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با حضور رئیس جمهور در قزوین انجام شد؛ 
رونمایی از نخستین سازفرش دنیا 

مدیر كانون ازدواج آسان:
برگزاري روزانه 1000 ازدواج 300 هزارتوماني
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 اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری از احداث و 
س��اخت کمپ اردوی تیم های ملی رشته های 
مختلف ورزش��ی ایران در این استان خبر داد و 
گفت:برای احداث این کمپ از اعتبارهای ملی و 

استانی استفاده خواهد شد. 
»علی اصغر عنابس��تانی« در گفتگو با ایرنا افزود: 
احداث کم��پ تیم های مل��ی در چهارمحال و 
بختیاری یکی از مصوبه های دور س��وم س��فر 
رئیس جمهوری اسالمی ایران به این استان است 
 که در همین زمینه باید گام های بلندی برداش��ته 

شود. 
وی تصریح کرد: ارتفاع مناس��ب از سطح دریا و 
آب و هوای بسیار خوب، چهارمحال و بختیاری 
را به یکی از نقطه های بکر و بسیار مطلوب برای 
تمرین ارتفاع و ه��وازی تیم های ملی ایران در 

رشته های مختلف مطرح کرده است. 
عنابس��تانی تأکید کرد: وجود همین ظرفیت ها، 
می تواند این اس��تان را به قطب اصلی برگزاری 
اردوهای تیم های مل��ی ایران مبدل کند و برای 
اجرایی ش��دن ای��ن مصوبه هی��أت دولت، باید 

اقدام های الزم صورت گیرد. 
بختی��اری، حض��ور  و  چهارمح��ال  اس��تاندار 
12ورزش��کار این اس��تان در بازی های آسیایی 
چین را نش��ان دهن��ده ظرفیت باالی ورزش��ی 
اس��تان قلمداد کرد و گفت: حض��ور این تعداد 
ورزش��کار از اس��تان در بازی ه��ای گوانج��و 
وظیفه مس��ئوالن کشور و اس��تان در حمایت از 
 ورزش��کاران و هیأت های ورزشی را دو چندان 

می کند. 
در  ک��م  امکان��ات  ب��ا  اینک��ه  گف��ت:   وی 
چهارمحال و بختیاری و شرایط موجود فضاهای 
ورزشی، این تعداد ورزشکار از استان به گوانجو 
اع��زام می ش��ود، نش��ان می دهد که پتانس��یل 
 این اس��تان ب��رای ورزش قهرمانی بس��یار زیاد 

است.

ب��ه ط��ور  س��رماخوردگی ها 
ش��روع  ناگهان��ی  معم��ول 
می ش��وند. آب ریزش در ابتدا 
ش��فاف بوده و ممکن اس��ت 
شدت یافته و زرد رنگ گردد. 
گرفتگی بینی، سرفه، گلودرد، 

بی حالی، خستگی، بی تابی، بی اشتهایی، گاهی ریزش اشک و التهاب 
از عالمت های عمده آن اس��ت. سرماخوردگی یک عفونت ویروسی 

مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و باعث ...
سالمت/ صفحه6

رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي کاش��ان از برگزاري 
همایش سپیده سخن به منظور 
بزرگداش��ت س��پیده کاشاني 
این شهرستان  بزرگ  ش��اعره 
خب��ر داد. به گ��زارش فارس، 

مهدي صباغي گفت: این همای��ش با همکاري انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي استان اصفهان در بهمن ماه...

 جامعه / صفحه3

نكته های ساده براي جلوگیري
از سرماخوردگي

برگزاری همایش سپیده سخن 
در كاشان

كمپ اردوي تيم هاي ملي 
در چهارمحال و بختياري 

احداث مي شود 

رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان:

 دانشگاه هاي اصفهان به جهاني 
شدن بينديشند

روز موعود فرا رس��ید و تیم 
فوتب��ال ذوب آه��ن اصفهان 
در ورزش��گاه المپی��ک ژاپن 
 ب��ه مصاف تی��م س��ئونگنام 
ک��ره جنوب��ی م��ی رود. این 
مسابقه ساعت 13:30 به وقت 

تهران آغاز می شود. شاگردان ابراهیم زاده می خواهند طلسم 18 سال 
ناکامی تیم های ایرانی را در لیگ قهرمانان بشکنند. 18 سال پیش پاس 

تهران به مربیگری فیروز کریمی به مقام قهرمانی دست... 
ورزش / صفحه7

فوتبال اصفهان بر بام آسیا
یک گام تا جهانی شدن

صفحه 2

مبلغ تضمین )ریال(بودجهشماره مناقصهعنوان مناقصهردیف

لوله چدن داكتیل قطر 150 با 1
125/000/000عمراني335-3-89اتصاالت مربوطه

لوله چدن داكتیل قطر 500 با 2
252/123/000عمراني334-3-89اتصاالت مربوطه

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 89/9/13
 گشایش پاكات مناقصه: ساعت 8/30 صبح روز یكشنبه مورخ 89/9/14

 تلفن تماس: 0311-6680030
WWW.abfa-esfahan.com دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتي 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد لوله چدن داكتیل قطر 500 و 150 میلیمتر با 
اتصاالت مربوطه موردنیاز خود را از محل اعتبارات عمراني، به شرح جدول ذیل خریداري نماید.

آگهي مناقصه دو مرحله اي 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

از چند وسیله برقي پرمصرف مانند اتو، لباسشویي، جارو، 
مایكروفر، پلوپز، سماوربرقي و... همزمان استفاده نكنید.

جناب آقای جمالی 
شهردار محترم مباركه

انتخاب جنابعالی را به عنوان شهردار نمونه در امر استقبال از مسافران نوروزی كه از طرف وزارت كشور 
اعالم گردید را به حضرتعالی و پرسنل پر تالش شهرداری مباركه تبریک عرض می نماییم. از خداوند 

بزرگ توفیق شما را در انجام خدمت به مردم ایران اسالمی خواستاریم.
روزنامه زاینده رود
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روزنامهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی سراسری
ایران

میچل هادس��ون کارش��ناس اقتصادی و 
تحلی��ل گر مال��ی آمریکای��ی، هر گونه 
 امکان دس��تیابی به توافق بین کشورهای 
شرکت کننده در نشست آینده 20 کشور 
قدرتمند جهان، موس��وم به گروه 20 را 
منتف��ی خواند و آن را به دلیل سیاس��ت 
کنون��ی امریکا ک��ه به تعبی��ر وی اعالم 
جنگ مالی در جهان اس��ت، دانست. به 
گ��زارش ایرن��ا به نقل از پای��گاه خبری 
شبکه تلویزیونی »راش��ا تودی« روسیه، 
ای��ن تحلی��ل گر ارش��د وال اس��تریت 
خاطرنشان کرد: امریکا در شرایطی چین 
را ب��ه ارزش��یابی دوباره ارز این کش��ور 
)یوان( وادار س��اخته ک��ه میلیاردها دالر 
به اقتصاد خود تزریق نموده اس��ت. این 
اقدام واشنگتن از س��وی سایر کشورها 
تالش��ی برای کاهش عمدی ارزش دالر 

قلمداد می شود. 
نویس��نده با اش��اره به این ک��ه نرخ ارز 
مهم ترین موضوع نشس��ت گروه 20 را 
در سئول) پایتخت کره جنوبی( تشکیل 
می دهد، گفت: این نشس��ت ب��ه پایان 
جنگ ارزی در جهان منجر نخواهد شد. 
هادس��ون ه��دف از دی��دار مقام ه��ای 
امریکایی از چین را درخواس��ت از این 
کشور برای دست زدن به یک خودکشی 
اقتصادی )هم چون اقدامی که ژاپن انجام 
داد( دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: آنها از 
چین می خواهند به ارزشیابی دوباره ارز 
خود بپردازند، ش��رکت هایشان را تحت 
فشار قرار دهند و ورشکسته شوند. تنها 
به ای��ن دلیل که امری��کا بتواند به خرج 

چین به منافعی دست یابد. 
به اعتقاد هادس��ون، ط��رح امریکا برای 
کاه��ش ارزش دالر، اقتص��اد جهانی را 
ممل��و از پولی می کند که با اس��تفاده از 
آن می توان هر کاالی ارزش��مندی را در 

بازارهای محلی خریداری کرد. 
این تحلیل گر می افزاید: چین در حالی 
با س��رمایه گ��ذاری 2/5تریلیون دالری 
خود کس��ری بودجه امری��کا را جبران 
ک��رده که امریکا این س��رمایه را در امور 
نظامی گری و ساخت پایگاه های نظامی 
خود در سراسر جهان به کار برده است. 
امریکا با مداخله در آب های این کشور، 
اقدامی تهاجمی علیه این کشور بستانکار 

خود به کار بسته است. 
ب��ه گفته این تحلیل گر، چین در واکنش 
به این سیاس��ت آمریکا، این گونه پاسخ 
داده آیا شما از ما می خواهید که بودجه 
نظامی ت��ان را تأمی��ن کنی��م و م��ا را به 
انجام کاری که خ��ود می خواهید وادار 
س��ازید؟ تنها یک احمق می تواند چنین 

خواسته ای داشته باشد. 
نویس��نده می افزاید: ب��اراک اوباما هیچ 
اهرم��ی ب��رای وادار کردن چی��ن برای 
پیروی ازخواس��ته های امریکا در دست 
ندارد. مفه��وم خواس��ته وی از اعضای 
گروه 20 این خواه��د بود که دالر ما را 

قب��ول کنید حتی اگر ما به هیچوجه قادر 
به هزینه کردن برای آن نباشیم و نتوانیم 

بدهی هایمان را باز پس دهیم. 
 20 گ��روه  کش��ورهای  از  اوبام��ا 
می خواهدک��ه دالر امریکا را قبول کنند 
و به این کشور اجازه دهند شرکت ها و 
امالک و مستغالت آنها را با دالرهایی که 
 هرگز باز گردانده نمی شوند، خریداری 

کنند. 
این کارش��ناس معتقد اس��ت که امریکا 
ب��ه طور هم زم��ان از عمل به خواس��ته 
صن��دوق بین المللی پول )س��ازمانی که 
خ��ود آن را ب��ه وجود آورده اس��ت( از 
تمام کش��ورها برای کاس��تن از کسری 
 بودجه شان از طریق افزایش نرخ بهره و 
خصوص��ی س��ازی صنایع خ��ودداری 

می کند. 
هادسون معتقد اس��ت که چین به دنبال 
خری��د ش��رکت های امریکایی اس��ت، 
درس��ت همان طور که امریکا خواستار 
خری��د ش��رکت های چینی اس��ت. اما 
امری��کا می گوید که ش��ما اجازه خرید 

تصفیه خانه های ما را ندارید. 
به گفته وی، از این رو طبیعی اس��ت که 
آمریکا، چین را به عنوان دش��من بالقوه 
خود قلمداد کند و به همین دلیل اس��ت 
ک��ه این کش��ور در فهرس��ت دش��منان 
راهب��ردی امری��کا که از س��وی وزارت 
دفاع امریکا )پنتاگون( تهیه ش��ده است، 
قرار دارد. بنابراین، چین دیگر تمایلی به 
سرمایه گذاری در ماشین جنگی امریکا 

ندارد. 
کارش��ناس امریکای��ی می افزاید که در 
جه��ان روش��ی وجود ن��دارد که دولت 
امری��کا بتواند ب��ا اس��تفاده از آن بدهی 
خارجی خود را با کش��ورها تسویه کند. 
کش��ورهای برزیل، روسیه، هند و چین 
در س��ال 2009 طی نشستی در روسیه، 
در زمین��ه کاهش گ��ردش معامله ها به 
دالر برای جلوگیری از انباش��ت بیش��تر 
بدهی های امریکا که هرگز بازپرداخت 

نمی شوند، به توافق رسیدند. 
به گفته این تحلیل گر آمریکایی، سیاست 
بانک مرکز امریکا برای کاهش تدریجی 
ارزش دالر، این پ��ول را به واحد ارزی 
منفور مبدل می س��ازد که همه در تالش 
ب��رای دوری گزیدن از آن هس��تند، زیرا 
دیگر هیچ کس تمایلی به اس��تفاده از آن 
ندارد، نمی توان به دالیل ناسیونالیس��تی 
از آن برای س��رمایه گ��ذاری در امریکا 
استفاده کرد و س��ایر کشورها عالقه ای 
به اس��تفاده از آن ندارند، بنابر این، فایده 

پذیرش دالر بیشتر چیست؟ 
خ��ود  مقال��ه  پای��ان  در   هادس��ون 
می نویسد:  زمان استفاده از دالر به عنوان 
یک واحد ذخیره ارزی رو به پایان بوده 
و اکنون این پرس��ش مطرح است که آیا 
اتمام این دوره به صورتی آرام و تدریجی 

است، یا به گونه ای دیگر خواهد بود. 

اس��تاندار ته��ران اع��الم ک��رد: مصوبه 
دول��ت مبنی بر ممنوعیت وام اش��تغال 
زایی صن��دوق مهر امام رضا)ع( مربوط 
به ش��هر ته��ران اس��ت و مصوبه های 
جدی��د دول��ت در س��فر اس��تانی اخیر 
درباره اعطای تس��هیالت به بنگاه هایی 
اس��ت که برای توس��عه ب��ه منابع مالی 
 نیاز دارند و ای��ن دو مصوبه با یکدیگر 

تناقضی ندارد. 
به گ��زارش ایس��کانیوز، مرتضی تمدن 
 ب��ا بیان اینک��ه این تصمیم در راس��تای 
سبک سازی جمعیت شهر تهران اتخاذ 
شده است، تأکید کرد: دولت در اطراف 
ش��هر تهران و شهرستان های استان در 
قالب شهرک های صنعتی و دیگر اقدام 
ها، مقدم��ه های تأس��یس کارگاه های 

جدید را فراهم کرده است. 

اس��تاندار تهران ادام��ه داد: در واقع در 
حال حاضرتس��هیالت اشتغال زایی تنها 
ب��ه متقاضیانی اختصاص پی��دا می کند 
 ک��ه در اطراف ش��هر تهران و یا س��ایر 
شهرستان های استان به فعالیت بپردازند. 
به گفته وی، س��ایر تس��هیالت صندوق 
مه��ر ام��ام رض��ا)ع( مانند تس��هیالت 
ازدواج ه��م چنان در ش��هر ته��ران به 
ش��هروندان ارائه خواهد شد. تمدن، هم 
چنین در خصوص مصوبه هیأت دولت 
در دور س��وم سفرهای اس��تانی استان 
 تهران با موضوع اختصاص تس��هیالت
اش��تغال زایی گفت: این تس��هیالت به 
بنگاه هایی که در گذشته ایجاد شده اند 
و برای تکمیل یا توس��عه به منابع مالی 
نیاز دارند تعلق دارد و برای ایجاد بنگاه 
جدید تسهیالت پرداخت نخواهد شد. 

انس��اني  مناب��ع  و  پش��تیباني  مع��اون 
استانداري تهران با بیان اینکه بر اساس 
مصوبه دولت، 40 درص��د از کارمندان 
 بای��د از اس��تان ته��ران خارج ش��وند، 
گفت: تا پایان امس��ال 20 هزار کارمند 

تهراني از این استان خارج مي شوند. 
نعمت اله ترکي در گفتگو با فارس اظهار 
داشت: بر اساس بررسي ها 5 میلیون نفر 
باید از اس��تان تهران خارج شوند که از 
این تع��داد، 3 میلیون نفر از کالنش��هر 

تهران هستند. 
وي ب��ا بیان اینکه تاکنون 9 هزار کارمند 
اس��تان تهران براي خروج از این استان 

در س��امانه اینترنتي ثبت نام کرده اند که 
خ��روج 3 هزار نفر از آنها قطعي ش��ده 
است، گفت: تاکنون یک هزار و 700 نفر 
از این 3 هزار نفر از استان تهران خارج 
شدند و نسبت به نقل و انتقال بقیه آنها 

نیز اقدام مي شود. 
ترکي با اش��اره به اینکه افراد خارج شده 
ندارن��د،  رفاه��ي  مش��کل  ته��ران،  از 
خاطرنش��ان کرد: بیش��تر مش��کل این 
ب��راي ط��رح  و  اس��ت  اداري  اف��راد، 
اداره  ب��ه  مي توانن��د  خ��ود  مش��کل 
 نوس��ازي و تحول اداري استان مراجعه 

کنند.

واشنگتن در جهان، جنگ مالي 
اعالم كرده است

اعطای تسهیالت اشتغال زایی 
به متقاضیان ساكن در اطراف 

شهر تهران

تا پایان امسال؛ 
خروج 20 هزار كارمند از استان تهران 

جهان نما نصف النهار
فوران مجدد آتشفشان مراپي 

صدها هزار نفر دیگر را آواره كرد   
تش��دید فوران آتشفشان کوه مراپي در اندونزي، بار دیگر منجر به آواره 
ش��دن صدها هزار نفر و لغو بس��یاري از پرواز هاي این کش��ور شد. به 
گ��زارش ایرنا به نقل از خبرگزاري رس��مي اندونزي )آنتارا(، خاکس��تر 
حاصل از فوران آتشفش��ان کوه مراپ��ي در اندونزي که تا کنون 191 نفر 
کشته بر جاي گذاشته است، صدها هزار نفر دیگر را آواره کرده و باعث 

مختل شدن بسیاري از پروازهاي این کشور شده است. 
ای��ن گزارش مي افزاید که بیش از 320 هزار نفر در اردوگاه هاي موقت 

در منطقه های امن این کشور اسکان داده شده اند. 
کارشناس��ان اندونزیایي مي گویند که کوه مراپي که به کوه آتش معروف 
اس��ت، خاکس��تر را تا هزار و 800 متر به هوا پرتاب مي کند اما خاکستر 
پرتاب ش��ده که بس��یار سوزاننده اس��ت پتانس��یل الزم براي رسیدن به 

جاکارتا پایتخت اندونزي را ندارد. 
بر اساس این گزارش، دولت اندونزي تا محدوده 20 کیلومتري این کوه 
آتشفش��اني را منطقه خطر، اعالم کرده و از س��اکنان این منطقه خواسته 

است تا منطقه را تخلیه کنند.

هند 64 زنداني پاكستاني 
را آزاد كرد 

دول��ت هند به منظور بهبود رواط خود با کش��ور پاکس��تان، 64 زنداني 
پاکس��تاني را آزاد کرده و به مقام های این کشور تحویل داد. به گزارش 
ف��ارس در اله��ور، 64 زنداني پاکس��تاني از جمل��ه 56 ماهیگیر بعد از 
 آزاد ش��دن از زندان هاي هند، از طریق مرز »واقا« وارد پاکس��تان شدند. 
بر اساس این گزارش، نیروهاي امنیتي مرزي هند این زندانیان را در مرز 
واقا به تکاوران پاکس��تاني تحویل دادند تا بعد از تکمیل ش��دن تحقیق 
ها و تأیید صالحیت آن ها از س��وي مقام های مس��ئول، به خانه هایشان 
برگردند. این پاکس��تاني ها به جرم عبور نا آگاهانه از مرز، مش��کل های 
ویزا و یا حضور بیش از مدت در هند دستگیر شده و در زندان هاي این 

کشور حبس بودند.

آمریكا و انگلیس دو كرسي 
نهاد زنان سازمان ملل را خریدند  

شماري از 41 کرس��ي نهاد زنان 
سازمان ملل که قرار است به دفاع 
از حق��وق زنان در جهان بپردازد، 
به باالترین رقم هاي پیش��نهادي، 
فروخته ش��د. آمری��کا و انگلیس 
حاض��ر ش��دند ب��راي خرید دو 
کرسي، بیش��ترین رقم را بپردازند 
و در نتیج��ه بدون رأي گیري دو 
کرسي از شش کرسي این نهاد را 

که به فروش گذاشته شده بود، در اختیار گرفتند. 
در مجموع 6 کرسي از 41 کرسي این نهاد به نمایندگان کشورهایي داده 
ش��د که حاضر ش��ده بودند بیش��ترین رقم را بپردازند. آمریکا هم چنین 
براي جلوگیري از ورود کش��ورهاي مستقل و غیرهمسو با خود به ویژه 
ایران، هزینه هاي س��نگیني را در جریان جلس��ه رأي گیري و البي هاي 

گسترده در پایتخت ها، پرداخت. 
در جریان رأي گیري از حوزه آس��یا بنگالدش، ژاپن، هند، چین، مالزي،  
اندونزي، قزاقستان، کره جنوبي و پاکستان به عضویت نهاد زنان سازمان 

ملل در آمدند. 
خرید و فروش کرسي هاي نهاد زنان سازمان ملل با اعتراض سخنگوي 
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز مواجه شد. فیلیپ بولوپیون درعین حال 
به عمد و یا به خاطر وحش��ت از برخورد خش��ن اعضاي غربي خریدار 
این کرسي ها، فقط به یکي از این شش کرسي خریداري شده اشاره کرد 
و گفت که عربس��تان کرس��ي خود را در این شورا خریده است. آمریکا، 
انگلیس، نروژ، اس��پانیا، عربستان و مکزیک بدون شرکت در رأي گیري، 
ش��ش کرسي نهاد زنان سازمان ملل را در اختیار گرفتند. به گزارش ایرنا 
در س��ازمان ملل، در برگه اي که در حاش��یه جلسه راي گیري در اختیار 
خبرنگاران قرار گرفت تأیید ش��ده که این ش��ش کشور براي در اختیار 
گرفتن این ش��ش کرس��ي، بیش��ترین کمک ها و همیاري را با نهاد زنان 
س��ازمان ملل داش��ته اند و در نتیجه این شش کرس��ي بدون رأي گیري 
در اختیار آنها قرار مي گیرد. هنوز مش��خص نیس��ت که هر یک از شش 
کرس��ي به چه رقمي فروخته شده اند. فعاالن حقوق زنان مي گویند که 
با فروش این ش��ش کرسي نهاد اجرایي زنان س��ازمان ملل، مي توان از 
هم اکنون با قاطعیت گفت که نهاد زنان س��ازمان ملل ش��روع نامبارکي 

داشته است.

باراك اوباما: 
اقتصاد قدرتمند در آمریكا 

به سود كل جهان است 
رئیس جمهوري آمریکا با اعالم این که بانک مرکزي آمریکا از کاخ س��فید 
دس��تور نمي گیرد، از طرح خرید چند میلیارد دالر اوراق قرضه آمریکا از 

سوي بانک مرکزي این کشور دفاع کرد. 
رئیس جمه��وري آمریکا در س��خناني در کره جنوبي تأکی��د کرد: وجود 
اقتص��اد قوي در آمریکا به نفع اقتصاد جهاني اس��ت. ب��ه گزارش ایلنا به 
نقل از آسوش��یتدپرس، »باراک اوباما« در سخناني در کره جنوبي از رهبران 
کشورهاي عضو گروه بیست )G20( خواست با کنار گذاشتن اختالف ها 
همکاري ه��اي خود را تقویت کنند. وي ب��ا تأکید بر اهمیت نقش اقتصاد 
آمریکا در حل بحران جهاني، گفت: نمي توانیم شاهد روندي باشیم که در 
آن برخي از مازاد تجاري عظیمي س��ود ببرند در حالي که کش��ورهایي با 
کسري موازنه تجارت خارجي فزاینده رو به  رو باشند. اوباما هم چنین با 
اعالم این که بانک مرکزي آمریکا از کاخ سفید دستور نمي گیرد، از طرح 
خرید چن��د میلیارد دالر اوراق قرضه آمریکا از س��وي بانک مرکزي این 
کشور دفاع کرد. رئیس جمهوري آمریکا در حاشیه نشست گروه بیست که 
به میزباني کره جنوبي برگزار مي شود با »لي میونگ باک«، رئیس جمهوري 
این کشور درباره مسائل دوجانبه و توافق نامه تجارت آزاد گفتگو مي کند. 
بنا بر این گزارش، مقام هاي کره جنوبي در پایتخت این کشور تدابیر امنیتي 
)محل برگزاري نشست گروه بیست با حدود 10هزار شرکت کننده شامل 
32 رهب��ر دولت و رهبران س��ازمان هاي بین الملل��ي( را افزایش داده اند. 
نیروهاي امنیتي به حال آماده باش درآمده اند، موشک هاي ضدهوایي آماده 
ش��ده اند و مس��یرهاي دریایي و هوایي تحت نظارت دقی��ق قرار دارد. از 
طرف دیگر، یکي از سازمان هاي طرافدار آمریکا در کره جنوبي اعالم کرد 
که به مناس��بت س��فر اوباما به سئول، نام کره اي »او هان ما« را به وي اعطا 

خواهد کرد. 
 »هی��الري کلینتون«، وزیر خارجه آمریکا نیز س��ال گذش��ته ن��ام کره اي 
»هان هي س��وک« را دریافت کرده بود. کره جنوبي، س��ومین مقصد س��فر 

آسیایي اوباما بعد از هند و اندونزي بود.

چه خبر از پایتخت

مهدی رفائی
همدانی گلش��ن )رئیس دانشگاه صنعتی 
اصفه��ان( در نشس��ت اصحاب صنعت 
اصفه��ان  اس��تانداری  در  دانش��گاه  و 
گف��ت:  پن��ج دانش��گاه ای��ران در اف��ق 
چش��م ان��داز باید ج��زو  دانش��گاه های 
برت��ر جهان��ی باش��ند و در ای��ن می��ان 
 دانشگاه های اصفهان باید به جهانی شدن 
بیندیش��ند. وی با اش��اره به این مطلب 
که هم اکن��ون تنها 80 درص��د از تولید 
ناخال��ص ملی صرف پژوهش می ش��ود 
افزود:  در افق چش��م انداز این آمار باید 
ب��ه 3 درصد افزایش یاب��د و تحقیق ها و 

پژوهش همراه تولید دانش و مرزشکنی تحریم ها و 
نیازها پیش رود و تعامل دانشگاه و صنعت و ایجاد 
پژوهشگاه به عنوان حلقه گمشده توسعه اقتصادی 

در صدر برنامه ها قرار گیرد.
اذع��ان  اصفه��ان  صنعت��ی  دانش��گاه   رئی��س 
داشت:  تولید محصوالت دانش بنیان نیاز به تعامل 

صنایع ب��ا دانش��گاه ها دارد و در اس��تان اصفهان 
صنای��ع باید به جای تمرکزگرایی و نگاه به تهران، 
ظرفیت ه��ای باالی دانش��گاهی اس��تان را جهت 
پژوهش و استفاده علمی مدنظر قرار دهند و انجام 
پژوهش های هدفدار و غیر فانتزی دانشگاه در جهت 
پیشبرد توسعه صنایع استان باید مورد توجه واقع 
ش��ده و برای صنایع تعریف شود. وی با پیشنهاد، 

تعریف هدف گذاری و برنامه کار برای هر 
کدام از دانشگا ه ها و صنایع جهت حرکت 
به س��وی فعالیت پژوهش��ی افزود: تمام 
پروژه های تحقیقاتی و پژوهش��ی صنایع 
استان، ابتدا باید به دانشگاه های اصفهان و 
در صورت ناتوانی ایشان به مرکز پیشنهاد 
شود. همدانی گلشن تصریح کرد:  با توجه 
به درگیری دانشگاه ها در علم و آموزش و 
صنایع در تولید و اقتصاد، باید امر تعامل و 
پژوهش برای هر کدام در برنامه و زمانی 
خاص تعریف شود و حضور دانشگاهیان 
و صاحبان صنایع در هر دو محیط صنعت 

و دانشگاه به آسانی محقق شود.
وی خاطرنش��ان س��اخت: باید مش��خص ش��ود 
نقش صنعت و دانش��گاه در رس��یدن به توس��عه 
همه جانبه اس��تان چقدر اس��ت و برای رس��یدن 
ب��ه هدف های توس��عه هر ک��دام به ط��ور جدا و 
 نی��ز در تعامل با یکدیگر چ��ه کارهایی باید انجام 

دهند.

رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان:

 دانشگاه هاي اصفهان به جهاني شدن بينديشند

زاینده رود  
نگرش علیرضا ذاکر اصفهانی )استاندار 
اصفهان( نس��بت به اس��تفاده از دستاوردهای 
علم��ی- دانش��گاهی ب��رای حل مش��کل های 
صنایع و افزایش بهره وری در مس��یر توسعه، 
به شکل گیری جلس��ه های هم اندیشی مدیران 
صنایع و مس��ئوالن دانش��گاهی اس��تان منجر 
گردید ت��ا نتیجه این هم فکری ه��ا در خدمت 
پیش��برد هدف ه��ای اقتصاد و صنعت اس��تان 
ق��رار گی��رد. در نشس��ت اصح��اب صنعت و 
 مس��ئوالن دانشگاهی در اس��تانداری اصفهان، 
شرکت کنندگان به این اجماع نظر رسیدند که 
توس��عه اقتصادی استان اصفهان در گرو تعامل 
نزدیک صنعت و دانشگاه در راستای پژوهش،  

فناوری و استفاده از علوم روز است.
ــبب  حضور فرهیختگان علمی در صنعت، س

توسعه اقتصادی می شود
محم��د مه��دی اس��ماعیلی )معاون سیاس��ی 

امنیت��ی اس��تانداری اصفهان( در این نشس��ت 
ضمن قدردانی از زحمت های حس��ن مسلمی 
نائینی )مش��اور امور دانش��گاهی استاندار( در 
ایج��اد تعامل با مرکزهای علمی و ش��کل دهی 
ب��ه نشس��ت اصح��اب صنع��ت و مس��ئوالن 
دانش��گاه گف��ت: نف��س حض��ور فرهیختگان 
 علم��ی در صنعت، س��بب توس��عه اقتصادی 

می شود. 
وی با اش��اره به س��خنان مق��ام معظم رهبری 
مبنی ب��ر جهاد علمی و جنبش ن��رم افزاری و 
جلسه های معظم له با نخبگان افزود: جلسه های 
این چنینی در اصفهان افزایش می یابد و نتیجه 
این هم اندیش��ی و هم فکری در خدمت توسعه 

استان قرار خواهد گرفت.
معاون سیاس��ی امنیت��ی اس��تانداری اصفهان، 
ضم��ن تقدیر از دانش��گاه صنعت��ی اصفهان و 
شهرک علمی تحقیقاتی، این دو واحد را نمونه 
و الگوی��ی در تعامل علم و صنعت قلمداد کرد 

و گف��ت:  باید نگاه صنعتگ��ران با نخبگی گره 
خورده و پژوهش ب��ه عنوان یک امر ضروری 
در تعامل صنایع و دانش��گاه مدنظر قرار گیرد 
و اس��تادان دانش��گاه به عن��وان موتور محرک 
کش��ور به همراه جهاد دانش��گاهی که ش��جره 
طیبه علم انقالبی اس��ت به میدان وارد ش��وند 
و ظرفیت ه��ای مدیریتی عل��م و صنعت را به 

اوج برسانند.
محمد مهدی اسماعیلی، حوزه علم و دانشگاه 
و صنع��ت اصفه��ان را بس��یار ق��وی ارزیابی 
کرده و تصری��ح نمود: نگاه مرکزگرای مدیران 
اس��تان باید تغییر کند و صنایع برای تحقیق و 
پژوهش های خود باید از دانش��گاه های بومی 

استان استفاده کنند.
وی خاطرنشان ساخت: توسعه استان اصفهان 
به برنامه های فش��رده و عملیات��ی نیاز دارد که 
در س��ایه تعامل صنعت و دانشگاه به طور قطع 

میسر خواهد شد.

زاینده رود  
حس��ن مس��لمی نائینی )مشاور اس��تاندار 
اصفهان در امور دانش��گاه ها( در نشست اصحاب 
صنعت و مس��ئوالن دانش��گاه، اظهار داشت: برای 
رس��یدن به توسعه اقتصادی باید خروجی دانشگاه 
 را ب��ه ورودی صنعت هدایت کنیم و در راه تعامل 
تحقیقاتی- پژوهش��ی صنایع و دانش��گاه ها تالش 
کنیم.حسن مسلمی نائینی افزود: در فرآیند توسعه 
کش��ور و ورود ب��ه بازاره��ای توس��عه و فناوری 
 روز باید هدف چش��م ان��داز یعنی جای��گاه اول 
اقتص��ادی- علم��ی ایران در منطقه احراز ش��ود و 
دولت، صنعت و دانش��گاه همچ��ون اضالع یک 
مثلث عمل ک��رده و مرکزهای تحقیقاتی نیز زمینه 
 س��از تولی��د صنعتی و ب��ازوی توانمند دانش��گاه

 باشند. 
تصری��ح  اس��تاندار  دانش��گاهی  ام��ور   مش��اور 
ک��رد: دانش��گاه ها باید ب��ه کیفیت عمل��ی تبدیل 
ش��وند و با تغییر کاربری فعل��ی به طور مهارتی و 

کاربردی درآیند و ش��رکت های صنعتی نیز از این 
چشم انداز دانشگاه را مشاوری امین برای رسیدن 
به تولید و توس��عه بدانند، هم چنین نظام مدیریتی 
حاکم ب��ر صنایع بای��د از حال��ت موروثی خارج 
و ب��ه صورت علم��ی،  آکادمیک و ب��ه روز درآید 
 و مش��اوره های علمی دانش��گاه به صنایع نهادینه 

شود. 
وی خ��ارج ش��دن دانش��گاه از حالت تئ��وری را 
 مستلزم حل مشکل های فرهنگی نظیر: پایین بودن 
به��ره وری، کم کاری برخی مدی��ران، غلط بودن 
ارزش های باوری جامعه، پایین بودن سطح علمی 
و کارب��ردی دانش��گاه و نبودن ارتباط دانش��گاه و 
صنعت دانس��ت و عنوان نم��ود: ایجاد گردش کار 
منظم میان صنایع و دانش��گاه ها سبب از بین رفتن 
رقابت کاذب صنایع می شود و برای تحکیم ارتباط 
صنعت و دانش��گاه بای��د بر ثب��ات مدیریت ها و 
توانمند کردن باورهای علمی- صنعتی و دانشگاه 
 تولید محور و صنعت علم ساز، برنامه ریزی دقیق

 شود.
حسن مسلمی نائینی ادامه داد: استفاده صنایع استان 
از تحقیق ه��ا و پژوهش های دانش��گاه های بومی، 
استفاده از ظرفیت کانون های علم و صنعت معاونت 
فناوری ریاست جمهوری، استفاده بهینه از بودجه 
پژوهشی، حضور صنایع خصوصی،  تعاونی ها و اتاق 
بازرگانی در کنار دانشگاه ها و استفاده صنایع در انبوه 
س��ازی از نمونه سازی دانشگاه ها، از عواملی است 
 که در رش��د تعامل صنعت و دانشگاه مؤثر خواهد

 بود.
مشاور امور دانشگاهی استاندار اصفهان خاطرنشان 
ساخت: ایجاد سیستم احضاء مشکل تعامل صنعت 
و دانش��گاه، ایج��اد زمینه مالقات آس��ان صاحبان 
صنایع و دانشگاهیان با یکدیگر و با مسئوالن دولتی 
و تعری��ف پروژه های تحقیقاتی ب��رای مرکزهای 
مختل��ف صنعتی و دانش��گاهی، از برنامه های آتی 
 نشس��ت مش��ترک اصح��اب صنعت و دانش��گاه 

است.

الدن سلطانی  
غالمرضا یاوری )مدی��رکل کتابخانه های عمومی 
استان( در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران 
اع��الم ک��رد: طبق قان��ون، ش��هرداری ها باید نیم 
درص��د از بودجه خود را به کتابخانه ها اختصاص 
دهند که متأس��فانه تاکنون این قانون اعمال نش��ده 
و با احتس��اب س��ال 89 یک بده��ی 3 میلیاردی 
دیگر به مجموع بدهی های ش��هرداری ها به امور 
کتابخانه ها اضافه می ش��ود و مجموع بدهی های 
 ش��هرداری ها به این بخش ب��ه 13 میلیارد تومان 

می رسد. 
مدی��رکل کتابخانه ه��ای عموم��ی اس��تان افزود: 
شهرداری در کار کتابخانه ها دخالت می کند و در 
واقع ای��ن هزینه های کم که در بخش کتابخانه ها 
نظیر س��اخت و تجهیز صرف می نماید قابل قبول 
نیست، زیرا کتابخانه ها متولی دارد که باید در این 

م��ورد عمل کند و اگر ش��هرداری آن نیم درصد را 
بپردازد ما در تجهیز و ساخت کتابخانه وارد خواهیم 
ش��د، به بیان دیگر ش��هرداری اگر قانون پرداختی 
 را اج��را کند ام��ور کتابخانه ها وظای��ف خود را

 می داند.
غالمرضا یاوری ضمن اشاره به این مطلب که اگر 
مبلغی برای کتابخانه هزینه می ش��ود باید از طریق 
امور کتابخانه ها باش��د گفت: مسئوالن شهرداری 
معتقدند که کتابخانه ها را بهتر اداره می کنند اما این 
وظیفه آنها نیست، ما هم از طریق دیوان محاسبات 

طلب خود را از شهرداری پیگیری می کنیم.
ی��اوری تصریح ک��رد: حتی این بحث در س��طح 
کش��وری هم مطرح بوده. رئیس جمهور در یکی 
از س��خنرانی های خود اعالم کرد: به ش��هرداری 
می گوییم که چ��را نیم درصد مصوب را پرداخت 
نمی کند و ش��هرداری در جواب می گوید که اگر 

دولت 2 میلیاردی که حق ماست را بدهد ما هم این 
قانون را اجرا می کنیم، در واقع این حرف درست 

نیست و این دو موضوع ربطی به هم ندارد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در واقع نی��م درصدی که 
شهرداری به امور کتابخانه ها می دهد در شهرهای 
نیازمند هزینه می شود. از سویی یکی از مصوبه های 
هیأت امنا این اس��ت که بای��د 30 درصد از آن نیم 
درصد از حساب هیأت امنا در منطقه های محروم 

هزینه شود.
مدی��رکل کتابخانه های عمومی اس��تان در خاتمه 
درباره بودجه این بخش گفت: سال گذشته جهت 
تعمی��ر، تجهیز و تأس��یس کتابخانه ی��ک میلیارد 
تومان بودجه تعیین ش��ده بود و درآمد کتابخانه ها 
نی��ز 100 میلیون تومان بود. امس��ال رقم بودجه به 
 ی��ک میلی��ارد و 300 میلیون توم��ان افزایش یافته

 است.

در استانداري اصفهان مطرح شد؛
توسعه اقتصادي استان اصفهان در گرو تعامل نزديك صنعت و دانشگاه

مدیر كل كتابخانه های عمومی استان:
نيم درصد از بودجه شهرداری ها متعلق به كتابخانه ها است

مشاور استاندار در امور دانشگاه ها:
براي هدايت خروجي دانشگاه به ورودي صنعت تالش كنيم

ب��ا حض��ور رئیس جمهور اس��المی ای��ران از 
نخستین سازفرش دنیا رونمایی شد و هم چنین 
کوچ��ک ترین نمونه از چنگ ایران باس��تان به 
قدمت 6 هزار سال به احمدی نژاد اهدا گردید. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، در مراس��م دی��دار رئیس 
جمهوری اسالمی ایران با جمعی از منتخبان و 
فرهیختگان استان قزوین، از نخستین سازفرش 
 دنی��ا رونمایی ش��د. س��ازنده این س��ازفرش 
س��یف اله شکری اس��تاد نجار زبردستی است 
که با س��اختن این دار قال��ی موزیکال صدای 
فرش بافان را در قالب یک مکانیزم صوتی ارائه 

داده اس��ت. به گفته وی، این س��ازفرش اولین 
شبکه صوتی 10 نفره جهان، اولین ساز عمودی 
و افقی جهان و اولین مکانیزم صوتی اس��ت که 
هم آرش��ه ای، هم کوبه ای، ه��م ضربه ای، هم 
مضرابی و هم چکش��ی نواخته می شود. هنگام 
نواختن سازفرش از س��از بادی سروش )شبیه 
ن��ی و فل��وت( نیز به��ره برده می ش��ود. این 
اختراع با حمایت اس��تانداری اس��تان قزوین، 
میراث فرهنگی، حوزه هنری، وزارت ارشاد و 
بازرگانی و چند نهاد دیگر س��اخته شده و قرار 
است در اولین جشنواره فرش بافی ارائه شود. 

با حضور رئیس جمهور 
در قزوین انجام شد؛ 

رونمايی از نخس�تين 

سازفرش دنيا 
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پنجره

مس��ئول مرکز مش��اوره جوان با اشاره 
به مس��أله نگرش ب��ه ازدواج به عنوان 
بزرگ تری��ن معضل موجود جوانان در 
ام��ر ازدواج، تصریح ک��رد: در صورت 
تغیی��ر نگرش جوانان ب��ه ازدواج، حل 
مش��کل های اقتصادی و معقول شدن 
توقع��ات خانواده ها، ش��اید بت��وان این 
مش��کل را حل کرد. به گزارش فارس 
به نقل از س��ازمان ملی جوانان، علیرضا 
قویدل با اشاره به ترویج مهریه های 14 
سکه ای توس��ط س��ازمان ملی جوانان 
گفت: مهریه باال یا پایین شرط الزم است 

ولی کافی نیس��ت؛ افرادی بوده اند که با 
مهریه ه��ای باال و پایین طالق گرفته اند. 
وی با بیان اینکه آنچه مهم است ترویج 
فرهنگ ساده گرفتن ازدواج است، بیان 
داشت: تا زمانی  که جوانان شاهد عینی 
الگوهای موفق نباش��ند، نمی توانند این 
کار را انجام دهند. این اس��تاد دانشگاه 
اظهار داش��ت: مهریه باید متناس��ب با 
ش��أن دختر و توان مرد باش��د؛ بنده با 
مهریه بس��یار پایین موافق نیس��تم زیرا 
مرد در زمان بروز مشکل، امکان و توان 
پرداخت مهریه را دارد و ممکن اس��ت 

در عصبانیت دست به این کار بزند. 
قوی��دل اف��زود: ش��أن دخت��ر را عرف 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی و جامع��ه تعیین 
می کن��د؛ متأس��فانه با صنعتی ش��دن و 
ورود جوانان به هزاره س��وم، چش��م  و 
هم چشمی نیز پا به عرصه گذاشته است 
همچنین ترویج فرهنگ مهریه 14سکه 
بهترین خدمت به امر ازدواج اس��ت و 
می تواند میزان ن��رخ ازدواج را افزایش 
دهد. وی با اش��اره به اهداف س��ازمان 
ملی جوانان و تأثیر بسزای این سازمان، 
عنوان کرد: با وج��ود تمام فعالیت ها و 

کوتاه  فعالیت  فرهنگ س��ازی  برنامه ها، 
مدتی نیس��ت بلکه زمان بر است که در 
این راستا مباحث سازمان در خصوص 
ترویج فرهنگ آس��ان نی��ز در آینده نه 
چن��دان دور تأثیرهای خوب��ی خواهد 

داشت. 
قوی��دل با بیان اینکه در امر ازدواج تنها 
س��ازمان ملی جوانان مس��ئول و متولی 
نیس��ت، اضافه ک��رد: در این امر تمامی 
ارگان ها باید دس��ت به دست هم دهند 
تا بذرهای کاشته سازمان در آینده نتیجه 

بخش باشد. 

»ریگی فرد« معاون عملیات س��ازمان 
آتش نشانی استان سیستان و بلوچستان 
در گفتگو با ایسنا، درباره جزییات این 
حادثه اظهار کرد: چند روز پیش آتش 
س��وزی در یک خوابگاه شبانه روزی 
دان��ش آموزی در منطقه »چاه رحمان« 
واق��ع در 185 کیلومت��ری زاهدان به 
وقوع پیوس��ت که اهالی محل پس از 
اط��الع از ای��ن آتش س��وزی اقدام به 
مه��ار این حریق کردند. وی افزود: در 
زمان وقوع حادث��ه 67 دانش آموز در 
خواب��گاه حضور داش��تند که با کمک 
اهالی محل و معلم��ان از محل حادثه 

دیده خارج شدند، اما یک دانش آموز 
13 س��اله در ای��ن آتش س��وزی جان 
خود را از دس��ت داد. معاون عملیات 
س��ازمان آتش نشانی استان سیستان و 
بلوچس��تان با تأکید بر اینکه وقوع این 
حادثه به آتش نش��انی زاهدان گزارش 
نشده است، افزود: این خوابگاه مربوط 
به امور عشایری سیستان و بلوچستان 
اس��ت. به گفته وی این حریق حدود 
س��اعت 2:30 بامداد هنگامی که دانش 
آم��وزان در خ��واب بودن��د رخ داد و 
تاکنون علت وقوع این حادثه مشخص 

نشده است.

 یک دستگاه اتوبوس برای جلوگیری از 
برخورد با یک خودروی سواری از مسیر 
اصلی منحرف و با یک اتاقک کارگری 
در حاش��یه خیابان برخ��ورد کرد و پنج 
نفر راهی بیمارستان شدند. آتش نشانان 
ایس��تگاه 59، از طریق تماس فردی در 
جری��ان حادثه ای در ج��اده احمد آباد 
مس��توفی ق��رار گرفتند. رض��ا قدیانلو 
فرمانده آتش نشانان گفت: در برخورد 
اتوب��وس با اتاقک کارگری چهار نفر از 
مصدومان در لحظه های اولیه توس��ط 
ش��هروندان بیرون آورده شدند و یکی 
دیگر از کارگ��ران در حالی که بر روی 

تخت در حال اس��تراحت ب��ود، در زیر 
چرخ های ای��ن اتوبوس گیر کرده بود. 
قدیانلو افزود: آتش نشانان با استفاده از 
تجهیزهای ویژه نج��ات، اقدام به ایجاد 
فضا برای رهاس��ازی این کارگر گرفتار 
کردند و پس از ثابت کردن بدن وی بر 
روی برانکارد در حالی که از ناحیه کمر، 
سر، صورت و دست دچار آسیب شدید 
شده بود، او را به بیرون منتقل و تحویل 
عوامل اورژانس دادند. به گزارش ایسنا، 
علت وقوع ای��ن حادثه در حال حاضر 
از سوی کارشناسان راهنمائی و رانندگی 

منطقه در دست بررسی است.

تص��ادف س��ه خ��ودرو س��واری در 
شهرس��تان تربت جام خراسان رضوی 

مرگ نوزاد سه ماهه را رقم زد.
 س��رهنگ ج��واد اصغ��ری، فرمانده 
انتظام��ی شهرس��تان ترب��ت ج��ام در 
تش��ریح این حادثه گف��ت: راننده یک 
دس��تگاه خودرو س��واری پژو هنگام 
ورود به میدان بس��یج به علت سرعت 
زیاد، کنترل وس��یله نقلی��ه خود را از 
دست داد و به ش��دت با یک دستگاه 
خودرو س��مند و پرای��د برخورد کرد. 
اصغری افزود: ش��دت ای��ن حادثه به 
حدی بود که راننده پراید، همس��رش 
و خواه��ر همس��رش مجروح ش��دند 
اما نوزاد س��ه ماهه آنها که »تهورا« نام 

داشت در برابر چش��م والدینش جان 
باخت. وی گفت: با گزارش این حادثه 
به فوریت های پلیس��ی 110، مأموران 
انتظامی و دیگ��ر نیروهای امدادی در 
محل حاضر ش��دند و پیکر مجروحان 
 حادث��ه را ب��ه مراک��ز درمان��ی انتقال 

دادند. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان تربت جام 
گف��ت: برابر بررس��ی های ب��ه عمل 
آمده از س��وی کارشناس��ان تصادفات 
پلی��س راهنمایی و رانندگی، تخطی از 
س��رعت مطمئنه و خستگی راننده پژو 
و همچنین رعایت نک��ردن حق تقدم 
خودروهای س��مند و پژو علت وقوع 

این حادثه اعالم شده است.

مدیر کانون ازدواج آسان گفت: روزانه 
1000 ازدواج حدود 300 هزار تومانی 
برگ��زار می کنیم و قرار اس��ت این رقم 
ب��ه 30 هزار ازدواج در روز برس��د. به 
گزارش فارس به نقل از روابط عمومی 
س��ازمان مل��ی جوانان، صالح گلش��ن 
درباره چگونگی و کیفیت این مراس��م 
گفت: از س��ال 87 با 100 هزار تومان، 
برگزاری مراسم را آغاز کردیم و اکنون 
با 300 هزار تومان یک زوج را با هدف 
ترویج س��نت ازدواج در یک مراس��م 
آبرومندانه راهی خان��ه بخت می کنیم. 
وی درباره مح��دوده انتخاب امکانات 
توس��ط عروس  و داماد اظهار داش��ت: 
در ای��ن مراس��م همه چیز ب��ه انتخاب 
خ��ود زوج صورت می گی��رد؛ انتخاب 
تاالر از تاالرهای مورد قرار داد، ماشین، 
آرایش��گاه، لباس، فیلمبردار زن و مرد، 
کارت عروس��ی و هر کمیت و کیفیتی 
که یک مراسم عروس��ی چند میلیونی 
می تواند داش��ته باش��د، ب��رای جوانان 
فراهم می کنیم. گلشن افزود: نام، تبلیغ و 
نشانی از این کانون غیر دولتی در مراسم 
ازدواج زوج ها وجود ندارد؛ در بیش از 
40 شعبه ای که در سراسر کشور داریم، 
تاکنون به فکر تبلیغ برای خود نبوده ایم 
همچنین گاه��ی اوق��ات در برگزاری 
مراس��می حتی زوج از م��ا می خواهد 
ک��ه زوجه هم در جری��ان وجود چنین 
کانونی قرار نگیرد و ما در این ش��رایط 

هم خدمات خود را ارائه می دهیم. 
ــر و غنی  ــان فقی ــون ازدواج آس كان

نمی شناسد 
مدیر کانون ازدواج آس��ان بیان داشت: 
فقط کافی است دو جوان برای ازدواج 
اراده کنند؛ حتی اگر میلیاردر هم باشند، 
می توانند از مزایای کانون ازدواج آسان 
بهره مند ش��وند؛ هدف تنها این اس��ت 
ک��ه 99 درصد از آرزوه��ای زوج های 
جوان برآورده ش��ود. گلشن با بیان این 
جمله هادرب��اره ش��رایط ازدواج عنوان 
ک��رد: عموم طبق��ات حق اس��تفاده از 
مزایای کانون را دارند؛ هدف این نیست 
که تنها مستحقان واقعی تحت پوشش 
ق��رار گیرند بلکه هدف ترویج س��نت 

ازدواج و مقابله با مراس��م تجمل هایی 
اس��ت ک��ه از فرهنگ غ��رب وارد این 
مرز و بوم ش��ده و ازدواج، این س��نت 
حسنه اسالمی را در معرض خطر قرار 
داده اس��ت. وی با اشاره به این نکته که 
همایش و سمینار برای ترویج فرهنگ 
ازدواج کافی نیست، افزود: این موضوع 
اجرا می خواهد که ما به عنوان یک نهاد 
مردمی در اجرای آن فعالیت داریم و تا 
پایان سال 90 قرار شده است 8 میلیون 
ازدواج در سراس��ر کشور داشته باشیم. 
گلش��ن درباره منبع درآمد این مؤسسه 
غیر دولتی اظهار داشت: این کانون یک 
نهاد مردمی و مس��تقل است که معدنی 
در جاده قم و اجاره بهای یک پاساژ که 
ملک ش��خصی است در این راه صرف 

می شود. 
ــان جهیزیه یک  ــون ازدواج آس كان

زندگی را تأمین می كند 
مدیر کانون ازدواج آسان با بیان اینکه به 
جز برگزاری مراس��م ازدواج، در تأمین 
جهیزیه و مسکن نیزدستی داریم، گفت: 
مبنای ما ازدواج است که این موضوع که 
کسی بخواهد ازدواج کند برای ما کافی 
اس��ت تا برای جهیزیه زوج جوان اقدام 
کنیم؛ در این ط��رح، یک زوج می تواند 
تنها با 700 ه��زار تومان، کاالی زندگی 
خود را تأمین کند همچنین عالوه بر این 
موارد، مس��کن نی��ز از دغدغه های یک 
زوج جوان است که با تأمین مسکن مهر، 
بخشی از این مشکل بر طرف می شود. 
وی با اش��اره به اینکه اشتغا ل زایی هم با 
توجه مهارت فرد در شروع یک زندگی 
نقش مهمی دارد، گفت: در هر مراس��م 
ازدواج، ب��رای 25 گروه ایجاد اش��تغال 
کرده ایم و با کمک تاالرها، آرایشگاه ها، 
قنادی ه��ا و مراک��ز دیگ��ری که طرف 
قرارداد ما هس��تند، جوانان را وارد بازار 
کار می کنیم. گلشن بیان داشت: بخشی 
نیز به عن��وان همس��رگزینی در کانون 
وجود دارد که از متخصصان و مشاوران 
برجسته ای بهره می گیرد اما این بخش به 
صورت مستقل از کانون عمل می کند و 
ما فق��ط جوانی را که قصد ازدواج دارد 

به این بخش معرفی می کنیم. 

برای نماز آثار و فواید بسیاری نقل شده که 
به برخی از آنها اشاره می کنیم 

نماز دوری از زشتی ها
نماز، سرودی است که همه مسلمانان باید 
روزی پن��ج بار بخوانند ت��ا از آلودگی به 
شرک، از خودباختگی و مرعوب شدن در 
برابر قدرت های خودکامه، از ناسازگاری 
با دیگران و از تمام مفاسد روحی مصون 

بمانند. 
همانند سرودی که سربازان هنگام صبح 
و ش��ام می خوانند تا روح سلحشوری 
در آن��ان زن��ده بمان��د، ی��ا امدادگ��ران 
س��ازمان های خیری��ه می خوانن��د ت��ا 
تقوی��ت  آن��ان  در  نیک��وکاری   روح 

شود.
ق��رآن درب��اره تأثیر عمیق نم��از چنین 
می گوید:آنچ��ه از کت��اب به س��وی تو 
وحی ش��ده اس��ت بخوان، و نماز را بر 
 پا دارد، که نماز از کار زش��ت و پلید باز

 می دارد.
نماز، عامل پاكیزگی و زیبایی

انسانی که روزی پنج بار )یا الاقل سه بار در 
مقابل خدا قرار می گیرد و نماز می خواند، 
باید پنج بار یا سه بار قسمت های ظاهری 
بدن را که در معرض دیدن و کثیف شدن 
است بشوید و آنگاه در مقابل پروردگار 

بایستد. 
نماز، درمان روح و روان

نماز ب��ه آدمی نش��اط معن��وی خاصی 
می دهد و از پژمردگی و افسردگی روح و 

روان جلوگیری می کند.
 امروزه بسیاری از روانشناسان در یافته اند 
که دعا و نماز و داشتن یک ایمان محکم 

به دین، نگرانی، تش��ویش، یأس و ترس 
را که سبب بس��یاری از بیماری ها است 

برطرف می سازد.
خداوند می فرماید: مؤمنان کسانی هستند 
که دلهای شان به یاد خدا آرام است و در 
ادامه اعالم می نماید:آگاه باشید، تنها با یاد 

خدا دل ها آرامش می یابد.
»آرام س��ازی « یک��ی از وس��ایل برخی 
و  اس��ت  درمانگ��ران جدی��د  از روان 
خوان��دن نم��از آن ه��م در پن��ج وقت 
بهترین برنامه برای تمرین آرام س��ازی و 
 خس��تگی ناش��ی از فعالیت های روزانه

 است. 
پیامبر اس��الم )ص( هنگام فرا رس��یدن 
اوقات نماز می فرمود: بالل؛ ما را با نماز 

راحت کن و به آرامش وادار.
نماز، پناهگاه انسان در تنگناها

هنگامی که در نماز، انس��ان با آفریدگار 
خود پیوند قلبی پیدا می کند، خود را در 

قلعه مستحکم قدرت الهی می بیند.
 از این رو گفته اند: نماز تکیه گاه انس��ان 
در سختی هاست، پناهگاه او در تنگناهای 
زندگ��ی اس��ت. به همین جهت اس��ت 
که خ��دای مهربان، م��ا را دعوت نموده 
اس��ت ک��ه در تنگناها، ناخوش��ی ها و 
 مشکل های طاقت فرسا از نماز استعانت 

بجوییم .
نماز، برگ ریزان گناه

امی��ر مؤمن��ان ام��ام عل��ی )ع( نی��ز در 
نه��ج البالغه، نم��از را برگ ری��زان گناه 
می دان��د و می فرمای��د: نم��از گناهان 
 را مانن��د ری��زش ب��رگ درخت��ان فرو

 می ریزد.

مدیر كانون ازدواج آسان:

برگزاري روزانه 1000 ازدواج 300 هزارتوماني

آثار نماز

جامعه

برگزاری همایش سپيده سخن 
در كاشان

برگزاري مسابقات طناب كشي 
خانوادگي در كاشان 

امانت 700 هزار كتاب 
در چهار محال و بختياري 

آغاز به كاركارگروه بازبيني 
رشته هاي كد دار صنایع دستي

رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي کاشان از 
برگ��زاري همای��ش س��پیده س��خن ب��ه منظ��ور 
بزرگداش��ت سپیده کاشاني شاعره بزرگ این شهرستان 

خبر داد. 
به گ��زارش فارس، مهدي صباغ��ي گفت: این همایش 
ب��ا هم��کاري انجم��ن آث��ار و مفاخر فرهنگي اس��تان 
 اصفه��ان در بهم��ن م��اه در ای��ن شهرس��تان برگ��زار 

مي شود. 

مدیرعام��ل س��ازمان رفاهي تفریحي ش��هرداري 
طناب کش��ي  مس��ابقات  برگ��زاري  از  کاش��ان 
خانوادگ��ي وی��ژه بان��وان براي نخس��تین ب��ار در این 

شهرستان خبر داد. 
مهدي نادعلي در گفتگو با فارس هدف از برگزاري این 
مس��ابقات را ارتقاي سطح نشاط و شادابي بین بانوان و 
ایج��اد لحظه هایي مفرح و به یادماندني براي خانواده ها 

و اقوامشان بیان کرد. 

مدی��رکل کتابخانه ه��اي عموم��ي چهارمح��ال و 
بختیاري گفت: از س��ال گذش��ته تاکنون بیش از 
700 ه��زار جلد کتاب به م��ردم چهارمحال و بختیاري 
امانت داده ش��د بهرام داودي سرانه مطالعه را در کشور 
اس��تان  در  و  دقیق�����ه   30 را   87 س�����ال   ط����ي 
 چهارمح��ال و بختی��اري 20 دقیق��ه اع��الم ک��رد و

 افزود: رس��الت نهاد کتابخانه گسترش فرهنگ مطالعه 
در میان اقشار مختلف جامعه است.  

کارگ��روه بازبین��ي رش��ته هاي ک��د دار اداره کل 
آموزش و حمایت از تولید معاونت صنایع دستي، 
دو رش��ته صنایع دستي کش��ورمان را مورد بررسي قرار 

داد. 
به گزارش موج از اصفهان، آرش بهادري سرپرست اداره 
کل آم��وزش و حمایت از تولید معاونت صنایع دس��تي 
کش��ور، ضمن بیان این مطلب اظهار داش��ت: کارگروه 
بازبین��ي رش��ته هاي ک��د دار صنایع دس��تي و هنرهاي 
 س��نتي از مدت��ي پیش در این اداره کل تش��کیل ش��ده 

است.

 مرگ ي�ك دان�ش آموز در پی 
آتش سوزی در خواب�گاه شبانه روزی

ورود غيرمجاز اتوبوس
 به اتاقك كارگری

نوزاد؛ قربانی تصادف رانندگی

زاینده رود   
سرهنگ حس��ین غالمی در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی اس��تان 
اصفهان در گفتگو ب��ا زاینده رود تصریح کرد: اصفهان 
در بخش س��اماندهی موتورس��یکلت ها دچار مشکل 

است و این امر در اولویت کاری ما قرار دارد.
وی که به عنوان رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان منصوب ش��ده گفت: در زمینه ارتقای 
انضب��اط ترافیکی نیز مش��کل هایی دیده می ش��ود که 
مانند ساماندهی موتورسیکلت ها باید بدان توجه ویژه 

کرد.
س��رهنگ غالمی رس��یدگی ب��ه موقع ب��ه تصادفات و 
فعال سازی گش��ت های بزرگراه ها را از برنامه پلیس 
راه��ور عنوان کرد و گفت: عالوه ب��ر این موارد کنترل 
ترافیک ش��هری بس��یار مهم اس��ت که به نظ��ر من با 
تعام��ل با س��ازمان ها و اداره ها می ت��وان در حل این 
مش��کل گام برداش��ت به ویژه اینکه در ش��هر اصفهان 
به ش��هرداری در خصوص برطرف کردن مشکل های 
 ترافیکی گام هایی برداش��ته و پروژه هایی را انجام داده

 است. 
بنابرای��ن ب��ا تعامل ش��هرداری اصفه��ان در خصوص 
تکمیل پروژه ها می توانیم تا حدود زیادی مشکل های 

ترافیکی شهر را برطرف کنیم.
رئی��س پلی��س راه��ور اس��تان در خص��وص زوج و 
فرد کردن وس��ایل نقلی��ه جهت کاهش ترافیک ش��هر 
اصفهان گفت: البته باید با این ش��هر بیش��تر آشنا شوم 
 ولی اگ��ر جزو برنامه های طرح باش��د اج��را خواهد 

شد.
س��رهنگ غالمی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر 
اینکه به گفته رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان سعی 
می کنیم برای حل مشکل ترافیک از مردم بخواهیم که 
در یک روز مشخص از وس��یله نقلیه شخصی استفاده 
نکنند تا قان��ون زوج و فرد را نخواهیم اجرا کنیم حال 
نظر ش��ما چیس��ت؟ خاطرنش��ان کرد: چون ت��ازه در 
س��مت پلیس راهور استان اصفهان منصوب شدم یکی 
دو ماهی طول می کش��د که با وضعیت اس��تان و شهر 
اصفهان آش��نا ش��وم اما با توجه به ویژگی اصفهان در 
جذب توریس��ت و اینکه ترافیک س��نگین می تواند بر 
این مقوله تأثیر بگذارد بنابراین باید برنامه ریزی دست 
و مدون��ی جهت ایج��اد نظم در این خص��وص انجام 
پذیرد که البته با همفکری و همیاری س��ایر مس��ئوالن 
 از جمله ش��هرداری می توانیم به راهکار درستی دست 

یابیم.

مسئول مركز مشاوره جوان:

ترويج فرهنگ مهريه 14 سكه بهترين خدمت به امر ازدواج است

رئيس پليس راهور فرماندهی انتظامی 

اصفهان در بخش ساماندهی 
موتورسيكلت ها مشكل دارد

خوش��بختی چیز عجیبی اس��ت، 
درس��ت مثل یک معج��زه، وقتی 
می آی��د گام های��ش آنق��در آرام 
است که شاید حتی صدای پایش 
را نش��نوی اما وقتی نیست دردش 
را تا مغز اس��تخوان حس می کنی. 
خوش��بختی ی��ک ح��س درونی 
 است، هیچ کس غیر از خودمان نیز 
نم��ی توان��د خوش��بختمان کند، 
خوش��بختی حاصل نوع نگاه ما به 
زندگی اس��ت، تعبیری متفاوت از 

بودن و برداشتی آزاد از زندگی.
ب��ه دنی��ا آم��دن در خان��واده ای 
مهرب��ان و اهل علم، متولد ش��دن 
با اس��تعدادی خدادادی، پیشرفت 
در تحصی��ل و کار، پی��ش آم��دن 

موقعیت ه��ای اس��تثنایی ب��رای رش��د، 
 انتخاب کردن همس��ری ایده آل، تشکیل 
خانواده ای بی حاشیه و... احساسی سرشار 
از خوشبختی به ما تزریق می کند که شاید 
کمتر چیزی در این دنیا قادر به ساختنش 
باش��د.زندگی با آدم هایی ک��ه ما را همان 
گونه که هس��تیم دوس��ت دارند و داشتن 
آدم های��ی که به خاطر خوبی های ش��ان 
دوست شان داریم، اوج خوشبختی است. 
داش��تن زندگ��ی بی دغدغه، سرش��ار از 
احس��اس مثبت و اعتماد و عشقی که هر 
لحظه در مکان و زمان جاری است، نهایت 
س��عادتمندی اس��ت. اینها را نمی شود با 
هیچ چیز دیگر دنیا عوض کرد اما بعضی 
 وقت ه��ا در زندگ��ی چیزهای��ی پا پیش 
می گذارند و آنق��در اهمیت می یابند که 
نداشته های مان را بزرگ و داشته های مان 
را ب��ی ارزش می کنند.اگ��ر بگوییم یکی 
 از گزینه های اصلی، پول اس��ت اش��تباه 
نکرده ایم. حاال شاید انگشت شمار باشند 
کس��انی که پ��ول را چرک کف دس��ت 
می دانند، چ��ون حتی سرس��خت ترین 
آدم ه��ا هم به اجب��ار آموخته اند که پول 
می تواند حالل بسیاری از مشکل ها باشد.

با پول می ش��ود خیلی کارها را انجام داد 
اما هرگز نمی شود محبت را با آن خرید. 
ب��ه هیچوجه پول و عش��ق از یک جنس 
نیس��تند تا با هم معامله شوند ولی با پول 
می ش��ود کس��ی را ک��ه دوس��تش داری 
خوش��حال کنی یا گ��ره ای از کارش باز 
کنی. پول خوش��بختی هم نم��ی آورد اما 

اگر خوشبخت باش��ی پول به زندگی ات 
 رنگ و لعابی بیشتر می دهد. پول سعادت 
نمی آورد همان طور که فقر بدبختی نمی 

آورد اما پ��ول می تواند 
اسباب سعادتمندتر بودن 

را فراهم کند.
مه��م ن��وع نگاه م��ا به 
زندگ��ی اس��ت، این که 
از دنیا چ��ه بخواهیم و 
دنبال چه باشیم، این که 
خوشبختی را در ثروتمند 
بودن جس��تجو کنیم یا 
کاسه و کوزه بدبختی را 
بر سر فقر بشکنیم، پس 

باید انتخاب کرد.
شادی یعنی پول به عالوه 60 چیز دیگر 
این ش��عاری خس��ته کننده نیست، چون 
روان شناسان نیز تأیید کرده اند که فقط با 
 پول نمی توان خوش��بخت بود. آنها ثابت 
کرده اند که عوامل زیادی در شادی نقش 
دارند و تاکنون 60 عامل اساسی را کشف 
کرده اند؛ عواملی مثل دوس��تی، احساس 
احترام، اعتماد به نفس، خدمت به دیگران، 
پایگاه اجتماعی مناسب و همسر دلخواه، 
هرچند به باور آنها پ��ول هم در زمره این 
عوامل قرار دارد ولی هرگز رتبه ای بهتر از 

چهاردهم به دست نمی آورد.
 هر شادی ای قیمتی دارد 

فروش��گاهی  هی��چ  در  را   خوش��بختی 
نمی فروش��ند پس خودمان باید دس��ت 
به کار تولیدش ش��ویم ام��ا اگر تا به حال 
فکر می کردی��م که پول ما را به س��مت 

خوش��بختی می برد، حاال می دانیم که در 
اشتباه بوده ایم. 

 خوشبختی در كاسه سرمان است 
آنهای��ی که می گویند با 
پول می ش��ود تا حدی 
بیراه  ب��ود،   خوش��حال 
نمی گویند چون وقتی 
گره ای  می تواند  ثروت 
از کار ما باز کند، معلوم 
اس��ت که خوشحالی به 
دنبالش می آید. البته پول 
داشتن همه چیز نیست، 
چ��ون هیچ چیز مطلقی 
در دنیا وجود ندارد ولی 
آنچه از همه مهم تر اس��ت، این است که 
بدانیم خوش��بختی جایی نیس��ت جز در 
کاسه سر ما.دکتر غالمرضا علیزاده، جامعه 
 شناس و مدرس دانشگاه می گوید: آخرین 
مطالعه هایی که در ایران انجام شده، نشان 
می دهد مردم روستایی احساس خوشبختی 
بیشتری نسبت به جمعیت شهرها دارند؛ این 
در حالی است که مردم شهرها و روستاها از 
نظر سطح درآمد و امکانات زندگی تفاوت 
زیادی با هم دارند. به باور وی، این مسأله 
نش��ان می دهد که داشتن پول، شرط الزم 
برای خوشبختی است ولی شرط کافی به 

حساب نمی آید.
 پولدارها خوشبختند؟ 

نگاه کردن از دور به خانواده ای که از پشت 
شیش��ه های باال کشیده ماش��ینی آخرین 
 مدل، خوشحال به نظر می رسند خیلی از 
بیننده ها را به آه کشیدن می دارد. وقتی پس 

از کلی روی پا ایستادن کنار خیابان 
حتی یک تاکسی قراضه هم برای 
رسیدن به مقصد گیرت نیامده و در 
آن لحظه هم همان ماشین آخرین 
مدل و سرنش��ینانش با س��رعت 
باالیش��ان گرد و خاک را به چشم 
و گلویت می فرستند، دیگر ایمان 
می آوری که پ��ول اگر نگهداری 
اش هم دردس��ر داشته باشد، الاقل 
این مزیت را دارد که دغدغه رفت 

و آمد را نداشته باشی.
 خوشبختی را تمرین كنیم 

پ��س اگر پ��ول فقط ش��رط الزم 
خوش��بختی اس��ت و برای ش��اد 
بودن به تنهای��ی کفایت نمی کند، 
باید دنبال چیزهایی بود تا به ما یاد 
بدهند برای خوشبخت بودن باید دست به 
تکرار و تمرین زد. البته کس��ی در زندگی 
به خوش��بختی می رسد که خودش دنبال 
آن باش��د، چون هرگز ش��اد بودن و شاد 
کردن دیگران، گمش��ده اش نبوده اند.ولی 
ساختن زندگی ای که خروجی اش چیزی 
جز احس��اس لذت و خوشبختی نیست، 
در واقع زیباست. چنین خانواده هایی نیز 
ویژگی هایی دارند که می توان با شاخص 
قرار دادن این ویژگی ها فهمید که آدم های 
اط��راف ما و حت��ی خودمان ت��ا چه حد 

خوشبخت هستیم.
 عل��م روان شناس��ی می گوی��د، یکی از
 مه��م تری��ن مش��خصه های خان��واده 
خوشبخت، خوش اخالقی، خوش خلقی 
و خوش رفتاری در میان اعضای آن است؛ 
یعنی آدم هایی که در بدترین ش��رایط هم 
می توانند عصبانیت خود را کنترل کنند و 
اگر عصبانی شدند پا را از مرز احترام فراتر 
نگذارند. همکاری، همفکری و هماهنگی نیز 
رمز بقای خانواده خوشبخت است، به ویژه 
آن که هنگام بروز مشکل ها این هماهنگی 
بیشتر و با صبر و حوصله برطرف شود.آدم 
هایی که عضوی از یک خانواده خوشبخت 
هستند، می دانند که خوشبخت کسی است 
که صبح با لبخند برمی خیزد و با لبخند سر 
بر بالین می گذارد و مرتب پیش خود این 
جمله را مرور می کند که ما در زندگی به 
آن چیزی می رسیم که همیشه به آن فکر 
می کنیم و آن چیزی را به دست می آوریم 

که همواره طلب کرده ایم.

مه��م نوع نگاه م��ا به زندگی 
اس��ت، ای��ن ك��ه از دنيا چه 
بخواهيم و دنبال چه باشيم، 
ای��ن ك��ه خوش��بختی را در 
ثروتمند بودن جستجو كنيم 
یا كاسه و كوزه بدبختی را بر 

سر فقر بشکنيم

وزن پول در ترازوی خوشبختی

ب��راي لذت بردن از زندگي چند کار 
کوچک را تمرین کنیم:

با اطرافیان ارتباط برقرار كنیم.
ش��اید بگویید ش��ما با خیلی ها در 
ارتباط هس��تید اما باید این دقت را 
کرد که در بیش��تر موارد طرز ارتباط 
ما با افراد پیرامون بیشترین شادی را 

در زندگی به ما می دهد.
ش��اید بهترین راه لذت بردن از کار 
به جای ارتقای شغلی، داشتن ارتباط 
خوب با دوستان و همکارانتان باشد 
که می تواند در ایجاد لذت در ش��ما 
بس��یار مؤثر باش��د توصی��ه خاصی 
نیست، فقط س��عی کنید با کسی که 
راحت هستید و عالیق اندیشه های 

مش��ترکی داری��د ارتب��اط و رابطه 
 دوس��تی برقرار کنید تا بیش��تر لذت

 ببرید.
برای خودتان لذت های ساده ایجاد 
کنیدگاز زدن یک سیب تمیز، نوشیدن 
یک فنجان چای تازه دم، پرداختن به 
حل جدول یا حتی پختن یک غذای 
س��اده و خیلی موارد دیگر... ش��اید 
درست باش��د که بگوییم این کارها 
زیاد هیجان آور و فوق العاده نیستند 
اما برای خیلی از ما که به طور معمول 
درگیری ه��ای ذهن��ی خودم��ان را 
 داریم می تواند باعث شادی و نشاط 

باشد! 
به این شرط که موقع پرداختن به این 

کارهای کوچک و لذت بخش همه 
فکر و حواس��مان را به آن مش��غول 
و معط��وف کنی��م و درگیری ها و 
دغدغه های روزم��ره را در آن چند 
لحظه به یادمان نیاوریم مطمئن باشید 
با این کارهای کوچک و لذت بخش 
زندگی لذت بخش��ی پی��دا خواهیم 

کرد!
از تمام روزتان لذت ببرید:س��عی 
کنید که از هر روز لذت ببرید، صبح 
زود بیدار ش��وید و ب��ا دید مثبت به 
آن روز نگاه کنید و به خاطر ش��روع 
 ی��ک روز جدی��د، هیج��ان داش��ته 

باشید!
این درس��ت است که گاهی اتفاقات 

ناگ��واری به وجود می آی��د و روز 
خوب��ی را برای ما رق��م نمی زند اما 
اگر حداقل سعی کنید که شاد باشید 
شانس��ی برای لذت بردن از زندگی 
وجود خواهد داشت.بسیاری از مردم 
لذت بردن از وقت های استراحتشان 
را می دانن��د و برای آن برنامه ریزی 
می کنن��د و حتی مبلغی را هم به آن 
اختصاص می دهند اما بسیاری این 
را نمی دانند ک��ه کارکردن )هر نوع 
کاری که باشد( هم می تواند شادی 
آفرین باشد! تصور اشتباه ما این است 
ک��ه کار فقط خس��تگی می آورد که 
 این تصور اشتباه را می توان اصالح 

کرد.

لطفا لذت ببريد
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مدیرکنترل و نظارت ش��هرداری اصفهان از راه اندازی 15 ایستگاه 
بهداش��تی عرضه دام زنده در سطح استان منطقه های شهر اصفهان 

به مناسبت عید قربان خبر داد. 
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان ش��فیعی با تأکید بر این مطلب اعالم کرد: طی جلس��ه های 
متعدد در فرمانداری کمیته ای متش��کل از نمایندگان دامپزش��کی، 
بهداش��ت و درمان، ش��هرداری، نیروی انتظامی جهت جلوگیری از 
عرضه دام زنده به خصوص در عید قربان تش��کیل شد و با تشکیل 
این کمیته با محوریت دامپزش��کی مقرر گردید 15 محل در شمال، 
ش��رق، غرب و جنوب شهر اصفهان جهت عرضه دام بهداشتی راه 

اندازی شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ایس��تگاه های عرضه دام زنده دامپزش��ک 
ب��رای انج��ام آیی��ن عید قرب��ان جهت کنت��رل و نظ��ارت حضور 
خواه��د داش��ت اظه��ار دش��ت: دامپزش��کان در مرحل��ه اول دام 
را معاین��ه ک��رده و از س��المت آن اطمین��ان حاص��ل می کن��د در 
 مرحل��ه بع��دی به س��الخ ها س��پرده می ش��وند و ذبح اس��المی 

می گردند. 
وی با اش��اره به مکان های عرضه دام زنده در س��طح شهر اصفهان 
اعالم کرد: کش��تارگاه های فساران جاده نایین، قدیم اصفهان آبشار 
س��وم، دارک جاده حبیب آباد، منطقه دنارت آبش��ار س��وم، خیابان 
رودکی و عالم��ه امینی بازارچه محل های عرصه دام زنده، تعاونی 
مصرف جهاد کش��اورزی اس��تان خیابان های شیخ صدوق جنوبی 
و منوچه��ری، مجتمع ورزش��ی زیتون )ش��هرک امیری��ه(، انجمن 
مددکاران امام زمان)عج(، مجتمع نابینایان هفت تیر و میدان عرضه 
دام خوراسگان در روز عید قربان عرضه بهداشتی دام انجام خواهند 

داد. 
مدیرکنترل و نظارت ش��هرداری از شهروندان اصفهانی خواست به 
منظ��ور رعایت اصول بهداش��تی و جلوگیری از ش��یوع بیماری از 
خرید دام در مکان های بدون مجوز و غیر از محل های اعالم شده 

خودداری کنند.

از سوي خیرین چهارمحال و بختیاري؛
 پرداخت هزينه ساخت 

روكش ضريح سامرا
دبیر س��تاد بازس��ازي عتبات عالی��ات در چهارمح��ال و بختیاري 
گفت: مردم اس��تان هزینه س��اخت روکش مرقد مطهر امام حس��ن 
 عسگري)ع( و یکي از درب هاي حرم مطهر امام علي)ع( را پرداخت 

مي کنند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، اردش��یر ریاح��ي پور در جلس��ه ش��وراي 
سیاست گذاري س��تاد عتبات عالیات استان اظهار داشت: هنرمندان 
ش��یرازي هم اکنون مش��غول س��اخت روک��ش مرقد مطه��ر امام 
حس��ن عس��گري)ع( هس��تند، که تا ابتداي محرم امس��ال به پایان 
 مي رس��د و اقدام ه��اي الزم ب��راي انتقال آن به کش��ور عراق انجام 

مي شود. 
ریاحي پور با اش��اره به کس��ب رتبه هفتم کش��وري چهارمحال و 
بختی��اري در زمینه ج��ذب هدایاي مردمي براي بازس��ازي عتبات 
عالی��ات تصریح ک��رد: در حال حاض��ر 78 نفر از مردم اس��تان به 
 صورت رایگان مش��غول بازس��ازي عتبات عالیات در کشور عراق 

هستند. 
دبیر س��تاد بازس��ازي عتبات عالی��ات توفیق خدمتگ��زاري به ائمه 
اطهار)ع( را بس��یار ارزش��مند توصیف کرد و گفت: عشق و عالقه 
علوي از ابتداي گسترش اسالم در ایران میان ایرانیان وجود داشت، 
مردم این کشور همواره پیرو امامت و والیت بوده و هستند و ارادت 
به اهل بیت )ع( موهبتي الهي در میان ما است. وي خاطرنشان کرد: 
مردم میهن اس��المي ما همان گونه که در ایام محرم عش��ق خود را 
به امام حس��ین)ع( نش��ان مي دهند در راه کمک به بازسازي عتبات 
عالیات نیز با همت و تالش مضاعف عتبات عالیات را هر روز بهتر 

از گذشته مي سازند و به احیاي الگوهاي دیني همت مي گمارند. 

حذف باغ های درجه 3 در بخش بن 
شهرستان شهركرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد از حدف 30 هکتار از باغ های 
درجه 3 بخش بن با همکاری باغداران این بخش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس پیام 
قاسمی با اعالم این مطلب افزود: در راستای اجرای طرح اصالح و احیاء 
باغ های میوه این طرح در بخش بن با اعتباری بالغ بر 120 میلیون ریال 

در حال اجرا می باشد.
وی اس��تفاده بهینه از زمین ها و آب موجود و حذف درختان پیر و کم 
بازده را از هدف های حذف باغ های قدیمی و درجه 3 برشمرد و اظهار 
داشت: حذف درختان خشک و آفت زده، به وجود آوردن امکان استفاده 
از روش های نوین آبیاری در باغ ها و حذف ارقام نامرغوب و جایگزینی 
آنه��ا با ارقام پر محصول با کیفیت باال از دیگر اهداف اجرای این طرح 

می باشد. 

608 مورد رفع شكستگی در 
شهرستان فارسان

به گزارش مدیر امور آب و فاضالب روستایی فارسان در شش ماه اول 
سال جاری، تعداد 608 مورد رفع شکستگی، 1246 متر تعویض شبکه و 
1150 متر توسعه شبکه انجام گرفته است. آقای منوچهر زمانی گفت: این 
شرکت در راستای انجام وظایف خود اقدام به نمونه گیری میکروبی آب 
134 مورد، تست کلر باقیمانده 4052 مورد، نمونه گیری شیمیایی آب 15 
مورد و سرویس کلریناتور 49 دستگاه در طی شش ماهه اول امسال در 
سطح شهرستان نموده است. آقای زمانی تعداد روستاهای تحت پوشش 
امور آبفار این شهرستان را 24 روستا با جمعیت 38147 نفر اعالم کرد 
و افزود در حال حاضر 6700 مش��ترک در روستاهای شهرستان فارسان 
از خدمات این ش��رکت بهره مند هستند. مدیر امور آبفار فارسان ضمن 
تأکید بر تالش مضاعف در راستای اصالح الگوی مصرف آب آشامیدنی 
گف��ت: تعداد 10600 تراکت با موضوع صرفه جویی در مصرف آب و 
عدم توزیع قبوض کمتر از 2000 تومان در بین مشترکان این شهرستان 

توزیع گردیده است. 

ثبت بنای تاریخی بقعه متبركه 
حضرت امامزاده سید بهاء الدین 

محمد )ع( 
بنای تاریخی بقعه متبرکه حضرت امامزاده س��ید بهاء الدین محمد )ع( 
روس��تای شیخ شبان، در فهرست »آثار ملی ایران«، به شماره 23824، به 
ثبت رسیده است. این بنا، که البته بخش زیادی از آن در چند سال اخیر 
مورد بازسازی و تجدید بنا قرار گرفته، مربوط به دوران صفویه، با نمای 
چهار گوش گنبددار و دارای کتیبه و تاریخ است که دارای ایوان و بالکون 
ستونی برزگ، مصفا و زیبا با حجره هایی در اطراف و برخوردار از چشم 

انداز کوهستانی بود.

مدیرجهاد كشاورزی:
وجود بيش از 28 هزار كلنی زنبور 

عسل در كيار
رحی��م میرزاخان��ی در گفتگو ب��ا فارس، از اتم��ام آمارگیری و 
سرش��ماری کلنی های زنبور عس��ل در این شهرستان خبر داد و 
گف��ت: آمارگیری و سرش��ماری از 216 نف��ر از زنبورداران این 
شهرس��تان به پایان رس��ید که در پایان مشخص شد 28 هزار و 
404 کلنی زنبور عس��ل در شهرستان که افزون بر این آمارگیری 

140 تن عسل در کیار تولید می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: عسل های تولید ش��ده از کندوهای زنبور 
عس��ل این شهرس��تان در حال رقابت با عسل های تولید شده از 

دیگر شهرستان های مجاور هستند. 
مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان کیار با تأکید بر اینکه پرورش 
زنبور عس��ل اهمیت زیادی در حفظ محیط زیست دارد، گفت: 
با اس��تقرار کلنی های زنبور عسل در باغ ها، مزارع و مراتع، عمل 
گرده افشانی در گیاهان انجام شده و تولید محصول از 10 درصد 
ت��ا صد درصد به  وی��ژه در باغ های بادام افزای��ش می یابد. وی 
تصریح کرد: یکی از ویژگی اس��تثنایی زنبور عس��ل نس��بت به 
س��ایر گرده افش��ان ها، یک پارچه باروری و در نهایت ثمردهی 
درخت و دیگر محصول ها است. میرزاخانی تأکید کرد: بر همین 
اس��اس کشور های پیش��رفته، زنبور عس��ل را جزو ارکان اصلی 
کش��اورزی می دانند به  طوری که در این کشورها زنبورداری با 
بخش کش��اورزی و باغ داری تلفیق ش��ده است. وی در ادامه از 
کن��دوداری به عنوان یک طرح زود بازده و اش��تغال زا نام برد و 
افزود: به ازای هر 100 کندو یک فرصت ش��غلی ایجاد می شود 
که این فعالیت نیازمند سرمایه گذاری اولیه کم است و به سرعت 

به سود دهی می انجامد. 

گشتی در اخبارروی میز

زاینده رود
تدوی��ن پی��ش نوی��س برگ��زاری لیگ 
کش��وری ورزش های دیجیتالی با مش��ارکت 
در تعامل��ی دو س��ویه ط��رح  ری��زی اولی��ه 
بازی ه��ای رایانه ای برای اولین بار در کش��ور 
در باش��گاه مجتمع ف��والد مبارکه س��پاهان و 
 مجتمع فرهنگی دیجیتال اس��تان اصفهان ارائه 
ش��د. بهروز خالقی پور مدیر نیروی انسانی و 
تحول اداری باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد 
مبارکه س��پاهان در بازدید از مجتمع  فرهنگی 

دیجیت��ال اس��تان اصفهان با تأکی��د بر اولویت 
ق��رار دادن آگاه س��ازی و آم��وزش همگانی، 
حوزه IT در شناس��ایی استعدادهای درخشان 
در بی��ن جوان��ان و نوجوان��ان و با اش��اره به 
مدیری��ت صحیح و منطقی در راس��تای مقابله 
با تهاجم فرهنگی و رسانه ای دنیای غرب تهیه 
 طرح اولیه تیم های ورزشی دیجیتالی در قالب 
گیم نت و برپایی لیگ برتر کشوری ورزش های 
دیجیتالی را در شناسایی استعدادهای درخشان 
و نخبه حرکتی عظیم و تحولی نو عنوان کرد.

شهرستان

 مدیركنترل و نظارت شهرداری اصفهان 
به مناسبت آیین عید قربان:

راه اندازی 15 ایستگاه بهداشتی 
عرضه دام زنده در اصفهان

برگزاري ليگ ورزش هاي ديجيتالي كشور

رئیس هیأت مدیره بانک ش��هر کشور از افزایش 
ش��عب به 150 شعبه در سطح کشور تا پایان سال 
89 خبرداد و تأکید کرد: هدف از ایجاد بانک شهر 
اولوی��ت دادن به برنامه ها و پروژه هاي ش��هري و 
ایجاد تسهیالتی برای شهروندان است. به گزارش 
ایمنا، حس��ین محمد پور زرندي در مراسم افتتاح 
چهارمین ش��عبه بانک ش��هر در اصفه��ان گفت: 
شاهد راه اندازی نود و چهارمین شعبه بانک شهر 
کشور در اصفهان هستیم و  هدف از تأسیس این 
بان��ک را کمک به عمران، رفاه و بهبود آس��ایش 
ش��هروندان قرار داده ایم. وی از هدف هاي ایجاد 
بانک شهر را ترویج بانکداري الکترونیکي عنوان 
کرد و گف��ت: بانک��داري الکترونیک��ي خدمات 
بهت��ر و ب��دون هزینه تردد و صرف وقت بیش��تر 
را به مش��تري ارائه مي دهد که باید به این س��مت 
پیش رویم. وی ب��ا تأکید بر برنامه هاي آتي بانک 
ش��هر ابراز داش��ت:  با ایجاد ساختارهای الزم در 
بحث IT تا چندین ماه آینده بانک ش��هر به طور 
کامل به عنوان بان��ک الکترونیک فعالیت خواهد 
 ک��رد، هم چنی��ن در تش��کیل ش��عبه هاي مجازی 
ب��ی نظیرترین سیس��تم بانکی کش��ور راه اندازی 
خواهد شد. رئیس هیأت مدیره بانک شهر با بیان 
این که در س��ال جاری فعالیت ه��ای بین المللی 
بانک که با استفاده از مشاوران ارشد که در سطح 
بین الملل��ی فعالی��ت می کنند گس��ترش خواهد 

یافت تصری��ح کرد: با اس��تفاده از نیروهای فوق 
لیس��انس در علوم بانکی و رش��ته های مرتبط و 
مع��دل باال، بانک ش��هر را در آینده به عنوان یک 
بانک جوان معرفی خواهیم کرد. وی  خاطرنشان 
س��اخت: اختیارهاي هیأت مدیره در استان ها به 
هیأت های عامل اس��تانی جهت استفاده از منابع 
خود برای توس��عه همان ش��هر و اس��تان استفاده 
خواهد شد. اس��ت. پور زرندی  تأکید کرد: تمام 
این اختیارها در چهارچوب راهبردهای ابالغی و 
 مصوبه هاي هیأت مدیره و مدیرعامل بانک شهر و 
سیاس��ت های مالی و پولی ابالغی بانک مرکزی 
خواه��د بود. وی با اش��اره به این که بانک ش��هر 
دارای 60 هزار س��هام دار خرد و درش��ت است، 
اظهار داش��ت: بانک ش��هر مفتخر است که برای 
تحقق هدف هاي بلندمدت و ارتقاي کمی وکیفی 
س��طح خدمات س��ازمان و رقابت در فضای ملی 
و بی��ن المللی، هم چنین تحقق ای��ده نوآوری در 
خدم��ت، ضمن بهره گیری از مدی��ران کاردان و 
توانمند در استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی 
و بهبود عملکرد در جهت تحقق مأموریت سازمان 
گام بردارد و بدین ترتیب هم زمان با استقرار نظام 
بهره وری، ارتقای سطح خدمات، تأمین رضایت 
مش��تریان و به حداقل رساندن هزینه ها به منظور 
باالب��ردن منافع ش��ما، به حداکثر کارایی و س��ود 
آوری در بین بانک های خصوصی کش��ور دست 

یابد. رئیس هیأت مدیره بانک شهر کشور با تأکید 
ب��ر این که مهم ترین مأموریت بانک ش��هر کمک 
به توسعه شهرها اس��ت خاطرنشان کرد: با توجه 
ب��ه این که ح��دود 8 ماه از عمر بانک ش��هر می 
گذرد خوش��بختانه این بانک توانسته در طی این 
 مدت در زمینه  احیای بافت فرسوده، وام دهی به 
زوج های جوان، س��اخت و توسعه ایستگاه های 
مت��رو و اح��داث بزرگراه ه��ا و پ��ارک ه��ا در 
کالنش��هرها به خصوص تهران تأثیر گذار باش��د. 
ش��ایان ذکر است: چهارمین ش��عبه بانک شهر در 
اصفهان در چهار راه نورباران، بزرگمهر با حضور 
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک شهر  افتتاح 
ش��د و در حال حاضر چهار  شعبه بانک شهر در 
اصفهان )ش��یخ صدوق، حکیم، جهان نما و چهار 

راه نورباران( راه اندازی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
از راه اندازی اولین مجتمع فرهنگی دیجیتال در آینده ای 

نزدیک در این استان خبر داد. 
ب��ه گزارش م��وج، داریوش رضوانی ب��ا اعالم این خبر 
گفت: این مجتمع با هدف بسترس��ازی برای تولید انبوه 
محصول های فرهنگی دیجیتال با محتوایی متناس��ب با 
ارزش های نظام و ساماندهی و نظام مند کردن فعالیت های 
فرهنگی در سطح استان برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: 
فرهنگ س��ازی و آش��نا کردن عموم مردم با فرصت ها، 
چالش ها و ارتقاء س��طح دانش و مه��ارت آنها از دیگر 

هدف های راه اندازی این مجتمع فرهنگی است. رضوانی 
افزود: این مرکز ظرفیت بیش از 30 سیس��تم رایانه ای را 
در فضایی به مس��احت 500 مترمرب��ع دارد که مجهز به 
بخش های اینترنت، پایگاه های مفید رایانه ای، بازی سرا 
و مکان های��ی برای معرفی نرم افزارهای آموزنده و مفید 

می باشد. 
وی تصریح کرد: این مجتمع توس��ط اداره کل فرهنگ و 
ارشاداس��المی استان ایجاد و تحت نظارت این اداره کل 
در مجتمع فرهنگی هنری مهر شهرکرد راه اندازی می شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 

خاطرنشان کرد: این مرکز مجهز به مجموعه کاملی از نرم 
افزارها و محصول های فرهنگی و هنری می باشد که دارای 
مجوز نشر و انتش��ار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کشور هستند که برهمین اس��اس عالقه مندان می توانند 
نسبت به تهیه محصول های مورد نیاز خود از این مجتمع 
اقدام کنند. رضوانی با اشاره به نقش مهم فناوری و اطالع 
در زندگی انسانها گفت: با تحول نظم اجتماعی به جامعه ای 
که آن را به طور کلی جامعه اطالعاتی می خوانیم، دانش 
و اطالع نقش مح��وری و فزاینده در جنبه های مختلف 

زندگی انسان ها بر عهده دارند. 

زاینده رود
بر اثر انحراف به چپ یک دس��تگاه موتور 
سیکلت در الین- غربی شرقی بزرگراه امام خمینی 
در طبقه پایین، تانکر نفتکش خاور بنز برای عدم 
تصادف با موتورس��یکلت منح��رف و با یکی از 
ستون های دشت ضلعی بزرگراه دو طبقه برخورد 
کرد. موتورس��یکلت مذکور نیز با اتومبیل دیگری 
برخورد کرد، پس از چند لحظه تانکر نفتکش که 
س��وخت زیادی از آن به خیابان ریخته بود دچار 
حریق شد و در حالی که قسمت جلوی اتاق دچار 
خسارت شدید شده بود شروع به سوختن کرد و 
سوخت نشت کرده در خیابان نیز ستونی از آتش به 
وجود اورد. عملکرد قابل توجه آتش نشانی در این 
حادثه که مقارن 9:45 دقیقه صبح پنجشنبه رخ داد 
قابل تقدیر بود. چرا که در کمتر از 4دقیقه مأموران 
و ادوات دو ایستگاه آتش نشانی به محل رسیدند 
و به س��رعت در کمت��ر از 5 دقیقه خیابان و تانکر 

نفت کش را خام��وش کردند. بنابر اعالم فرمانده 
امداد و نجات آتش نشانی ایستگاه پارک قلمستان 
حال موتور سوار و راننده تانکر وخیم گزارش شده 
است. از نکته های قابل تأمل این سانحه تصادف این 
بود که با برخورد بس��یار شدید تانکر خاور ستون 
بزرگراه دو طبقه بدون هیچ گونه آسیبی، حتی کنده 
شدن یک تکه بتن استوار در جای خود باقی ماند 
که نشان از طراحی بسیار دقیق مهندسی ستون ها 
و اس��تاندارد بودن بتون مصرفی در این سازه ملی 
دارد، مدیریت بحران از صحنه توسط پلیس راهور، 
نیروی انتظامی و آتش نشانی به طور دقیق صورت 
گرف��ت و اتومبیل ها از روب��ه روی محل تصادف 
)خیابان درخشان( در مسیر دیگری هدایت شدند 
و صحنه تصادف به طور دقیق برای عدم آس��یب 
ثانوی از سایر قسمت ها باندگذاری و ممیزی شد و 
مأموران در کمترین زمان تصادف را مدیریت کرده 

و مسیر تردد را باز نمودند.

جوانی 33 س��اله در خمینی ش��هر با تالش کارشناس��ان 
فوریت های پزشکی از مرگ حتمی نجات یافت. 

به گ��زارش رواب��ط عمومی مرک��ز مدیری��ت حوادث 
و فوریت ه��ای پزش��کی اس��تان اصفه��ان،در تماس��ی 
ایس��ت قلبی جوانی 33 س��اله و متاهل ب��ه اتاق فرمان 
فوریت ه��ای پزش��کی خمین��ی ش��هر اطالع داده ش��د 
و بالفاصل��ه ی��ک واح��د امدادی ب��ه من��زل وی واقع 
 در خیاب��ان ش��ریعتی ش��مالی ای��ن شهرس��تان اع��زام 

شد. 
براس��اس این گزارش، این واحد امدادی پس از 4 دقیقه 
به محل حادثه رس��یده و پس از انجام معاینه هاي اولیه و 
تشخیص ایست قلبی ریوی، عملیات احیای فرد مصدوم 
را آغازکردن��د که خوش��بختانه بع��د از 25 دقیقه تالش 
پرس��نل فوریت های پزش��کی و انج��ام عملیات احیای 

قلبی ریوی ضربان قلب بیمار بازگشت. 
گفتنی اس��ت ای��ن بیمار پس از انتقال به بیمارس��تان در 
بخش ICU بس��تری شد و اکنون وضعیت وی رضایت 

بخش می باشد.

راه اندازي اولين مجتمع فرهنگي ديجيتال در شهركرد

مهر تأیید دیگری بر پروژه های شهری اصفهان:
 ستون های بزرگراه دو طبقه امام خمينی 

امتحان پس داد

در خمینی شهر:
نجات جواني از مرگ 

 روند توسعه كوهرنگ با مصوبه هاي 
 سفر استاندار چهارمحال و بختياري 

شتاب گرفت

رئیس كمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان:
استفاده از ظروف یک بار مصرف 

سالمت فردی و عمومی جامعه را تهدید می كند

42 واحد متخلف 
در كاشان شناسایي شدند

سرپرست فرمانداری شهرستان کوهرنگ با اشاره به شتاب روند توسعه این 
شهرس��تان با اجرایی شدن 51 مصوبه سفر استاندار چهارمحال و بختیاری 
به کوهرنگ گفت: اجرایی شدن این مصوبه ها تالش بیش از پیش مسئوالن 

دستگاه های اجرایی را نیاز دارد. 
به گزارش موج، داریوش رضایی پاک سازی محوطه پیست اسکی چلگرد، 
تکمیل موزه چلگرد تا دهه فجر، اجرایی شدن تله کابین کوهرنگ و برگزاری 

جش��نواره ش��هر برف��ی را 
از مهم تری��ن مصوبه ه��ا به 
گس��ترش صنعت  منظ��ور 
گردش��گری در شهرس��تان 

کوهرنگ برشمرد. 
تکمی��ل  و  س��اخت  وی 
اداری،  س��اختمان های 
برق رس��انی به روستاهای 
زرگ،  و  ت��وت  دره 
رف��ع افت فش��ار ب��رق در 
اختص��اص  شهرس��تان، 

اعتب��ار برای افزایش ایمنی 24 باب آموزش��گاه و طرح ه��ای آبخیزداری 
 و کش��اورزی ای��ن شهرس��تان را از دیگ��ر مصوبه ه��ای س��فر یادش��ده 

دانست.

رئیس کمیس��یون حمل و نقل، محیط زیست و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان 
بر ع��دم اس��تفاده از ظروف یک ب��ار مصرف 

پالستیکی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان مهندس ابوالفضل قربانی با اش��اره به 
اینکه اس��تفاده از این ظروف، سالمت فردی و 
عمومی جامع��ه را تهدید می کند و زباله های 
آن نیز به یکی از معضل های زیس��ت محیطی 
تبدیل ش��ده اس��ت افزود: اس��تفاده نکردن از 

کلی��ه ظروف یک بار مصرف پالس��تیکی در جلس��ه ها، نشس��ت ها و 
 هم چنین باش��گاه های شهرداری در جلس��ه این کمیسیون مورد تأکید 

قرار گرفت.
وی ادام��ه داد: ب��ا وج��ود توصیه ه��ای مک��رر و زی��ان آور ب��ودن 
اس��تفاده از ظ��روف ی��ک ب��ار مص��رف پالس��تیکی، اس��تفاده از این 
 ظ��روف به دلیل قیم��ت ارزان و راح��ت بودن، روز به روز گس��ترش 

می یابد. 
وی با اظهار تأسف از استفاده این ظروف در مرکزهای توزیع غذا، آبمیوه 
و بستنی فروش ها، رس��توران ها، اداره ها و برنامه های مذهبی تصریح 

کرد: این در حالی اس��ت که استفاده از ظروف یک 
بار مصرف به خصوص برای مواد غذایی گرم باعث 
 بروز سرطان و بیماری های عفونی، روده ای و ریوی 

می شود.
 وی در ادامه با توجه به نزدیکی ماه های محرم و صفر 
پخ��ش  و  ع��زاداری  جلس��ه های  برپای��ی  و 
ن��ذورات، نس��بت به توزی��ع غذاهای ن��ذری در 
 می��ان مردم در ظروف یک بار مصرف پالس��تیکی 
ناپذی��ر  تجزی��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  و  داد  هش��دار 
و  خ��اک  در  پالس��تیکی  م��واد  ب��ودن 
 اثره��ای زیانب��ار زیس��ت محیط��ی آن گف��ت: متأس��فانه تع��دادی از 
م��ردم با ره��ا کردن این ظروف پس از اس��تفاده از م��واد غذایی آن در 
 اماک��ن عمومی و معابر س��طح ش��هر، باعث آلودگی ش��ده در حالی که 
 تجزی��ه ای��ن م��واد در خ��اک بی��ن 300 ت��ا 500 س��ال ب��ه ط��ول

می انجامد. 
این عضو ش��ورا در پایان از مردم خواس��ت: در مراسم عزاداری حسینی 
مانند س��ابق جهت پخش مواد غذایی ن��ذری از ظروف چینی، فلزی و 
مالمین استفاده کنند و یا حداقل ظروف یک بار مصرف گیاهی را جهت 

توزیع مواد غذایی نذری استفاده نمایند.

رئیس اداره بازرگانی کاشان گفت: با آغاز طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی 
یارانه ها، از ابتدای ماه جاری تاکنون 42 واحد متخلف شناس��ایی شدند. به 
گ��زارش موج، علی نطاقی با اعالم این خبر گفت: این تعداد واحد متخلف 
از یک هزار و70 واحد صنفی، صنعتی، تولیدی، کاالیی و خدماتی بازرس��ی 
این شهرستان شناسایی شدند. به گفته وی، این واحدها بالغ بر 90 میلیون و 
455 هزار و یکصد ریال جریمه شدند. نطاقی، گران فروشی، تقلب، عرضه 
کاال خارج از شبکه مربوط، درج نکردن قیمت بر روی کاالها، صادر نکردن 
صورت حس��اب و... را از جمله تخلفات واحدهای صنفی و خدماتی این 
شهرستان نام برد. وی اقدام های انجام شده را توسط 26 گشت مشترک اداره 
بارزگانی و دیگر ادارات ذیربط شهرستان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر، 
روزانه بیش از 12 گشت مستقل صبح و بعد از ظهر در حال انجام مأموریت و 
بازرسی هستند. رئیس اداره بارزگانی شهرستان کاشان نصب اتیکت، برچسب 
قیمت و دریافت فاکتور خرید از فروشنده را سه عامل مهم جهت سوء استفاده 
کنندگان دانست و از شهروندان خواست در صورت عدم ارائه هر یک از این 
سه عامل توسط فروشنده، مراتب را با شماره تلفن5553010 و تلفن گویای 
124 در میان گذاشته و یا به اداره بارزگانی در میدان معلم، ابتدای بلوار دانش 
اداره بازرگانی شهرس��تان کاشان مراجعه نمایند. علی نطاقی در ادامه اطالع 
رس��انی در آس��تانه اجرای توزیع طرح هدفمند شدن یارانه را حائز اهمیت 
خواند و گفت: موفقیت هدفمند کردن یارانه تنها با همکاری مردم و دولت 

امکان پذیر است.

هدف اصلی تأسيس بانك شهر، رفاه و بهبود آسايش شهروندان است
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ابالغ وقت رسیدگي
8/231 در خص��وص پرونده کالس��ه 89-82 خواهان جواد الماس��ي دادخواس��تي مبني بر 
مطالبه مبلغ سي میلیون و هفتصد هزار ریال به موجب چهار فقره چک بانک سپه به شماره 
هاي 951930- مبل��غ 10/000/000 و 951831- 11/700/000 و 951932- 4/500/000 و 
951933- 4/500/000 به انضمام هزینه دادرس��ي و خسارت تأخیر و تأدیه به طرفیت آقاي 
علي پیکري فر فرزند علي اکبر تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 
89/9/22 س��اعت 9 صب��ح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع 
در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي 

و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 10729                                    شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7/574 شماره: 9155 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف تخته شماره 
پالک 384 فرعی از 17 اصلی واقع در دشت ماره بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان 
نطنز بنام آقای عباسعلی آرانی بیدهندی در جریان ثبت میباشد و بعلت اشتباه در نام خانوادگی 
مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/12 در محل شروع 
و ب��ه عم��ل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکی��ن و مجاورین و صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/8/22
م الف/ 473                                                  شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصی

7/575 ش��ماره: 9154 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی تقریباً 14 نی شماره 
پالک 177 فرعی از 15 اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام 
آقای عباسعلی آرانی بیدهندی در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/12 در محل شروع و به عمل خواهد 
آم��د، ل��ذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/8/22
م الف/ 472                                                  شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصی

7/576 ش��ماره: 9152 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب اطاق در کوی عمارت برز شماره 
پ��الک 876 فرع��ی از 150 اصلی واقع در برز جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام 
میمنت میرزا حس��ینی برزی در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آم��د، ل��ذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/8/22
م الف/ 471                                                  شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصي

8/279 شماره: 11150 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک معروف به زمین موش خورده 
پالک شماره 1040 واقع در مهاباد 51 اصلي دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتي به نام شرکت یاقوت کویر مهاباد سهامي خاص ثبت شده به شماره 1376913 
و آقاي علي اکبر عامري مهابادیان فرزند مرحوم غالمحسین و غیره در جریان ثبت مي باشد و 
تحدی��د حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدید حدود خارج گردیده اینک بنا 
به درخواست شرکت فوق الذکر و به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود 
پالک مرقوم در روزهاي ش��نبه و یکش��نبه مورخه 89/9/20 و 89/9/21 از س��اعت 9 صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي 
گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد 
ش��د. اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایس��تي توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائي صورت پذیرد. 

تاریخ انتشار:  1389/08/22
م الف/ 255                                                فدائي- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالكیت
8/280 شماره: 11197 احدي از ورثه مرحوم سید احمد ناصریان به استناد یک برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضا ش��هود رس��ماً گواهي ش��ده مدعي شده که س��ند مالکیت سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ قنات بائره معروف به قنات میرزا جعفري پالک 203 اصلي س��فلي واقع 
در اردس��تان دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 98 دفتر 18 ب به نام محمد 
ابراهیم عامري ثبت و صادر گردیده و بر اثر س��رقت مفقود گردیده و معامالت متعددي انجام 
ش��ده چون درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله در صدور المثني طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/08/22
م الف/ 254                                          فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
فقدان سند مالكیت

8/281 شماره: 11200 سید عباس ناصریان احدي از ورثه مرحوم سید احمد ناصریان به استناد 
یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضا شهود رسماً گواهي شده مدعي شده که سند مالکیت 
سیزده و یک یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک درب باغ پالک 4242 واقع در کوي 
مون اردستان یک اصلي گرمسیر واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 450 دفتر 55 امالک 
به نام س��ید احمد ناصریان ثبت و صادر گردی��ده و بر اثر جابجایي مفقود گردیده و معامالت 
متعددي انجام شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي لغایت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله در صدور 

المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار:  1389/8/22
م الف/ 253                                          فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تحدید حدود اختصاصي

8/282 ش��ماره: 11152 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه ملک به شماره پالک 1087 واقع 
در مهاباد 51 اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام شرکت 
یاقوت کویر مهاباد سهامي خاص به وکالت آقاي پویان نادري افشار فرزند محمدرضا و غیره 
در جریان ثبت میباشد و به علت عدم معرفي کل ششدانگ بایستي مجدداً آگهي گردد اینک بنا 
به درخواس��ت متقاضي و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید پالک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخه 89/9/14 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهي به کلیه مالکین مجاور اخطار مي گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاي معترضین ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تي با تقدیم 
دادخواس��ت به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند. تاریخ انتشار: 89/8/22
م الف/ 252                                                فدائي- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تحدید حدود اختصاصي

8/286 ش��ماره: 6269 چون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ محصور مشجر بمساحت 
977/50 مترمربع بش��ماره پالک 1435 فرعي از 159- اصلي واقع در س��ر آسیاب بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي علي رباطي بادي در جریان ثبت است 
بعلت عدم حضور متقاضي ثبت،  تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدس��تور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1389/09/15 ساعت 10 

صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار 
مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1389/08/22
م الف/ 99                                 طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک بخش امامزاده بادرود
 

تحدید حدود اختصاصي
8/287 ش��ماره:  6262 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین تقریباً پنجاه جریبي معروف 
رودخانه حاجي باقي بش��ماره پالک 894 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 9 
حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي حسین غریبي و غیره در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضي ثبت،  تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدس��تور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 22 و 1389/09/23 ساعت 10 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار 
مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1389/08/22
م الف/ 98                                                  طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

 
تحدید حدود اختصاصي

8/295 ش��ماره: 6075 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعي پنج قفیزي باال راه 
شماره 4709 فرعي از شماره 11- اصلي واقع در وزوان بخش ثبتي میمه که طبق پرونده ثبتي 
بنام سید محمد حسیني نژاد و غیره فرزند نعمت اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضي یا متقاضیان ثبت بعمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاي نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 89/9/28 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار مي شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع 

ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار:  شنبه 89/8/22

م الف/ 11047                                                نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالک میمه
 

ابالغ رأي
8/303 شماره دادنامه: 8909970353700994، شماره پرونده: 8809980363301375، شماره 
بایگاني شعبه: 890197، شاکي: آقاي مهدي فلک به نشاني اصفهان آبشار سوم ساختمان آریان 
شماره 7، متهم: آقاي مهدي پدران به نشاني اصفهان شکر شکن، اول احمد آباد ساختمان رضا 
شماره 4، اتهام: خیانت در امانت، دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم دادرسي را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. 
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آق��اي مهدي پدران فرزند غالمرضا مبني بر خیان��ت در امانت با توجه به 
ش��کایت ش��اکي مدارک ارائه شده از طرف شاکي و اظهارات ش��اهد که داللت بر اماني بودن 
س��یم هاي خریداري ش��ده در نزد متهم بوده اس��ت و عدم حضور و دفاع متهم و سایر شواهد 
و قرائن بزه وي را ثابت تش��خیص و مس��تنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمي نامبرده را به 
تحمل یکس��ال حبس محکوم مي نماید رأي صادره غیابي و ظ��رف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همین ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قاب��ل تجدیدنظرخواهي در دادگاه 

تجدیدنظر مرکز استان مي باشد.
م الف/ 11106                          نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

تبدیل
8/304 ش��ماره: 11996/ث- 89/8/12 آگهي تبدیل شرکت راهیان مبتکر سپاهان با مسئولیت 
محدود، ثبت ش��ده بش��ماره 18435 و شناسه ملي 10260393417 برابر صورتجلسات مجمع 
فوق العاده شرکاء و عادي وهیات مدیره مورخ 10 و 1389/8/11 تغییرات زیر در شرکت نامبرده 
بعمل آمده است: 1( موضوع شرکت به شرح ذیل اصالح شد: طراحي و نظارت و اجراي کلیه 
پروژه هاي تأسیس��اتي و تأسیس��اتي فني و خدماتي و نصب و تجهیزات- انجام امور خدماتي 

از قبیل طراحي و نظارت و اجراي امور س��اختماني- مرمت و بازس��ازي ابنیه- راه س��ازي و 
طراحي و اجراي فضاي سبز و خدمات مربوط به درختکاري و طرح هاي فضاي سبز- جدول 
بن��دي- آذی��ن بندي میادین و خیابانها- تهیه و طبخ و توزیع غ��ذا- کلیه خدمات پیمانکاري 
ادارات و مؤسسات دولتي و خصوصي که به مناقصه گذارده مي شود و انجام فعالیت هاي مجاز 
بازرگان��ي از قبیل ص��ادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهاي 
مج��از بازرگاني- اخذ تس��هیالت از بانکهاي دولتي و خصوص��ي صرفاً جهت تحقق اهداف 
ش��رکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصي و دولتي و مش��ارکت و س��رمایه گذاري در شرکتهاي دولتي و خصوصي 
و اخ��ذ و اعطاي نمایندگي از ش��رکتهاي دولتي و خصوصي و ب��ه طور کلي هر اقدامي که با 
موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2( نام و نوع شرکت به ش��رکت راهیان مبتکر سپاهان سهامي 
خاص تبدیل شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 63 ماده و 7 تبصره تصویب و جایگزین 
اساس��نامه قبلي گردید. 3( سرمایه به سهم تبدیل شد و عبارت است از ده میلیون ریال نقدي 
اس��ت که به یکصد س��هم یکصد هزار ریالي با نام عادي تقسیم ش��ده و تماماً پرداخت شده 
اس��ت. 4( آقایان سید مهدي شیردلي به شماره ملي 1286058041 و کدپستي 8164766673 
و محمد حس��ین شیردلي به ش��ماره ملي 1289524041 و کدپستي 8164766673 و مرتضي 
انصاري چهارسوقي به ش��ماره ملي 1284471055 و کدپستي 8136915631 بسمت اعضاء 
اصلي هیات مدیره براي مدت دو س��ال و خانمها افسانه عنایتي به شماره ملي 1289632332 
و کدپس��تي 8164997933 و معصومه بیگم شیراني به شماره ملي 1289261210 و کدپستي 
8164766673 به ترتیب بس��مت بازرس��ان اصلي و علي البدل ش��رکت براي مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. 2( هیأت مدیره از بین خود آقاي محمد حس��ین ش��یردلي را بسمت رئیس 
هیأت مدیره، آقاي مرتضي انصاري چهارس��وقي را بس��مت نائب رئیس هیأت مدیره و آقاي 
س��ید مهدي شیردلي را بس��مت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالي و 
تعهدات شرکت با امضاء  مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنًا 
مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 3( روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي ها و 

دعوتنامه هاي شرکت تعیین شده است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/12 تکمیل گردید. 
م الف: 11069/1            آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تغییرات
8/306 ش��ماره: 12030/ث-89/8/12 آگهي تغییرات در ش��رکت امین صداقت پزش��کیاران با 
مس��ئولیت محدود، ثبت شده بشماره 27377 و شناسه ملي 10260480999 برابر صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/8/11 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 
1( آقاي محس��ن امیني خوزاني فرزند مصطفي به شماره ملي 1141689571 با پرداخت مبلغ 
ده هزار ریال به صندوق ش��رکت در ردیف ش��رکاء ش��رکت قرار گرفت و سرمایه شرکت از 
مبل��غ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و ده هزا ریال افزایش یافت و ماده 4 اساس��نامه به 
ش��رح فوق اصالح گردید. 2( آقاي علیرضا امیني به ش��ماره ملي 1141663937 و کدپس��تي 
8419133646 به س��مت مدیرعامل و خانم محبوبه صداقت فر به شماره ملي 1141107902 
و کدپس��تي 8419133647 به س��مت رئیس هیأت مدیره براي مدت نامحدود انتخاب شدند 
و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معترب 
مي باش��د. اسامي شرکاء  فعلي و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مي باشد: آقاي علیرضا 
امیني و خانم محبوبه صداقت فر هر یک به تنهایي داراي پانصد هزار ریال سهم الشرکه و آقاي 
محس��ن امیني خوزاني داراي ده هزار ریال س��هم الشرکه مي باشند؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 

89/8/12 تکمیل گردید. 
م الف: 11069/3            آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی  
8/311 تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پالک شماره 271/3 واقع در دهک بخش 
دو ثبتی ش��هرضا که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي ولي اله محمدیان فرزند اصغر در جریان ثبت 
اس��ت بعمل نیامده اینک طبق تبصره 5 و 4 م��اده 148 اصالحي قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/9/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواه��د آم��د. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
 از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح 
قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار:  1389/08/22                         
میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

زاینده رود
برنامه اصفهان 95 توس��ط شهرداری 
برای تصویب به ش��ورای اس��المی شهر 

اصفهان ارائه شد. 
شهردار اصفهان در این جلسه ارائه برنامه 
اصفه��ان 95 تصریح کرد: ب��رای تهیه این 
برنامه 7 هزار و 400 نفر ساعت کارشناس 

تالش کردند. 
ه��م چنی��ن مطالع��ه چش��م اندازه��ای 
پایتخ��ت و برخی ش��هرهای جه��ان در 
تدوی��ن اف��ق اصفه��ان نقش به س��زایی 
 داشته است. س��قائیان نژاد ضمن اشاره به 
اولویت بندی هدف های برنامه افزود: 12 
هدف برای کالنشهر اصفهان در نظر گرفته 
 شده که بر اس��اس اولویت به آن پرداخته 

می شود. 
وی برنامه اصفهان 95 را بسیار عملیاتی تر 
از س��ایر برنامه های گذشته عنوان کرد و 
برنامه  این  گفت: اس��تراتژی های داخلی 

25 مورد و راهبرده��ای عملیاتی آن 992 
مورد بوده و امید است به صورت صحیح 
و حساب شده از این برنامه استفاده گردد. 
ش��هردار اصفه��ان درباره هدفمندس��ازی 
یارانه ها نیز مطالبی را عنوان و خاطرنشان 
ک��رد: این مهم ی��ک قانون ملی اس��ت و 
ب��ه ش��هر خاصی تعل��ق ن��دارد، بنابراین 
بای��د هم��گان در اجرای آن ت��الش کنند 
 و از ب��روز اخت��الف نظ��ر در ای��ن مورد 

بپرهیزند. 
در ادام��ه، رئیس ش��ورای ش��هر اصفهان 
درب��اره برنام��ه اصفه��ان 95 گف��ت: این 
برنامه جهت بهبود و بهتر ش��دن وضعیت 
ش��هر تدوین ش��ده و در واقع فرصت را 
 برای حرکت به س��مت پیش��رفت فراهم 

می کند. 
حاج رس��ولیها ضمن بی��ان این مطلب که 
پس از چهار ماه بعد از اجراس��ازی قانون 
هدفمن��د کردن یارانه ه��ا قیمت ها ثابت 
می ماند اف��زود: در راس��تای اجرای این 

قانون از مسئوالن می خواهیم که پایان هر 
ماه درآمدهای حاصل از بحث های حمل 
و نقل را به شهرداری و شورای شهر اعالم 
 و مبلغی از آن را به حساب شهرداری واریز 

کنند. 
وی درب��اره ایج��اد ش��هرک س��المت و 
نقش آن در کاه��ش ترافیک تصریح کرد: 
مدتی است که این شهرک جهت استقرار 
پزش��کان در منطق��ه ای خ��اص در نظر 
 گرفته ش��ده اما متأس��فانه رون��د کار کند 

است. 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ایجاد 
رینگ چهارم را در کاهش ترافیک بس��یار 
مؤث��ر دانس��ت و افزود: با توج��ه به تردد 
زیاد ماشین های س��نگین در رینگ سوم، 
اح��داث رینگ چهارم بس��یار ضروری و 

الزم است. 
ح��اج رس��ولیها در خاتمه درب��اره قانون 
واحده��ای  جه��ت  پارکین��گ  مت��ر   25
مس��کونی اذعان داش��ت: در ای��ن قانون 
بای��د تجدی��د نظر ص��ورت پذی��رد زیرا 
برای بس��یاری از اف��راد که وس��یله نقلیه 
ندارند اختصاص فض��ای 25 متری برای 
 پارکین��گ واحدهای مس��کونی آنها مجاز 

نمی باشد. 
در ادامه این جلس��ه شورای اسالمی شهر 
یک��ی از اعضای ش��ورای ش��هر اصفهان 
درباره هدفمند سازی یارانه ها گفت: همه 
مسئوالن کشوری، استان ها و شهرها باید 
جه��ت اجرای کامل و درس��ت این قانون 
ت��الش کنند تا اقتصاد ما از بیماری رهایی 

یابد. 
کریم نصر هم چنی��ن در خصوص برنامه 
پنج ساله اصفهان افزود: این برنامه یک سند 
جهت دستور کار است و باید در راستای 
آن در امور برنامه ری��زی کنیم و هدفمند 

پی��ش رویم. وی در ادام��ه درباره حمل و 
نقل  و مش��کل های آن تصریح کرد: باید 
در این مورد به گونه ای برنامه ریزی کنیم 
 که طی آن افراد پیاده بتوانند از بیمه استفاده 

کنند. 
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان هم 
چنی��ن درب��اره روزنامه ه��ای محلی نیز 
مطالبی را عنوان کرد و افزود: روزنامه های 
 محلی در میان مردم و مسئوالن قابل نفوذ 

هستند. 
از س��ویی دق��ت و تأکی��د بیش��تر ای��ن 
روزنامه ها در مس��ائل ش��هر و انتقال آنها 
ب��ه مس��ئوالن در حل آنها کمک ش��ایانی 
 می کن��د و ای��ن باعث افتخار یک ش��هر 

است. 
غالمرضا ش��یران )عضو شورای شهر( نیز 
دیگر س��خنران این جلس��ه بود که بحث 
خ��ود را با مش��کل های س��ر راه حمل و 
نق��ل و شهرس��ازی آغ��از و خاطرنش��ان 
کرد: مس��ئول مش��کل های ایجاد ش��ده 
 در این زمینه ش��ورای ش��هر و شهرداری 

است. 
از سویی سیستمی که مبنای کارش بر پایه 
رأی گیری اس��ت بای��د توانایی ابراز یک 

نظر ثابت را داشته باشد.
وی در خاتم��ه به هزینه ه��ای گزافی که 
برای برپایی نمایشگاه ها صرف می شود 
اعتراض کرد و گفت: با توجه به نامگذاری 
امس��ال به عنوان اص��الح الگوی مصرف 
انتظار داشتیم شهرداری بتواند هزینه های 
ش��هر را کاه��ش ده��د ک��ه هزینه های 
 مربوط به نمایش��گاه های شهر نیز از این 
جمل��ه اند، اما متأس��فانه خ��الف این امر 

صورت گرفته است. 
ش��ایان ذک��ر اس��ت: ش��هردار اصفه��ان 
نی��ز در حاش��یه ای��ن جلس��ه در پاس��خ 

ب��ه اعت��راض های��ی مبن��ی ب��ر ص��رف 
 هزینه ه��ا در خصوص نمایش��گاه جهاد 
خدمت رسانی تصریح کرد: هزینه هایی که 
برای نمایش��گاه شده کمتر از 200 میلیون 
تومان می باش��د، این در حالی اس��ت که 
 دس��تاوردهای آن بیشتر از این هزینه بوده 

است. 
از س��ویی آموزش ش��هروندی و آشنایی 
مردم با وظایف ش��هرداری از هدف های 

این نمایشگاه است. 
در ادام��ه این جلس��ه قربانی س��خنگوی 
ش��ورای ش��هر در خص��وص حم��ل و 
نق��ل و مس��ائل فرهنگی مربوط��ه گفت: 
حم��ل و نق��ل مانن��د فرهن��گ ش��ده و 
همانگونه که همگان در مس��ائل فرهنگی 
خ��ود را صاح��ب نظ��ر می پندارن��د در 
 ای��ن زمین��ه نی��ز خ��ود را صاح��ب نظر 

می دانند. 
وی ضمن اش��اره به عدم اجرای عملیات 
قان��ون اص��الح الگ��وی مص��رف افزود: 

بس��یاری از مسئوالن در مس��ائل فرهنگی 
خود را صاحب نظر می دانند اما متأسفانه 
در عمل جهت اجراس��ازی قانون هدفمند 
 س��ازی یارانه ها اتفاق زی��ادی رخ نداده 

است. 
سخنگوی شورای ش��هر با بیان اینکه باید 
مش��خص ش��ود که در ش��هرداری جهت 
اج��رای این قان��ون تاکنون چ��ه کارهایی 
ص��ورت گرفته خاطرنش��ان ک��رد: گاهی 
موردهای��ی رخ می ده��د که ل��زوم اجرا 
ندارد مانند نوش��تن گزارش های افراد بر 
روی کاغذهای گالسه، نصب پالکاردهای 
متعدد جهت مراس��م و نیز ت��ردد روزانه 
بیش از صد وس��یله نقلیه ش��هرداری بین 

ساختمان های آن. 
قربان��ی در خاتم��ه گفت: در م��ورد تردد 
وسایل نقلیه س��نگین بین ساختمان های 
ش��هرداری بای��د تمرکز ایجاد ش��ود تا از 
 حرک��ت زی��اد آنه��ا جلوگیری ب��ه عمل 

آید.

شهردار اصفهان:

برنامه اصفهان 95 بسيار عملياتي  تر از برنامه هاي گذشته است

س: زاینده رود
عك
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متخصصان توصیه می کنند: اگر می خواهید اندامی 
متناسب و عالی داشته باشید از این خوراکی میل 
کنید و...فیبرها موجب می شوند که غذا دیر تر از 
معده خارج ش��وند و افزون بر کند نمودن تخلیه 
معده، روند هضم و جذب گوارش��ی را نیز کند 
می نمایند و افراد را برای مدت زمان طوالنی تری 
س��یر نگه می دارند.امروزه تحقیق رو به فزونی، 
نشان می دهد: رژیم غذایی پر فیبر مزایای بسیاری 
را برای سالمت انسان به همراه دارد. برای نمونه، 
رژیم غذایی پر فیبر می تواند از : دیابت، بیماری 
قلبی، س��رطان و حتی بازگش��ت وزن پیشگیری 
نماید. تحقیق جدید نشان داده: یک رژیم غذایی 
پرفیبر در حفظ وزن مناس��ب به ویژه در خانم ها 

مؤثر است.
فیبر چیست؟شاید اسم فیبر را بسیار شنیده اید 
اما هنوز به درس��تی نمی دانید که فیبر چیس��ت. 
فیبر نوعی کربوهیدرات گیاهی است که در میوه، 
س��بزی ، غالت کامل و حبوبات یافت می شود، 
فیبر ه��ا گروه��ی از کربوهیدرات ه��ای گیاهی 
 هستند که دستگاه گوارش انسان قادر به جذب آنها 

نمی باشد.
فیبر به دو دسته تقسیم می شود: 

فیب��ر محلول و نا محلول. فیب��ر  نامحلول در آب 
حل نمی شود و در پوست میوه، سبزی  و... وجود 
دارد. فیبر نامحلول از دستگاه گوارش انسان عبور 
می کند و در خالل گذر از دستگاه گوارش آب را 
به خود جذب و موجب افزایش حجم و نرم شدن 
ماده دفعی می گردد. این ماده نه فقط از یبوس��ت 
پیشگیری می کند بلکه سرعت گذر غذا از دستگاه 
هاضمه را می افزاید. از منابع فیبر نامحلول می توان 
ب��ه نان  حاوی غله کامل، کل��م و چغندر، هویج، 
 کلم بروکلی، ش��لغم، گل کلم و پوس��ت سیب 

اشاره کرد.  
فیبر محلول از قابلیت حل شدن در آب برخوردار 
است و با حل شدن در آب افزایش حجم می یابد 
)ش��بیه ژله( و آنگاه که فیبر محلول از دس��تگاه 
گوارش گذر می کند به کلسترول می چسبد و به 
ح��ذف آن از غذا کمک می کن��د. از منابع خوب 
فیبر محلول عبارتند از:  جو )که دارای بیش��ترین 
نسبت فیبر محلول نسبت به دیگر غالت است( 
و س��بوس جو و حبوبات و نخودفرنگی و برنج 
سبوس دار و مرکبات و توت فرنگی و سیب.فیبر 
ب��ه تنظیم اجابت مزاج کمک می نماید  و جذب 
کلس��ترول و چربی را کاه��ش می دهد. جالب 
است که بدانید: کارسینوژن ها )عوامل سرطان زا( 
به فیبر ها متصل می گردند و با سرعت بیشتری 
از کولون عبور می کنن��د و بنابراین خطر ابتال به 

سرطان کولون را کاهش می دهند.
ــش وزن كمک  ــه روند كاه ــا چگونه ب فیبره

می نمایند؟ 
بدن انسان توانای هضم و جذب فیبرها نیست و 
بنابرای��ن فیبر بدون تولید کالری و یا مواد مغذی 
از دس��تگاه گ��وارش گذر می کن��د. فیبر موجب 
می شود که زودتر احساس سیری نماییم و کمتر 
غذا مصرف ش��ود. همچنین فیبر موجب حرکت 
سریع تر چربی ها در دس��تگاه گوارش می شود 
و جذب چربی ها را کاهش می دهد.هرچند که 
افزایش فیبر رژیم غذای��ی به کاهش وزن کمک 
می کند ول��ی می باید دریافت فیبر غذایی خود را 
ب��ه تدریج افزایش دهید چرا که افزایش س��ریع 
مصرف فیبر ممکن است منجر به تولید گاز معده 
و یا اس��هال گردد. همچنین باید اطمینان حاصل 
کنی��د که به هن��گام افزایش فیب��ر غذایی، مقدار 

زیادی از آب و مایع ها را مصرف نمایید. 

چند راهکار س��اده برای افزای��ش فیبر غذایی به 
شرح زیر می باشند:

    نان ها و غالت و کراکر هایی را مصرف کنید 
که برگرفته از غالت کامل باشند 

   حبوبات بیشتری را بخورید. می توانید  برای 
افزایش دادن دریافت حبوبات آنها را به سوپ و 

آبگوشت و ساالد خود بیفزایید.
   در طی روز میوه و س��بزی کافی را دریافت 
نمایید و تا جایی که مقدور است پوست میوه را 

نیز بخورید 
 س��عی کنید به جای نوش��یدن آب میوه، خود 
میوه که حاوی فیبر بیشتری می باشد را مصرف 

کنید.
 گوشت و محصول های لبنی دارای فیبر نیستند 
و همچنین نان و غذای اس��تفاده ش��ده از غالت 
تصفیه شده نیز بیشتر فیبر خود را در طی تصفیه 
شدن از دس��ت می دهند، بنابراین برای افزایش 
دادن دریافت فیبر غذایی تان باید بیشتر نان ها و 

غذای سبوس دار و طبیعی را مصرف نمایید.

 چ��را هنگام��ی ک��ه ناراح��ت ی��ا بیمار هس��تیم، 
دست هایمان را روی هم می فشاریم آرام می شویم؟ 
علت چیست؟ پژوهشگران انگلیسی در بررسی های 
خود دریافتند که چرا فشردن دست ها بر روی هم در 
 زمانی که بدن درد می کشد می تواند موجب تسکین 

درد شود. 
تیم تحقیقات��ی »پاتریک هاگارد« از دانش��گاه کالج 
لندن، در بررسی های خود نشان دادند زمانی که درد 
می کش��یم لمس کردن و فشردن دست ها بر روی 
هم در مغز به مفهوم کاهش و تسکین درد پردازش 

می شود. 
این دانش��مندان به منظور دس��تیابی به این نتیجه از 
گروهی داوطلب خواستند که انگشت اشاره و انگشت 
حلقه یک دس��ت را در آب گرم و همزمان انگشت 
میانه همان دست را در آب سرد فرو کنند. این عمل، 
یک احساس پارادوکس را در مغز ایجاد کرد و این 
 تصور تداعی شد که انگشت میانی در حال سوختن 

است. 
ای��ن آزمای��ش توهم ب��ه روانشناس��ان کمک کرد 
و  درد  ی��ک  احس��اس  کنن��دگان  ش��رکت  در 
 س��وزش را ک��ه در حقیقت وج��ود ن��دارد ایجاد 

کنند. 
داوطلبان این آزمایش را با هر دو دست انجام دادند 
و این محققان درد ناش��ی از آب گرم را اندازه گیری 
کردند. براساس گزارش میرور، این آزمایش بار دیگر 
تکرار شد اما این بار داوطلبان باید بالفاصله دستان 
خ��ود را ب��ر روی هم می فش��ردند و آنها را لمس 

می کردند. 
نتیجه این تحقیق ها نش��ان داد: میزان دردی که آنها 
در آزمایش دوم احس��اس کردند 64 درصد نسبت 
ب��ه آزمایش اول کاهش یافته بود. در حالی که وقتی 
داوطلبان دست شرکت کننده دیگری را می فشردند 

این احساس تسکین درد القا نمی شد. 
ب��ه گفته این محققان، ای��ن درد به این دلیل کاهش 
می یاب��د که چون مغ��ز اطالعات المس��ه ای را با 
تحریک های دردآوری ک��ه دریافت می کند ادغام 

کرده و به این ترتیب درد را تسکین می دهد.

سالمت

سرماخوردگی ها به طور معمول 
ناگهانی ش��روع می شوند. آب 
ری��زش در ابتدا ش��فاف بوده 
و ممکن اس��ت ش��دت یافته 
و زرد رن��گ گ��ردد. گرفتگی 
بینی، سرفه، گلودرد، بی حالی، 
خس��تگی، بیتابی، بی اشتهایی، 
گاهی ریزش اش��ک و التهاب 
از عالمت های عمده آن است. 
س��رماخوردگی ی��ک عفونت 
ویروس��ی مس��ری اس��ت که 
راه های تنفسی فوقانی را آلوده 
نموده و باعث تحریک و ترشح 
راه ه��ای هوایی می ش��ود.  در 
ابتال  به س��رماخوردگی ممکن 
است در اثر تماس با فرد آلوده 

یا تماس با وس��ایل آلوده صورت پذیرد و گاهی 
عواملی مانند سرما، استرس و خستگی می توانند 
ش��رایط را برای فعالیت ویروس س��رماخوردگی 
نهفته در مجرای تنفس��ی مناسب کند. به گزارش 
ایس��نا، س��رماخوردگی ها به طور معمول ناگهانی 

شروع می شوند. 
عوامل مؤثر در بروز سرماخوردگی

ویروس های س��رماخوردگی پس از ورود به بدن 
در مخاط دستگاه های تنفسی ایجاد بیماری کرده و 
همراه با ترشح های دستگاه تنفسی از فردی به فرد 

دیگر قابل انتقال است. بنابراین:
 دس��ت دادن، روبوس��ی، عطس��ه و س��رفه در 

محل های عمومی باعث انتقال آن می شود.
 رطوب��ت و درجه حرارت در انتش��ار ویروس 
نقش دارد، این بیماری در کشورهای منطقه معتدل 
در فصل سرما )زمستان و پاییز( به علت بارندگی 

و رطوبت بیشتر است.
 از دیگ��ر علل افزایش بروز س��رماخوردگی در 
فصل س��رما حضور در مکان های شلوغ، همچون 
وسایل نقلیه عمومی و تجمع در فضاهای بسته و 

عدم استفاده از تهویه مناسب است.
 تغذی��ه یک��ی از فاکتورهای مؤث��ر در عملکرد 
سیس��تم ایمنی است. بنابراین سوء تغذیه در بروز 
بیماری های عفونی نقش مهمی را ایفا می کند. ابتال 
به بیماری های مزمن قلبی، کلیوی و ریوی نیز فرد 

را مستعد ابتال به این عفونت می کند.
براس��اس گزارش دفتر آموزش و ارتقای سالمت 
وزارت بهداشت، سرماخوردگی بیماری است که 
اگ��ر چه مرگ و میر به دنبال ن��دارد ولی بروز آن 
مش��کل های زیادی برای افراد دارد و باعث غیبت 
از کار می شود. بنابراین در مبارزه با سرما خوردگی، 
پیشگیری باید هدف اصلی باشد، که باید اقدام های 

زیر را انجام داد:
ــت های خود را بشویید: بیشتر ویروس های  دس
س��رماخوردگی از طریق تماس مس��تقیم منتش��ر 
می ش��وند. کسی که س��رماخورده است به داخل 
دس��ت های خود عطسه کرده و سپس اشیائی مثل 
تلفن، صفحه کلید کامپیوتر یا لیوان را لمس می کند. 
میکروب ها می توانند برای س��اعت ها و در بعضی 
موارد هفته ها زنده باقی مانده و سپس به فرد بعدی 
که آن اش��یاء را لمس می کند منتقل شود. بنابراین 
باید دست های خود را مرتب بشویید. در صورتی 
که امکان شستن دس��ت تان را ندارید دست های 
خود را بس��یار س��خت ب��رای یک دقیق��ه به هم 
بمالید. این کار باعث جداشدن بیشتر ویروس های 

سرماخوردگی از پوست می شود.
سرفه و عطسه خود را با دستان تان نپوشانید: 
زمانی که احساس می کنید در حال سرفه یا عطسه 
هس��تید از یک دس��تمال اس��تفاده ک��رده و آن را 
بالفاصله دور بیاندازید. اگر دس��تمال ندارید، سر 
خود را از افرادی که نزدیک شما هستند به طرف 

دیگر چرخانده و به فضای آزاد سرفه کنید.
ــد: ویروس ه��ای  ــس نكنی ــان را لم صورت ت
س��رماخوردگی از طریق چشم، دهان و بینی وارد 
بدن ش��ما می ش��وند. لمس صورت ک��ودکان راه 
اصلی ابتالی آنان به سرماخوردگی بوده و همچنین 
موجب انتقال سرماخوردگی از آنان به والدین شان 

می باشد.
ــید: آب سیستم بدن  مقدار زیادی مایعات بنوش
شما را شستشو داده و باعث خروج سم ها از بدن 
شما می ش��ود. یک فرد بالغ سالم به طور متوسط 

روزانه 8 لیوان مایعات نیاز دارد.
ــتفاده كنید: وقتی به سونا می روید  ــونا اس از س
هوایی که استنش��اق می کنید باالت��ر از 80 درجه 

اس��ت و این درج��ه حرارت 
باعث از بین رفتن ویروس های 

سرماخوردگی می شود.
ــتفاده  اس آزاد  ــوای  ه از 
كنید: بیش��تر اف��راد در زمانی 
ک��ه هوا س��رد اس��ت در خانه 
و محوطه های بس��ته می مانند 
بیشتری  بنابراین میکروب های 
در اطاق های خش��ک و شلوغ 

در حال گردش است.
را  ــک  آیروبی ــای  ورزش ه
ــام دهید:  ــور منظم انج به ط
ای��ن ورزش ها باع��ث افزایش 
س��لو ل های مقابل��ه کنن��ده با 

ویروس در بدن می شود.
ــرف  ــی مص ــای گیاه غذاه
ــد: م��واد طبیعی موج��ود در گیاه��ان باعث  كنی
افزایش ویتامین های بدن می ش��ود. بنابراین میوه 
و س��بزی های سبز تیره، قرمز و زرد مانند اسفناج، 
کاه��و، هویج، گوج��ه فرنگی، س��یر و... مصرف 
کنی��د. آب پرتق��ال هرچه تازه تر باش��د ویتامین 
"C بیش��تری دارد و طول م��دت درمان را کوتاه تر 

می کند.
ــت بخورید: باکتری های مفی��د موجود در  ماس
ماس��ت باعث تحریک تولید مواد سیس��تم ایمنی 

شده که با بیماری مبارزه می کند.
سیگار نكشید: آمار نشان می دهد که سیگاری ها 
دچار سرماخوردگی های بیشتر و مکرر می شوند. 
حتی نزدیک به افراد سیگاری بودن به طور واضح 
سیستم ایمنی را از بین می برد. دود راه های هوایی 
بینی را خشک کرده و مژک های آن را فلج می کند. 
مژک ه��ا موهای ظریفی هس��تند که مخاط بینی و 
ریه ها را پوش��انده و با حرکت های موجی شکل 
خود ویروس های سرماخوردگی را از مجاری بینی 
خارج می کنند. یک سیگار مژک ها را برای 40-30 

دقیقه فلج می کند.
مصرف الكل را قطع كنید: مصرف الکل کبد را 
که اولین سیستم تصفیه کننده بدن است را تخریب 
کرده و به این معناست که تمامی انواع میکروب ها 

بدن شما را به سرعت ترک نخواهند کرد.
ــوده باشید: اگر شما بتوانید آرامش  راحت و آس
داش��ته باشید می توانید سیس��تم ایمنی خود را به 

هنگام نیاز فعال کنید.
ــک: ای��ن کار باعث مرطوب  ــره كردن نم غرغ
ش��دن گلو و بهبودی موقت می ش��ود. این کار را 
با اس��تفاده از یک قاش��ق چایخوری نمک داخل 
 یک اس��تکان آب ولرم و روزانه حدود 4 بار انجام 

دهید.

نكته های ساده براي جلوگيري از سرماخوردگي

ــی: نخود گیاهی است یک س��اله و  از خانواده حبوبات که بلندی  كلیات گیاه شناس
بوته آن به حدود 30 س��انتیمتر می رس��د. ساقه این گیاه پوش��یده از تارهای غده ای 
است. برگ های آن مرکب از 13 تا 17 برگچه کوچک و دندانه دار می باشد. گل های 
آن سفید رنگ مایل به قرمز یا آبی به طور تک تک بر روی ساقه قرار دارد. میوه آن به 
صورت نیام و غالف آن کوچک،  متورم و نوک تیز به طول 2 تا 3 س��انتیمتر است که 
در آن یک دانه نخود به رنگ نخودی یا سیاه قرار دارد. نخود یکی از حبوبات مغذی 

و انرژی زا و پر مصرف است.
ــیمیایی: در صد گرم نخ��ود مواد زیر موجود اس��ت: آب، پروتئین،  ــای ش تركیب ه
نشاس��ته، کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، ویتامین آ، ویتامین ب 1، ویتامین ب 2، 
ویتامین ب 3، مواد روغنی. نخود همچنین دارای مقدار بس��یار کمی ارس��نیک، اسید 
اگزالیک، اس��ید اس��تیک و اس��ید مالیک و امالح کمیابی نظیر لیتیوم و مس است. در 
ضمن دارای موادی مانند لس��یتین، گاالکتان، س��اکاروز،  دکس��تروز و سلولز در نخود 

وجود دارد.
خاصیت های دارویی: نخود به علت دارا بودن اس��ید های آمینه مختلف،  ویتامین ها 
و مواد معدنی، غذای بس��یار خوبی است. نخود از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک 
اس��ت و با همه خواص بی ش��ماری که دارد نفاخ و دیر هضم می باش��د و نباید در 

خوردن آن زیاده روی کرد. 
 نخود کمی ملین است.

 اثر ادرار آور و قاعده آور دارد.
 کرم کش است. 

 روغن نخود برای تقویت مو مؤثر اس��ت ش��ب ها آن را به سر بمالید و صبح مو را 
بشویید. 

 روغن نخود را اگر به سر بمالید سردرد را شفا می دهد.
 روغن نخود را بر روی دندانی که درد می کند بمالید درد را برطرف خواهد کرد.
 افراد گرم مزاج باید نخود را با سکنجبین بخورند تا از نفخ شکم جلوگیری کند.

 نخود درمان کننده قولنج های کلیوی است.
 یکی از غذاهای مغذی که سرشار از پروتئین های گیاهی، ویتامین ها و مواد معدنی 
اس��ت هموس می باش��د که در کش��ورهای عربی جزو غذاهای اصلی آنهاست. گیاه 
خواران هموس را جانش��ین گوش��ت می کنند. این غذا از نخود پخته و کره کنجد که 

تاهینی نامیده می شود درست می شود.
ــتفاده: حدود 300 گرم نخود را به طور کامل بپزید که نرم شده و تا حدودی  طرز اس
آب آن تم��ام ش��ود. آب دو لیمو ترش را بگیرید و با نخ��ود پخته داخل مخلوط کن 

برقی بریزد که له شود. 
س��پس مقدار 100 گرم کره کنجد و 
یک چهارم سیر له ش��ده، جعفری، 
نم��ک و مقداری ه��م روغن زیتون 
ب��ه آن اضافه ک��رده و همه را به هم 
بزیند تا به طور کامل مخلوط ش��ود. 
هموس را می توانید به صورت سرد 
برای ساندویج استفاده کنید. هموس 
حتی چاشت خوبی برای بچه هاست 

که به مدرسه می روند. 
ضررها: ض��رر خاصی برای آن بیان 

نشده است.

حقایقی جالب در مورد گریه كردن!
گریس��تن نخستین واکنش نوزادی است که متولّد می ش��ود و فردی که از دنیا می رود 

واکنش ماتمی  را در بازماندگان بر می انگیزد که با گریه همراه است و...
 چرای��ی و چگونگی گریس��تن، همواره یک��ی از رازهای پیچیده زندگی انس��ان بوده 

است. 
گریه در زندگی و رشد افراد عملکردهای متفاوتی دارد و در همراهی با موقعیت های 
گوناگون اجتماعی و ش��رایط احساسی متغیر و گاه متضاد به چشم می خورد. به ندرت 
پیش می آید که کس��ی از روی افسردگی و اندوه بخندد ولی گریستن در هنگام شادی 

و خوشحالی غیر معمول نیست.
وقوع گریس��تن در طول رش��د انس��ان از نوزادی ت��ا بلوغ منعکس کننده بس��یاری از 

حالت های احساسی اوست. 
ف��رد به دالیل مختلفی مانند: اندوه، مصیبت، خش��م، درد، ش��ادی و لذت می گرید. از 
لحاظ پزش��کی گریس��تن نشانه ای از رنج جسمانی و اس��ترس محسوب می شود و به 

عبارت دیگر عالمتی از تشویش فیزیولوژیک و فشار روحی است.
می توان گفت که گریستن در سه سطح متفاوت روی می دهد. 

س��طح اّول ش��رایط فیزیولوژیک موجب گریه می شود. مانند گریه نوزاد یا صدمه های 
فیزیکی به بزرگس��االن. س��طح دوم خلقیات، احس��اس ها و حالت های عاطفی پا به 
می��دان می گذارند. به فرض نوجوانی که ب��ه غرورش برمی خورد و مناعت طبع او زیر 
س��ئوال می رود براثر ناکامی  ناش��ی از تحقیر گریه می کند. س��طح سوم احساس های 
ژرف تر و متعالی تر درکارند. مانند گریس��تنی که در هنگام نیایش یا درک عمیق یک 

پدیده یا حاالت عرفانی روی می دهد.
در متن ه��ای مربوطه از گریه زیبا ش��ناختی یاد  ش��ده که به تأثیر ناش��ی از درک آثار 
هن��ری واال نس��بت داده می ش��ود. البته همه افراد به این س��طح نمی رس��ند، زیرا نیل 
 ب��ه ای��ن مرتبه نیازمند کس��ب آگاه��ی ژرف تر از خویش��تن و جه��ان و روابط میان 

آنهاست.
گریس��تن مجموع��ه ای از نمایه های رفتاری مانند اش��ک ریختن، ه��ق هق کردن و 
 آه کش��یدن اس��ت که توس��ط برخی مؤلفه ه��ای فیزیولوژیک و جس��مانی همراهی 

می شود. 
گریه نیز مانند خنده به انسان تعلق دارد. البته تحریک چشم در حیوانات نیز مانند انسان 
موجب ترش��ح اشک می شود ولی گریستنی که ناشی از تأثر احساسی باشد منحصر به 

انسان است و در سایر گونه های جانوری دیده نمی شود.
از لحاظ فیزیولوژیک ترشح اشک ها تحت کنترل دستگاه پاراسمپاتیک است و وظیفه 

محافظت از چشمان در برابر آلودگی ها و عفونت ها به عهده اشک است. 
ترکی��ب بیولوژیک اش��ک ش��امل پروتئین ه��ا، آنزیم ه��ا، چربی ه��ا و متابولیت ها 
)فرآورده های نهایی ناش��ی از س��وخت و س��از( و الکترولیت هاس��ت. ترکیب های 

پروتئینی اشک های عاطفی با اشک ناشی از تحریک تفاوت دارند.
در عین حال که با تسهیل بهبودی فرد نقشی تعادل آفرین ایفا می کند حالت برانگیختگی 
اجتنابی باالیی به وجود می آورد که موجب انگیزش رفتارهایی می شود که به گریستن 

خاتمه می دهند. 
پژوهش آزمایشگاهی اثرهای فیزیكی گریستن را روشن كرده است. 

گریه با آهس��ته تر کردن تنفس، اثرهای آرام بخش دارد، ولی تعریق و افزایش ضربان 
قلب همراه گریه مش��ابه تجربه های ناخوشایند ناشی از استرس، تهییج و برانگیختگی 
اس��ت. اّما جالب اس��ت که اثرهای منفی زود گذرند و تأثیرهای جس��مانی آرام کننده 

دیرپاتر هستند و بیشتر طول می کشند.
در ب��اب تأثی��ر گری��ه برخل��ق و خ��و و وضعی��ت عاطفی اف��راد نیز پژوه��ش هایی 
 ص��ورت گرفت��ه اس��ت. »گری��ه آدم را س��بک می کند« در زبان فارس��ی زیاد ش��نیده 

می شود. 
مطالع��ه بر 3000 نفر درخارج از آزمایش��گاه نش��ان داد که بیش��تر ای��ن افراد پس از 
 گری��ه بهبود خلق و خو و اح��وال خود را گزارش کردند. البت��ه 1/3 چنین تجربه ای 

نداشتند. 
ای��ن پژوهش ه��ا نش��ان می دهن��د ک��ه فواید گریس��تن بس��تگی ب��ه آن دارد که چه 
 کس��ی می گری��د و چ��را می گری��د و گریس��تن در چه زم��ان، مکان و ش��رایطی رخ 

می دهد. 

نخود
Cicer arietinum :نام علمی

نسخه گیاهي

تناسب اندامی عالی با خوردن اين ماده خوراكی!

دليل تسكين درد در زمان فشردن دست ها بر روی هم چيست؟

علی اخوان بهبهانی 
بس��یاری از ما توجهی به وضعیت محیط اطراف خود نداریم. در حالی که 
محیط اطراف بیشترین تأثیر را روی بدن ما می گذارد و بی توجهی ما چیزی از 
تأثیرگذاری آن کم نمی کند. بهداشت محیط دانشی است که می کوشد محیط 

اطراف ما را سالم نگاه دارد.
اما متاسفانه همواره مورد بی مهری قرار می گیرد و حتی روز ملی بزرگداشت 
آن نیز در سکوت رسانه ای سپری می شود. انسان و دیگر موجودات، هر یک 
به شکلی بر محیط اطراف خود تأثیر می گذارند، البته انسان اولیه تأثیرگذاری 
کمتری بر محیط زیست داشته و آلوده نبودن محیط زیست، شرایط زندگی 
را برایش امن تر می کرد. ولی انسان امروزی با فعالیت هایی از قبیل کشاورزی، 
صنعتی و بهره برداری از منابع و امکاناتی که برای ادامه زندگی در این محیط 
انجام می دهد، ضمن ایجاد تغییرهای مفید و مناس��ب، سبب آلودگی آن نیز 
می شود که این آلودگی مجدد بر انسان و موجودات دیگر اثر ناخوشایندی 
باقی خواهد گذاشت و زندگی، پیشرفت، رشد و نمو، سالمت او را تحت  

تأثیر قرار خواهد داد. 
آب سالم 

آب آش��امیدنی س��الم یکی از مهم ترین نیازهای انسان اس��ت. هزاران ماده 
شیمیایی آلی و معدنی در منابع آب آشامیدنی در سراسر دنیا تشخیص داده 
ش��ده اند که برخی از آنها برای سالمت انس��ان خطرناک هستند. آب آلوده 
می تواند عامل انتقال بسیاری از بیماری های پوستی، گوارشی، خونی باشد. از 
آن گذشته آلودگی های شیمیایی نیز منشأ ایجاد بسیاری از بیماری های قلبی 

عروقی، کلیوی و سرطان هستند.
بیماری های روده ای از جمله وبا و اس��هال بیشتر بر اثر مصرف آب ناسالم 
شیوع می یابد. آب آلوده عامل بسیاری از مرگ و میرها در دنیاست. مصرف 
آب ناس��الم ع��الوه بر مرگ و می��ر کودکان می تواند منجر به آس��یب های 
همیشگی در رشد جسمی  و عقلی آنها شود. حفظ و حراست از منابع آبی، 
بهس��ازی و کنترل استاندارد های کیفیت آب شرب می تواند تا 94 درصد از 

مرگ و میر ناشی از بیماری های اسهال را کاهش دهد. 
به دنبال هوای سالم 

محیط اطراف انس��ان، هوایی است که همه زندگی وابسته به آن است. هوا 
جدای از تأمین اکس��یژن حیات بخش برای انسان چند عمل دیگر را انجام 
می دهد، بدن انس��ان به وسیله جریان هوا خنک می شود، حس های ویژه ای 
مانند ش��نوایی و بویایی با محرک هایی که از راه هوا منتقل می ش��وند، کار 
می کنند. عوامل بیماری زا به وسیله هوا می توانند منتقل شوند. اما در سال های 
اخیر، بس��یاری از صنایع از جمله صنایع ش��یمیایی، پاالیشگاه نفت باعث 

آلودگی هوا  شده اند. 
قانون ها 

حفظ و صیانت  از محیط مس��تلزم  انضباط و رعایت  نظم  اجتماعی  است  و 
ضمانت  اجرایی  آن  نیز وجود قانون ها  و آیین  نامه  های  قوی  و محکمی  است  
که  اجرای  آنها می تواند آثار سوء و زیانبار آلودگی  های  محیطی  را به  حداقل  
ممکن  برس��اند. در کشور ما قانون ها  و آیین  نامه  های  زیادی  در زمینه  آب ، 
هوا، فاضالب  مواد غذایی ، اماکن  و موردهای تخلف  زیست محیطی  وجود 
دارد که  بیشتر آنها با بهداشت  محیط مرتبط هستند. آیین نامه بهداشت محیط، 
قانون مواد خوردنی و آش��امیدنی و آرایشی و بهداشت، قانون حفاظت در 
برابر اشعه و آیین نامه چگونگی تأسیس و بهره برداری از بیمارستان ها تنها 

نمونه هایی از این قانون ها هستند. 

اگر چشم هايتان پف می كند
يك هشدار جدی است!

آیا چشم هایتان پف دارد؟ پف چشم ها چرا خطرناک است؟ آیا نشانه یک 
بیماری است یا...

پف کردن چش��م ها، هشدار یک بیماری! پف کردن چشم ها می تواند دالیل 
زیادی داش��ته باشد از جمله بیداری ش��بانه، تغییرهای هورمونی، آلرژی ها، 
ک��م کاری تیروئید، بیماری های کلیوی، بیماری های پوس��تی و خس��تگی. 
همچنین شرایطی که موجب احتباس آب در بدن می شود، بیشتر پف چشم 

را تشدید می کند. 
برای رفع پف چشم ها خوابیدن کافی، درمان آلرژی ها، خوابیدن روی 2بالش، 

پرهیز از خوردن نمک و کمپرس آب سرد می تواند مؤثر باشد. 
برای خیلی ها هم ممکن اس��ت این پف کردگی و تورم چشم ها منشأ ارثی 

داشته باشد. 
ای��ن افراد باید این وضعیت را همان طور که هس��ت بپذیرند. داخل حفره 

استخوانی اطراف کره چشم را چربی فرا گرفته است. 
با افزایش س��ن این چربی رفته رفته بیرون می آید و موجب حالت پف آلود 

زیرچشم می شود. 
هنگامی که آب در این چربی جمع می ش��ود حالت پف آلود زیرچش��م ها 
تشدید می شود. پوس��ت دور چشم ها بسیار حساس است و مالیدن پشت 
س��ر هم آنها نه تنها موجب تحریک و برانگیختن آن می شود، بلکه آلرژی 
و حساس��یت آن  را بیش��تر کرده و باعث می ش��ود پف کردگی دور چشم 
 وخیم تر ش��ود. برای جلوگیری از پف کردن چش��م ها، خواب منظم داشته 

باشید. 
همچنین باید هر شب در یک ساعت معین به خواب بروید و هر صبح هم 

در ساعت معین از خواب بیدار شوید. 
این باعث می شود بدنتان همیشه استراحت کرده و  منظم باشد و وضعیت 

ظاهریتان هم سالم به  نظر برسد. 
برای از بین بردن پف کردگی چش��م ها، به میزان کافی آب بنوش��ید.  وقتی 
 آب بدنتان کم می ش��ود، به  عنوان یک مکانیس��م دفاعی بدنتان آب ذخیره 

می کند. 
اگ��ر به می��زان توصی��ه ش��ده در روز )10-8 لیوان( آب بنوش��ید، حبس 
 آب در بدنت��ان کاه��ش یافته و پ��ف کردگی دور چش��م هایتان هم کمتر 

می شود. 
اگر با اس��تفاده از روش های باال پف کردگی چش��م هایتان از بین نرود، از 
ی��ک واکنش آلرژیک جدی یا مش��کل های دیگر رن��ج می برید که نیاز به 

مراقبت های پزشکی دارد. 
گاه��ی پ��ف  کردگ��ی چش��م در ی��ک ف��رد، طبیع��ی اس��ت، ول��ی 
 عوامل��ی مانن��د س��ن و خس��تگی، ت��ورم اط��راف چش��م را بارزت��ر 

می کنند. 
تورم اطراف چش��م بالفاصله پس از بیدار ش��دن از خواب بارزتر است که 
شاید به علت پخش مجدد مایعات بدن به علت نیروی جاذبه در هنگام دراز 
کشیدن باشد. علل التهابی و عفونی پف کردگی چشم که کمتر شایع هستند، 
شامل التهاب پلک )بلفاریت(، التهاب ملتحمه چشم )کنژکتیویت( و التهاب 
حدقه چشم )سلولیت( هستند. علل غیرالتهابی نیز شامل افتادگی چربی حدقه 
 چشم، در رفتگی پلک چشم، کم کاری غده تیروئید و تجمع مایعات در بدن 

هستند. 
بسیاری از عوارض و بیماری  ها، از جمله بارداری و تغییرهای هورمونی حین 
قاعدگی، ممکن است باعث تجمع مایعات، به  خصوص در بافت  های زیر 
پوس��تی شوند. این عوارض موجب می شوند تورم اطراف چشم که از قبل 

وجود داشته بارزتر شود. 
پف  کردن چشم به طور معمول یک مشکل موقتی است، اما پف  کردن شدید 

و مداوم ممکن است نشانه ای از یک بیماری جدی  تر باشد. 

 ضربان
ضرورت های توجه به بهداشت محیط 

)قسمت اول(
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علی اصغر حسن زاده: 

خوشحالم  طلسم 
شكسته  شد

حسين شمس: 

با اجازه ترابیان 
نظری را بخشیدم

جواد اصغری مقدم:

 یک هفته در دوبی 
اردو می زنیم

 زاینده رود
زننده گل نخس��ت تیم فوتس��ال ایران به روس��یه گفت: 
ه��ر دو تیم ب��ازی جذابی را ب��ه نمایش گذاش��تند و از صمیم 
 قلب خوش��حالم که طلسم شکس��ت ناپذیری روسیه شکسته 

شد. 
از  یک��ی  روس��یه  داد:  ادام��ه  زاده  حس��ن  اصغ��ر  عل��ی 
 قدرت های فوتس��ال اروپاس��ت و رتبه پنجم جه��ان را یدک 
می کش��د و ما در 11 بازی موفق به شکس��ت این تیم نش��ده 
بودی��م ک��ه با همدلی و ت��الش بازیکنان تی��م، این مهم محقق 
 ش��د و من خوش��حالم ک��ه در ای��ن موفقیت س��هم کوچکی 

داشتم.
در مس��ابقه نخس��ت ب��ازی بدی انج��ام دادی��م ام��ا در دیدار 
 دوم تمرک��ز خ��ود را ب��رای پیروزی گذاش��تیم و ب��ه این مهم 

رسیدیم. 
وی در مورد گلی که به ثمر رساند توضیح داد: این گل با همکاری 
همه بچه ها به دست آمد و مهم گل زدن من نبود بلکه پیروزی 

تیم بود و زدن اینگونه گل ها شگرد من است.

س��رمربی تیم فوتسال کش��ورمان اظهار داش��ت: در این 
فاصله کم )یک روز( فق��ط کار روانی روی بازیکنان تیم 

انجام دادیم و قبل از مسابقه با آنها جلسه ای داشتم.
حسین ش��مس ادامه داد: به بازیکنانم گوشزد کردم که به جای 
اینکه تمرکز خود را روی پیروز شدن بگذارید، وظیفه تان را در 
زمی��ن انجام دهید و بازی خودتان را راحت در زمین به نمایش 
بگذارید. بر خالف گفته های سکراویچ در نیمه نخست ما باید 
هفت هشت گل می زدیم که متأسفانه تنها دو فرصت ما تبدیل 

به گل شد.
 قبول دارم که تیم اول ما با دو تیم دیگر زمین تا آسمان تفاوت 
دارد اما باید در مسابقه های تدارکاتی 12 بازیکن اصلی خود را 
جهت مس��ابقه های 2012 تایلند به یک سطح برسانیم. هدف 
از برگزاری دو مس��ابقه با روس��یه اول ش��ناخت نفرات و بعد 
 شکست روسیه بود. وی در مورد اخراج مصطفی نظری توضیح 
داد: با اجازه عباس ترابیان )رئیس کمیته فوتسال ایران( نظری را 
بخشیدم و در اردوی آینده به تیم ملی ایران دعوت خواهد شد 

و امیدوارم که وظیفه خود را در زمین بداند.

 زاینده رود
مل��ی پ��وش تیم مل��ی فوتس��ال ماه��ان درب��اره بازی 
ب��ا روس��یه گف��ت: در دو دی��دار ب��ازی س��ختی را انج��ام 
دوم  مس��ابقه  از  بهت��ر  نخس��ت  ب��ازی  در  آنه��ا   دادی��م، 

بودند. 
جواد اصغ��ری مقدم ادامه داد: در دی��دار دوم همگی مصمم 

شدیم پیروز از میدان خارج شویم. 
فاصله امتیازی ایران و روسیه در رنکینگ فیفا کم بود و با این 
برد این فاصله افزایش یافت و اولین پیروزی مقابل روسیه را 

رقم زدیم. 
وی اف��زود: از ه��واداران اصفهانی تش��کر می کنم که در این 
بازی ما را تنها نگذاش��تند و یکپارچه تیم را تش��ویق کردند. 
اصغ��ری مقدم اضافه ک��رد: با فوالد ماه��ان روز 23 آبان ماه 
اردویی در کشور امارات برگزار می کنیم و کارهای بدنسازی 
را به مدت یک هفت��ه زیر نظر مربیان انجام می دهیم تا برای 
 ب��ازی اول نیم فص��ل دوم مقابل فیروز صف��ه اصفهان آماده 

شویم.

خبرها

یادداشت

راه و ترابری، واليبال اصفهان 
را از كما درآورد 

اصغر قلندری

چند سالی بود که والیبال پر طرفدار اصفهان در کما به سر 
می برد و هیچ یک از مدیران باشگاه های صاحب نام مانند 
ذوب آهن، فوالد مبارکه س��پاهان و فوالد ماهان س��پاهان 
حاضر نشدند از جوانان مستعد این رشته ورزشی حمایت 
کنند و بار دیگر سهمیه لیگ برتر را به استان پهناور اصفهان 
که از پتانسیل باالیی در والیبال بهره مند است بازگردانند و 
در جه��ت ترغیب نوجوانان و جوانان برای روی آوردن به 

رشته زیبای والیبال کمک شایانی نمایند!
در چنین شرایطی جای شکر و خوشحالی دارد که سرانجام 
دس��ت همت از آستین عش��ایری )مدیرکل راه و ترابری( 
و رئیس جدید هیأت والیبال اس��تان اصفهان بیرون آمد تا 
با نگرش��ی به افق روش��ن، آینده نگری و پشتوانه سازی، 
تیمی متش��کل از جوانان بی ادع��ای صد در صد بومی که 
از قابلیت و تکنیک واالیی برخوردارند تشکیل داده و روانه 
رقابت های لیگ دس��ته یک کشور کند تا از حیثیت بر باد 
رفته والیبال نصف جهان دفاع کنند. این حرکت هوشمندانه 
مدیرکل فکور راه و ترابری مدیر متعهد، خوشنام، پرتالش 
و س��کان دار هیأت والیبال اس��تان، س��تودنی است و وی 
ع��الوه بر اینکه با گام ارزش��مندی ک��ه در جهت متحول 
ساختن والیبال اصفهان برداشته، برگ زرین دیگری را هم 
به سابقه های درخشان مدیریتی و ورزشی اش اضافه کرده 
است. امیدواریم با تالش و کوشش جوانان سختکوش این 
تیم، بار دیگر والیبال اصفهان در سطح کشور مطرح شود و 
به جایگاه واقعی خود دس��ت پیدا کند و با ارائه بازی های 
قابل قبول، خاطره خوش دهه 70 را در اذهان عمومی زنده 
و دوستداران و هواداران این رشته زیبا و جذاب را شادمان 
نماید و اما تیم جوان راه و ترابری با میانگین 19 سال سن و 
با وجود تجربه اندک در برابر تیم قدرتمند مناطق نفت خیز 
جنوب که از بازیکنان با تجربه شهرهای مختلف کشور از 
جمله ارومیه، گنبد، چهارمحال و بختیاری و... سود می برد، 
خوش درخشید و بازیکنان این تیم با وجود تالش خوبی که 
داشتند نتیجه را 3 بر یک به حریف واگذار کردند که به تأیید 
کارشناسان والیبال، این باخت ذره ای از ارزش های جوانان 
تیم راه و ترابری که تازه تش��کیل یافته و فاقد تمرین های 
الزم و انس��جام تیمی است کاس��ته نمی شود. بی تردید با 
برخورداری از تمرین های منظم و دستیابی به خودباوری، 
دیدارهای بعدی را با اقتداری بیشتر که شایسته آنان است به 
پیروزی های گران سنگی نایل خواهند شد مشروط به اینکه 
مسئوالن این تیم در اندیشه یک پاسور چیره دست و یک 
اسپکر پشت خط زن باشند تا در بازی های بعدی خود به 

نتیجه های درخشانی دست یابند.
در تیم راه و ترابری محمد س��عیدی، سروش معصومی و 
فرهاد وزیری بهترین بودند و احس��ان مهربان فرد )لیبرو( 
بازیک��ن آزاد این تیم هم در کار ت��وپ گیری های اول و 
برگشتی از دفاع خوب بود. دیگر بازیکنان این تیم، علی و 
امیر نساج، معین خدایی، جمال سجادی، محمد حسینی و 
امیر حشمتی بودند. مربیگری تیم راه و ترابری را علی رضا زمانی 

بر عهده داشت و مرتضی فاخران سرپرست تیم بود. 

طلسم شکست ناپذیری روسيه شکست
هت تریک طاهری مقابل روسيه

غالمحسين  پيروانی:
 از صعود خوشحالم

زاینده رود
طلس��م شکس��ت ناپذیری تیم روس��یه در برابر تیم ملی ایران با 
درخش��ش بازیکنان فوالد ماهان س��پاهان و بعد از یازده بازی شکسته 

شد.
شاگردان حسین شمس در دومین دیدار تدارکاتی خود برابر روسیه با 
نتیجه 5 بر 3 بر این تیم غلبه کردند. با ش��روع مس��ابقه، هنوز 40 ثانیه 
از بازی س��پری نش��ده بود که علی اصغر حس��ن زاده دروازه گنادی 
گاراگولیا را گش��ود و باعث ش��د 2500 نفر تماش��اگری که در سالن 
حضور داشتند یکپارچه تیم کشورمان را تشویق کنند. پس از این گل، 
روحیه بازیکنان ایران دوچندان شد و نحسی 13 روسیه را گرفت و در 
همین دقیقه محمد کشاورز شادی را برای دومین بار به سالن پیروزی 
آورد. اما این پایان کار در نیمه نخس��ت نبود و تنها یک دقیقه به پایان 
این نیمه، کنستانتین مایوسکی یکی از گل های خورده را جبران کرد.

نیمه دوم نیز با حمله های نصف و نیمه ایران همراه شد و حتی دقیقه 
23 شلیک س��نگین وحید شمس��ایی به تیرک عمودی برخورد کرد و 
به گل ننشس��ت، تا اینکه محم��د طاهری دیگر ملی پوش فوالد ماهان 
پس از 6 دقیقه ایران را به س��ومین گل رس��اند و در این موقع سرگی 
سکراویچ سرمربی روس ها از س��رداور میدان )علیرضا رجبی( وقت 
استراحت گرفت و با صحبت هایی که با بازیکنانش انجام داد توپ و 
میدان از آن روس ها ش��د و در دقیقه های 34 و 36 توسط مایوسکی 
و والدیمیر گنچاروف بازی را به تس��اوی کش��اندند. هنوز 30 ثانیه از 
شادی آنها سپری نشده بود که وحید شمسایی به عنوان فرمانده میدان 
در تیم ملی از فاصله ای دور دروازه روس��یه را برای چهارمین بار باز 
کرد و به یکباره تماشاگران سالن از این گل به وجد آمدند و بر شدت 
تش��ویق خود افزودن��د و تنها دو دقیقه به پایان مس��ابقه مانده بود که 
محمد طاهری آب س��ردی بر پیکره تیم روس��یه ریخت و دومین گل 
خود و پنجمین گل ایران را به ثمر رس��اند. طاهری در دیدار نخس��ت 
نیز دروازه روس��یه را باز کرده بود و به نوع��ی مقابل این تیم اروپایی 

هت تریک کرد.
 در تیم ملی کش��ورمان 18بازیکن حضور داشتند و سرمربی کشورمان 
در دو دیداری که با روسیه در اصفهان انجام داد تنها از حمید احمدی 

و روزبه رضا زاده استفاده نکرد.
در حاشيه

1 – برخالف دیدار نخست ایران و روسیه که از سوی تماشاگران تنها 
وحید شمسایی مورد تشویق قرار گرفت، در این مسابقه همه بازیکنان 

تیم ملی تشویق شدند.
2 – گنادی گاراگولیا )گلر نخس��ت روس ه��ا( در دقیقه اول بازی به 

علت مصدومیت جای خود را به دیمیتری فایزولین داد.
 3 – حض���ور بازیکن��ان و ک�ادر فنی تیم های ف�ی��روز صفه، ص�نایع 

گیتی پسند و فوالد ماهان در سالن قابل توجه بود.
4 – تماش��اگران در تشویق های خود یادی از کارتون خانه مادربزرگه 

کردند و یک صدا ترانه این برنامه را می خواندند.
5 – احس��ان زحمتکش ملی پوش تیم صنایع گیتی پس��ند از ناحیه پا 

دچار مصدومیت شد.
6 – پس از پایان مس��ابقه، وحید شمس��ایی و حس��ین شمس بر روی 

دوش تماشاگران قرار گرفتند.
7 – فی��روز ریخته گران )مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فیروز 
صفه( پس از پیروزی ایران مقابل روسیه به عباس ترابیان )رئیس کمیته 

فوتسال ایران( تبریک گفت.
8 – محمود لطفی، محمد کشاورز و محمد طاهری از تیم ملی ایران و 

مایورسکی از روسیه با کارت زرد داور مواجه شدند.

غالمحس��ین پیروان��ی گفت: از صع��ود ب��ه دور دوم بازی های 
آسیایی بسیار خوشحالم. امیدوارم با دعای خیر مردم نتیجه های 
خوبی در ادامه بازی ها به دست بیاوریم. سرمربی تیم ملی فوتبال امید 
پس از پیروزی یک بر صفر این تیم مقابل بحرین با ابراز خشنودی از 
صعود به دور بعدی بازی های آس��یایی اظهار داشت: تیم بحرین فقط 

برای برد آمده بود.
ما همیش��ه در بازی با عرب ها مش��کل داش��ته ایم چرا که آنها با وقت 
تلف کردن های زیاد، از لحاظ روحی � روانی بر تیم ما تأثیر می گذارند. 
پیروانی افزود: اما خوش��بختانه بازیکنان ما توانستند با ارائه یک بازی 
خوب پیروز این دیدار باشند. در اصل این بازی دومین دیدار تدارکاتی 
م��ا ب��ود و خیلی از عی��ب و ایرادهای تیم را به ما نش��ان داد. یکی از 
مشکل های ما عدم اس��تفاده از موقعیت هایمان بود که آن هم به دلیل 

عدم هماهنگی بازیکنان است. 
س��رمربی تیم فوتبال امید با اش��اره به مشکل های خط دفاعی این تیم 
اف��زود: مش��کل دفاع ما در این ب��ازی نفرات خط دفاع��ی نبود، بلکه 
عدم هماهنگی آن ها بود چرا که ما نتوانس��تیم با این بازیکنان بیش��تر 
از چن��د روز در کن��ار هم باش��یم و هماهنگی را در می��ان آن ها ایجاد 
کنی��م. پیروان��ی در م��ورد تیم فوتب��ال بحرین نیز گف��ت: آن ها بازی 
 قبل��ی م��ا را آنالیز ک��رده بودند و در ای��ن بازی هم خیلی بس��ته کار

می کردند. 
 ب��ه مح��ض این که توپ را از دس���ت می دادند، سیس���تم خود را به

 1� 5 � 4 تغیی��ر می دادن��د و بع��د از ای��ن که توپ دستش��ان می آمد 
همه بازیکنانش��ان مهاجم می شدند. وی ادامه داد: خیلی خوشحالم که 
توانس��تیم به دور بعد صعود کنیم. در م��ورد بازی بعد هم باید بگویم 
ک��ه م��ا کاری به باخت 6 بر صفر ویتنام از ترکمنس��تان نداریم و فقط 
 س��عی داریم با تمام قوا بهترین بازی خ��ود را در مقابل این تیم انجام

دهیم.

ورزش

زاینده رود
رئی��س کمیت��ه داوران فوتب��ال 
اصفهان در سال 1360 موفق به کسب 
مدرک درجه 3 داوری ش��د و نزدیک 
به 17 س��ال در میدان ه��ای مختلف 

قضاوت کرد.
رض��ا دهقان در س��ال 1375 به درجه 
ملی رس��ید ام��ا به دالیل��ی از داوری 
خداحافظ��ی کرد. در س��ال 1381 به 
عنوان دبی��ر کمیت��ه داوران در هیأت 
فوتب��ال انج��ام وظیفه و پ��س از آن 
جانش��ین مرح��وم حس��ن کروندی 
ش��د. دهقان به عنوان مدرس داوری 
فدراس��یون نیز فعالی��ت دارد. وی در 
مورد وضعیت داوری و شرایط داوران 
در اس��تان گف��ت: در اصفه��ان 235 
داور فعال مش��غول قضاوت هس��تند 
که نزدی��ک به 90 درصد آنها در هفته 
مس��ابقه های مختلف کشور، استان و 
شهرس��تان ها س��وت می زنند و این 
تعداد داور فعال به معنای واقعی کلمه، 
نقطه عطفی برای داوری استان اصفهان 
خواهد ب��ود. دهقان ادام��ه داد: چهار 
داور در لی��گ برتر ب��ه نام های احمد 
صالحی و جمش��ید محم��دی )داور 
وس��ط( و حس��ین س��نجری و سعید 
قاس��می )کم��ک داور( در لیگ برتر 
حاض��ر می ش��وند و در رقابت های 
لی��گ یک، دو و لیگ س��ه هم 22 نفر 
داور داری��م. وی در مورد پیش��رفت 
داوری در اصفه��ان اف��زود: جا برای 
کار کردن در بحث داوری استان زیاد 
است. بنده 8 سال پیش به عنوان دبیر 
کمیته داوران کار خود را آغاز نمودم، 
در آن زمان تعداد محدودی داور بودند 
و با برنامه ریزی هایی که صورت گرفت 

جلسه های داوران تفکیک شد. 
جلس��ه های داوران فوتب��ال روزهای 
سه شنبه در ورزش��گاه تختی، داوران 
فوتس��ال روزهای دوش��نبه در سالن 
پی��روزی و پنج داور فوتبال س��احلی 
نیز در ناژوان برگزار می شود و بانوان 
داور نی��ز همای��ش داوری خود را هر 
یکش��نبه اول هر م��اه در محل هیأت 
فوتبال برگزار می کنن��د. همه داوران 
دارای حس��اب بانکی هستند که کلیه 
مطالبه ه��ای آنها به حسابش��ان واریز 
می ش��ود. وی در م��ورد داوران ملی 
تصریح کرد: در رقابت های کشوری 
اصفهان 62 نماینده دارد که در فوتبال، 
فوتس��ال و فوتبال س��احلی در بخش 

آقایان و بانوان قض��اوت می کنند. از 
ای��ن تعداد بی��ش از 50 درصد دارای 
درجه ملی داوری بوده و دیگر نفرات 
دارای درجه یک و دو داوری هس��تند 
که آینده خوبی ب��رای آنها پیش بینی 
می شود. وی توضیح داد: کمیته داوران 
فوتبال استان رکورد قضاوت 34 داور 
در هفت��ه برای اعزام به مس��ابقه های 
کش��ور را در کارنامه دارد و برحسب 
مسابقه هایی که در سطح کشور وجود 
دارد نم��ی توان به طور دقیق گفت در 
هفته چند داور به مسابقه های کشوری 

اعزام می شوند.
وی ضم��ن اب��راز ناراحت��ی از مرگ 
ن��ا به هنگام حس��ن کرون��دی )داور 
پیشکسوت استان اصفهان( تأکید کرد: 
به جامعه فوتبال ایران تسلیت عرض 
می کنم. م��ن و مرحوم کروندی چند 
س��ال در کنار هم بودی��م، بعضی ها 
تصور می کردند که ما با هم مش��کل 
داریم ام��ا من و آن مرح��وم فقط در 
بحث کار با هم اختالف سلیقه داشتیم 
و این مش��کل ها حتی در خانواده ها 
نی��ز وج��ود دارد. بن��ده ب��ا کروندی 
فامیل نیس��تم اما به عل��ت اینکه او را 
از صمیم قلب دوس��ت داشتم پیراهن 
مش��کی خود را تا چهلم از تن بیرون 
نمی آورم و از شما می خواهم این را 
بنویسید: خدایا چنان کن سرانجام کار 

تو خشنود باشی و ما رستگار.
رضا دهقان درباره بهترین دیداری که 
قضاوت کرده افزود: 13 سال پیش در 
سالن پیروزی اصفهان مسابقه فوتسال 
دوس��تانه تیم ملی ایران و روس��یه را 
قضاوت کردم و نتیجه آن بازی 2 بر 2 
به اتمام رسید و فکر می کنم مهم ترین 

قضاوت دوران داوری ام بود.
دهقان در پایان گف��ت: امیدوارم همه 
کس��انی ک��ه دلس��وز داوری اصفهان 
هستند انتقادها و پیشنهادهای خود را 
به ما ارائه دهند تا داوری اصفهان را با 
هم دلی و همیاری به سر منزل اصلی 

برسانیم.

زاینده رود
عباس اس��ماعیلی، روان شناس 
ورزشی باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان 
اس��ت ک��ه چن��دی پیش از س��وی 
تیم های ملی هندبال، جودو، ووشو و 
شنا برای رقابت های آسیایی گوانجو 
دع��وت به همکاری ش��د ت��ا بتواند  
 تجربه های خود را در حوزه مشاوره و 
روان شناسی در اختیار تیم های  ملی 

نیز قرار دهد.
وی در م��ورد حضورش در  باش��گاه 
ف��والد مبارکه س��پاهان می گوید: در 
سال 2008 پس از فارغ التحصیلی  از 
دانشگاه کویینز کانادا به ایران بازگشتم 
و با پیش��نهاد همکاری باشگاه مواجه 

ش��دم.در ابتدای حضور در س��پاهان، 
 ک�ار سخ�تی را برای شناس�اندن مق�وله 
روان شناس��ی ورزش��ی ب��ه مربی��ان 
تیم های مختلف باشگاه داشتم، اما به 
تدریج اثر این موضوع بیش��تر و بهتر 
درک ش��د و اس��تقبالی که پیش بینی 

می کردم از آن شکل گرفت.
اس��ماعیلی ادام��ه داد: باش��گاه فوالد 
مبارکه سپاهان با داشتن بیش از 1500 
ورزش��کار در س��نین و رش��ته های 
مختلف، باعث ش��ده تا من برای این 
کار با افراد زیادی در س��نین مختلف 
رو ب��ه رو ش��وم  و آموزش ه��ا و 
دوره های ویژه و به خصوص مربوط 
به هرکدام از تیم های را برای آنان به 
اجرا گ��ذارم. تیم های فوتبال، کاراته، 
ش��نا، بس��کتبال، هندب��ال، تیراندازی 
و بدمینت��ون در رده ه��ای مختل��ف 
س��نی و در دو بخ��ش آقایان و بانوان 
تیم هایی بوده اند که من با ش��ناختی 
ک��ه از آنان کس��ب ک��ردم دوره های 

 منحصر ب��ه فردی را ب��رای آنان برپا 
نمودم.

وی در ادام��ه افزود: پ��س از حضور 
موفق در فوالد مبارکه سپاهان از سوی 
کمیته مل��ی المپیک و افش��ارزاده به 
عنوان مش��اور و روان شناس ورزشی 
برای تیم های ملی جودو، ووشو، شنا 
و هندبال  دعوت به همکاری شدم و 
امی��دوارم با دوره های��ی که برای این 
تیم ها برگ��زار نمودم در رقابت های 
آسیایی گوانجو با روحیه و انگیزه ای 
مضاعف حاضر شده و موفق به کسب 

مقام شوند.
اس��ماعیلی به عنوان یک روان شناس 
ورزشی در مورد مشکل های ورزش 
ایران نیز گفت:  من عقیده 
ای��ران  در  ورزش  دارم 
برای پیشرفت نیاز به رفع 
چاره مشکل اساسی دارد 
که در مجموع 4 گوش��ه 
ای��ن مرب��ع را تش��کیل 
داده اند؛ فق��ر مالی، فقر 
فرهنگی، فقر علمی و فقر 
مدیریت. برطرف نکردن 
هر یک از این نقص ها، 
تأثی��ری منفی بر 3 عامل 
دیگر می گ��ذارد. در بین این 4 عامل 
فقر مدیریت از همه مهم تر اس��ت و 
عدم رف��ع آن به ش��دت بخش های 
مختلف یک سیس��تم را دچار تزلزل 
می نمای��د، برطرف ک��ردن این مربع 
فق��ر نه تنه��ا باید در یک سیس��تم و 
اجزای آن صورت گیرد بلکه باید در 
فرد فرد ورزشکاران حرفه ای جامعه 
انجام ش��ود. به عنوان مث��ال اگر یک 
ورزش��کار حرفه ای زندگی خود را 
مدیریت نکند و فرهنگ الزم را برای 
چگونه زندگی کردن به دست نیاورد 
و عل��م الزم را ب��رای صحیح ورزش 
کردن نداشته باشد، نمی تواند از همه 
پتانسیل خود استفاده کند و  آنها را به 
شکوفایی مطلوب برساند. هر یک از4 
موردی که ذکر نمودم دارای جزئیات 
زیادی اس��ت که در آینده بیشتر به آن 
می پردازیم و خوش��حالم که روزنامه 
وزین ش��ما از این بحث های علمی 

ورزشی استقبال می کند.

فوتبال اصفهان بر بام آسيا

يک گام تا جهانی شدن
پژمان سلطانی 

روز موعود فرا رس��ید و تیم فوتبال 
ذوب آه��ن اصفهان در ورزش��گاه 
المپیک ژاپن به مصاف تیم سئونگنام 
کره جنوب��ی می رود. این مس��ابقه 
س��اعت 13:30 به وقت تهران آغاز 

می شود.
ابراهیم زاده می خواهند  ش��اگردان 
طلس��م 18 س��ال ناکام��ی تیم های 
ایرانی را در لیگ قهرمانان بش��کنند. 
18 س��ال پی��ش پ��اس ته��ران ب��ه 
مربیگ��ری فی��روز کریمی ب��ه مقام 
قهرمانی دس��ت یاف��ت و پس از آن 
تیم های اس��تقالل تهران و سپاهان 
اصفهان به فینال جام باش��گاه های 
آس��یا رس��یدند، اما در دیدار نهایی 

مغلوب حریفان خود شدند. 
اکنون ذوب آهن با پتانسیلی که نزد 
بازیکنانش وجود دارد می تواند تیم 
پنج��م کی لی��گ )رقابت های لیگ 
باشگاهی کره جنوبی( را از پیش رو 
بردارد و محم��د صلصالی )کاپیتان 
ذوب��ی ها( به عن��وان اولین بازیکن 
اصفهانی این جام را باالی سر ببرد. 
هم��ه نگاه ها به س��مت ای��ن بازی 
دوخته شده و فوتبال دوستان ایرانی 
برای پیروزی ذوب آهن دست به دعا 
شده اند. ذوب آهن با صدرنشینی در 
لیگ برتر فوتبال کش��ورمان ایران را 
به مقصد توکیو ترک کرد. از اردوی 
ای��ن تیم خبر می رس��د ک��ه به جز 
مجید نورمحمدی همه بازیکنان تیم 

آماده و قبراق منتظر بازی با نماینده 
ک��ره جنوبی هس��تند، اما کره ای ها 
دو بازیکن اصل��ی خود را به همراه 
ای��ن موضوع  نخواهند داش��ت که 
ت��ا حدودی می تواند به س��ئونگنام 

ضربه بزند. 
این تیم در لیگ کره جنوبی از س��ه 
ب��ازی گذش��ته خود تنه��ا دو امتیاز 
کسب کرده و باعث شده در جدول 
رده بن��دی دو رتب��ه س��قوط کند. 
ذوب آه��ن در مرحل��ه یک چهارم 
نهایی توانست در دو دیدار رفت و 
برگشت تیم پوهانگ کره جنوبی را 

از پیش رو بردارد. 
پوهان��گ از نظر ق��درت تاکتیکی و 
س��رعت تیمی نس��بت به سئونگنام 
برتری دارد، اما شاگردان ابراهیم زاده 
نباید سئونگنام را دست کم بگیرند به 
علت اینکه ش��رایط بازی فینال جام 
خواهد  متفاوت  آس��یا  باشگاه های 
بود و هر بازیکنی در این مس��ابقه با 
انگیزه خاصی وارد زمین می ش��ود. 
ذوب آهن چهارش��نبه گذش��ته در 
دی��داری تدارکات��ی توانس��ت ب��ا 
حس��اب 2 بر یک تیم دانش��جویان 
ژاپن را شکس��ت دهد و این مسابقه 
تدارکات��ی دس��تاورد خوب��ی برای 
ابراهیم زاده داش��ت تا نقاط قوت و 

ضعف تیم خود را مرور کند.
ذوب آه��ن به عن��وان قهرمان جام 
حذفی کش��ور یکی از سهمیه ایران 
در آس��یا بود و آنه��ا در گروه B به 
هم��راه بنیادکار ازبس��کتان، االتحاد 

عربس��تان و الوح��ده ام��ارات قرار 
گرفتند. کارشناس��ان ای��ن گروه را 

گ��روه م��رگ خواندند 
اما ابراهیم زاده در این 
داش��ت:  اظهار  م��ورد 
این گ��روه، گروه مرگ 
گ��روه  بلک��ه  نیس��ت 
زندگ��ی اس��ت و م��ا 
به جام  راهیاب��ی  برای 
جه��ان  باش��گاه های 
بای��د به زندگ��ی ادامه 
 دهی��م. خیلی ها تصور 
نم��ی کردن��د ک��ه تیم 

ج��وان ذوب آه��ن ب��ه راحتی این 
مسیر ناهموار را طی کند و به دیدار 

نهای��ی راه یابد. ذوب آهن در اولین 
مسابقه )چهارم اسفند سال گذشته( 
در ورزشگاه فوالدشهر 
به مصاف الوحده رفت 
و با گل ایگورکاس��ترو 
به  برزیل��ی(  )مهاج��م 
پیروزی دست یافت و 
گام نخس��ت را محکم 

برداشت.
در ورزش��گاه عبدال��ه 
فیص��ل ری��اض ذوب 
نیمه نخس��ت  آهن در 
2 ب��ر صف��ر از االتحاد 
عربس��تان عقب بود، ام��ا در نهایت 
مس��ابقه را به تس��اوی کش��اند و با 

ی��ک امتیاز ب��ه ایران برگش��ت. در 
س��ومین دیدار که به میزبانی ذوب 
آهن برگزار ش��د بنیادکار ازبکستان 
گ��ران ترین باش��گاه آس��یا با 3 گل 
سید محمد حسینی، محمد قاضی و 
محمدرضا خلعتبری مغلوب نماینده 
ایران ش��د. تیم ازبکی در رأس کادر 
فنی خود از فیلیپ اس��کوالری بهره 
می ب��رد و ریوالدوی مع��روف نیز 
در ای��ن تی��م حضور داش��ت و در 
مسابقه های برگشت ابتدا ذوب آهن 
با یک گل از س��د میزبانش بنیادکار 
ازبکستان گذش��ت اما در ورزشگاه 
آل نهی��ان ابوظب��ی ب��ا ی��ک گل از 
الوحده امارات شکست خورد و در 
آخرین مس��ابقه گروهی هم که روز 
هشتم اردیبهشت برگزار شد، با یک 
گل بر میهمان خود االتحاد عربستان 
غلبه ک��رد و با 13 امتی��از به عنوان 
تیم نخس��ت گروه B به مرحله یک 
هش��تم نهایی رقابت ها صعود کرد 
و از ش��انس بد مس کرم��ان دیگر 
نماینده ای��ران به مصاف ذوب آهن 
رفت که شاگردان لوکابوناچیچ بازی 
را ب��ه حریف خود واگ��ذار کردند. 
این تیم اصفهانی با کس��ب پیروزی 
مقابل م��س کرمان به جم��ع 8 تیم 
برتر آس��یا راه یاف��ت و در دو بازی 
رفت و برگش��ت تیم قدرتمند و پر 
ادعای پوهانگ استیلرز کره جنوبی 
را از س��ر راه برداشت و در مرحله 
نیمه نهایی به جنگ الهالل عربستان 
رفت و این تیم نیز در مجموع 2 بر 

صفر مغلوب ش��اگردان ابراهیم زاده 
شد. در بازی رفت قاسم حدادی فر 
و در مس��ابقه برگشت که ورزشگاه 
مل��ک فهد جده میزب��ان ذوب آهن 
بود، کاسترو توانست شادی را برای 

ملت ایران به ارمغان بیاورد. 
ذوب آه��ن در یازده ب��ازی 13 گل 
به ثمر رسانده و تنها 5 گل دریافت 
ک��رده که آمار ف��وق العاده ای برای 
ش��اگردان ابراهیم زاده به حس��اب 
می آی��د و اکن��ون پ��س از این راه 
طوالنی و دشوار برای جهانی شدن 
تنها باید سئونگنام را شکست دهد.

ذغدغه ای که در تی��م ابراهیم زاده 
وج��ود دارد این اس��ت ک��ه محمد 
صلصال��ی در ترکی��ب اصل��ی قرار 
می گیرد ی��ا علی احمدی؟ در هفته 
اخیر لیگ برتر، علی احمدی نسبت 
به کاپیت��ان ذوب آهن کمتر به بازی 
گرفته ش��د ولی صلصالی نتوانست 
انتظارها را ب��رآورده کند و در خط 

دفاعی مرتکب اشتباه هایی شد.
بازیکن���ان ک��ره ای س��رع��تی و 
فرصت طلب هس��تند و اشتباهی را 
نخواهن��د پذیرفت. ترکیب احتمالی 
ذوب آهن مقابل س��ئونگنام: شهاب 
گردان، س��ید محمد حسینی، محمد 
صلصال��ی )علی احمدی(، فرش��ید 
طالبی، حس��ین ماهینی )سید احمد 
محمدپور(، اسماعیل فرهادی، قاسم 
حدادی فر، مهدی رجب زاده، ایگور 
کاس��ترو، محم��د قاضی و ش��اهین 

خیری.

گفتگو

پيشرفت ورزش ایران در گرو رفع این چهار مشکل استفعالیت 235 داور در اصفهان
فقر مالی، فقر فرهنگی

 فقر علمی  و فقر مدیریت

تيم ذوب آهن پس 
از طی راهی طوالنی 
و دشوار تا جهانی 

شدن  تنها سئونگنام 
را در پيش رو دارد
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مركزی، طبقه اول
شنبه22آبان6/1389ذالحجه1431/شمارهSaturday 13 November 2010 394)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام صادق )ع(:
كسی كه ستمی كند به 
سبب آن ستم، در جانش 
یا مالش یا فرزندانش به 
گرفتاری می افتد.

زاینده رود
ابوالقاسم گلستان نژاد معاون برنامه ریزی، 
پژوهشی و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: حجم 
برنامه ها و بازتاب اصفهان 95 به اندازه مدیریت 
گانه  پنج  مدیریت های  و  است  کالنشهر  یک 
معاونت برنامه ریزی متشکل از: مدیریت برنامه 
و بودجه، مطالعه و پژوهش، آموزش تشکیالت 
و بهبود روش ها، فناوری اطالعات و مدیریت 
امور سازمان ها در کنار واحد شوراهای معاونت 
برنامه  اجرای  در  ویژه  مأموریت های  دارای  را 
حوزه  وی  کرد،  توصیف  اصفهان 95  ساله   5
معاونت برنامه ریزی را دارای 2/5 سال قدمت و 
فلسفه وجودی آن را ایجاد راه حل در گسترگی 
و پیچیدگی امور شهری و افزایش مشکل های 
مدیریت شهر و توقع مردم در کنار مدرن شدن 

ساختار شهرنشینی دانست.
شه��رداری  در  آم��ار  و  اطالع��ات  نظام 

اصفهان
اظهار  اصفهان  شهرداری  ریزی  برنامه  معاون 
یک  وجود  بعد  در  اصفهان  شهرداری  داشت: 
و صحیح  روزآمد  و  منسجم  آمار  جامع  نظام 
بی  بهره بود و با توجه به اینکه پایه تصمیم گیری 

آمار صحیح  و  اطالعات  برنامه ریزی وجود  و 
است، از سال گذشته تدوین آمارنامه در معاونت 
برنامه ریزی آغاز و برای شروع،  آمارنامه سال 87 
تدوین شد. وی در خصوص محاسن این آمارنامه 
گفت: هم زبانی و هماهنگی و تلقی واحد از شهر 
در ایجاد مفاهیم مشترک بین مدیران شهری، از 
ویژگی های این آمارنامه است که در تدوین آن 
مؤسسه  و  سازمان  نهاد،  اجرایی،  دستگاه   90
و  داشته اند  همکاری  برنامه ریزی  معاونت  با 
در موردهایی نیز از اطالعات مرکز آمار ایران 

استفاده شده است.
شهر  آمارنامه  محورهای  و  فصل ها 

اصفهان
و  پژوهشی  برنامه ریزی،  معاون  نژاد  گلستان 
فناوری اطالعات شهرداری اصفهان، فصل های 
کتاب آمارنامه شهر اصفهان در سال 88 را شامل 
محدوده  جمعیت،  هوا،  و  آب  سرفصل های: 
جو،  و  هوا  و  آب  اوضاع  روستاها،  منطقه ها، 
اوضاع محیط زیست، سن و جنس، تحصیالت 
جمعیت،  نیروی انسانی و کار،  اشتغال، کشاورزی 
و فضای سبز، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب 
و برق، مسکن و ساختمان، بازرگانی، رستوران و 
هتل داری، حمل و نقل، بازار مالی، امور قضایی، 

بهزیستی و تأمین اجتماعی، بهداشت، فرهنگ،  
گردشگری، بودجه شهر، هزینه و درآمد خانوار 

و ساختار قیمت، توصیف کرد.
 82 سال  از  اصفهان  شهرداری  بودجه 

تاكنون 4 برابر شده است
اشاره  با  اصفهان  برنامه ریزی شهرداری  معاون 
به یکی از شاخص های کتاب آمارنامه گفت: 
به  شهرداری  بودجه  کتاب،  این  آمار  برطبق 
ترتیب در سال های 82 معادل 120 میلیارد تومان 
و 89 معادل 410 میلیارد تومان بوده است که 
نشان از افزایش 4 برابری آن طی سال های اخیر 
دارد. هم چنین بودجه عمرانی در سال 82 معادل 
به  میلیارد تومان بوده که در سال های 89   84

287 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به شاخص دیگری گفت: پهنای 
سال  در  شهرداری  سازمان های  اینترنت  باند 
82 کمتر از یک مگابایت بوده که امسال به 16 
نیز شبکه های محلی  مگابایت رسیده است و 
ساختمان های شهرداری به میزان 95 درصد اجرا 
شده و خدمات مورد هدف جهت ارائه به مردم 

نیز به میزان 35 درصد محقق گشته است.
در  پيشرفت  شاخص های  به  نگاهی 

عملکرد شهرداری اصفهان
آماری  مقایسه  در  نژاد  گلستان  ابوالقاسم 
در  اصفهان  شهرداری  پیشرفت  شاخص های 
میزان  از  دستی  سیستم های  گفت:  عملکرد 
35 درصد در سال 82 به میزان 55 درصد در 
سال 89 به سیستم های الکترونیک تبدیل شده 
و هم اکنون 93 درصد سازمان های شهرداری 
دارای برنامه استراتژیک هستند و در سازمان،  
نظام بودجه بندی به طور صد در صد اجرا شده 
است، وی افزود:  صدور پروانه های ساخت در 
طور 97  به  امسال  که  نبوده  مکانیزه  سال 82 
درصدی مکانیزه شده است، هم چنین 95 درصد 
گواهی های ثبتی شهرداری نیز به طور مکانیزه 
صادر می شود و مرمت 95 مورد آثار تاریخی 
و بناها نیز جزو آمارهای قابل توجه شهرداری 
می باشد. وی تصریح کرد:  افزایش ایستگاه های 

آتش نشانی از 9 ایستگاه به 21 ایستگاه و نیز 
میانگین  و  تحصیالت  میزان  شدن  برابر  چند 
علمی آتش نشانان و رکورد 4/2 دقیقه زمانی 
حضور در صحنه برای اطفای حریق )این رقم 
در سال 82، 5/17 دقیقه بوده است( به همراه دو 
برابر شدن پوشش سرانه آتش نشانی در شهر، 
از مهم ترین شاخص های آتش نشانی شهرداری 
اصفهان بوده است. معاون برنامه ریزی شهرداری 
اصفهان یادآور شد: فضای شهری اصفهان در 
سرانه فضای سبز از 15/5 متر در سال 82 به 
23/8 متر در سال 88 برای هر شهروند افزایش 
یافته است و تعداد پارک های محلی از 515 قطعه 
به 873 قطعه رسیده است و فضای سبز شهری 
را از 24/5 میلیون مترمربع به 41/8 میلیون متر 
مربع ارتقاء داده و کمربند سبز شهری نیز از 9/3 
میلیون متر مربع به میزان دو برابر افزایش یافته 
است. گلستان نژاد در خصوص آمار مرکزهای 
فرهنگی ورزشی افزود: کتابخانه های شهرداری 
از 28 عدد در سال 82 به 54 عدد در سال 88 
رسیده است و مرکزهای فرهنگی تفریحی نیز 
از 16 عدد به 28 عدد رسیده که در این میان 
مرکزهای تفریحی از 5 باب به 19 باب افزایش 
از 8  نیز  و مجموعه های ورزشی  است  داشته 

مجموعه به 32 مجموعه رسیده است.
نقل  و  حمل  شاخص  آمار  در خصوص  وی 
اتوبوس های واحد  تعداد  شهری تصریح کرد: 
به 1300 دستگاه  از 990 دستگاه در سال 82 
ناوگان  شدن  جوان  با  و  رسیده   88 سال  در 
اتوبوس رانی همراه بوده ایم، چرا که 813 دستگاه 
اتوبوس زیر 5 سال عمر دارند. وی در ارزیابی 
نیروی انسانی شهرداری گفت: تعداد کارشناس 
ارشد شهرداری از 34 نفر به 131 نفر، لیسانس ها 
از 206 به 683 مورد و فوق دیپلم ها از 94 نفر به 
تعداد 297 نفر رسیده است که نشان از نهضتی 

علمی در شهرداری دارد. 
مدیریت  تهدید  و  قوت  نقاط  ارزیابی 

شهری اصفهان
تشریح  به  ادامه  در  نژاد  گلستان  ابوالقاسم 

احراز  جهت  شهری  مدیریت  قوت  نقاط 
هم چنین  و  پرداخت  شده  ذکر  شاخص های 
تهدیدهای  و  شهرداری  مدیران  فرصت های 
ارزیابی  زیر  صورت  به  را  شهری   مدیریت 

نمود.
نقاط قوت مدیریت شهری

 پایداری مدیریت شهری و شهرداری و تعامل 
مثبت با شورای اسالمی شهر

 دانش فنی و تجربه مهندسی در شهرداری 
اصفهان

 منابع انسانی با تجربه و متخصص شهرداری
 پرداختن به ارتقای فرهنگ شهروندی

 رویک����رد توزیع ع���ادالنه خدم���ات و 
محله محوری

فرصت های مدیریت شهری
 حضور پررنگ فرهنگ اسالمی و آموزه های 

اسالمی و دینی
 زمینه های مناسب سرمایه گذاری، صنعت و 

گردشگری
 وجود دانشگاه ها و مرکزهای علمی معتبر

فرهنگی  جلوه های  و  تاریخی  جاذبه های   
هنری

 داشتن متخصصان، اندیشمندان، کارشناسان و 

فرهیختگان در همه حوزه ها
تهدیدهای مدیریت شهری اصفهان

 تحقق مدیریت واحد شهری و عدم سامان 
یافتن آن تا به حال

 وجود توسعه صنایع آالینده بر محیط شهری
 عدم وجود سیاست های هماهنگ و جامع 

در ترافیک شهر
 نابسامانی حریم شهر و حدود آن با شهرهای 

مجاور
 آلودگی محیط زیست شهری و آلودگی هوا، 

آب و خاک
و  شهرداری  از  انتظارها  بین  تناسب  عدم   

اختیارها و مقررات
هدف های عمده و استراتژیک شهری در 

اصفهان 95 پيرامون زندگی مردم
زندگی  کیفیت  شاخص های  ارتقای   

شهروندان
 تأکید برافزایش رفاه و شادابی و نشاط مردم

 احیا و افزایش کیفیت زیست محیطی
 افزایش خدمات مطلوب شهری در راستای 

شهر الکترونیک
 حفاظت و بهره برداری بهینه از محیط زیست 

و افزایش فضای سبز و کاهش آالینده ها

معاون برنامه ریزي،  پژوهشي و فناوري اطالعات شهرداري اصفهان:

حجم برنامه هاي اصفهان 95 به اندازه مديريت يک كالنشهر است

زاینده رود
در راس��تای اهمیت بخشی به فعالیت 
بان��وان در عرصه فرهن��گ دینی و به منظور 
سازماندهی و شناخت بانوان نخبه، فرهیخته 
و فعال در عرصه فرهنگ دینی و بهره گیری 
از توانمندی ه��ای فرهنگی و تبلیغی بانوان 
فعال مذهبی و شکل دهی به کانونی قوی و 
معن��وی در خانواده ها و بطن جامعه، اولین 
نشس��ت جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در 
عرصه فرهنگ دینی توسط اداره کل تبلیغات 

اسالمی استان اصفهان برگزار شد.
اهمیت زنان و حضور ایشان در عرصه های 

دینی و اجتماعی
حجت االس��الم س��ید حسین بهش��تی نژاد 
)مدیرکل س��ازمان تبلیغات اس��المی استان 
اصفه��ان( ط��ی س��خنانی در جم��ع بانوان 
فرهیخت��ه و فعال در عرص��ه فرهنگ دینی 
گفت: از لح��اظ ادبی در آیه ها و روایت ها 
جنس��یت به معنای برتری یک��ی از زوجین 
نیامده اس��ت و معیار همیشه بر ایمان و تقوا 
بوده و همه ایم��ان آورندگان چه مرد و چه 
زن مورد خطاب ق��رار گرفته اند. هم چنین 
در س��وره اح��زاب ده ارزش به طور موازی 
و مس��اوی برای زنان و مردان آورده ش��ده 
که از صدها ارزش متعالی دینی س��ه ارزش 
مح��وری تقوا، علم و جهاد مورد س��فارش 

بسیار واقع شده است.
حجت االسالم سید حسین بهشتی نژاد ادامه 
داد: پیغمبر در جایی به خواهر ش��یعه بیشتر 
از برادرش احترام گذاشت و وقتی اصحاب، 
علت را پرسیدند حضرت گفت: این خواهر 
از ب��رادر خ��ود به م��ادرش بیش��تر احترام 
می گذاشت و س��ادات باید بدانند به همین 
اندازه که احترام دارند باید به پاسداشت ائمه 

اطهار و دین شیعه بپردازند.
مدیرکل تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان 
اضافه ک��رد: در امواج مس��ائل کاذب امروز 
بای��د تق��وا و عل��م در بانوان رش��د کند و 

 زن��ان در جه��اد م��داوم با نف��س و جهاد 
فی س��بیل ا... در کمک به مردان همواره در 

صحنه باشند.
اصفهان ظرفیت و استعداد مضاعف دارد 

مسئوالن كشوری حمایت كنند
حجت االس��الم سید حس��ین بهشتی نژاد 
در واکاوی اس��تعدادهای دین��ی و علم��ی 
اصفه��ان اذعان داش��ت: اصفه��ان همواره 
دارای ظرفیت و اس��تعداد مضاعف در همه 
زمینه ه��ای علمی و دین��ی خواهران بوده 
است و مسئوالن کشوری و مدیریت استان 
باید از این ظرفیت حمایت کنند تا مهندسی 
فرهنگی و مدیریت کالن بر اس��اس برنامه 
و دس��تورالعمل  ها شکل گیرد و صراحت 
شکل گیری تش��کل های خواهران که مد 
نظر مقام معظم رهبری است به منصه ظهور 

برسد. 
وی تصریح کرد: خواهران اس��تان اصفهان 
در تشکل های مذهبی، مؤسسه های دینی، 

حوزه علمیه و بحث های قرآنی بسیار قوی 
و دارای توان در سطوح باالی کشور و جهان 
اس��الم هستند و اولویت های فرهنگی نباید 
منطقه ای بلکه به طور کالن و کش��وری بر 
مبنای دین تدوین ش��ده تا معیاری شایس��ته 
برای رشد بانوان فرهیخته دینی فراهم شود.

ــوان ایرانی را هدف گرفته  جنگ نرم، بان
است

خانم نیکو برش )رئیس برنامه ریزی جمعیت 
بانوان فرهیخته و فعال فرهنگی دینی کشور( 
در جم��ع فع��االن و نخبگان دین��ی اصفهان 
در همای��ش جمعیت بان��وان گفت: قرارگاه 
دشمن در جنگ نرم اکنون درون خانواده ها 
اس��ت و این جنگ خزن��ده، بانوان ایرانی را 
هدف گرفته اس��ت، پس زنان باید هم چون 
فرماندهان عمل کنند و خود و خانواده را از 
زوال و نابودی به دس��ت این دش��من ناپیدا 

نجات دهند.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر برنام��ه ریزی س��ازمان 

تبلیغات اسالمی کش��ور در مبارزه با جنگ 
ن��رم و انجام خدم��ات مفی��د در فتنه های 
پ��س از انتخابات افزود: دش��من محوریت 
زن در جامعه و خانواده را فهمیده اس��ت و 
می داند اگر مادر مربی تربیت ش��ده نباش��د 
 نم��ی توان��د فرزندان س��الم تربی��ت کند و 
بدین س��ان ارزش های خانواده در کشور را 
نابود می کند. نیکو برش تأکید کرد: دشمن 
آگاهانه و با محوریت زن در خانواده و برای 
ایجاد بی حیایی برنامه ریزی نموده است و 
از این رو باید با آس��یب شناس��ی دقیق گام 
در بیداری زنان جامعه برداش��ت و با توسعه 
فرهنگی – دینی بانوان و آس��یب س��نجی و 
نی��از مح��وری، در ایمن س��ازی خانواده و 

بانوان اثربخشی بلند مدت ایجاد کرد.
رئیس برنام��ه ریزی جمعیت بان��وان فعال 
دینی کش��ور تصریح کرد: دش��من بر روی 
حضور زنان در جنگ نرم و بی حیایی علیه 
انق��الب و یورش های فریبکارانه توس��ط 
اغفال زنان حس��اب کرده است که جمعیت 

بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی 
باید با هوشیاری و ذکاوت، عفاف و حجاب 
و تبلیغ و روشن سازی بانوان، سربازان بیدار 

این عرصه باشند.
حضور توانمند زنان اصفهانی در گروه های 

مختلف ستودنی است
نیکوب��رش با ی��ادآوری توانایی ه��ای زنان 
اصفهان��ی از بان��و مجتهده امین ی��اد کرد و 
گفت: حضور 85 درصدی زنان اصفهانی در 
تصدی سازمان های مردم نهاد، تعاونی ها و 
گروه های هنری ستودنی است و از این نیرو 
باید در ش��کل دهی به جریان های فرهنگی 
و اس��تفاده صحیح در تربیت نس��ل انقالبی 
بهره برد و با تش��کیل جلس��ه های جمعیت 
بانوان در اندک افراد موجود که مورد فریب 
و غفل��ت واقع ش��ده اند تغییر نگرش دینی 

ایجاد کرد.
وی خاطرنشان ساخت: شروع عضویت در 
جمعیت بانوان دو ساله خواهد بود و بودجه 
الزم برای اس��تان اصفه��ان اختصاص یافته 

اس��ت که توانایی ها و آموزش ها به طور 
کارگاهی مرور می ش��ود و بس��تری برای 
رفع نیازهای بومی و منطقه ای در توس��عه 
فرهنگ دین��ی بانوان اصفهان ایجاد خواهد 

شد.
رئی��س برنامه ریزی جمعی��ت بانوان فعال 
فرهن��گ دین��ی کش��ور، ترکی��ب اجرایی 
جمعیت بانوان اس��تان اصفهان را متش��کل 
از مدیرکل س��ازمان تبلیغات استان، معاون 
فرهنگ��ی تبلیغ��ات اس��المی و خانم ه��ا 
هاشمی نژاد به عنوان دبیر جمعیت اصفهان 
و سعیدی، قدوسی و اسالمی پور به عنوان 

دبیرخانه جمعیت دانست.
ــا، وظایف و برنامه های جمعیت  هدف ه
بانوان فرهیخته و فعال در فرهنگ دینی 
خانم بهش��تی نژاد )مسئول و دبیر جمعیت 
بان��وان فرهیخته و فع��ال در فرهنگ دینی 
اصفهان( در این نشس��ت گفت: در راستای 
 ش��رکت فع��ال زن��ان در عرص��ه فرهنگ 
دین س��از و شناسایی و بهره گیری از بانوان 
توانمن��د در این عرص��ه، اداره کل تبلیغات 
اس��المی اصفه��ان از س��ال 88 ب��ه اجرایی 
نمودن طرح تش��کیل جمعی��ت بانوان اقدام 
نموده اس��ت. وی در تعری��ف این جمعیت 
گفت: تعامل 30 تا 50 نفر از بانوان فرهیخته 
و فع��ال عرصه دینی که نس��بت به وضعیت 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی و دین��ی منطقه خود 
آگاهی دارند و نس��بت به نشر فرهنگ دینی 
حس��اس هس��تند به طور غیر سیاسی، غیر 
دولتی و خودجوش این جمعیت را تشکیل 
می ده��د. دبیر جمعیت بان��وان فرهیخته و 
فعال در فرهنگ دینی اس��تان اصفهان، سایر 
وظایف و برنامه های جمعیت را به ش��رح 

زیر تشریح کرد:
 شناسایی، صدور اولویت دهی به آسیب ها 

و نیازهای فرهنگ دینی بانوان استان 
 زمینه س��ازی جهت هدایت و اثربخشی 

بانوان فرهیخته و فعال دینی 

 به��ره گی��ری و بهب��ود توانمندی ه��ای 
فرهنگی و تبلیغی بانوان

وظیفه های اركان اجرایی:
 مس��ئولیت س��اماندهی و فع��ال نمودن 
جمعیت بانوان استان، بر اساس ابالغیه های 

رکن ستادی تهران
 تشکیل کارگروه تخصصی و جلسه های 

اعضای جمعیت
 برگ��زاری کارگاه توانمندس��ازی اعضای 

جمعیت
 هماهنگ��ی و تعام��ل ب��ا دس��تگاه های 
فرهنگ��ی و تبلیغی اس��تان، جهت پیش��برد 

هدف های جمعیت
وظیفه های اعضای جمعیت:

گردهمای��ی  و  جلس��ه ها  در  ش��رکت   
بر حسب دعوت و هماهنگی دبیر جمعیت

 مطالعه و بررس��ی مس��ائل و آسیب های 
فرهنگ دینی و اجتماعی بانوان و تالش در 

ارتقای آن
 تهی��ه و ارائه نظر، تولیدات و برنامه ها و 

فعالعیت های متناسب با هدف ها
 پیگیری، پاس��خگویی و عملیاتی نمودن 

موردهای محوله
مزایا و امكانات عضویت:

اعض��ای ای��ن جمعیت بر اس��اس تمایل به 
عضویت و عمل به اساس��نامه در چارچوب 
ش��رایط از قبیل کس��ب رتبه ها در مس��ائل 
فرهنگ��ی، تألیف کت��اب، برخ��ورداری از 
تحصی��الت عال��ی و دارا ب��ودن ایده های 
خالق فرهن��گ دینی انتخاب می ش��وند و 
توانمندس��ازی  کارگاه های  در  می توانن��د 
دریاف��ت  گواهینام��ه  و  ک��رده   ش��رکت 
کنند. ه��م چنین از ایده ه��ای آنها حمایت 
ش��ده و بس��ته های فرهنگی و جوایزی به 
آنها اهدا می ش��ود و در طرح و برنامه های 
س��ازمان تبلیغ��ات از جمل��ه جلس��ه های 
 مختلف و اعزام برای تبلیغ مورد استفاده قرار 

می گیرند.

توسط اداره كل تبليغات اسالمی استان اصفهان؛

برگزاری اولين نشست جمعيت بانوان فرهيخته و فعال در عرصه فرهنگ دينی


