فريدن اش��اره كرد و ادامه داد: بر اس��اس 
برآوردهای صورت گرفته، متوس��ط برداش��ت دانه روغنی كلزا در جهان 
يك هزار و 600 كيلوگرم در هكتار اس��ت ك��ه اين ميزان در فريدن با 50 
درص��د افزايش، حدود 2  ه��زار و 500 كيلوگرم در هر هكتار را ش��امل 

می شود. 
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تحديد حدود اختصاصی
6/519 ش��ماره: 8281 چ��ون تحديد ح��دود شش��دانگ قطعه باغ مع��روف حوض خانه 
ش��ماره پ��الک 81 فرع��ی از 33 اصل��ی واقع در ش��هر نطنز ج��زء بخش 9 ح��وزه ثبتی 
شهرس��تان نطن��ز بنام خانم بهجت ش��يرمحمدی و غي��ره در جريان ثبت ميباش��د و بعلت 
ع��دم حض��ور مالك در آگهی قبلی بايس��تی تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از 
م��اده 15 قان��ون ثبت و تقاضای نامب��رده، تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 89/10/5 در مح��ل ش��روع و ب��ه عمل خواهد آمد، ل��ذا بموجب اين آگه��ی به كليه 
مالكي��ن و مجاوري��ن و صاحبان امالک اخطار می گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين 
آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمن��ًا اعتراضات مجاورين و صاحب��ان امالک مطابق 
 م��اده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورتمجل��س تحديدی ت��ا 30 روز پذيرفته خواهد

شد. 
تاريخ انتشار: 1389/8/11

م الف/ 452                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحديد حدود اختصاصی
8/120 ش��ماره: 10518 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه ملك به ش��ماره پالک 1179 
واقع در مهاباد 51 اصلی دهس��تان گرمس��ير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به 
نام آقای حس��ن نادری افش��اری مهابادی فرزند مرحوم محمدقلی در جريان ثبت ميباش��د 
و ب��ه علت عدم حضور مالك يا نمايند قانونی او بايس��تی مجدداً آگه��ی گردد اينك بنا به 
درخواس��ت متقاضی و دس��تور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد پالک مرقوم در روز ش��نبه 
مورخه 89/9/13 رأس س��اعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
اين آگهی به كليه مالكين مجاور اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و 
تكليف پرونده های معترضين ثبت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره 
بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی مراجعه و گواهی تقديم دادخواست 

را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. 
تاريخ انتشار: سه شنبه 89/8/11

م الف/ 241                                         فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

مزايده مال غیر منقول
8/151 بر اس��اس پرونده  اجرائی كالس��ه 15/619 ر 87 تمامت ششدانگ يك قطعه زمين 
ب��ه ش��ماره پالک ثبت��ی 2/3037 واقع در فضل آباد بخش يك ثبتی ش��هرضا به مس��احت  
560 مت��ر مربع م��ورد ثبت صفحه  161 دفت��ر 109 امالک با حدود اربعه ذيل: ش��ماالً پی 
اس��ت به طول ش��انزده متر به خيابان بيست و يك متری ش��رقًا پی است اشتراكی به طول 
س��ی و پنج متر به زمين ش��ماره2/3036 جنوبًا پی اس��ت اش��تراكی به طول 16متر به زمين 
شماره2/3070 غربًا پی است اشتراكی به طول سی و پنج متر به زمين شماره 2/3038 حقوق 
 ارتفاقی ندارد به نام جهانگير رئيس��يان ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی 
ش��ماره 22981-85/12/8  دفت��ر 32 اصفه��ان از ط��رف نامبرده در رهن بان��ك ملی ايران 
ش��عبه مش��يرالدوله اصفهان قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بس��تانكار تقاضای 
 ص��دور اجرائي��ه نم��وده و پس از اب��الغ اجرائيه به درخواس��ت بانك بس��تانكار باس��تناد 
قان��ون اصالح م��اده 34 اصالحی قانون ثب��ت و آئين نامه اصالح��ی مربوطه پالک مذكور 
مورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزيابی 
كارشناس رسمی دادگس��تری بدين شرح توصيف و ارزيابی گرديد. مورد بازديد به آدرس 
موصوف عبارت اس��ت يكباب منزل مسكونی و س��ه باب مغازه در ضلع شمالی پالک می 
باش��د كه ش��امل زيرزمين انباری و طبقه همكف و نيم طبقه مس��كونی و دارای ديوارهای 
آجری و س��قف ه��ا بتن و آهن، نمای خارج��ی ورودی منزل و درب مغ��ازه ها آجری و 
س��طوح داخل��ی س��فيد كاری و رنگ آميزی ش��ده و درب های خارج��ی پروفيل فلزی و 
آلومينيوم و درب های داخلی چوبی، دارای س��رويس بهداش��تی كامل و دارای اش��تراكات 
آب و برق و گاز می باشد به مبلغ يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال )1/400/000/000( 
ريال ارزيابی گرديده اس��ت در جلس��ه مزايده كه از س��اعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 9/17/ 89 در ش��عبه اجرای ثبت اس��ناد شهرضا تش��كيل ميگردد. از طريق مزايده به 
ف��روش ميرس��د. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نش��ده ای مواج��ه گردد روز بعد 
از آن جلس��ه مزايده تش��كيل ميگردد. مزايده از مبلغ كارشناس��ی ي��ك ميليارد و چهارصد 
ميلي��ون )1/400/000/000( ريال پايه مورد مزايده ش��روع و به باالترين قيمت پيش��نهادی 
و به هر كس كه خريدار باش��د فروخته ميش��ود طالبين ميتوانند قبل از تش��كيل جلس��ه از 
مورد مزايده به آدرس: ش��هرضا خيابان پاس��داران فرعی 22 پالک 40 و 42 و 42/1 بازديد 
ب��ه عم��ل آورند الزم به ذكر اس��ت كه كليه هزينه ه��ای قانونی اعم از هزين��ه های انتقال 
س��ند در دفاتر اسناد رس��می و ماليات و عوارض ش��هرداری و بدهی های مربوطه به حق 
انش��عاب و آبونم��ان، آب و ب��رق و گاز و س��اير هزينه های متعلقه بر عه��ده برنده مزايده 
 ميباش��د اين آگه��ی يكنوبت در روزنام��ه زاين��ده رود در تاريخ89/8/11 چاپ و منتش��ر 

می شود. 
م الف/ 452                                 مير محمدی-  رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

تأسیس
8/193 شماره: 2823/ث 89/103 آگهی تأسيس شركت خدماتی تأسيساتی و فنی و راهبری 
س��پهر ارمغان اصفهان س��هامی خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/07/27 تحت شماره 
41991 و شناسه ملی 10260597470 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/07/27 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: 
انجام كليه خدمات فنی و تأسيساتی و راهبری خطوط ريلی و راه آهن، صادرات و واردات 
كلي��ه كاالهای مجاز بازرگان��ی، تحصيل وام و اعتبارات بانكه��ای داخلی و خارجی صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی، شركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولت��ی و خصوصی و اعطای نمايندگی در داخل و خارج كش��ور و هر آنچه با 
موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلی ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان روبروی سپاهان ش��هر- ايستگاه راه 
آهن- منازل سازمانی- خيابان نيلوفر- پالک 88. 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 67 مورخ 1389/07/10 نزد بانك ملی شعبه 
راه آهن اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم راحله س��واری دهقی به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- خانم طاهره س��واری به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای اكبر س��واری 
دهقی به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای اكبر س��واری دهقی به س��مت مديرعامل 
ب��ه مدت 2 س��ال انتخاب گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات شركت با امضای مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعام��ل مجری مصوبات هيات مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- 
 آقای عليرضا روش��نيان به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای حسن آقاپاپی به عنوان بازرس 

علی البدل.
م الف: 10302/6       آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تأسیس

8/194 شماره: 2798/ث 89/103 آگهی تأسيس شركت مهر خاک نقش جهان سهامی خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/07/26 تحت ش��ماره 41968 و شناسه ملی 10260597276 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/07/26 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 ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام امور خدماتی از قبيل 
طراحی، محاس��به، اجرا، پيمانكاری و نظارت در زمينه امور س��اختمانی، راه سازی، مرمت 
ابنيه، فضای س��بز و س��اير پروژه های عمرانی- انعق��اد قرارداد با كلي��ه ارگانها، ادارات و 
اش��خاص حقيقی وحقوقی- شركت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی- اخذ وام 
و اعتبار از بانك ها و مؤسس��ات اعتباری دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شركت- 
اخذ و اعطای نمايندگی از ش��ركتهای داخلی و خارجی- توليد، خريد و فروش و صادرات 
و واردات ان��واع كاالهای مجاز بازرگانی- هرگونه اموری كه به نحوی با موضوع ش��ركت 
مرتبط باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت: 
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خيابان ش��هيدان- كوی ملت- روبروی قرض الحسنه 
امام س��جاد )ع(- دفتر فنی س��اختمان. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال 
توسط مؤسسين طی گواهی بانكی شماره 3978198 مورخ 1389/07/14 نزد بانك صادرات 
ش��عبه ميدان جمهوری پرداخت گرديده اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می 
باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای بهرام نيس��انيان به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- خان��م مطهره مختاری يزدی به س��مت نائب رئيس هيئت مدي��ره. 3-5- خانم بهناز 
بهرامی به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای حميدرضا آرامی به س��مت عضو هيئت 
مديره. 5-5- آقای حميدرضا آرامی به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای مديرعامل و 
با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيات مديره 
می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمد حسين فتحی كوهی به عنوان 

بازرس اصلی. 2-8- آقای سيدمهدی موسوی موحد به عنوان بازرس علی البدل.
م الف: 10302/7          آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
8/195 شماره: 2828/ث 89/103 آگهی تأسيس شركت فراز نصب اصفهان سهامی خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/07/27 تحت ش��ماره 41997 و شناسه ملی 10260597525 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/07/27 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 ش��ود. 1- موضوع شركت: اجرا، فروش، نصب دربهای 
اتوماتي��ك، ص��ادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی، تحصي��ل وام و اعتبارات از 
بانكهای داخلی و خارجی صرفًا جهت موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و 
حقوقی، ش��ركت در مزايدات و مناقصات دولتی وخصوص��ی، اخذ و اعطای نمايندگی در 

داخل و خارج از كشور و هر آنچه كه 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 جابر انصاری- خيابان عارف- انتهای بن بست بهار- پالک 20. 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام 
می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طی گواهی بانكی شماره 865 مورخ 
1389/07/19 نزد بانك كشاورزی شعبه خيابان شمس آبادی اصفهان پرداخت گرديده است 
و الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای 
محمد علی زاده شمسی فارسونی به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای هانی علی زاده 
شمسی فارسونی به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای هوشنگ علی زاده شمسی 
فارس��ونی به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای هوشنگ علی زاده شمسی فارسونی به 
س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با امضای مديرعامل و رئيس هيأت مديره متفقًا و با مهر 
شركت معتبر می باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيات مديره می 
باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محسن بختياری به عنوان بازرس اصلی. 

2-8- خانم اشرف داش به عنوان بازرس علی البدل.
م الف: 10302/8      آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

  
تغییرات

8/196 ش��ماره: 1070/ت 89/103 آگهی تغييرات ش��ركت جار و اصفهان الكتريك سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 41823 و شناس��ه ملی 10260595595 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1389/07/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- محل شركت در واحد 
ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- خيابان ش��يخ بهايی- ش��ماره 216- طبقه همكف و 
كدپس��تی 8134785743 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
در تاريخ 1389/07/27 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و مؤسس��ات غيرتجاری ثبت ومورد تأييد و 

امضاء قرار گرفت.
م الف: 10302/9       آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تأسیس

 8/197 ش��ماره: 2797/ث 89/103 آگهی تأس��يس ش��ركت فنی مهندس��ی مبين الكتريك 
اس��پادانا س��هامی خاص. ش��ركت فوق در تاري��خ 1389/07/26 تحت ش��ماره 41966 و 
شناس��ه مل��ی 10260597261 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/07/26 از 
 لح��اظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عم��وم در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاين��ده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع 
ش��ركت: انجام كلي��ه فعاليتهای بازرگان��ی از قبيل ص��ادرات و واردت- خريد و فروش- 
تولي��د و تهيه و توزي��ع كليه كاالهای مج��از بازرگانی- اخذ تس��هيالت از بانكهای دولتی 
وخصوص��ی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت- انجام كليه ام��ور مربوط به ترخيص كاال 
از گمركات كش��ور- ش��ركت در مناقصات و مزاي��دات خصوصی و دولت��ی- انجام كليه 
پروژه های صنعتی و توليدی به خصوص در زمينه مهندس��ی برق و الكترونيك- طراحی- 
س��اخت- توليد- پياده س��ازی- نگه داری و امور پيمانكاری مربوط به تجهيزات و سيستم 
 ه��ای الكتريكی- الكترونيكی- مخابراتی )از جمله مخابرات بی س��يم، س��يار، س��لولی(- 
كنترلی- مهندس��ی پزشكی- سيس��تم های قدرت الكتريكی- الكترونيك قدرت- پردازش 
س��يگنال ها- ش��بكه های انتق��ال داده- مخابرات��ی وكاربرد موارد ف��وق در صنايع- كنترل 
صنعت��ی و اتوماس��يون- تأسيس��ات الكتريك��ی- طراح��ی و س��اخت تجهي��زات علمی- 
 صنعتی- خدمات تحقيقاتی و آزمايش��گاهی- طراحی و توليد س��خت افزار و بهينه سازی 
و  اخ��ذ  و  ان��رژی  تبدي��ل  و  توزي��ع  انتق��ال-  زيس��ت-  محي��ط  و  ان��رژی   مص��رف 
اعط��ای نمايندگ��ی در داخل و خارج از كش��ور- مش��اركت در س��اير ش��ركتها و به طور 
كل��ی هر نوع اق��دام تا موارد فوق الذكر ب��ه جز مواردی كه در انحصار ش��ركت مخابرات 
 ايران اس��ت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت:
 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان خاقانی- كوچه مسجد مهديه- كوچه بهار- 
كوچه مجتمع گل مريم- بن بست زيتون- پالک 3- طبقه همكف. 4- سرمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می 
باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طی گواهی بانكی شماره 344974 مورخ 
1389/07/15 نزد بانك صادرات شعبه شريعتی 4497 پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه 
 در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای مسعود لوئی پور 
به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای فرشيد مختاری نژاد به سمت نائب رئيس هيئت 
مدي��ره. 3-5- آقای مهرداد كمالی دولت آبادی به س��مت عض��و هيئت مديره. 4-5- آقای 
مه��رداد كمالی دولت آبادی به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 6- 
دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��ركت ب��ا امضای مديرعامل 
و يك��ی از اعضای هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختي��ارات مديرعامل: 
مديرعام��ل مجری مصوبات هيات مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- 
 آق��ای ايمان نص��ری به عنوان بازرس اصل��ی. 2-8- خانم گلناز كارپور ب��ه عنوان بازرس 

علی البدل.
م الف: 10302/10      آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
8/209 شماره: 10759 آگهی تغييرات شركت ساختمانی تأسيساتی سهيل اردستان به شماره 
ثبت 110 و شناسه ملی 10260030500 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه 
و هيئت مديره مورخه 89/7/20 ش��ركت س��اختمانی تأسيساتی س��هيل اردستان در شركت 
فوق تغييراتی به شرح ذيل بعمل آمد. 1- آقايان احمد رمضانی و جعفر داودی فر و محمد 
ش��فيعی اردستانی به س��مت اعضای اصلی هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2- آقای احمد رمضانی به س��مت رئيس هيئت مديره و آقای محمد ش��فيعی اردس��تانی به 
سمت نايب رئيس و آقای جعفر داودی فر به سمت مديرعامل شركت انتخاب و كليه اسناد 
و اوراق بهادار و متعهدآور شركت با امضاء مديرعامل شركت جعفر داودی فر همراه با مهر 
ش��ركت دارای اعتبار اس��ت. 3- ترازنامه و حساب س��ود و زيان شركت منتهی به سال 88 
مورد تصويب قرار گرفت. 4- روزنامه كثيراالنتش��ار زاينده رود جهت درج آگهی ش��ركت 
انتخاب ش��د. 5- خانم مژگان داودی فر به س��مت بازرس اصلی و خانم مهين س��لطانی به 

سمت بازرس علی البدل شركت برای مدت يكسال انتخاب شدند. 
م الف/ 247                                        فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان 

 
تغییرات

8/210 ش��ماره: 10732 آگهی تغييرات ش��ركت حمل و نقل كاالی سينابار اردستان شماره 
ثبت 671 و شناس��ه ملی 10860008645 به اس��تناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و 
هيئت مديره مورخه 89/7/29 ش��ركت حمل و نقل كاالی س��ينابار اردستان كه ذيل مرقومه 
شماره 21/51487 تاريخ 89/8/1 به تأييد اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان 
رس��يد تغييرات به ش��رح ذيل به عمل آمد. 1- آقايان محسن احمدی و سعيد شير جزی و 
محمد خس��روی به عنوان اعضای اصلی هيئت مديره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و 
آقای محس��ن احمدی به سمت رئيس هيئت مديره و آقای سعيد شير جزی به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره و آقای محمود رضا دش��تی به س��مت مديرعامل شركت انتخاب و كليه 
اوراق و اس��ناد مالی و بهادار و تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيأت مديره و 
در غياب رئيس هيأت مديره با امضاء نائب رئيس هيئت مديره متفقًا همراه با مهر ش��ركت 
معتب��ر خواهد ب��ود ضمنًا مديرعامل مج��ری مصوبات هيئت مديره خواه��د بود. 2- آقای 
حميدرضا نجفی به س��مت بازرس اصلی و آقای رضا علی صادقيان به عنوان بازرس علی 
البدل ش��ركت برای مدت يكس��ال انتخاب شدند. 3- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی 

های شركت تعيين گرديد. 
م الف/ 246                                          فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

تأسیس
8/211 ش��ماره: 2876/ ث 89/103 آگهی تأسيس شركت فيدار آفرينان آيريك سهامی خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/08/01 تحت ش��ماره 42036 و شناسه ملی 10260597962 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/08/01 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شركت: اجراء، طراحی، انجام مشاوره، محاسبه، نقشه 
كشی و نقشه برداری و نظارت كليه پروژه های پيمانكاری ساختمانی و عمرانی، تأسيسات، ابنيه 
و محوطه سازی، راهسازی، سد و پل سازی، كانال كشی، زهكشی، طراحی و مشاوره و ساخت 
و اجرای كليه قطعات، قالبهای صنعتی و مدارهای هيدروليك و پنوماتيك صنعتی )فوالدسازی، 
قالبهای پالس��تيك، الس��تيك، برش، خم، كش��ش و...( خدمات نصب تعمي��ر و نگهداری و 
تجهيزات- خطوط توليد و ماشين آالت- طراحی، مشاوره و ساخت مبلمانهای شهری، مبدلهای 
حرارت��ی و خريد و فروش آهن آالت و فلزات، خدمات مربوطه به داربس��ت فلزی، تعمير و 
نگهداری ساختمان و كليه بناهای عمرانی، خطوط انتقال گاز، تأمين نيروی انسانی موقت، طبخ 
و توزيع غذا، حفظ و نگهداری فضای سبز، صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی، 
تحصيل وام و اعتبارات بانكهای داخلی و خارجی صرفاً جهت موضوع شركت، عقد قرارداد با 
اشخاص حقيقی و حقوقی، شركت در مزايدات و مناقصات دولتی وخصوصی، اخذ و اعطای 
نمايندگی در داخل و خارج از كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��ركت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان ش��هرک صنعتی اميركبي��ر- خيابان نوآوران- نبش بلوک 17- پالک 43. 4- س��رمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با 
نام می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسس��ين طی گواهی بانكی شماره 95323525 
مورخ 1389/07/17 نزد بانك ملت ش��عبه خيابان ش��هدای ش��هرضا پرداخت گرديده است و 
الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای محمد 
اخوان به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای سيد مهدی تقوی به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره. 3-5- آقای سيد كمال تقوی به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای سيد كمال تقوی 
به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدآور شركت با امضای هر يك از اعضای هيأت مديره منفرداً و با مهر شركت 
معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- خانم مرضيه طريقتی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای محمد حس��ين 

ملكيان به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10571/1       آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاری اصفهان

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
صادرکننده نمونه استان اصفهان

ش��ركت فوالد مباركه اصفهان به عنوان صادركننده نمونه استان اصفهان برگزيده شد و لوح 
تقدير و تنديس برتری صادركنندگان بخش صنعت و معدن استان به محمدرضا شمس آبادی 
معاون فروش و بازاريابی فوالد مباركه اصفهان اهداء گرديد. به گزارش خبرنامه فوالد مراسم 
بزرگداش��ت و تجليل از صادركنندگان استان اصفهان آبانماه سال جاری با حضور جمعی از 
مسئوالن، بنگاه ها و فعاالن اقتصادی استان در محل اطاق بازرگانی برگزار گرديد و از تعدادی 

فعاالن بخش های مختلف صنعتی استان تجليل به عمل آمد .

براي اولین بار در کشور:
ساخت مجموعه عايق اصلي بازوي نگهدارنده  

الكترود کوره هاي قوس الكتريكي 
مهندس رس��ول غفاري در اين رابطه گفت: اين مجموعه عايق، شامل 8 قطعه از جنس ميكا 
و رزين مقاوم به حرارت و برق مي باشد كه وظيفه  آن عايق كردن مجموعه تجهيز نگهدارنده  
بازوي الكترود كوره هاي قوس الكتريكي ناحيه  فوالدسازي است. وي افزود: قطعه های تخت 
اين مجموعه از اليه هاي ورق ميكا كه با اس��تفاده از رزين تحت فشار به هم متصل شده اند 
تشكيل و قطعات بوش هاي عايق نيز از جنس رزين مقاوم به حرارت و الكتريسيته ساخته 
شده است. اين مجموعه كه از خارج تأمين مي گرديد هم اكنون براي اولين بار در داخل كشور 
ساخته شده و ساخت يك مجموعه از آن عالوه بر كاهش زمان تدارک، به طور تقريبی مبلغي 

بالغ بر 7 هزار دالر صرفه جويي ارزي به همراه داشته است.

پيشرفت صد درصدي پروژه آماده سازي 
 سگمنت هاي ماشين دو ريخته گري 

فوالد مبارکه
در پي اجراي طرحهاي توس��عه بر روي ماشين دو ريخته گري فوالد مباركه با هدف افزايش 
 ظرفي��ت تا س��قف 5 ميلي��ون و 400هزارتن تختال و ل��زوم اصالح های اساس��ي بر روي 
س��گمنت هاي 6 تا 11 ماش��ين مذكور، پروژه  آماده سازي سگمنت هاي ماشين ريخته گري 
فوالد مباركه تعريف و با موفقيت صد درصدي به پايان رسيد. مهندس علي سعيدي كارشناس 
مكانيك تعميرگاه ريخته گري فوالد مباركه و مسئول پروژه فوق اين خبر را داد و گفت: پيش 
از اجراي اين طرح سيستم ريخته گري فوالد مذاب در ماشين دو به گونه اي بود كه در آن از 
غلتك هاي تكي 380 و 480 ميليمتري استفاده مي شد و از آنجايي كه انجام كارهاي تعميراتي 
بر روي اين سري غلتك ها با صرف وقت زياد و كيفيت پايين صورت مي گرفت بنابراين با 
اجراي طرح جديد، س��گمنت هاي 6 تا 11 جايگزين غلتك هاي مذكور ش��دند و بر اساس 
تجارب حاصله كه پيش از اين به دنبال توسعه  ماشين 4 به دست آمده بود، پاره اي اصالح هايی 
براساس دستورالعمل بر روي آنها اجرا گرديد كه خوشبختانه اكنون عالوه بر كاهش زمان و 
هزينه  تعميرها، كيفيت تعمير و تنظيم باال رفته ضمن اينكه اين امر در نهايت منجر به كاهش 

هزينه ها و افزايش كيفيت تختال هاي توليدي شده است.

هيات بلند پايه اقتصادی اس��تان اصفهان طی يك س��فر 8 روزه با 
حضور نمايندگانی از صنايع فوالد، سيمان، لوازم خانگی، كشاورزی 
و خدمات فنی و مهندس��ی اس��تان به همراه مدي��ر كل گمركات 
استان، نماينده استاندار و مسئوالن اتاق بازرگانی به سرپرستی دكتر 
محمود اسالميان رئيس اتاق اصفهان به اقليم كردستان سفر كرد. اين 
 هيأت در بدو ورود در فرودگاه اربيل كردستان عراق مورد استقبال 
»دارا جلي��ل خياط« رئيس اتاق بازرگانی اقليم كردس��تان و هيأت 

رئيسه اتاق بازرگانی اربيل قرار گرفت.
مالقات هیأت اعزامی با سفیر ايران در عراق

هيات اعزامی ساعتی پس از ورود به اربيل در البی هتل بين المللی با 
»علی دانايی فر« سفير ايران در عراق ديدار و گفتگو كرد. 

دارا جلي��ل خياط رئيس اتاق بازرگانی اربي��ل در اين ديدار گفت: 
حضور س��فير اي��ران در عراق در اين ديدار مايه مباهات اس��ت و 
حضور ايش��ان به عنوان سفير ايران در عراق را مغتنم دانست. وی 
گفت: با حضور جن��اب دانايی فر در عراق زمينه همكاری متقابل 
اي��ران و عراق تقويت خواهد ش��د و اميدواريم هر دو طرف برای 

توسعه روابط تالش مضاعفی داشته باشند. 
محمود اسالميان رئيس اتاق بازرگانی و سرپرست هيأت اعزامی استان اصفهان 
در اين ديدار ضمن تش��كر از اس��تقبال گرم مسئوالن اقتصادی اقليم كردستان 
گفت: حضور سفير ايران در نخستين جلسه رسمی هيأت اعزامی باعث دلگرمی 

و نويد سفری پربار خواهد بود. 
اسالميان با اشاره به روابط اقتصادی استان اصفهان و اقليم كردستان عراق گفت: 
در حال حاضر فعاليت ها و پروژه هايی در حال انجام اس��ت كه اميدواريم در 

آينده شاهد توسعه همه جانبه اين قبيل فعاليت ها باشيم. 
مالقات هیأت اعزامی با وزير صنايع و بازرگانی اقلیم کردستان عراق

وزير صنايع اقليم كردستان در اين ديدار گفت: اربيل با شش هزار سال تمدن 
همواره با كشور كهن ايران دارای ارتباط های نزديكی بوده است. وی تركيه را 
ش��ريك اول و ايران را شريك دوم تجاری اقليم كردستان دانست و گفت: هر 
دو شريك تجاری به يك اندازه محترمند اما نوار مرزی طوالنی بين دو كشور، 
اشتراک های فرهنگی و دوستی های چند هزار ساله از جمله داليلی است كه 

عالقه ما را برای تقويت روابط با ايران دو چندان می كند. 
 وی تصريح كرد: در حالی كه تنها يك نقطه گمركی با كش��ور تركيه داريم با 
ايران عالوه بر سه گمرک مرزی چند بازارچه و شعبات رسمی ديگر داريم و 
اميدواريم با توافق و همت دو طرف مش��كل های موجود هر چه زودتر حل 
شود. وی از عالقه مندی اقليم كردستان برای تأسيس يك بانك مشترک با ايران 
خبر داد و با اش��اره به توانمندی مهندسی ايران در بخش های مختلف گفت: 
بسياری از پروژه های ايران كه توسط مهندسان ايرانی ساخته شده را از نزديك 

مشاهده كرده ام و به توانمندی آنان ايمان دارم. 
دكتر صدری نايب رئيس انجمن خدمات فنی و مهندسی استان اصفهان در اين 
ديدار گفت: ما عالقه منديم با ايجاد شركت های مشترک تجارب 160 شركت 
فنی و مهندسی فعال استان اصفهان را در زمينه های طراحی، نظارت و اجرا در 

پروژه های آتی اقليم منتقل كنيم.

ديدار هیأت اعزامی با استاندار اربیل
استاندار اربيل در اين ديدار گفت: كل تغييرها و تحوالت اقليم مربوط به پنج 
ساله گذشته است و طبيعی است كه كارهای بسياری بايد انجام بدهيم، به همين 
لحاظ از شركت های ايرانی كه بتوانند مشكل بانكی، بيمه ايی و حمل و نقل را 

حل و فصل نمايند استقبال می كنيم. 
وی گفت: مش��كل حمل و نقل كاميون های ايران��ی مربوط به معاش روزانه 
هشتصد كاميون دار كرد اس��ت، بنابراين با مذاكراتی كه با استاندار آذربايجان 
غربی داشته ايم مشكالت تا حدودی مرتفع شده است و به زودی مشكل حمل 

و نقل رفع خواهد شد. 
 وی اظهار داشت: انتظار داريم دوستان ايرانی به توليد محصول ها در كردستان 
بپردازند چرا كه با وجود خواس��ت قلبی ما، تركيه در اين زمينه س��ريع تر و 
عملی تر وارد شده اند. وی خاطرنشان كرد در سال های گذشته بازار كردستان 
عراق تنها در دس��ت ايران بود اما متأس��فانه بعد از آن ترک ها همه بازار را در 
دست گرفتند و ما اميدواريم برای ساخت كارخانه ها و پروژه های بزرگ اقليم 

اين قضيه تكرار نشود. 
محمود اس��الميان رئيس ات��اق بازرگانی اصفهان در اي��ن ديدار گفت: بخش 
خصوص��ی اصفهان می توان��د به عنوان نمونه يك ش��هرک صنعتی در اقليم 
كردس��تان طراحی و اجرا كند. وی اشتراک های فرهنگی و زبانی، وجود مرز 
طوالنی مش��ترک و عالقه مندی دو طرف را پارامتر حائز اهميتی در گسترش 
فعاليت های عظيم صنعتی برشمرد و ابراز اميدواری كرد با همكاری مسئوالن 
دو طرف و حل مشكل هايی از قبيل بانك و حمل و نقل در آينده نزديك شاهد 

افزايش چشمگير مناسبت های فيمابين باشيم. 
مالقات هیأت اعزامی با سرکنسول ايران دراربیل

دكتر محمود اس��الميان ضمن تش��ريح اهداف اين س��فر و شرح جلسه های 
برگزار شده با طرف های عراقی گفت: فضای كار برای شركت های ايرانی در 
اقليم كردس��تان مهيا است اما مشكل هايی وجود دارد كه باعث كندی حضور 

شركت های ايرانی در پروژه های بزرگ اقليم كردستان می شود.
وی با اش��اره به مشكل های موجود در س��ر راه صادرات به اقليم 
كردستان گفت: طرح موضوع ها و مشكل ها به منظور پيدا كردن 
راه حلی برای رفع مش��كل های اس��ت، لذا هدف و انتظار بخش 
خصوصی از سيستم سياس��ی و نمايندگان محترم دولت ج.ا.ايران 
در اقليم اين اس��ت كه با پيگيری های الزم مش��كل هايی كه برای 
كاميون داران ترک حل شده برای ما هم حل شود در حقيقت بخش 
خصوصی هم چنان كه انتظار امتياز ندارد انتظار تبعيض هم ندارد. 
رئيس اتاق بازرگانی اصفهان خطاب به سركنس��ول ايران در اربيل 
گفت: شما امكانات مرزهای ما و تركيه را مقايسه كنيد آن وقت همه 
چيز روش��ن است و خواهيد ديد كه صادر كننده ما در شرايطی به 

طور كامل نابرابر در حال رقابت است. 
ــی فرصت های تجاری ايران و اقلیم کردستان  ــت بررس نشس

عراق در اتاق اربیل
 هي��أت بلن��د پايه اقتصادی اس��تان اصفه��ان به سرپرس��تی دكتر 
محمود اسالميان طی نشستی با هيأت رئيسه و تجار اربيل به بررسی 

مسائل و موضوع های مورد عالقه طرفين پرداختند.
دارا جليل خياط رئيس اتاق اربيل در اين نشست ضمن تجليل از پتانسيل های 
خوب استان اصفهان، با اشاره به اهميت حضور هيأت بلند پايه اصفهان در اقليم 
كردستان گفت: با حضور اين هيأت و ساير هيأت ها، اقليم كردستان وارد مرحله 

جديدی از تجارت و بازرگانی می شود. 
رئيس اتاق اربيل ارتباط با استان اصفهان را برای اقليم كردستان بسيار با اهميت 
بر ش��مرده و افزود: ما برای ارتباط هر چه بيش��تر با اصفهان از هيچ كوششی 
 فرو گذار نخواهيم كرد و دوس��تان ايرانی ما بايد بدانند كه اربيل شهر برادران 

آنهاست.
دكتر محمود اس��الميان با اش��اره به اينكه اين اولين سفرش به اقليم كردستان 
اس��ت گفت: اولين و مهم ترين احساس من در اين سفر اين بود كه احساس 
غربت نكردم و اين نش��ان از ريش��ه های تاريخی و فرهنگی چند هزار س��اله 
 مش��ترک اس��ت ك��ه باعث ش��ده از لح��اظ اخالق��ی خيلی به ه��م نزديك 

باشيم. 
رئيس گروه اعزامی استان اصفهان به اقليم كردستان با اشاره به رشد اقتصادی 
قابل قبول اقليم گفت: اين رشد در بخش های تجاری و ساختمان به طور كامل 
محس��وس است اما اكنون زمان آن است كه اقليم در بخش های توليد و ايجاد 

كارخانجات در اقليم وارد عمل شود. 
حضور در افتتاحیه نمايشگاه بین المللی اربیل

هيأت اعزامی اتاق بازرگانی اصفهان به اقليم كردستان عراق در ادامه سفر خود 
ضمن حضور در افتتاحيه نمايشگاه اربيل از غرفه های ج.ا.ايران و شركت های 

حاضر اصفهانی در نمايشگاه بازديد بعمل آورد. 
همچنين حميدرضا مؤمنی عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان طی 
گفتگويی با برهم احمد صالح نخست وزير اقليم كردستان عراق با ارائه گزارشی 
از برنامه هيأت بلند پايه اقتصادی استان اصفهان به اقليم كردستان، اهداف اين 

سفر را تشريح نمود.

اخبار شرکت فوالد مبارکهسفر هيأت بلند پايه استان اصفهان به اقليم کردستان عراق
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ــت ها: اي��ن گياه دارای برگ های كش��يده  خصوصی
ب��ه ط��ول 30 س��انتيمتر اس��ت ك��ه آن را مناس��ب 
 كاش��ت گروه��ی، كپ��ه ای و گلدان ه��ای ب��زرگ 
می كند. اين گياه علفی رنگارنگ و سريع الرشد بوده 
و گلدان را به طور كامل پر می كند. در ضمن قابليت 

تكثير بااليی دارد.
نور: به نور فراوان نياز دارد، اش��عه مستقيم را تحمل 

می كند.
دما: تابستان )حداكثر 24 درجه( و در زمستان )حداقل 

12 درجه(
آبیاری: تابستان هفته ای 3 بار و در زمستان هفته ای 

يك بار
غبارپاشی: هر 2 هفته يك بار

خاک: بهترين خاک كمپوست و ليمونی
کوددهی: نياز كمی دارد و هر 2 هفته يك بار نصف 

ميزان توصيه شده
ــاد: تقس��يم بوته در به��ار در دم��ای 20 درجه  ازدي
س��انتيگراد، كاشت بذر در پاييز و بذرها در بهار سال 

بعد جوانه می زند.
ــوارض و درمان: برگ ها پژمرده و رش��د متوقف  ع
ش��ده كه در اث��ر ناكافی بودن تغذيه اس��ت. برگ ها 
چروک و خش��ك می ش��وند كه در اثر حرارت باال 
اس��ت. برگ ها دراز و الغر شده و ظرافت خود را از 
دس��ت می دهند كه در اثر تغذيه بيش از اندازه است. 
برگ ها نازک و كاغذی ش��ده كه در اثر تشنگی گياه 
می باشد. برگ ها از قاعده می پوسند كه در اثر آبياری 
زياد اس��ت. محو ش��دن نوار طولی سفيد رنگ برگ 
در اثر تاريك بودن محيط اس��ت. ريشه ها در سطح 
 گلدان ظاهر ش��ده كه در اثر تأخير در تعويض گلدان 

می باشد.
نكته: اگر به صورت مجزا كاش��ته ش��ده باش��د بايد 
هر س��ال تعويض ش��ود. ام��ا اگر به ط��ور گروهی 
باش��د تابع اندازه و ارتفاع گياهان مجاور می باش��د. 
 گي��اه را در مع��رض ه��وای س��رد و خش��ك قرار 
ندهيد. هنگام خريد گياه توج��ه كنيد برگ ها دارای 
نوار سفيد رنگ باشد. در ش��رايط نامساعد نوارها از 

بين می روند.

جگن

ام��روزه در ايران، بيش از هر 
عمل های  ديگری  كش��ور 
تغيير جنس��يت،  جراح��ی 
انجام می شود. دولت حتی 
نيمی از هزينه كس��انی را كه 
به كمك مالی نياز دارند تأمين 
می كند و تغيير جنسيت در 
شناسنامه ثبت می شود. دكتر 
عليرضا كاهانی، كارش��ناس 
پزشكی قانونی، درباره درمان 
ناهنجاری ه��ای جنس��يتی 
می گويد: »اين ناهنجاری ها 
از طري��ق درمانه��ای غي��ر 
جراحی شامل: روان درمانی، 
هورمون تراپی، گروه درمانی 
و همچني��ن جراحی درمان 
می شوند. دكتر سجاد، مدير 
س��ايت اي��ران س��المت، با 
اش��اره به اينكه درمان های 

غير جراحی برای اين گروه مؤثرتر است، می افزايد: 
به دليل آنكه منشأ بيماری اين اشخاص، روانی است، 
بايد با روانكاوی و روان پزش��كی معالجه شوند زيرا، 
جس��م س��الم بدون روان سالم ميس��ر نيست. دكتر 
سيدمهدی صابری، روان پزشك پزشكی قانونی، نيز 
معتقد است: از لحاظ علمی، هر بيماری كه قصد عمل 
تغيير جنس��يت را دارد، بايد يك تا دو سال هورمون 
درمانی كرده و به صورت آزمايش��ی در نقش جنسی 
مخالف زندگی كند تا در مورد تصميم خود نس��بت 
به عمل جراحی اطمينان يابد، زيرا پس از عمل هيچ 
راه بازگشتی وجود ندارد. طی اين مدت هم می توان 
ب��رای آنها كارت موقت هويت صادر كرد. حال آنكه 
در كشور ما چنين دوره ای وجود ندارد و بيمار بدون 
گذراندن دوره آزمايشی، اقدام به عمل می كند كه اين 
نگران كننده است. وی همچنين اعتقاد دارد: بسياری 
از مبتاليان به اختالل هويت جنس��ی به اختالل های 
روانی، از جمله: افسردگی های شديد مبتال هستند كه 
به مجوز عمل نياز ندارند. دكتر حميد سجاد، به نحوه 
انجام نادرس��ت اين عمل ها اشاره كرده و می گويد: 
به دليل حساسيت؛ اين عمل ها، بايد توسط پزشكان 
مجرب ارولوژيست و جراح پالستيك انجام شود. اما 
ديده شده كه پزشكان عمومی نيز اين گونه جراحی ها 
را هم انجام می دهند كه عوارض بس��ياری برای فرد 
مبتال؛ به همراه دارد. پسرانی كه با اين اختالل مواجه 

می شوند، اغلب تحت مراقبت زنانه، قرار دارند.
دخترها موفق ترند

دكتر رحمان فارسی، پزشكی است كه در چند عمل 
تغيير جنسيت، حضور داش��ته است. به عقيده او: در 

عمل تغيير جنسيت كسانی كه دختر می شوند، موفق 
ترند. او معتقد است: پسرها نمی توانند زندگی عادی 
داش��ته باش��ند و ازدواج موف��ق و زندگی خانوادگی 
مطلوب در آنها به ندرت به چشم می خورد. فارسی 
می گويد: بيشتر كسانی كه تغيير جنسيت می دهند پس 
از جراحی دچار پشيمانی می شوند. او با اشاره به برخی 
عواقب منفی از تغيير جنسيت به دليل شرايط اجتماعی 
 می افزاي��د: اي��ن افراد در نهاي��ت در جامعه پذيرفته 
نمی ش��وند و به س��مت افس��ردگی و خودكش��ی 

می روند.
نبود الگوی مردانه در خانواده

به اعتقاد روان پزشكان: مردان مبتال به ناهنجاری های 
جنسيتی، در فرآيند يادگيری نقش جنسی؛ در دوران 
طفوليت دچ��ار اختالل بوده اند، زي��را اغلب آنان از 
مدل نقش مردانه، در سالهای رشد كودكی در محيط 
خانواده محروم بوده اند. به طوری كه پژوهش ها نشان 
می دهد: از 46 مبتالی به اختالل هويت جنسی، 37 
نفر فاقد مدل نقش مردانه بوده اند. در پژوهش ديگری 
كه توس��ط روان پزشكان غربی انجام شده، مشخص 
شده: 100 درصد پدرانی كه فرزند پسرشان به درجه 
ش��ديد اين اختالل مبتال  است در كنارشان نبوده اند. 
نبود پدر به دليل: طالق، مش��كل های خانوادگی و يا 
مرگ پدر  و يا اش��تغال طوالنی مدت او در خارج از 
خانه اش��اره كرده اند. دكتر حميد سجاد، مدير ايران 
سالمت، معتقد است: شرايط خانوادگی، ميزان و كيفيت 
حضور والدين، به ويژه )پدر(، نحوه تعامل والدين با 
 فرزن��د نيز در اي��ن مقوله مؤثر اس��ت؛ زيرا تجربه و 
پژوهش های علمی نش��ان داده است: پسرانی كه با 

اين اختالل مواجه می شوند، 
اغلب تحت مراقبت زنانه قرار 
دارند، يا حضور وی بس��يار 
كمرنگ بوده اس��ت. گاهی 
نيز به دليل نبود پ��در، مادر 
ناچار است شخصيتی مقتدر 
را ارائ��ه كند. بنابراين، فرزند 
برای جلب رضايت و حفظ 
ش��رايط عاطفی و حمايتی، 
به انجام رفتاره��ای مادرانه 
 تمايل نشان می دهد. »دكتر 
اس��داله پور« می گويد: اگر 
چنين افرادی با همان بيولوژی 
دوگانه »زنان��ه – مردانه« در 
جامعه پذيرفته شود و برايش 
احترام قائل باشند ديگر نيازی 

به عمل نيست. 
حكم تغییر جنسیت و طريقه 

استنباط احكام موضوعه
حجت االسالم محمد مهدی كريمی نيا، در گفتگو با 
آنالين می گويد: اسالم برای كسانی كه از اين مشكل 

رنج می برند درمانی دارد. 
اما اين بحث به طور كلی مربوط به هم جنس گرايان 
جداست. در قوانين اسالمی ما آشكارا آمده است كه: 
 چنين رفتاری مجاز نيست زيرا نظم اجتماعی را مختل 

می كند.  
حج��ت االس��الم اصغ��ری، دكت��رای حق��وق جزا 
و ج��رم شناس��ی، ني��ز به تقس��يم بن��دی فقهی در 
خصوص اين افراد اش��اره ك��رده و می گويد: برای 
 اين افراد، از لحاظ فقهی، س��ه حالت پيش بينی شده 

است. 
در حالتی كه به اصطالح فقهی: »خنثی مشكله« است، 
 هيچ ويژگی جنس��ی زنان��ه يا مردان��ه، در فرد غلبه 

ندارد. 
اين حالت دش��وارتر از دو قسم ديگر است، اما بسيار 
نادر اس��ت. با وجود اين، اسالم برای اينها نيز شرايط 

حقوقی و فقهی قائل شده است. 
در اين گونه اشخاص، احتياط آن است كه: جمع بين 
احكام زن و مرد را رعايت كنند؛ يعنی در معاشرت با 

زنان و مردان، احتياط بر رعايت شئون است. 
در خص��وص ارث ه��م، اينها بي��ن دو جنس، ارث 
می برند؛ يعنی: نه مثل مردان يك دوم و نه مثل زنان، 
يك چهارم، بلكه بين اين دو بقيه موارد نيز در احكام 

فقهی اشاره شده است. 
ح��ال آنكه امروزه در حق��وق جهانی قوانين خاصی 
 حتی در كنوانس��يون های بين المللی برای آنان ديده 

نمی شود.

حقيقت تلخ تغيير جنسيت 
گلخند

جوان و خانواده

استاد دانشگاه علوم پزشكی ايران گفت: 99 درصد 
ناهنجاری آترزی مری در 18 و 32 هفتگی دوران 
جنينی با انجام يك سونوگرافی ساده قابل تشخيص 
است. صالح الدين دلشاد در گفتگو با فارس، آترزی 
مری را يكی از ناهنجاری  مادرزادی دانست و اظهار 
داشت: نقص تش��كيل مری )لوله ای كه بين دهان 
و معده است( آترزی مری ناميده می شود، يعنی در 
دوران جنينی و پس از تولد، نوزاد قادر به خوردن 
نخواهد بود. اس��تاد دانش��گاه علوم پزشكی ايران، 
ناهنجاری های قلبی، اش��كال در مهره ها، و مشكل 
كليه و استخوان را از ناهنجاری هايی دانست كه با 
آترزی مری همراه است. مايعی به نام آمنيوتيك در 
اطراف جنين وجود دارد زمانی كه اين مايع افزايش 

پيدا كند از طريق دهان وارد معده و س��پس جذب 
روده جنين شده و از طريق خون جنين وارد خون 

مادر می شود. 
وی در ادام��ه اين مطلب تصريح ك��رد: زمانی كه 
لوله مری بس��ته باش��د، مايع آمنيوتي��ك به داخل 
معده و روده جنين وارد نمی ش��ود و افزايش پيدا 
نمی كند كه با انجام س��ونوگرافی تشخيص داده و 
 مش��خص می ش��ود جنين دچار آترزی مری شده 
است. استاد دانشگاه علوم پزشكی ايران، گفت: پس 
از اينكه آترزی مری در دوران جنينی تشخيص داده 
شد، احتياج به درمان نيست اما به محض تولد نوزاد 
درمان شروع خواهد شد و اگر درمان به تأخير بيفتد 

عوارض جدی نوزاد را تهديد می كند.

يك عضو هيأت علمی دانشكده پزشكی دانشگاه تهران گفت: اصالح صورت خانم ها با بند 
 در پوست هايی كه مستعد بروز آكنه است می تواند عاملی تحريك كننده در بروز اين بيماری 
باش��د.  ب��ه گزارش س��المت ني��وز، دكتر محمد ج��واد ناظمی گف��ت: بيماری 
آكن��ه ب��ا اصالح ص��ورت خانم ها با بند )اگر ه��م زمان با زمان ازدواج باش��د به 
 دلي��ل اس��ترس و هم چنين مس��تعد بودن پوس��ت آنه��ا( ممكن اس��ت خود را 
نشان دهد. ناظمی ادامه داد: به طور كلی زمينه بروز  آكنه ژنتيكی است و در دنيا حدود 
80 تا 90 درصد افراد به آن مبتال هستند. وی افزود: به طور معمول آكنه در زمان بلوغ و 
سنين جوانی كه در فرد تغييرهای ژنتيكی ايجاد می شود بروز می كند كه اين می تواند 
اضطراب، افسردگی و گاهی اوقات نگرانی افراد را به دنبال داشته باشد. ناظمی در 
گفتگو با ايرنا گفت: درباره مسائل روحی، روانی، استرس و اضطرابی كه بيماری آكنه 
 ايجاد می كند زياد بحث شده است، چرا كه اولين عضوی كه مبتال می شود صورت 
اس��ت. وی ب��ا بي��ان اينكه ب��روز  آكنه ريش��ه ژنتيك��ی دارد و گاه��ی در برخی 
خانواده ه��ا به صورت ارث��ی وجود دارد افزود: البته ميكروب، داش��تن پوس��ت 

 چ��رب، مس��ائل هورمونی و برخی عوامل تش��ديد كننده نيز موج��ب بروز آكنه 
می ش��ود. عضو هيأت علمی دانشكده پزشكی دانشگاه تهران اظهار داشت: وقتی 
بيماری آكنه شروع می شود با توجه به استرس هايی كه ايجاد می كند ممكن است 
 يك سير نوسانی داشته باشد كه گاهی بهتر می شود و بهبود می يابد و گاهی دوباره باز 
م��ی گ��ردد. دكتر ناظمی گفت: اين بيماری حتی گاهی در طول درمان ش��ديد تر 
می ش��ود كه پزش��ك معالج ناگزير از تغيير ش��يوه درمان اس��ت. ب��ه گفته وی 
ش��ايد نتوان در مورد تش��ديد و يا ظاهر ش��دن دوباره اين بيماری و يا بهبود اين 
 بيماری پيش بين��ی كرد اما به طور كلی راه های درمان��ی متفاوتی برای آن وجود 
دارد. ناظم��ی ادامه داد: در واقع درمانی 100 درصد برای آكنه وجود ندارد، زيرا اين 
بيماری فقط ميكروبی نيست و عامل ژنتيكی نيز در آن دخيل است. وی گفت: به 
طور كلی نژاد ايرانيان، هند و اروپايی است و ژن و نژاد ما مستعد اين بيماری است 
و در جهت مخالف ما ژاپنی ها قر ار دارند كه هم طاسی و هم بيماری آكنه در آنها 

نادر است.

قن����د خ��ون ب��االی م��ادر اثره���ای  زيانباری بر تش��كيل مخچه جنين دارد 
 و س��بب كاهش تعداد س��لول ها و ضخامت ماده خاكستری و سفيد مخچه نوزاد 
می شود. به گزارش  ايسنا منطقه علوم پزشكی تهران، اين مطالعه با هدف بررسی اثر 
ديابت مادر روی مخچه نوزادان متولد شده از مادران ديابتی در دانشكده دامپزشكی 

دانشگاه شيراز و توسط ذبيح اله خاكسار )دانشيار رشته علوم تشريحی( انجام شد. 
دياب��ت حاملگی زمانی رخ می دهد كه پانكراس به مقدار كافی انس��ولين ترش��ح 
نك��رده، بنابراي��ن گلوكز در خون مادر و در نتيج��ه در خون جنين افزايش می يابد 
 و س��بب ع��وارض بس��ياری در فرزندان می ش��ود. اي��ن مطالعه از ن��وع تجربی 

است.  در اين مطالعه 16 موش صحرايی ماده به دو گروه مساوی تقسيم شدند.  در 
يكی از گروه ها با تزريق آلوكسان ديابت ايجاد شد. هر دو گروه توسط جفت گيری 
طبيعی باردار شدند و پس از زايمان از مخچه نوزادان آنها در روزهای 7، 14، 21 و 

28 پس از تولد نمونه گيری به عمل آمد. 
در زمان نمونه گيری وزن نوزادان نيز اندازه گيری ش��د. نتيجه ها نش��ان داد: مقدار 
پارامترهای اندازه گيری ش��ده در گروه ن��وزادان مادران ديابتی كمتر از گروه كنترل 
بود. وزن نوزادان متولد  شده از مادران ديابتی در مقايسه با گروه كنترل در تمام سنين 

بيشتر بود. 

آشپزخانه قلب خانه است و خانم های خانه دار بيشتر 
وقت روزش��ان را در اين مكان سپری می كنند. پس 
عالوه بر اين كه آشپزخانه بايد جای كافی برای قرار 

دادن وسايل مختلف داشته باشد و از بيشترين فضای 
آن برای چينش وسايل استفاده شود، بايد مكانی امن 

برای آشپزی و حتی برای بچه ها باشد.
ــبزی ها در کابینت: در يك  ــه مخصوص س قفس
كابينت س��اده كه به شكل يك چهارچوب است با 
تعبيه قفس��ه های ساده پالستيكی، مكانی برای قرار 
دادن سيب زمينی، پياز و سبزی های ديگر می سازيد 

كه در فضای آزاد نگهداری می شوند. 
ــای دادن  ــرای ج ــه کوچک ب ــتفاده از قفس اس
قابلمه های بزرگ: با تعبيه قفسه ای به شكل يك نيم 
دايره، به آسانی با باز و بسته كردن در كابينت، قفسه ها 

به همراه در به قسمت بيرون منتقل می شوند.
جای مخصوص مواد شوينده در کابینت ظرفشويی: 
قسمت پايين كابينت ظرفشويی، جای مناسبی برای 

قرار دادن مواد ش��وينده و... است، برای حفظ بيشتر 
اين مواد، با تعبيه قفسه فلزی در قسمت داخلی درب 
كابين��ت، می توان از بقيه فضای داخل كابينت برای 

مصرف های ديگر استفاده كرد.
کمدچه به شكل ويترين: در كابينت های جديد، 
به جای تعبيه ويترين هايی با درهای شيش��ه ای، از 
كمدچه های ساده ای با درهايی از جنس پالستيك 

مات، استفاده می شود. 
قفسه های ساده به شكل کیسه: در اين مدل ابتكار 
بسيار جالبی صورت گرفته اس��ت. برای نگهداری 
خوراكی هايی مثل پفك، ش��كالت و... كه در بسته 
بندی نگهداری می ش��وند، طبقه های مخصوصی 
س��اخته شده كه بسيار ساده هستند و به آسانی قابل 

استفاده می باشند.
کشويی بزرگ برای يک سرويس قاشق و چنگال 
کامل: اين كش��وی كم حج��م و باريك، با فضايی 
تقسيم بندی شده قابليت اين را دارد كه يك سرويس 
قاش��ق و چنگال داخل آن جای گيرد. بدين ترتيب 
در يك فضای تقس��يم بندی شده، هر چيز در جای 

مناسب خود نگهداری می شود.
قفسه ای به شكل دايره برای قابلمه ها: قابلمه از 
جمله ظرف های حجيمی اس��ت كه فضای زيادی 
اش��غال می كند و به طور معمول برای اشغال جای 
كمتر، چند عدد از آنها را داخل يكديگر قرار داده و در 
كابينت قرار می دهيم و در هنگام استفاده نيز با مشكل 
هايی مواجه می شويم. اما در اين مدل ساده قفسه ای 
به شكل دايره تعبيه شده است و به وسيله يك محور 
در قسمت ميانی به آسانی می چرخد و ظرف مورد 
نظرتان را به راحتی پيدا خواهيد كرد كه البته بهتر است 
برای دسترسی بيشتر به ظرف ها، اين قفسه در محلی 

نزديك به اجاق گاز قرار گيرد.

 99 درصد ناهنجاري مادرزادي »آترزي مري« 
با سونوگرافي قابل تشخيص است

اصالح صورت خانم ها با بند يكي از عوامل بروز آکنه

اثر منفي ديابت مادر بر مخچه نوزادان

ابتكارهايي براي آشپزخانه

سرپرست محترم روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان

انتصاب جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض می نماییم از 

خداوند متعال توفیق  شما را خواستارم.

سردبير روزنامه زاينده رود

جناب آقای براتی

انتخاب آن شرکت را به عنوان صادرکننده نمونه استانی به حضرتعالی و کلیه همكاران 
تبريک عرض می نمايیم. توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

مديرفروش و امور مالی، خانم، مسلط به حسابداری و نرم افزارهای  مرتبط – مهندس سخت افزار 
يا الكترونیک، خانم، مسلط به میكرو کنترل های AVR و نرم افزار PROTEL و مدارات چاپی. 
job@ الكترونیكی به پست   WORD فايل قالب يک  را در  و کاری خود  سوابق تحصیلی  لطفاً 

baztabcomp.com ارسال فرمايید. 
تلفن تماس 7767683 – 0311 ساعت 8 الی 14 

استخدام

مدير محترم روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان 
انتصاب جنابعالی را صمیمانه تبريک عرض می نمايیم. از خداوند متعال توفیق روزافزون شما 

را خواستاريم.

جناب آقای سيد اميد خاتون آبادی 

روابط عمومی روزنامه زاينده  رود

جناب آقای احمد مقيمی
مشاور رسانه ای استاندار محترم اصفهان

انتصاب جنابعالی را صمیمانه تبريک عرض می نمايیم از خداوند متعال توفیق 
حضرتعالی را در جهت تعامل با کلیه رسانه های استان خواستارم.

سردبير روزنامه زاينده رود

جناب آقای مهندس پرورش
مديرعامل شرکت سيمان اصفهان

شرکت بازتاب رايانه سپاهانسردبير روزنامه زاينده رود

به افراد مخصوصاً بچه ها آموزش دهید به 
سیم پاره و لخت شده دست نزنند.
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مسي: 
سخنان مورينيو 
براي من ارزشي 
ندارد

اتمام حجت 
فرگوسن با 
مردانش

رونالدو 
ثروتمندتر شد

 مهاج��م آرژانتينی تيم فوتبال بارس��لونا گفت: با توجه 
به حساسيت موجود در الليگا مطمئن باشيد كه سخنان 
 موريني��و ارزش��ی ب��رای من ن��دارد. ب��ه گ��زارش رويترز، 
ليونل مس��ی پ��س از آن كه خوزه موريني��و، وی را بازيكنی 
تبليغات��ی توصيف كرد، گفت: س��رمربی رئال مادريد تصور 
می كن��د اخب��ار مرب��وط ب��ه وی را هر روز ب��رای تك تك 

بازيكنان بارسلونا آماده می كنند.
او گمان كرده هواداران بارس��لونا در استرس ناشی از جنگ 
روان��ی مادريد به س��ر می برند، در حالی ك��ه هرگز اين طور 
نيس��ت و بازيكنان بارس��لونا با تمام ق��درت تنها به اجرای 

دستورهای تاكتيكی می انديشند. 
مس��ی ادام��ه داد: ال كالس��يكو بازی بس��يار بزرگی اس��ت 
و م��ن نيز دوس��ت ن��دارم ب��ه دروغ از هيجان اي��ن بازی 
ك��م و ادع��ا كنم ك��ه هرگز ب��ه اين ب��ازی توجه��ی ندارم 
ام��ا اي��ن دليل نمی ش��ود ك��ه موريني��و تصور كن��د نبض 
 جن��گ روان��ی در اين دي��دار ب��زرگ را در اختي��ار گرفته

است. 

برخی از منابع رس��انه ای از اتمام حجت س��رمربی تيم 
فوتبال منچستريونايتد با ش��اگردانش برای كسب امتياز 
بازی های باقيمانده ليگ برتر خب��ر دادند. به گزارش روزنامه 
ديلی اس��تار، سرآلكس فرگوسن پس از كس��ب پيروزی 2 بر 
صف��ر مقاب��ل تاتنهام در هفت��ه دهم در اولين جلس��ه تمرينی 
ش��اگردانش برای دقايقی با آنها صحبت كرد. وی در صحبت 
درون تيم��ی كه نزديك به 20 دقيقه به ط��ول انجاميد، با آنها 
اتم��ام حجت كرد كه با تمام وجود برای كس��ب نتيجه تالش 
كنند و كس��ب تس��اوی های پرش��مار را به دس��ت فراموشی 
 بس��پارند. فرگوس��ن ب��ه صراح��ت خطاب ب��ه آنه��ا اظهار 
داشت:  دوره بی انگيزگی ها تمام شده است. من بازی بی تفاوت 
را نمی پذيرم. اين مربی 68 س��اله افزود: چلس��ی،  اكنون با 5 
امتياز جلوتر از ما صدرنشين جدول است. برای حفظ رقابت  
من نمی توانم بپذيرم تيم در زمين بدون تالش كافی، به كسب 
تس��اوی دل خوش كند. وی ادامه داد: بايد مسير كار را تغيير 
داد و همان تيم س��ابق كه تا لحظه آخر برای كسب برد تالش 

می كرد، بشويم. 

مهاج��م پرتغالی تيم فوتب��ال رئال مادريد اس��پانيا در 
مراسمی با كمپانی آرايشی و بهداشتی هوگو و توليدی 
پوشاک بزرگ اسپانيا »زارا« قرارداد همكاری دو ساله منعقد 

كرد.  
به گزارش آس اس��پانيا، كريس��تيانو رونالدو ب��ا حضور در 
مراس��می كه برگزاری آن با باش��گاه رئ��ال مادريد هماهنگ 
شده بود، به طور رسمی با كمپانی بزرگ عطر هوگو قرارداد 
دو س��اله منعقد كرد و با درياف��ت مبلغ 4 ميليون يورو برای 
حضور در فيلم های كوتاه تبليغاتی و اس��تفاده از اين عطر در 

ميهمانی های مختلف متعهد شد. 
)زارا( كمپانی توليد پوش��اک اس��پانيا نيز ق��راردادی معادل 
چه��ار و ني��م ميليون يورو ب��ا رونالدو منعقد ك��رد كه طی 
آن كري��س ج��دا از كفش ه��ای نايك ورزش��ی خ��ود تنها 
 مج��از ب��ه پوش��يدن لباس ه��ای زارا خواهد بود. باش��گاه 
رئال مادريد به درخواس��ت كمپانی زارا برای استفاده از آرم 
 اين باش��گاه در سردر فروش��گاه های خود پاسخ منفی داده 

است. 

گفتگوخبرها

مصاحبه

یادداشت

امین کریمیان: 
برنامه ریزی لیگ 

تنها به سود ماهان است 
اصفه���ان  پسند  گيتی  ف��وتسال  تيم  سرپرست 
و  بازيكنان  مصدوميت  شدن  برطرف  با  گفت: 
جذب سه بازيكن برزيلی، ديگر خيال كادر فنی بابت 

انتخاب بازيكن راحت شده است.
امين كريميان اظهار داشت: شرايطی كه هم  اكنون در 
تيم گيتی پسند وجود دارد را تا به حال تجربه نكرده ايم 
و خرسنديم كه پس از شروعی سخت در ليگ، امروز 
همه شرايط برای بازی در ليگ برتر فوتسال مهيا شده 

است. 
وی ادامه داد: تا چند هفته پيش برای انتخاب بازيكن 
و ارنج كردن تيم مشكل زيادی داشتيم اما از اين هفته 
با در اختيار داشتن تمام بازيكنان، ديگر نگرانی خاصی 
بابت اين موضوع نداريم و بايد عنوان كنم از امروز به 
بعد كار تيم گيتی پسند شروع شده و به دنبال كسب 

جام قهرمانی خواهيم بود. 
داشت:  بيان  پسند  گيتی  فوتسال  تيم   سرپرست 
از  نيمی  با  تنها  ليگ  از  هفته  يازده  در  اينكه  با وجود 
خوبی  امتيازهای  توانستيم  می كرديم،  تمرين  بازيكنان 
اگر  كنم  ادعا  می توانم  جرأت  به  كنيم،  آوری   جمع 
اين  فصل  ابتدای  همان  از  تيم  كنونی  شرايط 
خود  آن  از  را  امتيازها  هم��ه  بی شك  بود   گونه 

می كرديم. 
ته���ران  پرسپوليس  با  ب��ازی  ك����ريميان درب���اره 
گفت: پرسپوليس نام بزرگی دارد و با آن سابقه می تواند 
كه  است  درست  ظاهر شود،  تيمی خطرناک  هر  قابل 
اما  ندارد  اكنون جايگاه خوبی در جدول  تيم هم  اين 
اين  مطمئنم  ديده ام  تيم جوان  اين  از  كه  بازی هايی  با 
خواهد كسب  بهتری  نتيجه های  ليگ  ادامه  در   تيم 

كرد. 
)سرپرست  ك���اش����انی  گوي����ا  اف���زود:   وی 
اين  فنی  كادر  با  زودی  به  نيز  پرسپوليس(  باشگاه 
را  هايشان  مشكل  تا  گذاشت  خواهد  جلسه  تيم 
نيم  در  پرسپوليس  صورت  اين  در  كند،  برطرف 
خواهد  گفتن  برای  زيادی  حرف ه���ای  دوم   فصل 

داشت. 
نبايد  اينكه  بيان  با  پسند  گيتی  فوتسال  تيم  سرپرست 
ليگ با حضور 13 تيم برگزار می شد، افزود: تيم ماهان 
فصل  نيم  بازی های  تيم ها  ساير  از   زودتر  هفته  يك 
بيشتری  فرصت  ترتيب  اين  به  می كند،  تمام  را  خود 
دوم  فصل  نيم  برای  سازی  آماده  اردوی  برپايی  برای 
خالف  بر  ليگ  ريزی  برنامه  اين  داشت،  خواهد 
باشگاه خواهد  اين  به سود  تنها  ماهان،  باشگاه   ادعای 

بود.
برای  آمده  پيش  حاشيه های  به  اشاره  با  كريميان 
برابر  بازی  در  نظ���ری  گفت:  نيز  نظ���ری   مصطفی 
راه ساری يكی از بهترين بازيكنان زمين بود، اين بازيكن 
به قدری حرفه ای است كه می داند در شرايط سخت 
بازيكن  اين  خوشبختانه  كند،  گيری  تصميم  چطور 
حرفه ای  بازيكن  يك  مثل  و  آمده  كنار  شرايط  با  نيز 
فكر  ملی  تيم  و  خود  باشگاهی  تيم  موفقيت  به   تنها 

می كند.

سینا عشوری: 
باشگاه از من خواست که 

به تیم امید نروم
عنوان  به  گفت:  ذوب آهن  فوتبال  تيم  هافبك 
به  باشم و  باشگاه  تابع تصميم های  بايد  بازيكن 

همين دليل در اردوی تيم اميد حاضر نشدم.
 سينا عشوری درباره عدم حضور خود در اردوی تيم 
اميد اظهار داشت: مسئول من به عنوان بازيكنی كه با 
تيمی قرارداد دارم باشگاه است و بايد تابع تصميم های 
آنها باشم. وقتی باشگاه راضی به حضور من در اردوی 
تيم اميد نيست از دست من چه كاری بر می آيد؟ وی 
يك  اميد  تيم  در  حضور  كه  می دانم  هم  من  افزود: 
چقدر  بازی ها  اين  در  موفقيت  و  است  ملی  وظيفه 
اما  كند  كمك  آينده  در  فوتبالم  پيشرفت  به  می تواند 
من به عنوان بازيكن مقصر نيستم. اين بازيكن درباره 
اينكه می داند اگر در اردوی تيم اميد حضور پيدا نكند 
فوتبالی  فعاليت های  كليه  از  انضباطی  كميته  از سوی 
محروم می شود، گفت: اين موضوع را شنيدم و خيلی 
ناراحت شدم اما من تصميم گيرنده نيستم. دفعه گذشته 
هم كه به همين دليل در اردوی تيم اميد شركت نكردم 
و در كميته انضباطی حاضر شدم همين توضيح ها را 
به  قرار  اگر  كه  می دانم  كرد:  تصريح  عشوری  دادم. 
تنها  باشد  آسيايی  بازی های  به  اميد  تيم  با  من  نرفتن 
كسی كه بابت تصميم كميته انضباطی متضرر می شود 
توانم  نمی  هم  ذوب آهن  به  نسبت  اما  هستم،  خودم 
قهرمانان  ليگ  فينال  در  هم  تيم  اين  باشم.  بی تفاوت 
آسيا است. اميدوارم مسئوالن با هم به تعامل برسند تا 

من هم ضرر نكنم.

سرنوشت قهرماني 
در دست سیمین سپاهان 

بازي هاي سپاهان به تعویق افتاد

دیدار تدارکاتي سپاهان با تیم هاي 
النصر و االهلي 

حذف ماده  واگذاري اماکن ورزشي 
به بخش خصوصي در مجلس 

زاینده رود
از  فصل  اين  قهرمانی  سرنوشت  تهران  در  سپاهان  سيمين  تيم 
رقابت های ليگ برتر تنيس را مشخص می كند. در هفته پايانی ليگ برتر 
تنيس، تيم تنيس سيمين سپاهان در تهران به مصاف تيم البرز گاز كيش 
می رود. بر اساس قرعه سازمان ليگ تنيس، تيم البرز گاز كيش ميزبان اين 
ديدار به حساب می آيد اما با تصميم فدراسيون تنيس قرار شده ديدار پايانی 
در تهران برگزار شود. سيمين سپاهان كه عنوان قهرمانی نيم فصل نخست 
را كسب كرده و تا به اين جای مسابقه ها، شكستی، در كارنامه اش نداشته 
است، شانس نخست قهرمانی اين فصل به حساب می آيد و با توجه به 
اختالف سه امتيازی تيم اصفهانی با تيم دوم يعنی البرز گاز، در صورت 
كسب نتيجه تساوی نيز جام قهرمانی به اصفهان آورده می شود. سيمين 
كه در بازی رفت موفق شده تيم البرز گاز را مغلوب كند، به دليل شرايط 
جوی تهران، در ورزشگاه امجديه به مصاف البرز گاز می رود. بر اساس 
توافق های انجام شده، قرار است جريان كامل ديدار پايانی به صورت 

مستقيم از سيما پخش شود. 

زاینده رود
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان اسپانسر مالی ديدارهای دوستانه 
تيم های ملی فوتسال ايران و روسيه در اصفهان بود. شايان ذكر است كه 
اس��كان، پذيرايی و اياب و ذهاب تيم های ملی ايران و روس��يه در مدت 

اقامت در اصفهان بر عهده باشگاه فوالد ماهان سپاهان خواهد بود.
گفتنی است: اين ديدارها طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه، هجدهم و 

نوزدهم آبان ماه در سالن پيروزی اصفهان برگزار خواهد شد.

باشگاه فوالد ماهان سپاهان اصفهان 
حامی تیم های ملی 

تيم فوتبال سپاهان با به تعويق افتادن ديدارهايش در ليگ برتر، برای 
برگزاری اردو به امارات می رود و دو بازی تداركاتی برگزار می كند. 
س��پاهان با توجه به تعويق افتادن دو هفته از مسابقه هايش در ليگ برتر، 
برنامه س��فر ب��ه امارات را در نظر گرفته اس��ت. اين تي��م جمعه با كليه 
بازيكنان خود راهی امارات می شود و در باشگاه ايرانيان اقامت می كند. 
س��پاهان در يك هفته اقامت خ��ود در دوبی دو ب��ازی تداركاتی برگزار 
خواهد كرد. ديدار تداركاتی سپاهان با تيم های النصر و االهلی به ترتيب 
 روزهای يكش��نبه و چهارش��نبه هفته آينده برگزار خواهد شد. شاگردان 
قلع��ه نويی جمعه هفته آينده به اصفهان بازمی گردند. س��پاهان به دليل 
حضور احسان حاج صفی، سيد جالل حسينی و سيد مهدی رحمتی در 

تيم اميد ديدارهای هفته چهاردهم و پانزدهم خود را برگزار نمی كند. 

نماين��دگان مجل��س ب��ا رأی موافق خ��ود، ماده ای ب��ا موضوع 
واگذاری اماكن ورزش��ی تحت تملك س��ازمان تربيت بدنی به 
بخ��ش خصوصی را حذف كردند. بر اس��اس ماده 15 بخش ورزش 
اليح��ه برنامه پنجم، به س��ازمان تربيت بدنی اجازه داده می ش��د كه 
اماكن ورزش��ی در حال بهره برداری، آم��اده بهره برداری، نيمه تمام و 
زمين های تحت تملك خود از جمله فضاهای موجود در مجتمع های 
ورزش��ی را با حف��ظ كاربری ورزش��ی به صورت ف��روش يا اجاره 
بلندم��دت بيش از ده س��ال از طري��ق مزايده يا به قيم��ت تركيبی به 

بخش های خصوصی و تعاونی واگذار كند. 

ورزش

كارش��ناس فوتبال اي��ران گفت: س��رمربی نوجوانان 
قب��ل از اعزام تيم به مس��ابقه ها با مصاحبه های خود 
اميدواری كاذب به مردم داد. امير حاج رضايی درباره 
ناكامی تيم های پايه در مس��ابقه های قهرمانی آس��يا 
اظهار داش��ت: م��ن نزديك به مرك��ز تصميم گيری 
فدراسيون نيستم و هر چه اطالعات دارم از رسانه ها 
اس��ت اما فوتبال پايه مجزا از س��اير بخش های اين 
فوتبال نيست و از دل همين اتفاق ها بيرون می آيد. 
اين نتيجه از دل همين مديريت بيرون آمده است. در 
اين مدت هيچ دليل منطقی برای مشكل های پايه ای 
اي��ن تيم پيدا نك��ردم. وی تأكيد كرد: س��رمربی تيم 
نوجوانان قبل از اعزام به مس��ابقه های ازبكستان در 
مصاحبه ای گفته بود كه ايران در بين چهار تيم قرار 
می گيرد و من خوش��حال شدم از اين همه اعتماد به 
نفس ي��ك مربی و اينكه می خواه��د تيم قهرمان را 
دوباره قهرمان كند اما وقتی بازی های تيم را تماش��ا 
كردم و اين نتيجه ها به دست آمد، ديدم كه از حرف 
ت��ا عمل فاصله زي��ادی وجود دارد و تا رس��يدن به 
موفقيت دوباره، فاصله داش��تيم. حاج رضايی يادآور 
ش��د: از اين ناراحت ش��دم كه چرا باي��د اميد واهی 

به مردم داد؟ چرا باي��د اين اميدواری های كاذب را 
داد؟ من مجبورم از يك جمله تكراری اس��تفاده كنم 
و ت��ا زمانی كه فرهنگ ما تغيي��ر نكند در بحث فنی 
نيز پيش��رفتی حاصل نمی ش��ود. وقتی می خواهيم 
در مورد مس��أله ای صحبت كنيم بايد اين حرف ها 
به واقعيت نزديك باش��د. وقتی در پ��ی يك ناكامی 
دالي��ل را از زبان مس��ئوالن می خوانيم س��رخورده 
می ش��ويم. اين كارشناس فوتبال با بيان اينكه با يك 

عذرخواهی همه چيز را نبايد تمام ش��ده دانست، به 
ف��ارس گفت: من با معذرت خواهی موافق نيس��تم. 
يك مربی زمان��ی بايد معذرت خواهی كند كه وقتی 
پيشنهاد كاری به او می شود و می بيند توانايی آن را 
ندارد بگويد اين مسئوليت را قبول نمی كنم. تيم ملی 
جای اعمال نظرهای ش��خصی نيست. اين تيم متعلق 
به مردم است. تجربه محصول زمان است و تكنيكی 
نيست كه با توجيه فوتبال علمی بتوان آن را به دست 
 آورد. فوتبال علمی وقتی تجربه نداش��ته باش��د هيچ 

فايده ای ندارد.
حاج رضايی با اش��اره به اينكه نبايد فقط س��رمربی 
تيم نوجوانان را مقصر دانس��ت، تصري��ح كرد: بايد 
ب��ه سيس��تمی كه در ح��ال اداره اين فوتب��ال به اين 
شيوه اس��ت ايراد گرفت و انتقاد كرد. فوتبال ملی ما 
مشكل های خاصی دارد. اين فوتبال نياز به آ دم های 
ش��ريف دارد تا روابط ناسالمی كه در آن حاكم است 
را از بي��ن ببرد. مدت های زيادی اس��ت كه در اين 
فوتبال ديگر نمی ش��ود درباره مسائل فنی حرف زد 
چون معضل های ديگری وجود دارد كه جايی برای 

بحث فنی نمی گذارد. 

نجمه کرمی
با رفتن حسين شمس از تيم گيتی پسند 
به فوالدماهان، حاشيه های ميان  اين دو 
تي��م وارد فاز جديدی ش��د. در آخرين 
اخبار رسيده از دو باشگاه مذكور، باخبر 
شديم حسين شمس كه تا چندی پيش با 
گيتی پسندی ها به توافق رسيده بود هفته 
گذشته سر از باشگاه متمول ماهان درآورد 
و با نشس��تن س��ر ميز مذاكره، با آنها به 
توافق رسيده است. حضور دوباره حسين 
ش��مس در فوالد ماهان آن هم با وجود 
حسين افضلی و وحيد شمسايی در اين 
تيم، خيلی س��ئوال برانگيز است زيرا از 
يك طرف ماهانی ها مدام شمس را باالتر 
از افضلی خوانده و موفقيت های ماهان 
با او را مديون مش��اوره های فنی شمس 
می دانس��تند و از سوی مقابل افضلی با 
بازگشت پرحاش��يه خود به ماهان و در 
نبود ش��مس در اين تيم، به دنبال اثبات 
شايستگی های فنی خود بود كه البته ورود 
شمس به تيم ماهان دوباره اين سئوال را 
مطرح می كند كه آيا به واقع ماهانی ها به 
افضلی بی اعتماد و تمامی موفقيت های 
خود را مديون حضور شمس می دانند؟ 
كه البته اگر اين چنين بود ماهانی ها به آن 

شكل سراغ حسين افضلی نمی رفتند اما 
اگر زوج افضلی و شمس برای ماهانی ها 
همواره خ��وش يمن بوده پ��س چرا از 
همان ابتدای فصل جاری با هر دوی آنها 
به توافق نرسيد و گذاشت هر دو مربی تا 
آنجا كه در توان دارند در مقابل هم جبهه 
بگيرند و در ميان انتقادهای خود باشگاه 
فوالد ماهان را بی نصي��ب نگذراند؟ يا 
اگر اختالف شمس��ايی با س��رمربی تيم 
ملی را دليل عدم پيوس��تن شمس بدانيم 
چرا به يكباره همه چيز ش��كل مصالحه 
و س��ازش به خود گرفت و ش��مس از 
يك س��و دست آشتی به وحيدشمسايی 
 داد و از س��وی ديگر دس��ت رد به سينه 
گيتی پسندی ها و مصطفی نظری در تيم 
ملی زد. شايد اين بار هم براداران ريخته 
گران با ريخت و پاش های هميش��گی 
خود، نظر مساعد هر دوی آنها را جلب 
كرده و در كورس رقابت با باشگاه همتای 
خود دو بر صفر كار خود را پيش انداختند. 
ام��ا در اين ميان پرداختن به اين نكته كه 
تيم گيتی پس��ند با حضور مربی بزرگی 
چون حسين افضلی در ابتدای فصل، عزم 

خود را ب��رای قهرمانی جذب كرده بود، 
 ام��ا در ادامه راه و با وجود حاش��يه ها و 
كارش��كنی هايی كه بعضی دوستان دور 
و نزديك نس��بت به اين باش��گاه و تيم 
فوتسالش داشتند، باعث شد كه اين باشگاه 
كم��ی محتاط تر عمل كند و با ش��رايط 
موجود و دورخوردن آنان توسط افضلی 
و شمس و شايعه پيوستن مصطفی نظری 
 ب��ه ماهان )كه اين خب��ر قابل پيش بينی 
بود( كمی آهسته تر برنامه های خود را 
دنبال كنند. هر چند كه مسئوالن اين باشگاه 
از ابتدا هم آن چنان برای قهرمانی در ليگ 
اصراری نداش��تند اما با وجود مهره های 
بزرگی همچون افضلی، دانشور، نظری، 
زحمتكش و امثال آنها می شد به كسب 
جام گوشه چش��می داشت اما با پخش 
ش��ب نامه های مشكوک در سطح شهر 
توسط افراد ناشناس و يارگيری های غير 
اخالقی توسط حريفان، آرزوهای بزرگ 
و ش��يرين اين تيم را به كسب تجربه در 
اولين حضور لي��گ برتری تنزل داد. هر 
چند در فوتس��ال و همي��ن طور فوتبال 
هيچ چيز قابل پيش بينی نيست و شايد 

همين تيم گيتی پسند با مهره های اندک 
و با وجود نامهری هايی كه به او شد و با 
استفاده از انگيزه و توانايی فنی بازيكنانش 
و توان فنی ناظم الشريعه و صانعی در اين 

تيم، بتواند جام را در آغوش بگيرد....
ام��ا نكته ای ك��ه نبايد از آن غافل ش��د 
اين اس��ت كه باش��گاه ف��والد ماهان با 
هزينه های ميليون��ی كه انجام داد تا حد 
زيادی توانس��ت در بازار نقل و انتقاالت 
از همتای خود پيش��ی بگي��رد و فضا را 
به س��ود خود تغيير دهد اما نبايد از اين 
موضوع غافل ش��د اف��رادی كه به نوعی 
بعد ازمذاكره با گيتی پس��ندی ها سر از 
باش��گاه فوالدماه��ان در می آورند نه به 
خاطر تعصبی كه به اين تيم دارند قرارداد 
می بندند بلكه بيش��تر هوای پول بيشتر، 
آنها را از اصول حرفه ای گری دور كرده 
است... به قولی يكی از همكاران، بعضی 
آدم ها باشگاه های اصفهانی را به چشم 
بنگاه های زودبازده و پرس��ود نگاه كرده 
كه ه��ر زمان اراده كنن��د می توانند يك 
مغازه دونبش در اصفهان راه اندازی كنند 
كه از يك س��و به گيتی پسند و از سوی 
ديگر به فوالدماهان ختم می ش��ود و در 
اين ميان افسوس اس��ت كه شامل حال 

هوادار و باشگاه مال باخته می شود. 

سپاهان گوي سبقت را از ذوب آهن ربود

حاج رضایي:
با عذرخواهي بعد از شكست  موافق نيستم

بي قيدي رابه پاي حرفه اي گري نگذاريد

تيم فوتبال س��پاهان اصفهان به دليل حضور سه بازيكن خود در 
تيم امي��د، در دو هفته آينده ليگ برتر به ميدان نمی رود. با توجه 
 به توافق بين باش��گاه س��پاهان با س��ازمان ليگ برتر، به دليل حضور 
س��يد مهدی رحمتی، س��يد جالل حس��ينی و احس��ان حاج صفی در 
اردوی تيم اميد و حضور آنها در بازی های آسيايی گوانجو، ديدارهای 
س��پاهان در ليگ برتر در هفته های چهارده��م و پانزدهم برگزار نمی 
شود. مجيد بصيرت )سرپرست تيم سپاهان( در اين باره گفت: با توجه 
ب��ه صحبت های قلعه نويی در كميته فنی و توافق صورت گرفته، قرار 
ش��د كه باشگاه سپاهان برای انجام يا عدم بازی در ليگ برتر در مدت 
زمان حضور تيم اميد در گوانجو تصميم بگيرد و باش��گاه نيز تصميم 
گرفت تا بازگش��ت س��ه ملی پوش خ��ود از بازی های آس��يايی در 
مس��ابقه ها شركت نكند. وی افزود: بدين ترتيب در هفته چهاردهم و 
پانزده��م مقابل تيم های صبای قم و نفت آبادان كه به ترتيب قرار بود 
14 و 21 آبان برگزار ش��ود، به ميدان نمی رويم. در تاريخ 30 آبان نيز 
در جام حذفی بازی با راه آهن را در پيش داريم كه اگر تيم اميد تا آن 
موقع از گروه خود صعود كرده باش��د اين ديدار هم برگزار نمی شود 
ام��ا اگر تيم اميد از گ��روه خود صعود نكند و به ايران برگردد س��اير 
 مس��ابقه های س��پاهان برگزار می شود. سرپرس��ت تيم سپاهان تأكيد 
كرد: س��ازمان ليگ زمان برگزاری بازی های تعويق افتاده س��پاهان را 
اعالم می كند. آنها بر اساس برنامه ای كه دارند برنامه اين مسابقه ها را 
مش��خص می كنند. سازمان ليگ برنامه مس��ابقه ها را تا هفته پانزدهم 
اعالم كرده و هنوز تكليف بازی ها از هفته ش��انزدهم به بعد مشخص 

نيست. سپاهان در هفته شانزدهم با پرسپوليس بازی دارد. 

زاینده رود  
اسامی دعوت ش��دگان به تيم ملی 
هندبال بانوان برای حضور در رقابت های 
آسيايی قزاقس��تان اعالم شد و طی آن از 
تيم قهرمان دوره قبل سوپرليگ، تنها سه 
نفر به اردوی تيم ملی فراخوانده شد. اين 
درحالی است كه همه ساله تيم ذوب آهن 
با حضور حداقل شش بازيكن تيمش در 
تيم ملی بانوان، همواره بيشترين سهميه را 
به خود اختصاص داده بود. نجمه مرادی، 
 زهرا تقی يار و م ��ژگان روح نواز از تيم 
ذوب آهن در حالی ب��ه اردوی تيم ملی 
دعوت ش��دند كه جای خالی بازيكنانی 
چ��ون زهرا خس��روی، نجم��ه حكيمی 
و س��مانه قهوه چيان در فهرس��ت ديده 

می شد.
مربی تيم هندبال ذوب آهن از بی مهری 
فدراس��يون نس��بت به تيمش ابراز گاليه 
می كند و می گوي��د: خود من برای تيم 
اعزامی به مس��ابقه های آس��يايی دعوت 
ش��دم اما به خاطر يك س��ری مشكل ها 
اين دعوت را رد ك��ردم اما دليل دعوت 
نش��دن چند تا از بازيكنان تيمم را به تيم 

ملی، نمی فهمم.
زه��را عل��وی تصريح كرد: م��ن دعوت 
فدراس��يون را نپذيرفتم و ب��ا وجود اين 
مشكل هم نخواستم خود در انتخابی تيم 
دخالت داشته باش��م اما مسئوالن باشگاه 
قرار اس��ت كه در اين باره اعتراض خود 

را به فدراسوين هندبال اعالم كنند.
درخص��وص رد دع��وت فدراس��يون از 
سوی علوی حاش��يه های زيادی مطرح 
بود از جمله اينكه بعضی ها اعتقاد داشتند 
حضور پروانه كوهيان به عنوان مديرفنی 
تيم ملی باعث ش��ده ك��ه وی از حضور 
در تيم ملی س��رباز بزند كه سرمربی تيم 
ذوب آهن به همه اين حرف و حديث ها 
خط بطالن كش��يد و گفت: زمانی كه از 
من دعوت ش��د هنوز حرف��ی از حضور 
كوهي��ان در تيم ملی مط��رح نبود و فقط 
خانم ها غارصی، كريميان و مبّرا دعوت 

شده بودند.
وی درخص��وص كاهش س��هميه تيمش 
در تي��م ملی اف��زود: با اي��ن تنگ نظری 
ك��ه در حق تيم ما ص��ورت گرفت حق 
يك سری از بازيكنان تيم ما از بين رفت 
و آنه��ا حق دارند ك��ه از اين بی عدالتی 
ناراحت باشند، آنها حتی اگر يك حساب 
سرانگش��تی هم انج��ام می دادند باز هم 
س��هم ذوب آهن بيش��تر بود، هر چند به 
قول مس��ئوالن باشگاه اين كم توجهی به 
نفع تيم ما تمام ش��د چرا كه بازيكنان با 
نمايش بازی های خ��وب خود در ليگ 
می توانن��د شايس��تگی های خ��ود را به 

نمايش بگذارند.
س��رمربی ذوب آه��ن ادامه داد: كس��انی 
مث��ل س��مانه قهوه چي��ان ت��ا زمانی كه 
در خدم��ت تيم ملی بوده ان��د كم برای 

تيمشان زحمت نكش��يده اند. وی كسی 
بود كه در مس��ابقه های آسيايی تايلند با 
عملكرد خيره كننده خود در آن تورنمنت 
غوغ��ا به پا كرد و حاال به اين راحتی اين 
بازيكن و س��اير بازيكن��ان اين چنينی را 

كنار می گذارند.
در اي��ن بين تي��م فوالدمباركه س��پاهان 
كه اولي��ن تجربه حضور در س��وپرليگ 
را هم��راه با كوهيان پش��ت س��رخواهد 
گذاش��ت ب��ا حض��ور چه��ار بازيك��ن 
خ��ود در تيم مل��ی، گوی س��بقت را از 
همتای اصفهانی ح��ود ربود و در همين 
 ابت��دا ب��رای ذوب آه��ن خط و نش��ان 

كشيد.
مهس��ا معتمدی، مهری سيس��تانی، غزاله 
ناظم و مينا وطن پرس��ت، چهار بازيكن 
س��پاهان هس��تند ك��ه ب��ه اردوی تي��م 
مل��ی دعوت ش��دند كه البت��ه رايزنی ها 
وتالش ه��ای مربی اين تي��م در دعوت 
شدن اين افراد بی تأثير نبوده است. حتی 
دوران طاليی بازيكنان ذوب آهن در تيم 
ملی ب��ه همان زمان حض��ور كوهيان در 
اي��ن تيم برمی گردد ك��ه با پيگيری ها و 
تالش های او به طور معمول بيش��ترين 
سهميه به اين تيم اختصاص پيدا می كرد 
و می بينيم كه با رفتن وی از اين تيم، اين 
سهميه به سه نفر كاهش يافت و در نقطه 
مقابل دعوت ش��دن چه��ار بازيكن تيم 
س��پاهان تازه صعودكرده به ليگ برتر به 

اردوی تيم ملی گواه اين ادعا است.
و اما خونسردی و يا عدم پيگيری علوی 
در خصوص كاهش س��هميه بازيكنانش 
در تي��م مل��ی كمی ج��ای س��ئوال دارد 
چرا كه ب��ه بهانه های واه��ی نمی توان 
ب��ا آين��ده بازيكن بازی ك��رد. اينكه وی 
دعوت فدراس��يون را رد كرده و اردوی 
تداركات��ی تيمش در كي��ش را بهانه ای 
ب��رای نپذيرفتن عنوان نموده اس��ت باز 
دليل قانع كننده ای ب��رای بازپس گيری 
 حق��وق از دس��ت رفت��ه بازيكن��ان تيم 

ذوب آهن نمی شود. 
بازيكن��ان تيم��ی كه ب��ا داش��تن كارنامه 
درخش��ان در مس��ابقه های سوپرليگ و 
قرار گرفتن در س��كوی نخست قهرمانی 
طی س��اليان مختلف، حق دارند از بابت 
دعوت نشدنش��ان به تيم مل��ی از مربی 
خود گله مند شده و از او انتظار پيگيری 
و مساعد داش��ته باشند، هرچند اعتراض 
باش��گاه ذوب آهن به اي��ن مقوله به نوبه 
خود قابل تقدير است اما بيش از هركس 
همه نگاه ها و انتظارها متوجه س��رمربی 
است. اين سرمربی است كه ضمن انجام 
تغيير و تحول های ريز و درشت در تيم 
و كادر فنی و انديشيدن به بهترين ارنج ها 
برای موفقيت تيم��ش در تورنمنت های 
مختلف، بايستی دفاع از حقوق بازيكنان 
خ��ود را ني��ز در برنامه های خ��ود قرار 

دهد.
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اجابت اذان مؤذن

 کفاره گناهان 
است.

تهيه كنن��ده  فيلم »لطفاً مزاحم نش��ويد« با 
گاليه نس��بت ب��ه وضعي��ت بيلبورد های 
اين فيلم كه دس��تخوش تغيير شده است، 
اظه��ار كرد: نمی دانم چ��را بايد بيلبوردی 
كه طرح آن به تصويب رسيده يك باره و 
بدون اطالع ما تغيير كند وآن را به شكلی 

متفاوت ارائه كنند؟!
محم��د احمدی در گفتگو با ايس��نا، ادامه 
داد: متوجه ش��دم كه بيلبوردهای اين فيلم 
دستخوش تغيير شده و شخصيت روحانی 

اين فيلم از آن حذف شده است.
وی در عي��ن حال عنوان كرد: در پوس��تر 
فيل��م ما ه��م مانند س��اير فيلم ها عكس 
كاراكترهای اصلی به چاپ رس��يده و اين 
پوستر توسط وزارت ارشاد تأييد شده بود 
و اكنون در سر درسينماها هم همين پوستر 
نصب ش��ده است، اما نمی دانم چه اتفاقی 
افت��اده كه به يك باره بيلبوردهای ما را كه 
مدتی پيش به تصويب رسيده بودند، بدون 
اط��الع ما عك��س روحان��ی اش را حذف 

كرده اند.
احمدی ادامه داد: من مانده ام كه چرا بايد 
چنين اتفاقی صورت بگي��رد؟! آن هم در 
ش��رايطی ك��ه اين فيلم ب��ه خاطر حضور 
ش��خصيت روحانی در ح��وزه  علميه قم 
مورد توجه قرار گرفت و در بخش تجلی 
اراده  ملی جشنواره  فجر سه جايزه دريافت 
كرد كه يكی از اي��ن جايزه ها برای ايفای 

نقش روحانی به هدايت هاشمی بود.
وی با اعتقاد بر اينكه، برخوردهای سليقه ای 
در حوزه  فرهنگ امر درستی نيست، يادآور 
شد: ای كاش حداقل دوستان به ما اطالع 
می دادند تا اگر هم از نظر آنها مشكلی در 
اين پوستر وجود داشت، ما خودمان آن را 
برطرف می كرديم نه اينكه عده ای به سليقه   

خود در پوستر ما دست ببرند.
احم��دی در عين ح��ال از پيگي��ری اين 

موضوع خبر داد. 
تهيه كننده  »لطفاً مزاحم نشويد« در بخش 
ديگری از اين گفتگو با تش��كر از وزارت 
ارشاد و صدا و سيما كه در پخش تيزرهای 
اين فيلم هم��كاری دارند، گف��ت: با اين 
وجود در مقايس��ه با فيلم های ديگر زمان 

پخش تيزرهای ما، زمان چندان مناس��بی 
نيست و تيزر فيلم های ديگر در تايم های 

بهتری پخش می شود.
محمد احمدی در ارتب��اط با فروش فيلم 
»لطفاً مزاحم نشويد« خاطرنشان كرد: فيلم 
ما، اين روزها ف��روش خوبی دارد و نكته  
جال��ب اين اس��ت كه در اي��ن دوره تنوع 
فيلم ه��ا هم مناس��ب اس��ت. در اين دوره  
اكران فيلم های طن��ز و تاريخی هم داريم 
و ما ه��م فيلم خود را اث��ری اجتماعی با 
رگه ه��ای طن��ز می دانيم و بدي��ن ترتيب 
می بيني��م ك��ه در زمان واحد س��ه ژانر در 
س��ينماها اكران می ش��ود ك��ه حداقل اين 
موضوع نسبت به دوره های قبلی اكران از 

تنوع بهتری برخوردار است.
 وی در ادام��ه درب��اره  زم�����ان اك��ران 
»لطف��اً مزاحم نش��ويد« هم توضي��ح داد: 
زمان اكران اين فيلم به نسبت زمان خوبی 
اس��ت، چرا كه ديگ��ر در دوره هايی مانند 
ماه رمضان و يا تعطي��الت قرار نداريم و 
به همين دلي��ل فيلم ها می توانند موفقيت 

بيشتری در گيشه داشته باشند.
احم��دی در عين حال به اك��ران 11 فيلم 
جدي��د در دوره ای محدود اش��اره كرد و 
افزود: گاليه ای كه در اين باره از سجادپور 
و شورای صنفی نمايش دارم، اين است كه 
چرا در مدت زمانی بس��يار كم اين حجم 

فيل��م جديد به نمايش درمی آيد؟! 15 روز 
پس از شروع اكران فيلم ما، 11 اثر جديد 
به اكران درآمد كه من فكر می كنم سينمای 
ما پتانسيل اين تعداد فيلم در اين بازه  زمانی 
را ندارد و همين موضوع باعث می شود كه 
برخی فيلم ها بس��وزند. به عقيده  من الزم 

است كه اين موضوع كنترل شود.
وی ادام��ه داد: البته در اين زمينه، بخش��ی 
از تقصير هم به عهده  خود ما فيلمس��ازان 
و اهال��ی سينماس��ت، چ��را كه خ��ود ما 
ش��رايط را خراب می كنيم. اكنون شرايط 
كلی خوب اس��ت، اما م��ا نبايد يك مرتبه 
همه مان بخواهيم كه فيلم هايمان را در اين 
زمان محدود اكران كنيم. ما از اسفند سال 
گذش��ته در نوبت گروه »آزادی« هستيم و 
الزم اس��ت كه فيلم های ديگ��ر هم برای 

اكران در نوبت بمانند.
محم��د احم��دی در بخ��ش ديگ��ری از 
 اين گفتگ��و اظهار كرد: ما ب��ه عنوان يك 
تهيه كننده  مستقل توان تبليغات آن چنانی 
را برای فيلم خود نداريم. اگر توان تبليغ  ما 
در حد فيلمی مثل »ملك سليمان« بود، به 
طور حتم در گيشه موفقيت بيشتری كسب 
می كرديم. ام��ا در نهايت اي��ن توان مالی 
ضعيف،  عدم هم��كاری و حمايت برخی 
نهادها و بحث هايی همچ��ون بيلبورد در 

فروش ما تأثير می گذارد.

اين تهيه كننده  سينما درباره ميزان استقبال 
مخاطب��ان از اين فيلم اپيزوديك به ايس��نا 
گفت: م��ن در زمان اكران با تماش��اچيان 
مختل��ف فيل��م را ديده ام و خدا را ش��كر 
اين فيل��م با مخاطبان ارتباط خوبی برقرار 
می كند. اگرچه دوستان مختلف می گويند 
ك��ه فيلم اپيزودي��ك نمی تواند با مخاطب 
ارتباط برقرار كن��د. اما فيلم » لطفاً مزاحم 
نش��ويد« اگ��ر نگوي��م كه ص��د  در صد 
تماش��اگران را راض��ی ك��رده حداقل 90 
درصد آنها را راضی كرده اس��ت و ما طی 
اين روزها حتی ي��ك نمونه اعتراض هم 

نداشته ايم.
وی درب��اره  چگونگ��ی ورودش به روند 
تولي��د اين فيلم هم يادآور ش��د: روز اول 
كه محسن عبدالوهاب فيلمنامه اين فيلم را 
نزد من آورد، آن قدر اين فيلمنامه به نظرم 
صميمی و خوب آمد كه به س��رعت تهيه 
 آن را قب��ول كردم. البته با ش��ناختی كه از 
محسن عبدالوهاب داشتم، مطمئن بودم كه 

او هم توان ساخت فيلمی خوب را دارد.
تهيه كننده  »لطفاً مزاحم نشويد« در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر حضور برخی بازيگرانی 
كه چهره نيستند و تأثير بر فروش فيلم، به 
ايس��نا گفت: درست اس��ت كه در فروش 
ي��ك فيلم بح��ث بازيگر مهم اس��ت، اما 
اي��ن موض��وع تعيين كنن��ده نيس��ت و ما 
فيلم های زيادی داريم كه با وجود حضور 
ف��روش چندانی  متعدد  سوپراس��تارهای 
نداشته اند، به نظر من سوپراستار به تنهايی 

تضمين كننده  فروش نيست.
محمد احم��دی ادامه داد: بر اين باورم كه 
ابتدا بايد فيلمنامه و داستان برای تماشاچی 
جالب باش��د و اگر اين اتفاق بيفتد ستاره 
 می توان��د به عن��وان يك كاتالي��زور عمل 

كند. 
تركيب فعل��ی بازيگران اي��ن فيلم همان 
چيزی است كه محسن عبدالوهاب دوست 
داشته و من فكر می كردم كه او كاراكترهای 
فيلمش را با اين افراد عينيت می بخشد. به 
همين دلي��ل هيچ مخالفتی نكردم و اكنون 
هم مطمئنم كه تماشاچی از ديدن اين فيلم 

لذت می برد.

تهیه کننده » لطفاً مزاحم نشويد« 

سينماي ايران پتانسيل اکران هم زمان 11 فيلم را ندارد
 فيل����م »كپ����ی براب��ر اص���ل« س��اخته  
عب��اس كيارس��تمی ب��ه جش��نواره  فيل��م 

»ايست رويل« پرتغال دعوت شد. 
به گزارش ايس��نا، برگزار كنن��دگان دهمين 
جش��نواره  فيل��م »ايس��ت رويل« فهرس��ت 
فيلم های حاضر در اين رويداد س��ينمايی را 

اعالم كردند. 
 براس��اس برنام����ه اع����الم  ش��ده، فيلم 
»كپی برابر اصل« جديد ترين س��اخته  عباس 
كيارستمی يكی از آثار اين رويداد سينمايی 

خواهد بود. 
اين فيلم كه در جشنواره كن، جايزه بهترين 
بازيگ��ر زن را ب��رای »ژولي��ت بينوش« به 
 همراه آورد، تاكنون در جشنواره های زيادی 
چ��ون ريودوژاني��رو، ملب��ورن، نيويورک، 
ابوظبی و شيكاگو نمايش يافته و به تازگی 
به جش��نواره  انجمن فيلم امريكا نيز دعوت 

شد.
»كپ��ی براب��ر اص��ل« اولين اثر كيارس��تمی 
اس��ت كه در خارج از ايران و در توسكانی 
ايتالي��ا فيلمب��رداری ش��ده و داس��تان آن 
درب��اره نويس��نده ای اس��ت ك��ه كتاب��ش 
 برن��ده جاي��زه بهترين ترجمه س��ال ش��ده

است.
او برای انجام مصاحبه مطبوعاتی به فلورانس 
آمده و عن��وان می كند كه ايده كتابش را در 

فلورانس به دست آورده است. 
در اي��ن س��فر او ب��ا زنی ك��ه صاحب يك 
گال��ری آنتي��ك اس��ت، آش��نا می ش��ود و 
بحث ه��ای زي��ادی درب��اره اصل ب��ودن و 
كپی ب��ودن اش��يای عتيقه ميان آن ه��ا انجام 
می ش��ود... »اس��تفان فريرز«، »اليا سليمان«، 
»ج��ان مالكووي��چ«، »آنت��ون كوربيجن« و 
»ماتيو آمالريك« ديگر فيلم سازان سرشناسی 
 هستند كه در اين جشنواره حضور خواهند 

داشت. 
به گزارش ورايت��ی، »فريرز« و »مالكوويچ« 
كارگردان��ی  كالس  جش��نواره  اي��ن  در 
مش��ترک برگ��زار خواهند كرد. جش��نواره  
فيلم »ايس��ت رويل« طی روز ه��ای پنجم تا 
چهارده��م نوامبر )14 تا 23 آب��ان ماه( در 

شهر ليسبون برگزار خواهد شد.

کيارستمي به جشنواره 
»ايست رويل« پرتغال 

دعوت شد

روزی بود...

 بيس��ت  و دومي��ن ن����واده م���والن��ا
گفت: مسئوالن دو كشور ايران و تركيه 
بايد با تمام ت��وان در جهت تحكيم پل 
 فرهنگی دوستی بين خوی و قونيه تالش 

كنند. 
اس��ين چلبی )قائم مقام بنياد موالنا( در 
گفتگو با ايس��نا، عنوان كرد: با افتخار و 
به عنوان ش��هروند افتخ��اری خوی در 
كنگره  ش��مس تبري��زی در محل مقبره  
ش��مس در خوی حضور می يابم و در 
اي��ن كنگره ك��ه برای ش��مس تبريزی 
ترتيب يافته، س��خن موالنای كبير را كه 
همانا صلح و آزادی و مهر و مهرورزی 
 در جهان اس��ت، ب��ه گ��وش جهانيان 

می رسانم. 
وی در ادام��ه اظهار كرد: بنده در س��ال 
87 در مقبره  ش��مس تبريزی در خوی 
حضور يافتم و ارادت خود را نسبت به 
اين ش��خصيت عرفانی و استاد و مرشد 

موالنا رساندم.
امس��ال ه��م در قالب هيأتی از كش��ور 
تركيه در كنگره  ش��مس تبريزی حضور 
می ياب��م و با ارائه  مقاله در بخش علمی 
كنگ��ره، افكار و انديش��ه های ش��مس 
 تبري��زی و موالن��ا را به م��ردم توضيح 

می دهم. 
چلبی هم چنين با اش��اره به سفر خود 
به ش��يراز و حض��ور در آرامگاه حافظ، 

اظهار كرد: در ش��يراز برای پيوند مقبره  
ش��مس و حافظ حض��ور يافتم و آداب 
و رسوم و ميهمان نوازی شيرازی ها مرا 
مج��ذوب فرهنگ ايران اس��المی كرد. 
بيس��ت  و دومين ن��واده  موالن��ا، پيوند 
قوني��ه با خوی با محوريت مقبره  موالنا 
 و ش��مس تبريزی را خواس��تار ش��د و 

گف��ت: در س��ال 77 ك��ه ب��رای پيوند 
فرهنگی بين خوی و قونيه برای زيارت 
مقبره  شمس تبريزی به خوی آمده بودم، 
مقدمه ه��ای اين پيون��د فرهنگی انجام 
شد و من شهروند افتخاری خوی شدم. 
به گزارش ايسنا، كنگره  شمس تبريزی 
امسال با محوريت پيوند مقبره  شمس و 
حافظ از 20 مهرماه در ش��يراز آغاز شد 
و از 17 تا 19 آبان ماه در اروميه و خوی 

ادامه خواهد يافت.

بیست  و دومین نواده  موالنا خواستار شد؛
تالش مسئوالن ایران و ترکیه 

در تحکیم پل فرهنگي خوي و قونیه

ياد ياران ياد باد

جهاد خدمت رسانی؛ مصداق توسعه، پیشرفت و آبادانی

سيری در عملکردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت يازدهم(  
)نگاهی به 6 پروژه شاخص تقاطع غير هم سطح در سال 89( 

مهدی رفائی
همه  رسانی  خدمت  جه���اد  نمايشگاه 
دستاوردهای عم���ران و شه��رسازی چند 
سال اخير شه��رداری را اگ�رچه در ابعادی 
به روايت عكس، م��اكت،   ك���وچك تر و 
شبيه سازی و فيلم اما به يكباره در معرض 
ديد بينندگان و بازديدكنندگان قرار می دهد تا 
مرارت ها و سختی های اين همه پروژه را كه 
امروز راحتی آن نصيب شهروندان شده است 
را ببينند و بدانند جز در پرتو مديريت اليق 
شهری و توان واالی مهندسی و توكل گرفتن 
از خداوند در بروز سختی های كار، اين همه 
افتخار به وجود نيامده است. پس شكرگزار 
اين همه پايمردی و تالش و خستگی ناپذيری 
باشند كه در طول 8 سال با كمك مغز متفكر 
شهرداری اصفهان دكتر سقائيان نژاد و مديران 
با  را  اصفهان  شهری  چهره  شهرداری،  اليق 
هويت معماری ايرانی – اسالمی عوض كرد، 
قلب شهر را جراحی نمود، بار ترافيك را كم 
كرد، بافت های فرسوده و منطقه های محروم 
ديگری  صورت  اصفهان  از  و  داد  سامان  را 
پاكيزه،  شهری  آن  سيرت  با  مطابق  ساخت 
شهر خدا، شهر مردمان با ايمان، شهر شهيدان 
اين همه مجاهدت در  از  با سپاس  نيز  ما  و 

خدمت رسانی، در ادامه بازديد از نمايشگاه 
جهاد خدمت سانی سری به 6 پروژه شاخص 
ابعاد  و  می زنيم  سطح  هم  غير  تقاطع های 

شكوه خدمت را در آن بررسی می نماييم.
تقاطع غیر هم سطح دکتر حسابی 

با شعار زمان بهينه، كيفيت مطلوب و حداقل 
دكتر  سطح  هم  غير  تقاطع  طرح  هزينه، 
حسابی به عنوان يكی از معابر تعريف شده 
در طرح تفصيلی شهر اصفهان آغاز شد كه 
دارای اهميت ويژه ای به لحاظ تأمين حركت 
شهرک های  ساكن  جمعيت  دسترسی  و 
دكتر  تقاطع  و  داشت  وليعصر  و  اميرحمزه 
افزايش  موجب  ميثمی  بزرگراه  با  حسابی 
و  گشت  مذكور  محور  عملكرد  توجه  قابل 
از بن بست خارج شدن آن را موجب شد. 
 500 پروژه  طول  كه  طرح  اين  اجرای  در 
عدد   51 بود؛  متر   16/5 آن  عرض  و  متر 
 ستون و 850 تن آرماتور به كار رفت كه با 
 7 مصرف  و  مترمكعب   15280 بندی  قالب 

هزار مترمكعب بتن احداث گرديد.
بلوار و تقاطع غیر هم سطح رضوان

قبيل  از  هايی  مشكل  با  پروژه  اين  احداث 
هزار  متراژ  به  كشاورزی  زمين  آزادسازی 
ميليمتری  هزار  آب  لوله  وجود  مترمربع، 

آب لوله  نيز  و  رضوان  پل  كنار   در 
300 ميليمتری در هم��ان مح��دوده و عبور 
طولی– عرضی لوله گاز از مسير پل رضوان و 
هم چنين وجود تيرهای برق زياد و نخاله های 
ساختمانی در مسير خاک برداری همراه بود 
مترمكعبی،  هزار   850 برداری  خاک  با  كه 
سنگ برداری 80 هزار مترمكعبی، بيس زير 
آسفالت 45 هزار مترمكعبی و ساب بيس 86 
هزار مترمكعبی به همراه 380 هزار مترمربع 
آسفالت به طول پروژه 8200 متر )در دو باند 
رفت و برگشت و هر باند سه الين( و عرض 

35 متر انجام شد و رمپ های دسترسی به پل 
و بلوار رضوان نيز با انجام عمليات های خاک 
و سنگ برداری بيس و آسفالت و خاكريزی 
آماده بهره برداری شد و شهرداری اصفهان بر 

مشكل های طرح فائق آمد.
تقاطع غیر هم سطح سردار عرب 

قرار  از  روگذر  پل  ريزی  بتن   ويژگی های 
بتن ريزی مدول 2 عدد پل بود كه طول كل 
مدول 112 متر شامل دو دهنه 26 متری و يك 
دهنه 60 متری با ارتفاع بتن ريزی 1/5 متر تا 
2/8 متر می شد. اين پروژه در پل روگذر 490 
متر طول و 17 متر عرض و در زيرگذر 540 
متر طول و 30 متر عرض داشت، 254 شمع و 

50 پايه در ساخت اين تقاطع غير هم سطح به 
كار رفت. مساحت عرشه آن 7450 مترمربع 
و 15600 مترمربع مساحت رمپ ها بود. 95 
هزار مترمكعب حجم خاک برداری پروژه و 
25 هزار مترمكعب حجم خاكريزی پروژه شد 
آن  برای  نمايی  ساخته  پيش  ديوار  و 1066 
تدارک ديده شد. 2 هزار تن آرماتوربندی و 
22500 تن قالب بندی در آن شكل گرفت كه 
15600 مترمكعب بتون ريزی و 2440 نرده و 
400 هزار مترمربع در سانتيمتر آسفالت كاری 

آن را كامل كرد.

تقاطع غیر هم سطح عسگریه
برگردان  دور  تق��اطع شامل 1-  مشخصات 
م���ربع.  مت���ر   265 مساحت  به  شم��الی 
مترمربع.  700 مساحت  به  ميانی  پل   -2 
3- دور برگردان جنوبی به مساحت 300 متر، 
از  زودتر  ماه   2 و  ماه   8 در  پروژه  اتمام  كه 
هم صرف  ماه  دو  و  گرفت   موعود صورت 
فاضالب  ميليمتری  لوله 1000  جايی  به  جا 
هر  عرض  متر،   590 پروژه  كل  طول  شد. 
پروژه 7 متر در هر باند، 375 عدد شمع، 22 
 7500 آرماتوربندی،  تن   1000 ستون،  عدد 
بتن  مترمكعب  هزار  بندی، 7  قالب  مترمربع 
نرده  متر   1200 آسفالت،  متر   4500 ريزی، 

متر جدول گذاری، 7 هزار  گذاری، 3 هزار 
نيوجرسی،  جداول  متر   600 و  زيرسازی 

مرحله های تكميل كار بود.
تجاری،  مجتمع  و  پارکینگ  خیابان، 

اداری و خدماتی باغ گلدسته
خيابان  پروژه  اول  )فاز  پروژه:  مشخصات 

آمادگاه تا سيد عليخان(
زير سطح زمين: شامل دو طبقه پاركينگ در 
جای   550 طبقه  هر  كه  می باشد  زيرزمين 
طراحی  گونه ای  به  اول  طبقه  و  دارد  پارک 
شده كه در آينده مسير عبور وسايل نقليه از 
زير زمين بر روی طبقه اول ميسر شود. بخش 
هم سطح شامل دو مسير رفت و برگشت و 
در كنار دو طرف خيابان اماكن تجاری قرار 

دارد. 
متر   36 آن  عرض  و  متر   240 خيابان  طول 
می باشد كه 95 هزار مترمكعب خاک برداری 
صورت گرفته است. 2900 تن آرماتوربندی، 
هزار   35 و  بندی  قالب  مترمربع  هزار   28
مترمكعب بتن ريزی زيرساخت ها و 3700 
زمينی  مساحت  در  پالستيك  بتن  مترمكعب 
به طول 19300 متر و زيربنای 21 هزار متر 

با تعداد 800 عدد شمع و 658 عدد ستون بنا 
شده است.

تقاطع غیر هم سطح امیرکبیر
طول پروژه 166 متر، طول پل و دو رمپ 192 

متری در مجموع به طول 55 متر اجرا شد. 
تعداد ستون های پل، 12 ستون شامل 6 ستون 
شرقی، 6 ستون غربی با مقطع لوبيايی به ابعاد 
2/5 متر در 55 سانتيمتر و 2/5 متر در 1/15 

متر و ارتفاع 5/85 متر می باشد.
تعداد 4 فونداسيون 5×5 و 8 عدد فونداسيون 
غربی، در مجموع  5×8 به صورت شرقی – 
آكس  از  پل  دو  بين  فاصله  فونداسيون.   12
تابليه  بين دو  فاصله  متر و  ستون ها 18/30 
فونداسيون   12 طول  به  غربی  و  شرقی  پل 
می باشد كه در آن 32 شمع در پل شرقی و 

22 شمع در پل غربی اجرا شده است.
طول تابليه 166 متر و عرض آن 10/30 متر كه 

در دو پل شرقی و غربی يكسان می باشد. 
شمع ها  قسمت  در  پل ها  در  مصرفی  بتن 
حدود 1300 مترمكعب و برای اجرای بتن 63 
مترمكعب و در فونداسيون ها 508 مترمكعب 
و در ستون ها 155 مترمكعب بوده است كه 
 2750 انتهايی   مرحله های  تا  تابليه ها  در 
متراژ  و  است  شده  مصرف  بتن  مترمكعب 

مترمكعب  هزار   28 نياز  مورد  ريزی  خاک 
برآورد می شود.
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