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معاون عمراني استاندار:
 شهرستان ري از تهران 
مستقل مي شود

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور:  
استان اصفهان در حوزه قرآنی از پتانسیل 
خوبی برخوردار است

Zayande Roud - No. 398, November,20,2010شنبه 29 آبان 1389 / 13 ذالحجه1431 / شماره 398 / 8 صفحه / 200 تومان

نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری 
گفت:آموزش هم��راه با تخصص، تعهد وتربیت 
اس��امی از وظایف خطیر نظام آموزشی از جمله 

مدارس استعداد درخشان کشور است. 
به گزارش ایرنا آیت ا... محمدرضا ناصری یزدی 
در ش��ورای آم��وزش و پ��رورش چهارمحال و 
بختیاری، اظهار داش��ت: اگر همان گونه که علم 
و دانش را به نخبگان آموزش می دهیم، دین رابا 
ش��یوه های نوین به آنان یاد ندهیم،نمی توانیم از 

توانمندی آنها در اعتای کشور استفاده کنیم. 
وی با تأکید بر لزوم آموزش مبانی دین و استفاده 
از علم��ای دی��ن ش��ناس درای��ن مدارس،افزود: 
استعداد های نخبگان را باید با کام وحی همگن 
کرد تا تعهد و تخصص در کنار هم نشیند. در این 
 نشست که به ریاست علی اصغر عنابستانی استاندار 
 چهارمح��ال و بختیاری تش��کیل ش��د، به منظور 
برق رسانی به 20 مدرسه عشایری شهرستان لردگان 
تا 20روز آینده و آب رسانی به مدارس شبانه روزی 

عشایری این شهرستان تصمیم گیری شد. 
 رئی����س س�����ازمان آم����وزش و پ��رورش 
چهارمحال وبختیاری در این نشست گفت:1374 
دانش آموخته،1266 پذیرفته ش��ده در دانشگاه و 
43 دانشجوی مشغول به تحصیل در دوره دکترای 
تخصص��ی از دس��تاوردهای دو مرکزآموزش��ی 
اس��تعداد های درخشان شهید بهشتی و فرزانگان 
شهرکرد است. حبیب نیکخو اظهار داشت:ساخت 
هواپیمای بدون سرنش��ین در مرکز شهید بهشتی 
ش��هرکرد در س��ال 88 از افتخ��ارات م��دارس 
س��مپاد اس��ت. مراکز آموزشی ش��هید بهشتی و 
فرزانگان ش��هرکرد از مراکز وابس��ته به س��ازمان 
ملی اس��تعداد های درخشان کشور هستند که به 
آموزش دانش آموزان نخبه چهارمحال وبختیاری 

می پردازند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
گف��ت: در رس��انه ها درب��اره  
غیرمجاز  کتاب ه��ای  تع��داد 
در کش��ور اغراق می ش��ود. به 
گ��زارش ایس��نا، س��یدمحمد 
حس��ینی همچنین عنوان کرد: 

 در م��واردی که گ��زارش توزیع برخی کتاب ه��ای غیرمجاز را به ما 
می دهند،...

جامعه/ صفحه3

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان گفت: شرکت 
اس��تان  صنعتی  ش��هرک های 
اصفه��ان ب��ه لحاظ تع��داد و 
وسعت در مقایسه با 30 استان 
 دیگر رتبه نخس��ت کشور را 

دارد. به گزارش فارس، مرتضی یزدیخواست در جمع خبرنگاران ...
 سراسری / صفحه2

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
درباره  تعداد کتاب های غیرمجاز

اغراق می شود

مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي اصفهان:
استان اصفهان رتبه نخست 

شهرك هاي صنعتي کشور را دارد

در چهارمحال و بختیاري:  نماینده ولي فقیه 
آموزش تخصص همراه با 

 تعهد ازوظايف خطير 
نظام آموزشي 

رهبر فرزانه انقالب در دیدار مردم اصفهان:

ظرفيت هاي برجسته اصفهان 
را قدر بدانيد

صفحه2

س��عید مدرس زاده ش��هردار 
کاش��ان در خص��وص انجام 
پروژه های شهری بزرگ گفت: 
شهرداری کاشان با بهره گیری 
از توان باالی نیروی انسانی و 
مهندسی و آشنایی با مدیریت 

کانشهری این توانایی را دارد که در صورت تداوم همکاری مدیران 
استانی و جلب حمایت های مسئوالن دولتی طرح های بزرگ عمرانی 

را به صورت پروژه های بزرگ شهری و حتی در حد اجرای ... 
شهرستان/ صفحه4
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مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اصفهان 
گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به 
لحاظ تعداد و وسعت در مقایسه با 30 استان دیگر 

رتبه نخست کشور را دارد. 
به گزارش فارس، مرتضی یزدیخواس��ت در جمع 
خبرنگاران این شهرستان با تأکید بر آمادگی استان 
اصفهان ب��رای اس��تقبال از س��رمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در بخش شهرک های صنعتی تصریح 
کرد: با توجه به حجم قابل توجه س��رمایه گذاری 
در اس��تان تکمیل طرح های س��رمایه گذاری شده 
در برنامه های امس��ال و سال آینده پیش بینی شده 
است. وی با اشاره به توجه به بحث سخت افزاری 

در این زمینه اف��زود: چهار تصفیه خانه صنعتی در 
دست احداث است که تا پایان سال جاری تکمیل 
می ش��ود و پنج مورد تصفیه خانه صنعتی دیگر در 
دست مطالعه است. یزدیخواست تعداد شهرک های 
صنعتی اس��تان اصفهان 80 مورد و با مساحت 30 
هزار هکتار ذکر و خاطرنش��ان کرد: این شهرک ها 

فرصت شغلی نیز ایجاد کرده اند. 
وی با دعوت از س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
 ب��رای س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش ی��ادآور 
شد: میزان س��رمایه گذاری در این بخش به لحاظ 
وسعت و س��رویس دهی متفاوت است و حداقل 
احداث هر شهرک صنعتی با در نظر گرفتن هزینه 

چاه به بیش از 7 میلیارد ریال سرمایه نیاز دارد. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اصفهان 
همچنین با اشاره به ظرفیت های مختلف شهرستان 
کاش��ان اضاف��ه ک��رد: این شهرس��تان ب��ه لحاظ 
برخ��ورداری از توانمندی ه��ای زیاد در زمینه های 
فرهنگی و اقتصادی و نزدیکی به شهرهای بزرگ 
تهران و اصفهان برای ایجاد ش��هرک های صنعتی 
بسیار مطلوب اس��ت. به گفته وی در حال حاضر 
کاشان از دو شهر و چهار ناحیه صنعتی برخوردار 
اس��ت که باید با سرمایه گذاری و رسیدگی در این 
مناطق زمینه رفع مش��کل ها و توس��عه اقتصادی 

شهرستان را فراهم کرد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهر اصفهان از نظارت گشت های ویژه و بازرسی 
محسوس و غیر محس��وس بر عملکرد تاکسی ها، 
همزم��ان با اج��رای طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها 
خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، علیرضا تاجمیر ریاحی 
با بیان این مطلب اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح 
هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تمایل به استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی، برای آن که تاکسی ها با تمام 

ظرفیت به شهروندان خدمت رسانی کنند و تاکسی 
غیر فعالی نداشته باشیم شش اکیپ و گشت ویژه 
توسط سازمان تاکسیرانی بر عملکرد تاکسی ها نظارت 
خواهند کرد و همچنین بازرسان غیر محسوسی در 
تمام منطقه ها عملکرد تاکس��ی ها را تحت نظارت 
خواهند داش��ت. وی اف��زود: گزارش های مردمی 
نیز به عنوان گش��ت های ویژه و بازرس��ی سازمان 

تاکسیرانی شهرداری به شمار می آید.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 

شهر اصفهان با اشاره به این که اقدام های گسترده ای 
برای شناس��ایی تاکس��ی های غیر فع��ال صورت 
 گرفته اس��ت اذعان داش��ت: متخلف��ان از 100 تا
300 هزار ریال بر اس��اس کدهای تخلف های این 
س��ازمان جریمه خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: 
پس از شناسایی تاکسی های غیر فعال مکاتبه های 
الزم صورت خواهد گرفت و برخی از این متخلفان 
ع��اوه بر اعمال قانون این س��ازمان باید در کمیته 

انضباطی و مراجع قضایی پاسخگو باشند.

رهب��ر معظم انقاب اس��امی در روز 
عید قرب��ان و در دیدار ه��زاران نفر از 
مردم مؤمن و انقابی اس��تان اصفهان 
در س��خنان مهمی، با اشاره به فتنه های 
گذش��ته و چالش ه��ای پی��ش رو، بر 
ضرورت هوشیاری مردم و جوانان در 
مقابل توطئه های دشمن تأکید کردند. 
ایشان در خال سخنانشان، چندین بار 
از مردم سرافراز و انقابی اصفهان تقدیر 
و هوشیاری آنها را قابل ستایش دانستند. 
به لحاظ اهمیت، بخش��ی از مش��روح 
بیانات رهبر عزیز انقاب در خصوص 
مردم اصفهان در ادام��ه می آید.... من 
الزم م��ی دانم در زمینه مناقب اصفهان 

و مناقب م��ردم اصفهان چند جمله ای عرض کنم؛ 
اینها شناسنامه  این مردم مؤمن و غیرتمند و ایستاده  
پای کار به حساب می آید. مردم اصفهان در یک روز 
س��یصد و هفتاد شهید را تشییع کردند، خم به ابرو 
نیاوردند؛ بماند که همان روز اعزام به جبهه داشتند، 
پشتیبانی داش��تند و حرکت کردند؛ این خیلی مهم 
است. امام از این حرکت اصفهان تجلیل کردند. در 
آبان سال 61 که در یک روز سیصد و هفتاد شهید در 
اصفهان تشییع شد، تعداد شهدای اصفهان در همان 
ماه بیش از هزار نفر است. هزار و اندی شهید در یک 
ماه! خوب، چه کسی شهید می شود؟ آن کسی که 
در میدان است، در میدان خطر است، پیشرو است. 
قبل از انقاب اصفهان در قضایای مختلف حضور 
نمایانی داشت، در قضایای انقاب و جنگ تحمیلی 
هم همین جور اس��ت. یگان های نظامی مس��تقر 
در اصفهان، چه آنچه که متعلق به س��پاه پاسداران 
انقاب اس��امی بود؛ لشکر امام حسین با مرکزیت 
اصفهان، لشکر نجف با مرکزیت نجف آباد، تیپ قمر 
بنی هاشم، و چه آنچه که مربوط به ارتش بود؛ پایگاه 
هشتم ش��کاری که مرکز تحرک عظیمی بود و من 
از نزدی��ک کار آن پایگاه را در اصفهان دیده بودم - 
رحمت خدا بر شهید بابائی - و چه مرکز توپخانه 
در اصفهان؛ مجموعه  این نقاط خیلی معنا پیدا می 
کند. نتیجه این می شود که بعد از انقاب، در عرض 
جنگ تحمیلی هشت ساله و بعد از جنگ تحمیلی 
هشت س��اله، در میدانهایی که برای کشور حساس 
 بوده اس��ت، اصفهانی ها جزو پیش��روان محسوب 
می شده اند؛ در رتبه  رشد و توسعه  کشور، در مسائل 
علمی کشور. برخی از گره های کور ما در نیروهای 

مسلح، در مراکز علمی و تحقیقاتی اصفهان باز شد. 
اینها افتخار اس��ت، نه برای به خود بالیدن؛ بلکه به 
معنای پی بردن به هویت خود، به اس��تعداد درونی 
خود و بر اساس این زمینه، حرکت کردن و به پیش 
رفتن. در جنگ هشت ساله، همه می دانند و اشاره 
هم کردند؛ اصفهانی ها با این یگان های گوناگون، در 
خطوط مقدم کار می کردند. خوب، این برای همه 
معلوم است. آنچه که برای خیلی ها معلوم نیست، 
نقش انسان های گمنام و بی ادعائی است که در طول 
این سالها در زمینه  پشتیبانی ها فعالیت کردند؛ زنانی 
که در خانه بودند، بازاریانی که در کس��ب و پیشه  
بازار بودند، افرادی که در دستگاه های اداری مشغول 
فعالیت بودند، جهادگرانی که انواع و اقسام خدمات 
را به جبهه می رساندند. از اینها شهیدداده هم داریم؛ 
کسانی که شهید ش��دند یا شهید دادند، ادعائی هم 
نداشتند و ندارند، اسمشان هم جائی نیست؛ اما در 
آسمانها مشهورند، در مأل اعلی  شناخته شده اند. در 
محاسبه  الهی، کوچک ترین کارها گم نمی شود. این 
همه کاروان کمک رسانی از اصفهان، این همتها، این 
انگیزه ها، آن وقت خانواده  این شهیدان. شهدا یک 
لحظه سختی را درک کردند و پرواز کردند؛ آنها که 
رنجی ندارن��د - »الخوف علیهم و الهم یحزنون« 
- مسأله، مس��أله  خانواده هاس��ت؛ پدرها، مادرها، 
همسرها، فرزندها، برادران و خواهران، داغدیده ها؛ 
اینها صبر کردند، اینها افتخار کردند. خانواده هایی در 
اصفهان هستند که سه شهید دادند؛ خانواده هایی که 
یک پسر داشتند، همان پس��ر را دادند؛ ابراهیم های 
زمان؛ اینهاس��ت که هویت یک ملت را می سازد، 

اینهاست که یک ملت را به عزت می رساند. 
ب��رای  مقابل��ه  ب��ا یک چنی��ن ملتی، اینه��ا هم به 

همین نکته ای که ش��ما ب��ه آن توجه 
 کردید)اشاره به ش��عار مرگ بر منافق 
فتنه گر حاضران( - که این هوشیاری 
شما اصفهانی ها را می رساند - توجه 
می کنند: ایجاد ش��کاف در میان ملت، 
به جان هم انداختن آحاد ملت، فاصله 
ایجاد ک��ردن بین ت��وده  عظیم مردمی 
کش��ور با مس��ئوالن، ایجاد سوءظن، 
ایجاد بگومگو بر س��ر قضایای  هیچ و 
پوچ. یکی از مهم ترین اقام دش��منی 
دش��منان با انقاب اسامی این است؛ 

باید مراقب بود.
البت��ه اصفهانی ه��ا مراقب��ت کردن��د. 
اصفهانی ها در قضایای گذشته خوب 
عمل کردند. در برابر فتنه  88، در روز عظیم 9 دی، 
در آن حرکت خودجوش مردمی، عملکرد درخشانی 
داشتند... اصفهان ظرفیتهای خیلی برجسته ای دارد، 
در گذش��ته هم همین جور بوده است؛ این ظرفیتها 
را قدر بدانید. اصفهان مرکز علم اس��ت - علم دین 
و علوم متنوع گوناگون - در گذشته هم همین جور 

بوده است، امروز هم همین جور است. 
امروز خوش��بختانه اصفهان ح��وزه  علمیه خوبی 
دارد؛ چند دانش��گاه معتبر کش��وری ه��م در آنجا 
حض��ور دارند. البته س��وابق علم��ی اصفهان بیش 
از اینهاس��ت. جا دارد ن��گاه علما، دانش��مندان و 
محققان در اصفهان ب��ه آن افقهای بلند موجود در 
قرنهای گذش��ته باش��د. یک روزی اصفهان مرکز 
نورافشانی علمی به همه کشور، بلکه به همه  دنیای 
 اس��ام بوده است؛ باید دنبال یک چنین جایگاهی 

باشید. 
اصفهان همچنین در زمین��ه  هنر، در زمینه  صنعت 
ظریف و صنایع دستی، برجسته است. اینها هر کدام 
یک نقطه  روشنی اس��ت. اعتقادات دینی و ایمانی 
مردم اصفهان هم پشتوانه  همه  اینهاست؛ که این در 
رفتارهای مردم از پیش از انقاب هم بود، منتها در 
بعد از انقاب همه چیز ابعاد وسیع تری به خود گرفته 
 است. آن وقت ها هم من به اصفهان زیاد رفت و آمد 
می کردم؛ می دیدم وضعیت تدین مردم را، پایبندی 
آنها را به ش��عائر دینی. البته امروز ده ها برابر، بلکه 
صدها برابرِ آن روز اس��ت؛ لیکن این یک پشتوانه  
عظیمی اس��ت. باید قدر این توسات و توجهات 
را بدانید؛ اینها پشتوانه همه  پیشرفت های دنیوی و 

اخروی است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي اصفهان:
استان اصفهان رتبه نخست شهرك هاي صنعتي كشور را دارد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اصفهان:
رانندگان تاكسی متخلف 300 هزار ريال جريمه می شوند

سراسری
ایران

مع��اون عمرانی اس��تاندار تهران گفت: 
بازگش��ت شهرس��تان ری به تقسیم های 
خواه��د  اب��اغ  زودی  ب��ه   کش��وری 

شد.
محمدرضا محمودی در گفتگو با فارس 
در خص��وص جدا ش��دن ش��هر ری از 
تهران اظهار داش��ت: شهرستان ری در 
تقسیم های کشوری ساختار جداگانه ای 
دارد. وی در ادامه افزود: شهرستان ری 
دارای فرمانداری و چندین شهرداری به 
نام های کهریزک و باقرشهر است که بر 
اساس تقسیمات کشوری که در وزارت 
 کش��ور تعریف شده اس��ت و همچنین 
ب��ر اس��اس مصوب��ه مجلس ش��ورای 
اسامی، مرزهای این شهرستان مشخص 
شده و باید ری شهرستانی مستقل باشد. 
محمودی بیان داش��ت: شهرداری تهران 
تجاوزهایی را در تقس��یمات کش��وری 
داش��ته و از محدوده تعریف شده فراتر 
رفته اس��ت و به محدوده شهرستان های 
دیگ��ر مانن��د ری وارد ش��ده ک��ه این 

موضوع موج��ب دوگانگی در مدیریت 
شده است. 

معاون عمرانی اس��تاندار ته��ران افزود: 
ای��ن دوگانگی در مدیریت شهرس��تان 
ری موجب سو ء اس��تفاده سود جویان 
موض��وع  مانن��د  مش��کاتی  ب��روز  و 
مرتضی گ��رد و ساخت وس��ازهای غیر 
 قانونی می شود. وی با اشاره به اینکه در 
تقس��یم های کش��وری باید ب��ه قانون 
مراجعه کنیم، گفت: شهرداری تهران  باید 
از قسمت هایی که برخاف تقسیم های 
کشوری وارد ش��ده است، خارج شود. 
م��ردم  ش��کایت های  ب��ه  محم��ودی 
شهرس��تان ری در خصوص دوگانگی 
مدیریت در این شهرس��تان اش��اره کرد 
و گفت: ش��کایت های مختلفی از مردم 
رس��یده که در دیوان عدالت اداری نیز 
مطرح ش��ده است. وی بیان داشت: این 
موض��وع در ح��ال بررس��ی و پیگیری 
 اس��ت و به زودی بازگشت شهر ری به 

تقسیم های کشوری اباغ می شود.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، مرتض��ی تمدن 
اس��تاندار تهران از اختصاص 2 میلیارد 
ریال برای آموزش و تنویر افکار عمومی 
اس��تان با هدف ارتقای فرهنگ زیست 
محیط��ی خب��ر داد و گفت: ای��ن اعتبار 
ط��ی دوس��ال از مح��ل اعتبارهای ملی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور و 
 استان تهران به نسبت مساوی پرداخت 

می شود. 
 وی اف�����زود: مرک�����ز تحقیق����ات 
زیس��ت محیط��ی اس��تان نی��ز از محل 
اعتبارات اس��تانی احداث شده و تجهیز 
آن نی��ز از محل اعتبارات ملی س��ازمان 

حفاظت محیط زیست انجام می گیرد. 
اس��تاندار تهران با ذکر اینکه 30 ردیف 
پس��تی جدی��د ب��رای ادارات حفاظت 
محیط زیست در شهرستان های قدس و 

پاکدشت اختصاص می یابد، خاطر نشان 
ک��رد: 4 میلی��ارد ری��ال ب��رای تجهیز 
آزمایش��گاه های محیط زیست استان و 
تأمین هزینه ه��ای نگهداری در راهبری 
ایس��تگاه های ثابت و س��یار سنجش و 
پای��ش آلودگی ه��ای آب، هوا و صوت 
اختص��اص می یاب��د. تم��دن همچنین 
تصریح ک��رد: برای بازدی��د عمومی از 
پارک ملی »الر« مرک��ز بازدید کنندگان 
این پارک البته با حفظ بنیان های زیست 
محیطی توس��ط بخ��ش خصوصی و با 
نظارت س��ازمان حفاظت محیط زیست 

ایجاد می شود. 
وی یاد آور ش��د: در س��فر سوم رئیس 
جمهور به اس��تان تهران مقرر ش��ده تا 
در منطقه ش��کار ممنوع کوه سفید مرکز 

محیط بانی ایجاد شود. 

معاون عمراني استاندار:
شهرستان ري از تهران مستقل مي شود

تمدن:
مرکز تحقیقات زیست محیطي استان 

تهران احداث مي شود 

جهان نما نصف النهار

اوباما خواستار بازگشت اسرائیل و 
فلسطین به پای میز مذاکره شد

باراک اوباما در حالی طرفین مناقشه را به بازگشت سریع به میز مذاکره فرا 
می خواند که اخیرا پیشنهاد جدیدی را با هدف کمک به از سرگیری دوباره 
مذاکرات ارائه کرده، پیش��نهادی که ش��امل توقف 90 روزه شهرک سازی 

در کرانه باختری است. 
رئیس جمهوری امریکا با درخواس��ت از اس��رائیلی ها و فلسطینی ها برای 
بازگش��ت س��ریع به مذاک��رات جدی صل��ح از احتمال توق��ف دوباره 

شهرک سازی های کرانه باختری استقبال کرد. 
به گزارش ایلنا، باراک اوباما که به تازگی به س��فر 10 روزه آسیایی خود 
پایان داده اس��ت، از اس��رائیل و فلسطینی ها خواس��ت تا هر چه سریع تر 

مذاکرات جدی صلح را از سر بگیرند. 
اوباما در بازگشت از آسیا در جمع خبرنگاران در فرودگاه گفت: واقعیت 
این است که اگرچه شرایط دشواری همچنان در خاورمیانه حاکم است اما 
از بحران خارج ش��ده ایم و این مسأله ظرفیت هایی را برای ما ایجاد کرده 
اس��ت. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه »بنیامین نتانیاهو«، نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی را به علت برداشتن گامی بسیار سازنده به سوی ایجاد 

شرایطی برای برقراری صلح ستود. 
رئیس جمه��وری آمری��کا گفت که امیدوار اس��ت مقام های اس��رائیلی و 
محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین مذاکرات را به زودی 

آغاز کنند. 
بنا بر این گزارش، مقام های آمریکایی اعام کردند که نتانیاهو اعام کرده 
که از بس��ته پیش��نهادی واش��نگتن حمایت و تاش خواهد کرد موافقت 

کابینه خود را نیز جلب کند. 
 نتانیاه��و و عب��اس، دوم م��اه س��پتامبر مذاک��رات مس��تقیم را با حضور 
هی��اری کلینتون، وزیر خارجه امریکا در واش��نگتن از س��ر گرفتند اما 
به دنبال تصمیم رژیم صهیونیس��تی برای آغاز مجدد شهرک س��ازی ها در 
کران��ه باختری پس از اتمام دوره توق��ف 10 ماهه این مذاکرات متوقف 

شد. 
فلسطینی ها بارها هشدار داده بودند که ادامه فعالیت های شهرک سازی در 
کرانه باختری و شرق بیت المقدس باعث خروج آنها از مذاکرات مستقیم 

صلح خواهد شد. 

سفیر ونزوئال:
آمریکا پناهگاه تروریست های 

خطرناك شده است 
 سفیر و نماینده دائم ونزوئا در سازمان ملل در نشستی در شورای امنیت 
اعام کرد که آمریکا به رغم همه شعارهایش علیه تروریسم, خود به پناهگاه 
تروریست های خطرناک تبدیل شده است. به گزارش ایرنا، هورهه والرو 
 در نشست شورای امنیت که به بحث درباره تروریسم اختصاص داشت،
گفت: برخی از دولتها فهرس��تی را از کش��ورهایی که آن طوری که ادعا 
ش��ده در جنایت تروریس��م دست داش��ته اند, ارائه می دهند اما خود به 
تروریستهای بین المللی خطرناک پناه می برند. وی افزود:درواقع 34 سال 
از بمب گذاری در پ��رواز 455 کوبانا می گذرد که 73 غیرنظامی در این 
حادثه کشته شدند و عامل این بمب گذاری و حمله تروریستی هم اکنون 
تحت حمایت دولت آمریکا در این کشور آزادانه در حال فعالیت است. 
س��فیر ونزوئا اظهارداش��ت: آمریکا استرداد لوئیس پوس��ادا کاریلس به 
ونزوئا را رد می کند. دوم ژوئیه فرانسیسکو چاوز آبارکا یک تروریست 

السالوادوری در فرودگاه بین المللی ونزوئا دستگیر شد. 
والرو گفت: آبارکا در اعترافاتش گفته است که قصد داشته انتخابات مجلس 
ونزوئا را به هم بزند و حمایت لوئیس پوسادا را داشته است. بنابراین ونزوئا 
دوباره استرداد او را از آمریکا می خواهد تا برای اعمال تروریستی که به آنها 
 اعتراف کرده محاکمه شود. وی ادامه داد که سه تروریست دیگر بنامهای 
رائ��ول دیاز پنیا، خ��وزه انتونیو کولین��ا و هرمین رودولف��و وارال که در 
ونزوئا به جرم بمب گذاری در کنس��ولگریهای اسپانیا و کلمیبا در سال 
2003 در زندان بودند به آمریکا متواری ش��ده اند. سفیر ونزوئا تصریح 
کرد : این تروریس��ت ها هم اکنون در آمریکا هس��تند و دولت واشنگتن 
درخواست های پی درپی دولت ونزوئا برای استرداد این تروریست ها 

را رد می کند. 

بیل کلینتون در یک فیلم سینمایی 
نقش ایفا می کند 

بی��ل کلینتون رئیس جمهوری س��ابق آمریکا و همس��ر هیاری کلینتون 
وزیر امورخارجه این کش��ور تصمیم دارد در یک فیلم سینمایی در نقش 

خودش ب��ازی کند. ب��ه گزارش 
لوفیگارو  ایرنا، روزنامه فرانسوی 
در آخرین ش��ماره خ��ود در این 
خصوص نوشت: پیشتر از هالیوود 
به سیاست می رسیدند مثل رونالد 
ریگان هنرپیشه فیلم های وسترن 
و آرنولد شوارزینگر در نقش های 
اکشن ولی ظاهرا این بار برعکس 
ش��ده اس��ت زیرا بیل کلینتون در 
یک فیل��م س��ینمایی ایفای نقش 
بااش��اره  لوفیگارو  خواهد ک��رد. 

به اینکه قس��مت اول فیلم ماجرای مربوط به رخدادهای تابس��تان 2009 
میادی اس��ت، افزود: این فیلم توسط تود فیلپس کارگردانی می شود و 
بازیگران��ی همچون برادلی کوپر، اد هملز و ژوس��تین بارت ایفای نقش 
خواهن��د ک��رد. بیل کلینتون در این فیلم نقش خ��ود را بازی خواهد کرد 
و پس از اینکه در خصوص روابط غیر اخاقیش با لووینس��کی در زمان 
ریاست جمهوری همه را به سخره گرفته بود اینک تصمیم دارد با ایفای 

نقش در این فیلم سینمایی تماشاگران را بفریبد. 

نماینده ویژه ژاپن در افغانستان و پاکستان:
 ارتش پاکستان نقش بزرگی 

در پاکسازی تروریسم داشته است
نماینده ویژه ژاپن در افغانس��تان و پاکستان در دیدار با رئیس کمیته ستاد 
مشترک ارتش پاکستان تأکید کرد که این ارتش نقش عظیمی در پاکسازی 
تروریسم داشته است. به گزارش فارس در راولپندی، تادامیچی یاماموتو 
س��فیر و نماینده ویژه ژاپن در افغانس��تان و پاکستان با ژنرال خالد شمیم 
وین رئیس کمیته س��تاد مشترک ارتش پاکستان در مقر ستاد مشترک این 
کش��ور دیدار و در رابطه با وضعیت امنیتی، جزییات پیشرفت های انجام 

شده در افغانستان و مسائل مورد عاقه طرفین گفتگو کرد. 
به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، یاماموتو با تحسین فداکاری های ارتش 
پاکستان گفت که اقدام های این ارتش نقش عظیمی در پاکسازی تروریسم 
و افراطی گرایی داشته است. وی افزود: ژاپن همچنان از پاکستان حمایت 

می کند تا نیازهای دفاعی این کشور برطرف شود.

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

رهبر فرزانه انقالب در دیدار مردم اصفهان:

ظرفيت هاي برجسته اصفهان را قدر بدانيد

مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی 
وزارت رف��اه گف��ت: هدفمندکردن 
یارانه ه��ا قیم��ت بیم��ه را افزایش 

نمی دهد.
 ب��ه گ��زارش خبرگزاری ف��ارس ، 
رحم��ت ال��ه حافظ��ی در همایش 
سراس��ری مدیران ستادی و بیمه ای 
کشور در بابلسر با اشاره به شایعات 
در مورد حمایت نک��ردن صندوق 
تأمین اجتماعی کشور از بیمه شدگان 
همزمان با اجرایی شدن هدفمندکردن 
یارانه ها افزود صندوق تأمین اجتماعی 
کش��ور از بیم��ه ش��دگان حمایت 
 بیش��تری می کن��د. حافظی تصریح 
ارتق��ای  توانمن��د س��ازی،  ک��رد: 
بهره وری نیروی انس��انی، مشخص 
پیش��رفت ش��غلی  ش��دن مس��یر 
کارکنان و گسترش پوشش بیمه ای 
ب��ا شناس��ایی کارگاه ه��ا از اهداف 
صن��دوق تأمین اجتماع��ی وزارت 

 رفاه در اج��رای طرح هدفمندکردن 
یارانه ها است. 

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران 
نیز در این همایش با اشاره به ایجاد 
جنگ روانی در ایران، سوء استفاده 
 از اج��رای هدفمند ک��ردن یارانه ها 
گفت: با اجرای درس��ت این طرح 
و رفع مشکات دش��منان را ناامید 
می کنیم. هادی ابراهیمی هدفمندکردن 
یارانه ه��ا را موجب فض��ای جدید 
اقتصادی در جامعه دانست و گفت: 
با هدفمندکردن یارانه ها عدالت برای 

افراد کم بضاعت برقرار می شود. 
مع��اون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
مازندران همچنین از مدیران صندوق 
تأمین اجتماعی کش��ور خواس��تار 
توجه به بیمارس��تان قلب قائمشهر 
شد و تصریح کرد: با راه اندازی این 
بیمارستان 15 استان کشور حمایت 

خواهند شد.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران 
انقاب اس��امی با هشدار نسبت 
به رفتار دشمنان در فضای اجرای 
یارانه ها  ک��ردن   ط��رح هدفمن��د 
نظ��ام جمهوری  گفت: دش��منان 
اس��امی در ش��رایط فعل��ی ب��ه 
دنب��ال معرف��ی ناتوان��ی دولت و 
ایج��اد نارضایتی در بی��ن مردم با 
 هدف اپوزیس��ون س��ازی داخلی 

هستند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��ردار یداله 
جوان��ی در گردهمای��ی سیاس��ی 
کارکن��ان س��تاد نی��روی زمین��ی 
س��پاه با اش��اره به این ک��ه وظیفه 
پاس��داری اقتض��ای آن دارد ک��ه 
پاس��داران ب��ا بصی��رت هم��واره 
در خ��ط مقدم دف��اع از انقاب و 
نظام اس��امی باشند، گفت:  امروز 
یک رویایی بی��ن دو جبهه حق و 
باطل برقرار اس��ت و آنچه اهمیت 

این صحنه نبرد را باال برده اس��ت 
قدرت یابی روزاف��زون جبهه حق 
به محوریت جمهوری اس��امی و 
 نگران��ی جبهه باطل از فروپاش��ی 

است. 
جوان��ی اضافه ک��رد: باید مراقب 
رفت��ار دش��منان در فضای اجرای 
ط��رح هدفمندی یارانه ها باش��یم 
چراک��ه آن ه��ا ای��ن را فرص��ت 
طای��ی و مناس��بی ب��رای معرفی 
ناتوانی دول��ت و ایجاد نارضایتی 
 در مردم برای اپوزیس��یون سازی 
می دانن��د. وی اف�����زود: اگ���ر 
 چ����ه  دولت آمادگی های خوبی 
اج��رای ط��رح هدفمن��د   ب��رای 
ک��ردن یارانه ه��ا دارد ام��ا طبیعی 
است اگر هوش��یاری و همکاری 
 م��ردم نباش��د دش��منان می توانند 
 ش��وک هایی را ب��ه جامع��ه وارد 

کنند.

مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعي وزارت رفاه:
هدفمند کردن یارانه ها قیمت بیمه 

را افزایش نمي دهد 

سردار جواني:
 دشمن در پي سوء استفاده 
از  طرح هدفمندکردن  ها است

 مش�����اور فرهنگ����ی فرمان����ده کل 
اس��امی  انق��اب  پاس��داران   س��پاه 
گفت: سفر رهبر معظم انقاب اسامی 
به قم باطل کننده همه ادعاهای مبنی بر 
ضعیف شدن پشتوانه اعتقادی والیت و 

پشتوانه دینی حکومت بود.
در جمع  محمدحس��ین صفارهرن��دی 
اصولگرای شهرستان  سیاس��ی  نخبگان 
محوره��ای  تش��ریح  در  س��بزوار 
وح��دت جبه��ه اصولگرای��ی، اف��زود: 
یک��ی از ای��ن محورهای وح��دت در 
 ن��گاه ب��ه پیش��وا و رهب��ری حاص��ل 

می شود. 
وی با بیان اینکه در ماجرای فتنه س��ال 
گذش��ته عده ای قصد تضعیف رهبری 
را داش��ته و بعض��ی مخالفتها را موجب 

پشتوانه  شدن  سست 
والیت  اعتق�����ادی 
فقی����ه می دانستن�د 
گف��ت: س��فر رهب��ر 
معظم انق��اب به قم 
جزو معج��زات الهی 
و باط��ل کنن��ده این 
ادعاها بود. او با اشاره 
به جوش��ش تمام قم 
رهبری،  اط��راف  در 
و  مراج��ع  حض��ور 

چهره ه��ای نامی حوزه و نگاه تکریمی 
و تأیی��دی آنها به رهب��ر معظم انقاب 
اف��زود: برخی علمای ب��زرگ حوزه که 
20 س��ال در اجتماعات حاضر نش��ده 
بودند احس��اس کردند برای شکس��تن 
 نف��اق بای��د بیاین��د و در صحنه حاضر 

شوند. 
صفار هرندی از آرمانه��ای این جریان 
و اس��ام و جمهوری اسامی به عنوان 
نخستین محور وحدت اصولگرایان نام 
ب��رد و ادامه داد: وح��دت آرمانی نقطه 
اصلی ب��رد نیروهای اصولگرا اس��ت و 
درگیر ش��دن با محور اس��امیت نظام 
یک��ی از پایه ه��ای وحدت را خدش��ه 
دار می کند. وی ب��ا بیان اینکه وحدت 
برنامه ریزی بی��ن اصولگرایان از دیگر 
پایه ه��ای وحدت اس��ت اف��زود: این 
محور می تواند بزنگاه اختاف بین این 
جبهه باشد که استفاده از دو محور دیگر 
 وحدت یعنی رهبری و آرمانها می تواند 
در  اختاف��ات  دهن��ده   پوش��ش 

برنامه ریزی باشد. 

او گفت: اگر اختاف در برنامه توس��عه 
یافت��ه و به اختاف در عقیده و آرمان و 
س��پس به محور جامعه برسد، این یک 

مصیبت خواهد بود. 
وی در ادامه تأکید بر مس��لمان بودن را 
موجب توجه مردم کش��ورهای مختلف 
از جمله لبنان، اندونزی و مردم ش��مال 
آفریقا به رهبر کبیر انقاب و ملت ایران 
دانست و افزود: گرچه افتخار می کنیم 
که ایرانی هس��تیم و پیامبر گرامی اسام 
بخش قابل توجهی از پیش��برد معنویت 
را در چه��ره م��ا دیدند ول��ی مانور ما 
 روی مسلمان بودنمان و نه ایرانی بودن 

است. 
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسامی در 
ادامه ارزیابی جریان اصولگرایی گفت: 
اسامیت نظام، نجات 
طاغوت��ی  نظ��ام  از 
ب��ه دس��ت یک��ی از 
و  خداون��د  اولی��ای 
حکوم��ت  تأس��یس 
 دینی به دست ایشان، 
نظ�����ام جمه��وری 
اس��امی و نی��از ب��ه 
مقت��دا و رهب��ر برای 
اصول  راه جزو  ادامه 
این جریان  چهارگانه 

است. 
وی ب��ا بیان ای��ن که طبق اص��ول این 
جری��ان مقتدا باید مش��روعیت خود را 
ع��اوه ب��ر آرای م��ردم از خداوند نیز 
گرفت��ه و خداوند بر آن صحه گذاش��ته 
باش��د افزود: برخی امامت را به عنوان 
اصل اساس��ی نظام زیر سئوال بردند که 
اینها در واقع یکی از اصول شکل گیری، 
 اس��تمرار و حفظ نظام اسامی را هدف 
گرفتن��د.  صفارهرن��دی این ام��ر را به 
معنای زیر س��ئوال بردن یکی از اصول 
 بدیهی جری��ان اصولگرایی دانس��ت و 
گف��ت: همچنین به عقی��ده ما عاوه بر 
مقوله والیت فقیه، تعیین آن در شخص 

رهبر هم جزو اصول است. 
ارزیاب��ی جری��ان اصاح��ات  در  وی 
نی��ز عدم وجود آرمان مش��ترک، برنامه 
مش��ترک و رهب��ر واح��د را از عوامل 
اف��ول دولت اصاح��ات معرفی و بیان 
کرد: از منظر مردم نتیجه این سه عنصر 
 ناکارآم��دی ی��ک گ��روه مدع��ی اداره 

کشور بود.

صفار هرندي: 
سفر رهبر معظم انقالب به قم همه 
ادعاهاي ضد والیي را باطل کرد 
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حوادث

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

در یک حادثه تکان دهنده 2 مرد شرور پس از ربودن زن 
ج��وان و قرار دادن تیغ��ه چاقو زیر گلویش، وی را مورد 
آزار و اذی��ت قرار داده و در بیابان های اطراف تهران رها 
کردند. پس از ش��کایت زن جوان در ش��عبه 8 بازپرسی 
دادس��رای جنایی تهران و دس��تور ویژه قضایی، یک تیم 
از کارآگاهان پلیس آگاهی با س��رنخ های��ی که درباره 2 
ش��رور متجاوز به دس��ت آوردند، آنها را دستگیر کردند. 
در بازرس��ی از تلفن همراه این 2 شرور نیز تصاویر اقدام 

تبهکارانه آنها و التماس های زن جوان به دست آمد. 
شروع یک ماجرا 

زن ج��وان که آثار کبودی روی صورت و دس��ت هایش 
مش��هود بود، وقتی روی صندلی مقابل قاضی نشست، با 
اولین پرس��ش به یکباره بغضش ترکید و دنیا بر س��رش 
هوار ش��د، قاضی زن ج��وان را دعوت به آرامش کرد اما 
ضجه های زن خبر از اتفاقی شوم می داد. وقتی کمی آرام 
ش��د، با همان بغضی که آزارش می داد به بازپرس قندی 
زاده گفت: نمی دانم از کجا ش��روع کنم اما با بایی که بر 

سرم آمده است، قصد خودکشی دارم. 
او ادامه داد: غروب قصد رفتن به خانه ام را داشتم که یک 
خودروی پژو با 2 سرنشین که تصور می کردم مسافرکش 
است، توقف کرد و من سوار شدم. زن شاکی افزود: پس 
از طی مس��افتی کوتاه به یکباره سرنش��ین خودرو با قرار 
دادن تیغ��ه چاقو زیر گلویم، س��رم را زیر صندلی برد و 
گفت، ما دستور ربودن تو را داریم، اگر فریاد بزنی، بدون 

لحظه ای تردید تو را خواهیم کشت. 
رهایی در بیابان 

 م��را ب��ه بیابان بردند ترس و وحش��ت تم��ام وجودم را 
ف��را گرفته بود، با هر التماس��ی که می ک��ردم، آنها قهقهه 
س��ر می دادند. آنه��ا با ضرب و ش��تم مرا م��ورد آزار و 
اذی��ت قرار داده و از رفتار ش��یطانی خ��ود فیلم گرفتند 
و تهدی��د کردند اگر ش��کایتی علیه آنها مط��رح کنم، بار 

 دیگر به س��راغم خواهند آمد و فیلم های تهیه ش��ده از 
آزار و اذیت هایش��ان را پخش خواهن��د کرد. زن جوان 
اضافه کرد: آنها در تاریکی شب مرا در بیابان رها کرده و 
متواری شدند و من فقط توانستم 2 شماره پاک خودروی 
آنها را به خاطر بس��پارم و سپس با رساندن خود به جاده 

متوجه شدم در بیابان های لواسان رها شده ام. 
دستور ویژه 

پس از این ش��کایت ت��کان دهنده بازپ��رس قندی زاده 
دس��تور پیگیری ویژه را صادر کرد و با ارجاع پرونده به 
پلیس آگاهی به دلیل حساسیت موضوع یک تیم ویژه از 
مأم��وران تحقیق در این زمینه را آغاز کرده و با بررس��ی 
شماره پاک صدها دستگاه خودروی پژو، سرانجام موفق 
به شناس��ایی خودروی متهمان ش��دند. با به دست آمدن 
اطاعات مربوط به مالک این خودرو، وی در شرق تهران 

شناسایی و دستگیر شد. با دستگیری اولین متهم، وی ابتدا 
منکر جرم شد. 

با دعوت از زن ش��اکی، وی با مش��اهده متهم به ش��دت 
دچار ترس و وحشت شد و او را شناسایی کرد، اما متهم 
همچنان جرم خود را انکار می کرد. با انتقال متهم به شعبه 
8 بازپرس��ی دادس��رای جنایی وی مقاب��ل قاضی پرونده 
اعتراف کرد که با همدس��تی یکی از دوستانش زن جوان 
را در حاش��یه خیابان رب��وده و با تهدید چاقو و ضرب و 
ش��تم او را در بیابان های لواسان مورد آزار و اذیت قرار 
داده است. در پی این اعتراف ها مأموران در مرحله بعدی 
همدست متهم را نیز دستگیر و در بازرسی از تلفن همراه 
وی تصاوی��ر غیراخاقی از صحنه جرم را نیز کش��ف و 
ضبط کردند. با اعتراف متهم دوم به ارتکاب جرم س��یاه 
خود، بازپرس شعبه 8 دادس��رای جنایی تهران با صدور 
ق��رار قانونی آنها را برای ادامه تحقیق ها در اختیار پلیس 
آگاهی قرار داد تا در خص��وص دیگر جرایم ارتکابی از 

سوی 2 شرور متجاوز و تحقیق ها تکمیلی انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی گفت: 
در رس��انه ها درباره  تع��داد کتاب های 
غیرمجاز در کش��ور اغراق می ش��ود. 
به گزارش ایس��نا، سیدمحمد حسینی 
همچنی��ن عنوان ک��رد: در م��واردی 
ک��ه گزارش توزیع برخ��ی کتاب های 
غیرمج��از را به ما می دهن��د، پیگیری 
ک��رده و به نی��روی انتظام��ی گزارش 
خواهیم داد؛ اما این موضوع فرابخشی 
است و همه دس��تگاه های ذیربط باید 
کمک کنند تا در این زمینه لطمه ای به 

کشور وارد نشود. 
وزیر ارش��اد درباره توزی��ع برخی از 
کتاب های غیرمجاز در کش��ور اظهار 
ک��رد: بیش تر فعالیت های ما مربوط به 
کتاب هایی اس��ت که از طریق وزارت 
ارش��اد مج��وز می گیرن��د و چن��دان 
نمی توانی��م در این مس��أله ورود پیدا 
کنی��م؛ ولی متأس��فانه از طریق برخی 
از مرزهای کشور یک سری کتاب های 
قاچاق وارد می ش��ود که در بعضی از 
استان های مرزی این کتاب های بدون 
مج��وز و غیرقانونی ک��ه به اختافات 
قومیت��ی و مذهب��ی دام��ن می زنن��د، 
توزیع می ش��وند. وی افزود: برخی از 
این کتاب ها همان کتاب هایی هس��تند 
ک��ه به دلیل مش��کل های زی��ادی که 
داشته اند، نتوانس��ته اند از ارشاد مجوز 
نش��ر دریافت کنند؛ به همین دلیل در 
یک سری از کشورهای همسایه چاپ 
ش��ده و بع��د در داخل ای��ران توزیع 

می شوند. 
حس��ینی ادام��ه داد: البت��ه در داخ��ل 
س��ودجویی  ب��ا  برخ��ی  کش��ورهم 
کتاب های��ی را به صورت زیرزمینی و 
ب��دون مجوز به چاپ می رس��انند که 
ای��ن موارد بیش تر در زمینه کتاب های 
برخ��ی  و  کمک آموزش��ی  درس��ی، 
کتاب ه��ای دیگر مش��اهده می ش��ود. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تصریح 
کرد: در وهله اول دستگاه های ذیربط 
و انتظام��ی باید جواب گو باش��ند؛ اما 
در م��واردی که به ما گ��زارش دهند، 
در حیطه وظای��ف و اختیارهای خود 

پیگیری می کنیم و ب��ه نیروی انتظامی 
گزارش می دهیم. حسینی در این گفتگو 
که با پایگاه اطاع رسانی دولت انجام 
شده است، به اقدام های وزارت ارشاد 
برای تذکر به چاپخانه ها اشاره کرد و 
افزود: به چاپخانه ه��ا تذکر داده ایم تا 
کتاب ه��ای غیرقانونی را چاپ نکنند؛ 
اما باید به این نکته توجه داش��ت که 
این موضوع، کاری فرابخش��ی اس��ت 
و س��ایر نهادها و سازمان های مربوطه 
بای��د ب��رای جلوگیری از ای��ن پدیده 
کمک کنند تا لطمه ای به کش��ور وارد 
نش��ود. او همچنین عن��وان کرد: هفته  
کتاب هم فرصت خوبی اس��ت تا این 
موارد بررسی شود و بتوان به خوبی از 

برای  ظرفیت های چنین مناسبت هایی 
آسیب شناسی این گونه پدیده ها استفاده 
کرد و وظایف و عملکرد دستگاه های 
نظارت��ی را در ای��ن زمینه بررس��ی و 
گوش زد کرد. وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی تأکید کرد: البت��ه من معتقدم 
درباره تعداد کتاب ه��ای غیرمجاز در 
کش��ور اغراق هم صورت می گیرد؛ به 
طور مث��ال در این مس��أله اگر یک یا 
دو مورد گزارش داده ش��ود، برخی به 
گونه ای جل��وه می دهند که گویا بازار 
مملو از کتاب های قاچاق شده است؛ 
اما این گون��ه نیس��ت و چنین چیزی 
صحت ندارد. حسینی خاطرنشان کرد: 
این را هم باید مدنظر داشت که وجود 
کتاب ه��ای غیرمجاز پدی��ده  جدیدی 
نیس��ت که ب��ه طور ناگهان��ی در یک 
مقطع زمانی خاص اتفاق افتاده باشد. 

الدن سلطانی 

اولین جشنواره ملی فیلم قرآن و عترت 
)تس��نیم( از هفت��م آذرم��اه در اصفهان 
کار خود را آغاز خواهد کرد. نخس��تین 
جش��نواره فیلم قرآن و عترت در ش��هر 
گنبدهای فی��روزه ای و پایتخت تمدن 
و فرهنگ اسامی یعنی اصفهان برگزار 
می ش��ود بدین منظور مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسامی استان اصفهان و دست 
اندرکاران جش��نواره در یک نشس��ت 
خبری اطاعات��ی را جهت انعکاس به 

اذهان عمومی ارائه دادند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
در این باره گفت: در این جش��نواره که 
با همکاری معاونت س��ینمایی و مرکز 
تروی��ج فعالیت ه��ای قرآن��ی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امی و استانداری 
اصفهان برگزار می شود مضامین قرآنی 
در قال��ب فیلم ارائه می گردد و با توجه 
ب��ه اینکه دنیای امروز تش��نه قصه های 
جذاب اس��ت و قصه ه��ای قرآنی هم 
از این جذابی��ت برخوردارند مخاطبان 
جش��نواره وقتی مضامین قرآن��ی را در 
قال��ب فیلم مش��اهده کنند ج��ذب این 
مفاهیم می ش��وند حس��ینی پویانمایی، 
نماهنگ، مستند و داس��تانی فیلم ها از 
محورهای جش��نواره تس��نیم عنوان و 
خاطرنشان کرد: جذب فیلمسازان کشور 
به مباحث قرآنی جهت ساخت فیلم از 
هدف های این جشنواره است و امید آن 
داریم که س��ال آینده جشنواره به سمت 
بین المللی ش��دن پیش برود و به عنوان 
مثال بتوانیم از کش��ورهای مصر، ترکیه 
و ممالک اسامی فیلمس��ازانی دعوت 
کنیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان ضمن اشاره به گفتگو با فیلمسازان 
ب��زرگ و مط��رح کش��ور خاطرنش��ان 
 کرد: در ایام جش��نواره نیز ب��ا این افراد 
جلس��ه های��ی را ترتیب خواهی��م داد 
 تا جوان��ان از تجربه های آنها اس��تفاده 
کنند. حس��ینی در خاتمه اف��زود: از این 
طری��ق با تش��ویقی ک��ه از کار جوانان 
ص��ورت می پذی��رد در آینده ش��اهد 
پیشرفت این قشر در امر فیلمنامه نویسی، 
کارگردانی، تهیه کنندگ��ی و... خواهیم 
بود. در ادامه جلسه دبیر اجرایی جشنواره 
تسنیم گفت: دبیرخانه جشنواره از سال 

گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه 
س��ینماگران کش��ور در جریان کار قرار 
گرفتند بین تمام انجمن های س��ینمایی 
کش��ور و اداره کل فرهن��گ و ارش��اد 
اس��امی اس��تان ها این فراخوان توزیع 
شد. حاج زکی افزود: ابتدا مهلت ارسال 
آثار تا 30 ش��هریور ماه ب��ود اما به دلیل 
درخواست مکرر افراد یک ماه دیگر این 

مهلت تمدید شد. 
وی درباره نوع آثار رس��یده به دبیرخانه 
جش��نواره خاطرنشان کرد: از بین 1100 
اثر رس��یده حدود 425 فیلم داس��تانی، 
296 مس��تند، 123 پویانمای��ی و 163 
اث��ر نماهنگ ب��وده که بعد از رس��یدن 
آثار هیأت انتخاب تش��کیل ش��د. دبیر 
اجرایی جش��نواره گفت: س��ید مسعود 
اطیاب��ی، س��ید عبدالحس��ین احمدی، 
 مهدی عظیمی، هوش��نگ جمشیدیان و 
آرش رنجب��ر هیأت بازبینی جش��نواره 
بودند ک��ه از بین کلیه فیلم های بازبینی 
شده 48 اثر در بخش داستانی، 34 اثر در 
بخش مستند، 19 اثر در بخش پویانمایی 
و 16 اثر در بخ��ش نماهنگ انتخاب و 
وارد مسابقه شدند. بهترین این فیلم ها 
پ��س از داوری ب��رای دریاف��ت جایزه 

انتخاب می گردند. 
ح��اج زکی اف��زود: افتتاحیه جش��نواره 
تسنیم ش��امگاه شش��م آذرماه در سالن 
ات��اق بازرگانی برپا می ش��ود و فیلم ها 
روزهای هفتم و هش��تم آذرماه در سالن 
1 و 2 س��ینما قدس و مجتمع فرشچیان 
به نمایش در می آیند البته فیلم های 35 
یعنی فیلم ه��ای مرتبط با موضوع های 
قرآن به بیان دیگ��ر فیلم های قرآنی در 
سینما ساحل به نمایش گذاشته می شود. 
وی تصریح کرد: سالن های سینماهای 
مذک��ور در 5 س��انس از صبح تا عصر 
فعالن��د و فیلم های بخش مس��ابقه به 
اکران درمی آیند از س��ویی با هماهنگی 
ش��هرداری و آموزش و پ��رورش قرار 
است دانش آموزان و دانشجویان گروهی 

از تماشاگران فیلم ها باشند. 
دبیر اجرایی جش��نواره تس��نیم درباره 
ترکی��ب هی��أت داوران گف��ت: هیأت 
داوران بیشتر از سینماگران کشور هستند 
و هنوز حکم داوران صادر نش��ده و به 
محض نهایی شدن اسامی هیأت را اعام 

می کنیم. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

درباره  تعداد كتاب های غيرمجاز
اغراق می شود

آذرماه در اصفهان برگزار می شود:

اولين جشنواره ملی فيلم قرآن و عترت 
)تسنيم(

جامعه

10 هزار کالس درس نیازمند 
مقاوم سازی است

 دختران؛ بیشترین گروه 
مطالعه  کننده در کاشان 

مدیرکل نوس��ازی مدارس استان اصفهان گفت: 10 
هزار کاس درس در این استان نیازمند مقاوم سازی 
است.محمدحسین سجادی در گفتگو با فارس در کاشان 
تصریح کرد: بر اس��اس آمار س��ال 1383 ای��ن میزان 24 
کاس درس ب��وده ک��ه از ای��ن تعداد 12 ه��زار کاس 
مستحکم، 4 هزار کاس تخریبی و 8 هزار کاس نیازمند 
مقاوم سازی بود که با اقدام هاي چهار سال اخیر هم اکنون 

10 هزار کاس درس نیازمند مقاوم سازی است. 

سرپرس��ت اداره کتابخانه های عمومی کاشان گفت: 
بیشترین گروه مطالعه کنندگان کتاب در این شهرستان 
دختران مقطع تحصیلی متوسطه هستند. به گزارش فارس، 
مه��دی کریمی تصریح کرد: کتاب ه��اي دینی و ادبیات 
فارس��ی باالترین موضوع هاي مطالعه ش��ده توسط این 
گروه سنی است. وی  تعداد کل کتابخانه های کاشان را 22 
ب��اب با 13 کتاب��دار ، دو نی��روی اداری و ش��ش کتابدار 
افتخاری ذک��ر و اضافه کرد: 14 ب��اب از این کتابخانه ها 
نهادی و هشت باب آن مشارکتی است. به گفته وی تعداد 
کتابخانه های مش��ارکتی کاشان در س��ال جاری از دو به 
هشت باب و تعداد اعضای کتابخانه ها نیز از 4 هزار به 8 
ه��زار و 500 نفر افزایش یافته  اس��ت. سرپرس��ت اداره 
کتابخانه های عمومی شهرس��تان کاش��ان اف��زود: تعداد 
کتاب های کتابخانه های این شهرستان از 120 هزار به 170 
هزار جلد طی یکسال اخیر افزایش یافت. کریمی با اشاره 
به مجهز ش��دن چهار باب کتابخانه این شهرستان به قفل 
نشریات نرم افزاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر چهار 
قف��ل نرم افزاری نیز ب��رای محققان در حال آماده س��ازی 

است.

التماس های زن جوان را در بيابان كسی نشنيد

حس��ین ذکری در گفتگوی اختصاصی ب��ا زاینده رود 
اعام کرد: س��ه داروخانه متخلف در شهرس��تان های 

اصفهان، خمینی شهر و گلپایگان پلمب شدند.
وی افزود: این داروخانه ه��ا به علت فروش داروهای 
غی��ر مجاز و عرضه غیر قانون��ی داروی متادون با رأی 
کمیس��یون ماده 20 دانشگاه علوم پزش��کی به تعطیلی 

موقت محکوم و حکم اجرا شد.
مسئول نظارت بر داروهای تحت کنترل معاونت غذا و 
دارو ضمن اش��اره به ارجاع پرونده این داروخانه های 
متخلف به مراجع قضایی خاطرنش��ان کرد: متأس��فانه 
داروی مت��ادون در ب��ازار آزاد، فروش��گاه های فروش 
ل��وازم بهداش��تی و آرایش��ی و عطاری ه��ا به فروش 
می رس��د با توجه به اینکه ای��ن دارو باید با نظارت و 
از طریق معاونت غذا و دارو و تحت نظر پزشک دوره 
دیده تجویز و مصرف شود در صورت مشاهده فروش 
غی��ر قانونی متادون ب��ا افراد متخلف برخورد ش��دید 
می ش��ود. شایان ذکر اس��ت که متادون از خانواده مواد 
شبه افیونی است و بیش��تر در درمان وابستگی به سایر 
ش��به افیونی ها نظیر هروئین، کدئین و مورفین کاربرد 
دارد. متادون یک شبه افیونی )اپیوئید( مصنوعی است، 
یعنی از مواد ش��یمیایی در آزمایشگاه به دست می آید. 
س��ایر ش��به افیونی ها یا طبیعی هس��تند مانند مرفین و 
کدئین که فرآورده های طبیعی بوته خش��خاش هستند 
و یا ش��به افیونی های نیم��ه مصنوعی مانند هروئین، که 
مرفینی است که به طریقه شیمیایی پردازش شده است. 
متادون در طی جنگ دوم جهانی در آلمان س��اخته شد 
و اولین بار برای تسکین درد به کار رفت. درمان با دوز 
نگهدارن��ده متادون که از بروز عامت های ترک تریاک 
جلوگی��ری کرده و تقاضای آن را کاه��ش داده و یا از 
بین می برد، برای اولین بار در س��ال های 1960 برای 
درمان اعتیاد به این ماده متداول ش��د. اس��تفاده از دوز 
نگهدارن��ده متادون به تنهایی منجر به معالجه فرد معتاد 
نمی شود، بلکه به عنوان جزئی از فرآیند درمان معتادان 
به مواد افیونی مورد استفاده قرار می گیرد. این افراد از 
حمایت های طبی و اجتماعی الزم برای تثبیت و بهبود 
زندگی بهره مند و تشویق می شوند مادامی که این دارو 

در مورد آنها مؤثر است، به درمان ادامه دهند. 

هشدار به عرضه كنندگان 
غير مجاز متادون 

اداره  رئی��س  اردش��یر محم��دی  
فرهنگ و ارشاد اسالمی  شهرستان 

لنجان:
لذت زندگی همه هیچ است نزد من                            

درخاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست
روز تنعم و شب عیش و طرب مرا                            
غیر از شب مطالعه و روز درس نیست
»ش��خصیت« انس��ان در آئینه »اندیشه« او 
پدیدار می ش��ود و نوع اندیشه هر یک از 
ما گفتار و رفتارمان را ترس��یم می س��ازد. 
اندیش��ه های بزرگ مایه ش��کوهمندی و 
پیروزی می ش��ود و اندیشه های خوب از 

روح پاک و تابناک بیرون می ترواد.
رهاورد اندیش��ه های ناپی��دا، انگیزه های 
پیداست و این رخداد تلخ یا شیرین امروز 
و فردای م��ا را تدوین می کند و صعود یا 
س��قوط ما را نمایان می س��ازد. از این رو 
بسیار بر این باورند: »ما همانگونه زندگی 
می کنیم که می اندیش��یم«. این س��خن در 
حقیقت حاکمیت و سمطه افکار را بر شیوه 
زندگی افراد نشان می دهد و بر تأثیر بسیار 
و ماندگار نوع بین��ش آدمی بر انگیزه های 
گفتاری و رفت��اری او داللت می کند. آنان 
که چنین نگاه نابی به اندیشه انسان ها دارند 
می گویند: )شما آن نیستید که فکر می کنید، 
بلکه آن طوری که فکر می کنید هس��تید( 
)انسان به طور کامل همان می شود که اغلب 
به آن فکر می کند( )طرز تفکر افراد اس��ت 
که از آن برده و غام و فرمانده یا فرمانروا 
می سازد(؛ و یا به صورت سروده های سبز و 
زیبا نقش اندیشه را در عرصه حیات چنین 

بیان می کند:
ای برادر تو همان اندیشه ای

مابقی تو استخوان و ریشه ای
گر گل است اندیشه تو گلشنی

ور بود خاری تو هیمه گلخنی
پرسشی که در این جا قابل طرح است این 

است که:
چگونه اندیش��یه های ما بزرگ و بالنده، یا 
پاک و تابنده می ش��ود؟ و راه اندیشه های 
خ��وب، حرکت آفرین و س��عادت بخش 

چیست؟
بی گمان »مطالعه« زالل ترین سرچشمه و 
غنی ترین منبع تغذیه افکار و اندیشه های 
انس��ان اس��ت و در گام نخست، نوع نگاه 
آدم��ی را ب��ه پدیده های اط��راف دگرگون 
می سازد. عیارها و معیارهای زندگی را تغییر 
می دهد و هر یک از ما را به اوج ارزش ها، 
پرواز می بخش��د تا ح��وادث زندگی را از 
بلندای بینشی روشن، وسیع و عمیق بنگریم 
و هرگز دچار »رکود و سکون« و »سستی و 

کاستی« نشویم.

آنان که ش��یرینی و شعف انس با کتاب و 
مطالعه را در کام جان دارند، برگ های کتاب 
را به منزله بال هایی می دانند که روح انسان 
را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهد هر 
یک از ما را از »تنهایی« و »فراموشی« نجات 
می بخش��د و باعث دور ماندن از گرداب 
»جهالت و فس��اد« یا »اعتی��اد و انحراف« 

می شود.
برکات بسیار و آثار ماندگار مطالعه، سبب 
گردی��ده که »ویکتور هوگ��و« در تعریف 
انسان خوشبخت چنین بگوید: خوشبخت 
کس��ی اس��ت که به یکی از ای��ن دو چیز 

دسترس��ی داد: یا کتاب های 
خوب یا دوس��تانی که اهل 
 خوان��دن کت��اب باش��ند. و 
»ود زورت« اعتقادی قدسی 
به آثار شایسته مطالعه داشت 
و به این باور رسید که: )کتاب 
عالمی جاودان��ی و پاکیزه و 
روحانی اس��ت ک��ه اوقات 
فراغت ما، در آنجا به سعادت 

حقیقی نائل می گردد(.
و ی��ا »جانس��ون« در کتاب 
»هنر کت��اب خواندن« چنین 

می گوید:
کتاب ها می توانند در ش��مار 
دوستان ما درآیند. ما می توانیم 
به جستجوی آنها برویم تا ما 
را به خودمان بشناسانند. اما 
این توانای��ی را نیز دارند که 
در ما تأثیر بگذارند و درهای 
زندگی را بروی ما بگشایند و 
یا ببندن��د، می توانند ما را در 

پن��اه خود بگیرند یا از می��ان بردارند. از ما 
پشتیبانی کنند یا مغلوبمان سازند کتاب ها 
چون زبانن��د که بهتری��ن و در عین حال 

بدترین چیزهاست.
جایگاه کتاب و کتابخانه و مطالعه در زندگی 
انسان ها به ویژه جوانان اهمیت زیادی دارد 
زیرا نوجوان��ان و جوانان از قدرت حافظه 
و نی��روی اندیش��ه ق��وی و اراده جوانی 
برخوردان��د و عاوه ب��ر آن برای تکمیل 
تجربیات زندگی، نیاز بیش��تری به مطالعه 
دارند تا اندیش��ه های دیگ��ران را به تفکر 
خوی��ش پیوند زنند و راه و رس��م زندگی 
را به مدد توانایی فکری خویش بیابند و با 

جدیت در آن گام نهند.
»طراوت فطرت«، »شکوفایی خرد« و »پیوند 

تفکر و اراده« از مسیر مطالعه و کسب دانش 
و آگاهی به دست می آید. کتاب و مطالعه 
در تکوین شخصیت همگان به خصوص 
نسل جوان بیشترین تأثیر را دارد. پس باید 
بپذیریم برای دستیابی به شخصیت مثبت و 
ارزشمند، باید در جستجوی آثار مکتوب 

سازنده و هدایت آفرین برآییم.
کتاب خوب اس��ت که نف��س را تهدیب 
و پاکیزه می کن��د، روح را به مدارج عالیه 
صعود می دهد، فکر را آزاد و باز می نماید، 
تمایل به سوی هوس ها و لذات زیان بخش 
و زود گذر باز دارد و اخاق پاک را، جان 
را تطهی��ر و دل را نورانی و 

تابناک سازد.
»جان الک« فیلسوف و مربی 
پ��ر آوازه می گوید: س��ه راه 

برای تربیت وجود دارد:
کت��اب خواندن، اندیش��یدن 
و فکر ک��ردن و با دیگران به 
گفتگو پرداختن؛ بنابراین شما 
باید کتاب بخوانید و به هنگام 
تنهایی و اوق��ات فراغت در 
عبارات و معانی آن بیندیشید 
و موقع��ی ک��ه ب��ا دیگران 
نشستی داشتید در گفتار آنان 
دق��ت نمائید و آنچ��ه را که 
مربوط به افکار شماست فرا 
گیرید. امروز عاوه بر ارزش 
مطالعه موضوعاتی جدی و 
کارامد درباره »مکان مطالعه، 
موض��وع  مطالع��ه،  روش 
مطالعه، کارایی مطالعه، تمرکز 
در مطالعه و سرعت مطالعه« 
مطرح اس��ت که آگاهی و آشنایی نسبت 
ب��ه هریک غبارهای تیره و تار بدبینی را از 

آسمان اندیشه ما دور می سازد.
چنانچه نیک اندیشان و خرد ورزان ما نیز 

می گویند:
کتاب رکن اعظم سعادت و نیکبختی انسان 
است و برگ های آن به منزله بال هایی است 
که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز 
می دهد. آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به 
او خوش نمی گذرد، اما کسی که به کتاب و 
تحقیق عاقه مند است هنگامی که به مطالعه 
و یا تفکر مشغول است جهنم تنهایی برای 
او بهترین بهشت هاست. مطالعه، تحقیق و 
پژوهش در ارتباط با گذشته، حال و آینده به 
ویژه زندگینامه بزرگان و مشاهیر و آشنایی 

با سخنان آنان انسان را می تواند به پایه ای 
از حد کمال برساند و به او کمک می کند تا 

کارهای عظیمی در آفرینش انجام دهد.
امام علی)ع( در نامه ای به پور دلبند خود امام 
حسن مجتبی)ع( فرمودند: »پسرم درست 
است که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام 
اما در کردار آنان نظر افکندم و در اخبارشان 
اندیشیده ام و در آثارشان سیر کرده ام تا آنجا 
که گویا یکی از آنان شده ام، بلکه با مطالعه 
تاریخ آنان از اول تا پایان عمرش��ان با آنها 
بوده ام، قسمت های روشن و شیرین زندگی 
آنان را از دوران تیرگی شناختم و زندگانی 
سودمند آنان را با دوران زیانبارشان شناسایی 
کردم سپس از هر چیزی مهم و ارزشمند آن 
و از هر حادثه ای، زیبا و شیرین آن را برای 
تو برگزیدم و ناشناخته های آن ها را دور 
کردم، پس آنگونه که پدری مهربان نیکی ها 
را برای فرزندش می پس��ندد من نیز بر آن 
شده ام تو را با خوبی ها تربیت کنم زیرا در 
آغاز زندگی ق��رار داری و تازه به روزگار 
روی آورده ای، وجودی س��الم و روحی با 

صفا داری«.
»حکیم چینی« نیز می گفت: »اگر می خواهی 
آینده را پیش بینی کنی، گذش��ته را مطالعه 
کن«. رسالت مسئوالن و مدیران، مربیان و 
خانواده در هر س��طحی و با هر گرایشی، 
سالم سازی عرصه های مختلف اجتماعی، 
سیاس��ی، فکری و فرهنگ��ی جامعه برای 
 رشد اندیشه های عموم مردم و شکوفایی 
خرد ورزی همگانی است که این آرمان و 
ارزش با گسترش فرهنگ کتابخوانی، رواج 
روحیه مطالعه، پژوهش و دانش اندوزی و 
توس��عه فضاهای الزم دست یافتنی است. 
بسیاری از نوجوانان و جوانان عزیز چون 
شمع در خود فرو می ریزند و از درون می 
سوزند چون فضای درس، مطالعه و تحصیل 
الزم در خانواده و جامعه خود را نمی یابند. 
هفته کتاب موقعیت و زمان مناسبی است 
که بیش��تر از هر زمان در کش��ور عزیزمان 
که مهد فرهنگ، تمدن، رش��د و توس��عه 
می باش��د به این نکته مهم پرداخته شود و 
در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی، مطالع��ه، تحقیق و پژوهش 
و برنامه ریزی نمود و ش��رایط، امکانات و 
فرصت های الزم را مورد بررسی قرار داد و 
بستر الزم را به ویژه از طریق توسعه مراکز 
مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی همچون 
کتابخانه های عمومی و سالن های مطالعه 
و افزایش منابع مطالعاتی و سرانه کتاب در 
کشور فراهم گردد. تا شاهد رشد و بالندگی 
و توسعه کش��ور عزیزمان در تمام ابعاد و 

زمینه ها باشیم.

هم��ه آدم ها پیله ه��ای مخصوص 
از  ه��ر  ک��ه  دارن  رو  خودش��ون 
چندگاه��ی ک��ه دلش��ون از چیزی 
گرفت، با خودشون فکر می کنن که 
دوباره چطور خودشون رو بسازند؟ 
تو اینجور مواق��ع نباید به زور اون 
آدم رو از اون پیل��ه ج��دا کرد. باید 
به��ش فرص��ت داد تا خ��ودش رو 
بازیابی کنه. بتونه راه حل پیدا کنه و 

دوباره پرواز کنه... 
روزی س��وراخ کوچک��ی در ی��ک 
پیله ظاهر ش��د. شخصی نشست و 
ساعت ها تقای پروانه برای بیرون 
آمدن از سوراخ کوچک پیله را تماشا 
کرد. آنگاه تقای پروانه متوقف شد 
و به نظر رس��ید که خس��ته شده و 
دیگ��ر نمی تواند به تاش��ش ادامه 
دهد. آن ش��خص مصمم شد که به 
پروانه کمک کن��د و با برش قیچی 

سوراخ پیله را گشاد کرد. 
پروانه به راحتی از پیله خارج ش��د، 
ام��ا جثه اش ضعی��ف و بال هایش 
چروکی��ده بودن��د. آن ش��خص به 
تماش��ای پروانه ادامه داد. او انتظار 
داشت پر پروانه گسترده و مستحکم 
ش��ود و از جثه او محافظت کند. اما 
چنین نش��د! در واق��ع پروانه ناچار 
ش��د همه عمر را زیر زمین بخزد و 
هرگز نتوانس��ت با بال هایش پرواز 
کند. آن شخص مهربان نفهمید که: 
محدودی��ت پیله و تقا برای خارج 
شدن از سوراخ ریز آن را خدا برای 

پروانه قرار داده بود، تا با آن وسیله 
مایعی از بدنش ترش��ح شود و پس 
از خ��روج از پیله به او امکان پرواز 

دهد. 
گاهی اوقات در زندگی فقط به تقا 
نیاز داریم. اگر خداوند مقرر می کرد 
ب��دون هیچ مش��کلی زندگی کنیم، 
فلج می شدیم و به اندازه کافی قوی 
نمی ش��دیم و هرگز نمی توانس��تیم 
پ��رواز کنی��م. من نیرو خواس��تم و 
خداوند مشکل هایی سر راهم قرار 

داد، تا قوی شوم... 
در ادام��ه این نوش��ته ب��ه حکایت 
دیگری اشاره شده و آمده است: هر 
اندازه که از آدم های بیشتری ناامید 
می شد، بیشتر توی الک خودش فرو 

می رفت. 
قبل تره��ا به آن می گف��ت پیله… 

هر وقت که آدم ها بیش��تر ناامیدش 
می کردن، توی پیل��ه اش میرفت و 
بیش��تر توی خودش غرق می ش��د. 
مس��خره بود که او فکر می کرد این 
قدرت رو داره ک��ه همه آدم ها رو 
ع��وض کنه، ی��ا فکر می ک��رد این 
توانایی رو داره که آدم ها رو تشویق 
کنه که به اصالت خودش��ون پایدار 
بمون... برای همین هر وقت کس��ی 
تغییر میکرد، اون خودش رو معذب 
می دونس��ت، ای��ن ع��ذاب اونقدر 
براش س��نگین بود که چاره ای جز 
رفتن ب��ه پیله اش و جدا ش��دن از 
آدم ها، نمی دید، برای همین بود که 
تنها و تنهاتر می ش��د. آدم ها براش 
تبدیل به غریبه هایی غیر قابل درک 

می شدند... 
به هیچوجه کس��ی چه می دونست 

ش��اید مش��کل از خودش ب��ود. از 
چیزهایی که ب��رای خودش ارزش 

درست کرده بود. 
ه��ر کدوم از دوس��تانش ک��ه تغییر 
کرده بودن، به همون میزان پیشرفت 
ه��م ک��رده ب��ودن ول��ی اون هنوز 
ه��م ت��و خودش ب��ود. ب��ه محض 
اینک��ه قدم ه��ای هرچن��د کوچک 
برداش��ته ب��ود، از خ��ودش ب��دش 
اومده ب��ود… تنه��ا راه همون پیله 
بود. اون نمی تونس��ت طوفان تغییر 
آدم ه��ای دورو ب��رش رو کنت��رل 
کنه، اون نمی تونس��ت برای آدم ها 
اصالت تعریف کنه، نمی تونس��ت و 
نمی خواس��ت که آدم ها رو تشویق 
کن��ه به ی��ک چیزهایی ک��ه از نظر 
خودش ارزش های قش��نگی بودن، 
وف��ادار کنه، برای همین تنها ش��ده 
بود. چ��ه فرقی می ک��رد؟ آدم های 
دیگه هیچ وقت نمی فهمن که کسی 

االن رفته توی پیله خودش. 
همیش��ه آدم هایی که خودشون رو 
نش��ون میدن، دیده میشن، آدم های 
تنها همیش��ه توی عوالم غریبی سیر 
می کنن که فقط خودشون می فهمن. 
شاید حتی خودشونم، گاهی اوقات 
خودشون رو یادشون نیست. اتفاقی 
که بارها ب��راش افتاده بود. خیلی از 
مواقع ترجیحش همی��ن بود. اینکه 
آدم ها اونو فرام��وش کنن. به حال 
خ��ودش بذارن... ب��ذارن تو همون 

پیله راحت باشه.

گاهی اوقات در زندگی فقط به تقال نياز داريم

نقش مطالعه در تکوین شخصيت

کتاب ها می توانند 
در شمار دوستان ما 
درآیند. ما می توانیم 

به جستجوی آنها 
برویم تا ما را به 

خودمان بشناسانند. 
اما این توانایی را نیز 
دارند که در ما تأثیر 
بگذارند و درهای 
زندگی را بروی ما 

بگشایند و یا ببندند، 
می توانند ما را در پناه 
خود بگیرند یا از میان 

بردارند.
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استاد حوزه علمیه کاش��ان جدایی مردم از روحانیت را توطئه بارز 
دشمنان دانس��ت و گفت: دشمنان با سیاس��ی کاری ها و روش های 

مختلف به دنبال تحقق این امر هستند. 
به گزارش فارس، حجت االسام حسین بنایی در مراسم بزرگداشت 
مرحوم آیت اله سید اسداله خراسانی در مسجد صاحب الزمان)عج( 
ای��ن شهرس��تان با تأکید ب��ر تداوم و پافش��اری دش��من در ایجاد 
تفرق��ه بین مردم و روحانیت اظهار داش��ت: ب��ا وجود تاش هایی 
 که دش��من در راستای نقشه ش��وم خود انجام داده تاکنون توفیقی 

نیافته است. 
وی ب��ا اش��اره به اس��تقبال باش��کوه م��ردم در قم از مق��ام معظم 
رهب��ری تصریح کرد: این اس��تقبال گواهی دیگ��ر بر وفاداری ملت 
 س��رافراز و شیعه ایران اسامی نس��بت به والیت فقیه و روحانیت 

است. 
وی وفاداری مردم به روحانیت را تنها خواس��ته این قش��ر عنوان و 
تصریح کرد: ظلم هایی که در حق ائمه اطهار)ع( و در نتیجه اس��ام 
صورت گرفت و س��بب ش��د که خافت به نااهان واگذار ش��ود 
در اث��ر دوری مردم از اولیای اله��ی و از نمونه های جدایی ملت از 

روحانیت است. 
بنای��ی ب��ا توصی��ه ب��ه تقوی��ت حوزه ه��ای علمی��ه و روحانیت 
از لح��اظ علم��ی و اقتص��ادی خاطرنش��ان ک��رد: تربی��ت نیروی 
انس��انی کارش��ناس و متخص��ص از نیازهای آینده اس��ام اس��ت 
بنابرای��ن خانواده ه��ا فرزندان مس��تعد، خاق و خ��وش ذوق خود 
را ب��ه رفت��ن ب��ه ح��وزه و فراگرفت��ن دروس حوزوی تش��ویق و 
 ترغی��ب کنن��د و ب��ه س��رزنش و مامت هی��چ مامتگ��ری توجه 

نکنند. 
این اس��تاد ح��وزه، تبیی��ن جهان بینی اس��ام، پاس��داری از عقاید 
و اندیش��ه اسامی، تجس��م اس��ام در رفتار و روش عالم دینی و 
ایج��اد اتحاد در جامعه اس��امی را از وظایف و انتظارهای مردم از 
روحانی��ت ذکر و اضافه کرد: ق��رار دادن مردم در زیر پرچم توحید 
کار آس��انی نیست اما 30 سال پیش به دس��ت امام راحل به عنوان 
ی��ک روحان��ی باتقوا و عالم فقیه و وارس��ته این امر محقق ش��د و 
 پس از ایش��ان به دست جانشین صالحش مقام معظم رهبری تداوم 

یافت. 
وی پرهی��ز از نمود و ظه��ور را از امتیازها و ویژگی های روحانیت 
ش��یعه دانست و یادآور شد: روحانیت ش��یعه در عین پرهیز از هر 
خودنمای��ی و بروزی ظهورش ملموس و پیداس��ت. وی با عرض 
تس��لیت به مناس��بت درگذش��ت عالم ربانی آیت ا... س��ید اسداله 
خراس��انی گفت: این عال��م جلیل الق��در از جمله علم��ای تربیت 
 ش��ده مکت��ب اهل بیت )ع( و در علم و عم��ل مربی و معلم اخاق 

بود. 
ب��ه گفت��ه وی ای��ن عال��م ربان��ی قب��ل از تدری��س درس اخاق 
در ح��وزه در عم��ل اس��وه اخ��اق و پرهی��زگاری و مربی الیقی 
 ب��ود که ش��اگردان بزرگ��ی را تربی��ت و تحویل جامعه اس��امی 

داد. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشكی کاشان:
دوره های دکترای تخصصی پژوهشی 

در کاشان راه اندازی می شود 
سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان گفت: دو دوره دکترای 
تخصصی پژوهشی در کاشان راه اندازی می شود. به گزارش فارس، 
محمدرضا نیکبخت تصریح کرد:ش��ورای گس��ترش دانش��گاه های 
عل��وم پزش��کی وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی با 
راه اندازی دوره های دکترای تخصصی پژوهش��ی در مرکز تحقیقات 
 علوم تش��ریحی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی این دانشگاه موافقت 

کرد. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: به استناد رأی صادره 
این ش��ورا مقرر شد چهار نفر دانش��جوی دوره دکترا در این مراکز 

پذیرش شود. 
ب��ه گفت��ه وی، با صدور این مجوزها نخس��تین دانش��جویان مقطع 
 دکت��رای تخصص��ی در دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان پذیرفته 

می شوند. 
وی افزود: هم اکنون 66 نفر دستیار در چهار رشته تخصصی کودکان، 
داخلی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، روانپزش��کی و بیهوشی و 
30 نفر دانش��جو در رشته های کارشناسی ارش��د میکروب شناسی، 
انگل شناس��ی، فیزیولوژی، علوم تشریح، مهندسی بهداشت محیط، 
مدارک پزش��کی و مراقبت های ویژه پرستاری حدود 2 هزار و 500 
دانش��جو در رشته کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشغول 

تحصیل هستند. 
به گفته وی هم اکنون س��ه مرکز تحقیقاتی با عنوان های تروما، علوم 
تش��ریحی و فیزیولوژی در دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان فعال 

است. 

امام جمعه کاشان:
سیاست های مجلس بر اساس 

نگاه کالن کشور باشد
امام جمعه کاشان بر استواری سیاست ها و برنامه  ریزی های مجلس بر 
اساس نگاه کان کشور تأکید کرد. به گزارش فارس، آیت ا... عبدالنبی 
نمازی در دیدار با مس��ئوالن استان اصفهان با انتقاد از نگاه نمایندگان 
و مس��ئوالن در برخی دولت های گذشته گفت: به فضل پروردگار در 
دولت نهم و دهم این مش��کل برطرف ش��ده، و اس��امی که مبتنی بر 
توحید، عدل، قسط و برادری استوار است، می باید تخصیص بودجه ها 
و امکانات بر اساس ضرورت ها و نیازهایی منطقه صورت پذیرد. وی 
با اشاره به تشکیل اتاق فکر در تهران و برخی از مراکز استان ها تصریح 
کرد: دس��ت اندرکاران امر باید نگاه عادالنه داش��ته باش��ند که ما نیز از 
مسئوالن اس��تان اصفهان چنین درخواستی داریم که با در نظر گرفتن 
ویژگی ه��ا و توانمندی های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، علمی و توان 
جذب بودج��ه و اعتبارهای برنامه ریزی، تصمیم ه��ای الزم را اتخاذ 
کنند. عضو ش��ورای خبرگان رهبری با انتقاد از برخی تنگ نظری ها و 
محدودنگری ها در استان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر این نوع نگاه ها 
تغییر نکند به جایگاه مدیریتی در استان آسیب می رساند و توقع داریم 

که اگر در گذشته چنین طرز تفکری وجود داشته برطرف شود. 
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت در 
دور سوم سفرهای استانی اضافه کرد: ستاد اقامه نماز به عنوان یک مرکز 
فرهنگی که مسئول اقامه نماز است در بحث بودجه با مشکل روبه رو 
اس��ت و برای حل این مشکل خود باید به اداره ها اتکا کند که از نظر 
شرعی و عرفی این امر جایز نیست و باید راه حل های قانونی اندیشیده 
ش��ود. نمازی در بخش پایانی سخنان خود در زمینه تخصیص بودجه 
و اعتبارهای دولتی در بخش ورزش گفت: ورزش به عنوان یک اصل 
برای س��امت جدی جامعه محسوب می شود که این امر مقدمه است 
نه هدف و میزان بودجه ای که برای این امر تخصیص داده می ش��ود با 
میزان بودجه ای که برای مراکز دینی لحاظ می شود قابل قیاس نیست و 

الزم است یک نگاه منصفانه و تأثیرگذار صورت پذیرد. 

مدیر اداره آموزش و پرورش کاشان:
نخستین مدرسه متناسب با اقلیم 

کاشان به بهره برداری رسید
مدیر اداره آموزش و پرورش کاش��ان از افتتاح و بهره برداری مدرس��ه 
آیت ا... غروی به عنوان نخس��تین مدرسه متناسب با اقلیم خاص این 
شهرس��تان خبر داد. حس��ین حنطه ای در گفتگو ب��ا فارس گفت: این 
مدرسه در سه طبقه و به سبک معماری سنتی این شهرستان به صورت 
گودال باغچه طراحی شده  و بیش از چهار متر پایین تر از سطح زمین 
قرار دارد. وی افزود: این نوع طراحی عاوه بر کاهش هزینه های انرژی 
به دلیل قرار گرفتن بر روی بافت مستحکم منطقه از استحکام ویژه ای 
برخوردار است. به گفته وی مدرسه آیت ا... غروی کاشان در مساحت 
4700 متر مربع و زیر بنای 3150 متر در سه طبقه با هزینه ای بیش از 
ی��ک میلیارد 300 میلیون تومان از محل اعتبارهای طرح ملی تخریب 

بازسازی مدارس فرسوده کشور ساخته شده  است. 

سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان:
284 مزار شهید در کاشان 

ساماندهی می شود
سرپرست اداره میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
کاش��ان گفت: در فاز نخس��ت 
طرح س��اماندهی مزار ش��هدای 
واق��ع در بق��اع متبرک��ه و ابنیه 
 تاریخ��ی ای��ن شهرس��تان مزار 

284 شهید ساماندهی می شود.
 ب������ه گ�����زارش ف���ارس، 
حس��ین یزدان مه��ر در کارگروه 

س��اماندهی مزار شهدای این شهرستان اظهار داش��ت: بر اساس برآورد 
صورت گرفته برای تحقق این امر 6 میلیارد و 500 میلیون ریال نیاز است. 
وی با اشاره به قرار گرفتن این تعداد از مزار شهدا در 28 بقعه متبرکه و بنای 
تاریخی شهرستان کاشان، ساماندهی مزار شهدای واقع در امامزادگان قاسم 
)ع(، ابراهیم )ع( و هادی در فین، حبیب بن موسی )ع(، بابا افضل مرق، 
مشهد اردهال، شاهزاده حسین )ع( ازوار و سلطان عطابخش را از جمله 
این موارد برشمرد. وی افزود: ون، برزک، نیاسر، راوند، قمصر، کامو، لتحر، 
تتماج، وادقان، مشکات، ازناوه، جوشقان و گریچه، خرمدشت، پنداس و 
تجره از دیگر منطقه های مورد نظر برای اجرای این طرح است. سرپرست 
اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کاشان جامعه را مدیون 
شهدا دانست و خاطرنش��ان کرد: تمام اداره ها و ارگان ها باید المان های 
شهدا را بسازند تا فرهنگ شهادت چون آثار تاریخی برای آیندگان باقی 
بمان��د. وی از آثار تاریخی به عنوان کاس درس جامعه نام برد و اضافه 
کرد: بر جای ماندن نماد و آثار شهدا برای آیندگان مانند دیگر آثار تاریخی 

می تواند انتقال دهنده فرهنگ ایثار و شهادت باشد. 

گشتی در اخبارروی میز

مهدی رفائی

سعید مدرس زاده ش��هردار کاشان در 
انج��ام پروژه های ش��هری  خصوص 
ب��زرگ گفت: ش��هرداری کاش��ان با 
بهره گیری از توان باالی نیروی انسانی 
و مهندس��ی و آش��نایی ب��ا مدیریت 
کانش��هری این توانایی را دارد که در 
صورت تداوم همکاری مدیران استانی 
و جلب حمایت های مس��ئوالن دولتی 
طرح های بزرگ عمرانی را به صورت 
پروژه های بزرگ شهری و حتی در حد 
اجرای طرح های ملی به ثمر برس��اند 
وی اظه��ار داش��ت: بی گمان آرزوی 
دیرینه هر ش��هروندی، توسعه و ترقی 
همه جانب��ه ابعاد مختلف و س��طوح 
گوناگون جامعه اس��ت که در این بین 
پیشرفت های امور شهری و شهرداری 
نیز از اهمیت شایانی برخوردار است، 
در صورت��ی تحقق این امر امکان پذیر 
اس��ت که نقش همی��اری و همدلی و 
همت و تاش هم��ه جانبه و پیگیری 
مسئوالن و مجریان امر را مد نظر قرار 
داده و ب��ه گونه ای جمعی احس��اس 
مس��ئولیت نمایی��م و بر مش��کل ها و 
معضل ه��ا در جهت تحقق هدف های 

جامعه اسامی فائق آییم.
س��عید مدرس زاده ادام��ه داد: در این 
راه با توکل ب��ر خدا و یاری خالصانه 
ش��هروندان فهیم کاش��انی و مسئوالن 
اس��تانی و کشوری فعالیت های خوبی 
در کاشان انجام پذیرفتند که در آینده 
نی��ز با اج��رای نهایی چندی��ن پروژه 
در دس��ت ساخت به چش��م اندازهای 
خوبی دس��ت خواهیم یافت. شهردار 
کاشان تصریح کرد: یکی از اقدام های 
ش��هرداری کاش��ان در جهت سرعت 
بخشی و رس��یدن به هدف های مورد 
الزام ق��رار دادن زمان افتتاح پروژه ها 
نص��ب  و  آنه��ا  از  بهره ب��رداری  و 
روزش��مار در مح��ل پروژه ه��ا برای 
ایج��اد حس��ن اعتم��اد و خودباوری 
بین ش��هروندان و شهرداری و صرف 
فعل خواستن توانستن است می باشد 

ک��ه افتتاح پروژه ه��ا در هفته دولت و 
نی��ز 7 مهرماه در روز آتش نش��انی از 
آن جمله بوده اس��ت ک��ه طی آن 12 
 پروژه ش��اخص به بهره برداری رسیده 

است.
سعید مدرس زاده اعام نمود در سال 
هم��ت مضاع��ف و کار مضاعف، با 
ت��اش دو چندان متعهد و دلس��وزان 

پرسنل شهرداری با وجود 
کمبوده��ای مناب��ع مالی 
و نی��ز امکان��ات محدود 
و  عمران��ی  پروژه ه��ای 
الزم  سیس��تم  خدمات��ی 
را ب��رای توس��عه ش��هر 
است  کرده  مهیا  کاش��ان 
که س��رعت بخشیدن به 
این امر و انجام طرح های 
اساسی و ماندگار و مورد 
نی��از ش��هروندان در راه 
اعتای مدیریت ش��هری 
و ساختن ش��هری آباد و 
درخور شأن دارالمؤمنین 
از برنامه ها و هدف های 

کلی شهرداری کاش��ان می باشد که با 
س��رلوحه قرار دادن راه عاشورائیان و 
وصایای امام راحل)ره( و رهنمودهای 
رهب��ری معظم انق��اب با ت��وکل و 
مددجوی��ی از روحیه جهادی ش��هدا 

ق��دم در این می��دان عملیاتی عمرانی 
نهاده ایم.

مدرس زاده ش��هردار کاشان سپس به 
بیان جزییات عملکردی و مشخصات 
فنی 7 پروژه ش��اخص افتتاح شده در 
هفت��ه دولت و نیز 5 پروژه ش��اخص 
 7 در  ش��ده  بهره ب��رداری  عمران��ی 
مهرماه پرداخ��ت. پروژه های عمرانی 
ش��هرداری کاش��ان که با 
عنوان »همت« نامگذاری 
می ش��ود ه��م اکن��ون تا 
هم��ت 24 پی��ش رفت��ه 
اس��ت و در آین��ده نی��ز 
دیگری  شاهد همت های 
کاش��ان  ش��هرداری  از 

خواهیم بود.
از  دیگ��ر  همت��ی 

شهرداری کاشان
پروژه های  ب��ر  م��روری 
همت )6( تا همت )12(

س��الن ورزش��ی شهدای 
طاهرآباد )همت 6(

هزین��ه اجرای��ی این 
پروژه: 10 میلیارد ریال 

مدت زمان اجرای پ��روژه: 5 ماه 
)اردیبهشت 89 تا شهریور 89(

مش��خصات فنی: زیربن��ای 2 هزار 
مترمربع، ابعاد 32×48 متر، سالن چند 

منظوره فوتس��ال، والیب��ال، هندبال و 
بس��کتبال با ظرفی��ت 500 نفر، مجهز 
به رختکن، دوش، سرویس بهداشتی، 
وی��ژه  جای��گاه  بدنس��ازی،  س��الن 
 میهم��ان، اتاق انتظام��ات و نگهبان و 

مدیریت. 
هدف ها: قابلیت بهره ب��رداری هنگام 
بحران و امدادرس��انی، ایج��اد امکانات 
ورزشی، پر کردن اوقات فراغت و ایجاد 

محیط شاداب و با نشاط.
بلوار و میدان صنعت )همت 7(

هزینه اجرای پروژه: 7 میلیارد ریال 
م��دت زمان اج��رای پ��روژه: 8 ماه 

)بهمن ماه 88 تا شهریور89(
مشخصات فنی: طول جدول گذاری 
4500 متر، بلوک فرش 9 هزار مترمربع، 
آبنم��ا 300 مترمربع، اورس��ایز )بلوکاژ( 
2500 مترمکعب، آس��فالت 250 تن با 
هزینه ای بالغ ب��ر 125/000/000 ریال، 
فضای سبز شامل: زیتون تلخ 1060 
اصله، بالم 130 اصل��ه، تروتن 10 هزار 
اصل��ه، رزماری 6 هزار اصله، زرش��ک 
1500 اصله، مینیاتوری 6000 اصله، رز 

هفت رنگ 2200 اصله
امکانات: موتورخانه، مخزن آب جهت 
فضای سبز، 3 عدد آبنما و جوی ارتباطی، 

ادامه محور ارتباطی 
هدف ه��ای طرح: بهس��ازی محور به 
منظور توسعه محور پیاده رو سامت و 

اصاح تقاطع بلوار صنعت و دانش 
باند شرقی بلوار ساحلی )همت 9(

هزینه اجرایی پروژه: 4 میلیارد ریال 
م��دت زمان اج��رای پ��روژه: 3 ماه 

)خرداد ماه سال 89 تا شهریور 89(
مشخصات فنی: طول مسیر 2 کیلومتر، 
حد فاصل میدان شهیدان زارع مجرد تا 
خیابان آیت ا... س��عیدی، زیرسازی 45 
ه��زار مترمکعب، خاکب��رداری 7 هزار 
مترمکعب، نصب گارد ریل 2 هزار متر 
طول، آسفالت 2732 تن با هزینه ای بالغ 

بر 1/366/000/000 ریال 
هدف های طرح: تسهیل در امر عبور و 
مرور ترافیک و تکمیل بخشی از رینگ 

ترافیکی شهر کاشان.

شهرستان )وی ژه کاشان(

استاد حوزه علمیه کاشان:
جدایی مردم از روحانیت توطئه 

بارز دشمنان است

در صورت تداوم همكاری مدیران استانی و مسئوالن دولتی 

مدیریت شهری کاشان توانمندی انجام پروژه های 
بزرگ عمرانی را دارد »قسمت اول«

موقعیت جغرافیایی
 شهرس��تان کاش��ان ب��ا جمعیت��ی 
 ح��دود 300 هزار نفر و به وس��عت 
و درج��ه   51 در  هکت��ار،   8500 
27 دقیقه طول ش��رقی و 33 درجه 
و 59 دقیق��ه ع��رض ش��مالی قرار 
دارد. کاش��ان به لحاظ آب و هوایی 
متنوع و در بیشتر فصول و ایام سال 
برای سفر مناس��ب می باشد. نواحی 
شمال و شرق کاشان را دشت کویر 
احاطه ک��رده، ولی وجود آبادی ها و 
شهرهایی نظیر قمصر، نیاسر، برزک، 
اردهال، جوشقان، کله،  ارمک، رهق،  
ازناوه، استرک و... دهها آبادی خوش 
 آب و ه��وای دیگ��ر در دامنه ه��ا و 
ارتفاع های کرکس، مناظر زیبای طبیعی 
و آب و هوای ییاقی و کوهس��تانی 
در انتظار مس��افران و میهمانان شهر 
تاریخی کاش��ان اس��ت. کاش��ان از 
ش��هرهای ش��مالی اس��تان اصفهان 
 ب��وده و دارای 4 بخش، 5 ش��هر و 

9 دهستان می باشد. 
ته��ران  ت��ا  آن  فاصل��ه   همچنی��ن 
228 کیلومتر، تا قم 95 کیلومتر و تا 

اصفهان 202 کیلومتر می باشد.
موقعیت تاریخی

هزاران س��ال است که کاشان، محل 
زندگی انس��ان ها و اق��وام گوناگون 
بوده و تمدنی کهن را در خود جای 

داده است. 
قدم��ت تاریخ��ی منطق��ه کاش��ان 
مربوط به یک��ی از کهن ترین مراکز 
استقرار بشر در فات مرکزی ایران 

موس��وم به س��یلک )Sialk( است. 
مردم��ان هفت هزار س��ال پیش در 
 این قس��مت ک��ه در دو کیلومتری 
جن��وب غربی کاش��ان ق��رار دارد، 
تمدن��ی را بنیان نهادند ک��ه آبادانی 
کنونی منطقه کاش��ان می تواند ادامه 
هم��ان تمدن باش��د، ه��ر چند که 
آنچه امروزه به عنوان کاشان مطرح 

می باشد،  هویتی کامًا اسامی دارد.

محوطه باستانی سیلک
)هفت هزار سال قدمت(

 ای����ن تپه ه����ا در 3 کیلومت��ری 
جنوب غربی کاش��ان ق��رار دارد که 
بناب��ر تحقیق های باس��تان شناس��ی 
یکی از نخس��تین مرکزهای تمدن و 
اسکان بش��ر ماقبل از تاریخ شناخته 

شده است.  
سیلک در حال حاضر مشتمل بر یک 
تپه شمالی و یک تپه جنوبی است که 
به فاصله 500 مت��ر از یکدیگر قرار 
دارند و در جلوی آنها گورستانهایی 
از انس��ان های ماقب��ل تاریخ وجود 

دارد.  
ب��ا توج��ه ب��ه بررس��ی های علمی 
 پروفس����ور گریش����من در سال 
می��ادی   )1933( شمس��ی   1311
قدمت این تپه ها ب��ه هزاره پنجم تا 
اول قبل از میادی می رسد و آثاری 
از اش��یاء باقیمان��ده آن در موزه های 
لوور فرانس��ه، ملی ایران و باغ فین 
موج��ود می باش��د. این م��کان در 
 تاری��خ 1310 جزو   آثار ملی به ثبت 

رسید.

كاشان، شهری به قدمت تاريخ

انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری 
کاشان و شهرداری زرند

همزمان با سراسر کشور؛
جشنواره سراسری آب در کاشان برگزار شد

ستاد نماز جمعه کاشان برترین ستاد نماز 
جمعه کشور شد

880 میلیون ریال به کتابخانه های کاشان 
تخصیص یافت

تفاهم نامه همکاری بین شهرداری کاشان و شهرداری زرند  و کرمان با هدف 
ایجاد تحول در نگاه و دید شهروندان به عنوان این که شهر را موجودی زنده 
بدانیم تا در تعامل و ارتباط بهتر بتوانیم ش��رایط مناس��بی برای رشد و تکامل 

شخصیت انسان فراهم آوریم منعقد شده است.
ش��هردار کاش��ان گفت: این تفاهم نامه در 6 ماده و به مدت 5 س��ال از تاریخ 
89/8/14 منعقد ش��ده اس��ت و از ه��ر نظر تابع مق��ررات و قوانین حاکم بر 

شهرداری بوده و از مقررات حاکم بر جمهوری اسامی تبعیت می کند.
س��عید م��درس زاده افزود: در ای��ن تفاهم نامه دو طرف متعهد ش��دند تا در 
زمینه تبادل اطاعات و بهره گیری از دس��تاوردهای طرفین در حوزه خدمات 
شهری، تبادل اطاعات و بهره گیری از توانمندی های طرفین در حوزه فنی و 
عمرانی، همکاری متقابل در خصوص ساماندهی بافت های فرسوده و استفاده 
 از توانمندی های طرفین در س��ازمان عمران و بهس��ازی و نوسازی همکاری

 نمایند. 
به گفته وی برپایی جشنواره های فرهنگی هنری و تاش مشترک جهت معرفی 
توانمندی های شهرستان های کاشان و زرند، تبادل اطاعات و بهره گیری از 
ظرفیت ها و پتانسیل های طرفین در خصوص سیاستگذاری و اجرایی کردن 
برنامه های فرهنگی از دیگر بندهای همکاری بین طرفین است. شهردار کاشان 
گفت: برگزاری سمینارهای علمی مرتبط با فعالیت های شهرداری، بهره گیری 
از دستاوردها و توانمندی های دو شهرستان در حوزه جلب و جذب توریست 
و گردش��گر و تبادل نظر و همکاری متقابل در حوزه اطاع رس��انی و روابط 

عمومی از دیگر محورهای همکاری طرفین می باشد.

جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه )آب( همراه با نواختن زنگ آب 
به صورت نمادین در روس��تاهای کاشان همزمان با دبستان های کشور در 
روس��تای کمال الملک بخش نیاسر کاشان برگزار ش��د. به گزارش فارس، 
مدیر امور آبفار روستایی شهرستان کاشان در این مراسم هدف از برگزاری 
جش��نواره سراس��ری را با توجه به اهمیت موضوع آب در کشور و بدنبال 
توافق دو وزارتخانه نیرو و آموزش و پرورش در تمام دبس��تا ن های کشور 
و به منظور آموزش راه های صرفه جویی در مصرف آب از طریق دو قشر 

فراگیر دانش آموزان و معلمان در خانه، مدرسه و جامعه عنوان کرد. 
وی افزود: برگزاری این جش��نواره سراس��ری در تمام کش��ور به ویژه در 
کاشان که با مشکل جدی کم آبی و خشکسالی روبروست در بیان اهمیت و 
 ارزش آب و ارائه راهکارهای صرفه جویی در مصرف این مایع حیاتی به 
دان��ش آموزان و معلمان ب��ه عنوان افراد فراگیر آموزش دهنده در س��طح 
جامعه بس��یار مؤثر و ضروری بود. به گفته وی دانش آموزان که پیشگامان 
علم و تحصیل و آینده س��ازان کشور هس��تند نقش مؤثر و بسزایی را در 
آم��وزش و ارائه راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب به اطرافیان خود 
دارند به ط��وری که با آموزش این راهکارها در کودکی به آنها در مدارس 
می توان صرفه جویی را در بزرگسالی در وجد آنها نهادینه و برای آیندگان 
فرهنگ سازی کرد. وی میزان آب مورد نیاز 60 روستای کاشان را 6 میلیون 
متر مکعب اعام و خاطرنشان کرد: این در حالی است که در حال حاضر 
آبی که از تمام قنات های این شهرستان بهره برداری می شود فقط 3 میلیون 

و 100 هزار متر مکعب است. 

س��تاد نماز جمعه شهرس��تان کاشان بین س��تادهای نمار جمعه سراسر 
کشور رتبه نخست را کسب کرد. 

رئیس س��تاد برگزاری نمازجمعه کاش��ان در گفتگو ب��ا فارس با اعام 
ای��ن خبر اظهار داش��ت: ای��ن رتبه در همایش سراس��ری مس��ئوالن 
 س��تادهای نمازجمعه کشور که سالن آدینه تهران برگزار شد، به دست 

آمد. 
علیرضا کاش��انی نژاد، برنامه ریزی منظم س��تاد، س��ازماندهی نیروهای 
تش��کیاتی، برگ��زاری کاس های آموزش��ی فرهنگی ب��رای اعضای 
س��تاد نمازجمعه، خبر رس��انی به روز و پخش خطبه های نماز جمعه 
 کاش��ان از رادیو سراس��ری قرآن را از جمله عوامل این انتخاب اعام 

کرد. 
وی در م��ورد چگونگ��ی انتخاب س��تاد نمازجمعه کاش��ان به عنوان 
س��تاد برتر نمازجمعه کشور خاطرنش��ان کرد: این انتخاب از بین 645 
س��تاد نمازجمعه کش��ور صورت گرفت و لوح تقدیر خود را از سوی 
حجت االس��ام تقوی رئیس شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه کشور 

دریافت کرد. 
رئی��س س��تاد برگزاری نم��از جمعه کاش��ان، حضور آیت ال��ه نمازی 
ام��ام جمعه کاش��ان به عن��وان تنها شهرس��تان برخ��وردار از نماینده 
ول��ی فقی��ه در کش��ور را از مهمتری��ن ش��اخص های انتخاب س��تاد 
 نم��از جمعه کاش��ان به عنوان س��تاد برتر در اس��تان و کش��ور اعام 

کرد.

سرپرس��ت اداره کتابخانه های عمومی کاشان از اختصاص 880 میلیون 
ری��ال اعتبار از محل اعتبارهای ملی ب��رای تعمیر و تجهیز کتابخانه های 
عمومی این شهرستان خبر داد. مهدی کریمی در گفتگو با فارس با اشاره 
به افزایش دو برابری این اعتبار نسبت به سال گذشته گفت: در سال 88 
این اعتبار برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی کاشان 400 میلیون 
ریال بوده است. وی از ساخت کتابخانه ای به مساحت 300 متر مربع در 
منطقه لتحر کاش��ان خبر داد و تصریح کرد: برای س��اخت این کتابخانه 

هزینه ای بالغ بر 5000 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 
کریمی با اشاره به انجام مراحل مقدماتی و جانمایی زمین برای ساخت 
ساختمان مجهز کتابخانه مرکزی کاش��ان با زیربنای 10 هزار متر مربع، 
اف��زود: برای ای��ن کتابخانه بخش ه��ای کتاب های مرج��ع، دیجیتالی، 
تحقیق ها و دیگر بخش های مجهز و مورد نیاز این کتابخانه ها پیش بینی 
شده است. به گفته وی شهرستان کاشان از لحاظ داشتن فضای کتابخانه 
استاندارد 7 هزار متربع و کتابخانه مرکزی 10 هزار متر مربع کمبود مکان 
دارد. سرپرس��ت اداره کتابخانه های عمومی کاشان یادآور شد: با توجه 
به لزوم گس��ترش فرهنگ کتابخوانی، رش��د جمعیت و اهمیت مطالعه 
به ویژه برای نس��ل جوان ایجاد و افزایش کتابخانه ها در این شهرس��تان 
ضروری است. وی با اش��اره به تشکیل اتاق فکر در اداره کتابخانه های 
کاشان خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات و تصویب مصوبات این اتاق به 
ویژه تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت کتابخانه های عمومی این 

شهرستان از جمله برنامه های این اتاق فکر طی دو ماه گذشته است. 

شهرداری با وجود 
کمبودهای منابع مالی 
و نیز امکانات محدود 

پروژه های عمرانی 
و خدماتی سیستم 
الزم را برای توسعه 

شهر کاشان مهیا کرده 
است
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ابالغ
5/213 آگهی اباغ وقت دادرس��ی و دادخواست کاسه پرونده: 890116 ح / 7، وقت رسیدگی: 
89/10/12 ساعت 9 صبح، خواهان: حمید حسن نژاد، خواندگان: غام- محمدرضا- مرتضی و 

امیرحسین حسن نژاد، خواسته: تقاضای تقسیم ماترک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 6411                                عرفان- مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی اصفهان

 
احضار

8/163 چون 1- نماینده بانک سپه 2- غامرضا فاتحی شکایتی علیه آقای مجید مجیدی مبنی بر 
جعل امضا مدارک ضامن جهت اخذ وام از بانک سپه شعبه سروش اصفهان مطرح نموده که پرونده 
آن به کاس��ه 890333 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/10/11 ساعت 10 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10520                           توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
احضار

8/241 چون اداره محترم جهاد کش��اورزي اصفهان ش��کایتي علیه آقاي جواد موس��وي مبني بر 
تغییرکارب��ري اراض��ي زراعي مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 890970 ک 105 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگي براي روز 89/10/12 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه 
هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقي و دادگاه تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10781                                      مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

8/242 چون آقاي حسین پیرحاجي وخانم مرضیه شفیعي شکایتي علیه آقاي مهدي کروندي مبني 
ب��ر جرح عمدي با قمه مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 890654 ک 105 این دادگاه ثبت،  
وقت رسیدگي براي روز 89/10/13 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقي و دادگاه تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10780                                      مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
مزایده

8/250 آگهي مزایده اجرایي کاسه: 30173-2/794 شش دانگ قطعه زمین پاک شماره 99/817 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان سه راه ملک شهر، خیابان نگارستان نبش کوچه 
مهرگان، ضلع شمال غربي، مجتمع مسکوني که سند مالکیت  آن در صفحه 257 دفتر 245 اماک 
ذیل ثبت 55271 و به شماره چاپي 685436 ثبت و صادر شده است با حدود:  شماالً پي است به 
پي زمین 1301 فرعي بطول 19/90 متر شرقاً: پي است به زمین 808 فرعي بطول 12/20 متر جنوباً: 
در دو قسمت که قسمت دوم پخ است، پي است به کوچه هشت متري احداث بطولهاي 12 متر 
و 5/05 متر غرباً: بطول 13 متر پي است به خیابان 24 متري که طبق نظر کارشناس رسمي پاک 
فوق یک مجتمع مسکوني چهار طبقه بوده که در آن 4 واحد آپارتمان مسکوني و یک پارکینگ 
قرار دارد. عرصه آن طبق سند مالکیت 220/9 متر مربع و کل اعیاني ها حدود 588 متر مربع مي 
 باش��د. س��اختمان آن با اسکلت بتني و سقف تیرچه و بلوک و با نماي آجر سه سانتي و درب و 
پنجره هاي آلومینیومي بنا ش��ده اس��ت. درب ورودي واحدها چوبي با چهارچوب فلزي و کف 
پارکینگ موزائیک و بدنه  آجر 3 سانتي مي باشد. کف سالن واحد سرامیک و کف اطاق ها موزائیک 
و بدنه دیوارهاي داخلي و سقف ها سفیدکاري با گچ و با ابزار گچي در سقف ها است. آشپزخانه 
بصورت اپن و با کابینت فلزي و کاشي کاري و با کف سرامیک میباشد. گرمایش واحدها با بخاري 
و س��رمایش با کولر آبي است. داراي انشعابات آب و گاز و فاضاب اشتراکي و برق اختصاصي 

براي هر واحد مي باش��د. واحدهاي موجود در س��اختمان بصورت مجزا و تفکیکي مي باش��د و 
آسانس��ور ندارد. ملکي آقاي مصطفي شیخ االسامي بابا شیخعلي فرزند کمال به شناسنامه 179 
صادره از اصفهان که طبق س��ند رهني ش��ماره 63951-84/12/28 دفترخانه 85 اصفهان در رهن 
بانک صادرات اصفهان واقع مي باش��د از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 89/9/16 در اداره 
اجراي اس��ناد رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه )دو میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون ریال( شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که 
مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي وفق از محل مازدات به برنده 
مزایده مسترد مي گردد. ضمنا این آ گهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 

89/8/29 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.
م الف/ 10852                                     اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
ابالغ رأي

8/333 ش��ماره دادنامه: 8909970354300948، ش��ماره پرونده: 8909980364900072، شماره 
بایگاني شعبه: 890513، متهم: آقاي حمید نصري نصرآبادي به نشاني مجهول المکان، اتهام: عدم 
ثبت ازدواج دائم یا طاق یا رجوع از سوي مرد، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعام و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. 
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي حمید نصري نصرآبادي فرزند صمد دایر بر عدم ثبت واقعه ازدواج دایم،  
موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و انقاب اصفهان با توجه به گزارش ش��عبه 
نوزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع 
انتساب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مسلم مي باشد فلذا به استناد ماده 645 قانون مجازات 
اسامي وي را به تحمل چهار ماه حبس محکوم و اعام مي دارد. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز 
از تاریخ اباغ واقعي قابل واخواهي در این دادگاه و پس از انقضا، مهلت واخواهي ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان مي باشد.
م الف/ 11376                            خدابنده- دادرس شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان 
 

تأسیس
8/339 ش��ماره: 3117/ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت باغ زیتون سامت با مسئولیت محدود. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/08/15 تحت شماره 42211 و شناسه ملي 10260599886 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/15 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: 
تولید و توزیع و پخش کلي و جزئي زیتون- ترشیجات و مشتقات آن و شرکت در نمایشگاهها 
و مناقص��ات و مزایدات و ص��ادرات و واردات و اعطاي نمایندگي و س��ایر اموري که مرتبط با 
موضوع شرکت باشد. 2- مدت شرکت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خیابان محتشم کاشاني )دقیقي(- جنب شرکت ساختماني 
طلوع عمران سپاهان. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/200/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- خانم سمیه سهرابي بهشتي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي سید محمد موسوي به 
سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقاي سید محمد موسوي به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي 

مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 11278/1                آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/340 شماره: 3131/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت شهاب فدک آریا سهامي خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 1389/08/16 تحت ش��ماره 42229 و شناسه ملي 10260600028 در این اداره به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي 
شود. 1- موضوع شرکت: تولید و توزیع و پخش صنایع غذایي- انجام کلیه امور ساختماني- انبوه 
سازي- مسکن سازي- انجام کلیه امور بازرگاني اعم از خرید- فروش- صادرات و واردات کلیه 
کاالهاي مجاز بازرگاني- ش��رکت در مناقصات و مزای��دات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي 
نمایندگي و مشارکت با کلیه اشخاص ذیصاح حقیقي و حقوقي- ترخیص کاالهاي مجاز بازرگاني 
از گمرک- اخذ وام و تس��هیات مالي و اعتباري از بانکها و سایر مؤسسات داخلي و خارجي و 
دولتي و خصوصي در راس��تاي اهداف شرکت و بطور کل انجام هرگونه فعالیتي که به نحوي با 
موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي 

شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان آبشار سوم- رحیم آباد- مجتمع کازروني. 4- سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام 
مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 53/604/125 مورخ 
1389/07/26 نزد بانک تجارت شعبه سي و سه پل اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه 
در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم طرالن بهرامي به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي احمدعلي کازروني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي 
شهاب کازروني به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي شهاب کازروني به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با 
امضاي مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات 
هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي ساس��ان نیلفروشان به عنوان 

بازرس اصلي. 2-8- آقاي پویا بهزادي پور به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 11278/2                آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/341 شماره: 3129/ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت فني مهندسي فراپرداز پرشیا با مسئولیت 
محدود. شرکت فوق در تاریخ 1389/08/15 تحت شماره 42225 و شناسه ملي 10260600009 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/15 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام پروژه هاي نرم افزاري در زمینه اتوماسیون اداري،  صنعتي، حسابداري، طراحي و 
اجراي شبکه هاي بي سیم و باسیم- تعمیر و نگهداري سخت افزارهاي کامپیوتري- مشاوره در 
زمینه فناوري اطاعات و تجزیه و تحلیل سیستم هاي نرم افزاري. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سپاهان شهر- بلوار 
غدیر- مجتمع 7 نگین- بلوک E- واحد 14. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي س��امان بخشي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم 
الهام بخشي به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقاي علي محمد سعادتمند به سمت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقاي علي محمد سعادتمند به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل و رئیس 

هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 11278/3                آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/342 شماره: 3138/ ث89/103 آگهي تأسیس شرکت نگین حفاري زاینده رود سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/08/16 تحت شماره 42235 و شناسه ملي 10260600090 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: اجرا و حفاري چاه هاي عمیق، ص��ادرات و واردات کلیه 
کاالهاي مجاز بازرگاني، تحصیل وام و اعتبارات بانکهاي داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع 
ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقي و حقوقي، ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتي و 
خصوصي،  اخذ و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه با موضوع ش��رکت 
مرتبط باش��د و همچنین تأمین نیروي انس��اني موقت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان پارک آئینه خانه- کوي آئینه 
خانه- بن بست آذر- پاک 65371. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین 
طي گواهي بانکي شماره 536040225 مورخ 1389/07/17 نزد بانک تجارت شعبه سي و سه پل 
پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقاي محمود باغبان بصیر به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم شیوا اسماعیلي فرد به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم س��یمین باغبان بصیر به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقاي محمود باغبان بصیر به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي 
و عل��ي البدل: 1-8- آق��اي علي قیدرلوئي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي محمد آقادادي به 

عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 11278/4                آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
8/343 ش��ماره: 11971/ ث-89/8/15 آگهي تغییرات در شرکت بسته بندي پاک گستر سي بانو 
با مس��ئولیت محدود، ثبت شده بشماره 32030 و شناسه ملي 10260525764 برابر صورتجلسه 
مجمع فوق العاده ش��رکاء مورخ 1389/8/7 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1( 

خانم شیرین کاظمي به شماره ملي 1111029598 و کدپستي 8178997871 به سمت مدیرعامل 
و خانم محبوبه رضایي به شماره ملي 4172664921 و کدپستي 8178997871 به سمت رئیس 
هیأت مدیره براي مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت 
با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/15 

تکمیل گردید. 
م الف: 11278/5                آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تأسیس
8/344 ش��ماره: 3121/ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت پایداران صنعت نجف آباد با مسئولیت 
محدود. شرکت فوق در تاریخ 1389/08/15 تحت شماره 42219 و شناسه ملي 10260599930 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/15 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: تهیه و توزیع انواع مصنوعات فلزي و آهني- خرید و 
فروش آهن نو و قراضه- شرکت در مناقصات- انجام صادرات و واردات مواد خام و محصوالت 
فلزي از قبیل تیرآهن و نبشي و میلگرد و ورق و غیره- همکاري با شرکتهاي تولید محصوالت 
فلزي و آهني- همکاري با ش��رکتهاي ذوب و فلزات- س��اخت انواع سازه هاي فلزي- ساخت 
مخازن در صنعت نفت و گاز و غیره- اخذ وام و تسهیات از بانکهاي دولتي و خصوصي جهت 
تحقق اهداف شرکت- شرکت در مزایدات دولتي مربوط به فعالیتهاي شرکت. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
مدرس- خیابان بابلدشت- نبش بن بست عبد یزدان. 1-3- شعبه به مدیریت علیرضا حمله داري 
نجف آبادي به آدرس ایران- اصفهان- نجف آباد خیابان ابوالقاس��مي- کوي الله- بن بست الله 
و کدپستي 8518684144. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- خانم ندا حمله داري نجف آبادي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مهین 
صافي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي علیرضا حمله داري نجف آبادي به سمت 
عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم مهسا حمله داري نجف آبادي به سمت عضو هیئت مدیره. 5-5- 
آقاي علیرضا حمله داري نجف آبادي به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل و با مهر 

شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 11278/6                    آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
8/346 ش��ماره: 12071/ث-89/8/15 آگهي تغییرات در مؤسس��ه خیریه حضرت سیدالش��هدا 
حضرت اباالفضل )ع( ثبت شده بشماره 1098 و شناسه ملي 10260167020 بموجب نامه شماره 
1414/516/1/391 مورخ 1389/8/13 فرماندهي انتظامي استان اصفهان برابر صورتجلسات هیأت 
امناء و هیأت مدیره مورخ 1389/8/1 آقاي عبدالجواد عبدالهي به ش��ماره ملي 1287475531 و 
کدپستي 8154749671 بسمت رئیس، آقاي حسین رباني به شماره ملي 1286237750 و کدپستي 
8153685313 بس��مت نائب رئیس، آقاي محمد جواد عبودیت به شماره ملي 1280803614 و 
کدپستي 8153775554 بسمت مدیرعامل، آقاي محمد جعفر ناظر به شماره ملي 1287751873و 
کدپستي 8153945681 بسمت عضو اصلي، آقاي حسنعلي کلباسي به شماره ملي 1285429540 و 
کدپستي 8156943993 بسمت عضو اصلي، آقاي منوچهر عاطف به شماره ملي 12807586376 و 
کدپستي 8154666357 بسمت خزانه دار، آقاي حسین صدر ارحامي به شماره ملي 1287630839 
و کدپس��تي 8183866793 بس��مت عضو اصلي هیأت مدیره براي مدت دو سال و آقایان حسن 
خیامیان به ش��ماره ملي 1282851268 و کدپس��تي 8153273311 و ایرج ناظر به ش��ماره ملي 
1287481401 و کدپستي 8163976951 به ترتیب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل مؤسسه 
براي مدت یکسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات مؤسسه با امضاي دو نفر 
از اعضاي ذیل رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل، نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار متفقا و با مهر 

مؤسسه معتبر است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/15 تکمیل گردید. 
م الف: 11278/8                    آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
8/348 در خصوص پرونده کاس��ه 89-1038 خواهان آقاي جواد الماس��ي دادخواستي مبني بر 
مطالبه مبلغ سي میلیون ریال به طرفیت حمیدرضا بهداروندي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي 
براي مورخ 89/9/29 ساعت 3/15 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي اباغ شده تلقي و 

تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 11132                                           شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
زاینده رود

مهدی قره شیخلو در یک نشست خبری در جمع 
خبرنگاران اصفهان گفت: وجود استادان و چهره های 
کش��وری و بین المللی در حوزه قرآنی و گس��تردگی 
کانون ها و مجموعه های قرآنی در استان اصفهان همه 
نش��ان دهنده آن است که این استان در حوزه قرآنی از 

پتانسیل خوبی برخوردار است.
وی افزود: سازمان تبلیغات اسامی اولین نهادی است 
که پس از پیروزی انقاب اسامی فعالیت های قرآنی 
را از س��ال 1361 آغاز کرد و تقریباً نزدیک به سه دهه 

از عمر این فعالیت ها در سازمان می گذرد.
رئیس س��ازمان دارالقرآن الکریم کشور درباره ساختار 
اداری دارالقرآن تصریح کرد: این س��اختار در این سه 
ده��ه فعالیت متفاوت بوده. در دهه 60 در قالب بخش 
قرآن��ی، فعالیت می ک��رده و در دهه 70 ب��ه اداره کل 
دارالقرآن و از س��ال 81 به س��ازمان دارالقرآن الکریم 

تبدیل شد.
مهدی قره ش��یخلو چاپ و نش��ر قرآن، آموزش های 
همگانی قرآن و س��اماندهی مشارکت های مردمی در 
حوزه فعالیت های قرآن��ی را از جمله مأموریت های 
سازمان عنوان و خاطرنشان کرد: در زمینه چاپ و نشر 
قرآن ابتدا باید کارشناس��ان صحت آن را تأیید کنند و 
س��پس مجوز برای چاپ و نشر صادر شود که در سال 

88 حدود 18 هزار جزء قرآن تصحیح شده است.
وی آموزش های همگانی قرآن را ش��امل روخوانی تا 
دوره های تخصصی و فوق تخصصی عنوان و تصریح 
کرد: در س��ال ح��دود 400 تا 500 ه��زار نفر آموزش 
می بینند که 70 درصد ای��ن آموزش ها عمومی و 30 

درصد تخصصی است. 
رئیس س��ازمان دارالق��رآن الکریم درباره س��اماندهی 
مش��ارکت های مردمی در حوزه قرآنی گفت: سیاست 
س��ازمان این اس��ت که در فعالیت ه��ای قرآنی حوزه 
مردمی را فعال کند چرا که موفقیت را در این موضوع 
 می بینی��م بنابرای��ن س��اماندهی این ح��وزه را مد نظر 

گرفتیم.
مهدی قره ش��یخلو افزود: طی این 6 سال حدود 1200 
مؤسسه قرآنی فعالند که تحت عنوان بازوهای اجرایی در 
سراسر کشور کار می کنند این در حالی است که تعداد 

 خانه های قرآنی در روس��تاها 1000 خانه 
است. 

وی درب��اره اعطای م��درک تخصصی به 
حف��اظ قرآن کریم خاطرنش��ان ک��رد: بر 
اس��اس مصوبه ش��ورای انقاب فرهنگی 
و دبیرخان��ه آن ک��ه در س��ازمان مس��تقر 
اس��ت طرح اعطای م��درک تخصصی به 
حافظان قرآن اجرا می ش��ود که امس��ال 
 پنجمی��ن س��ال اج��رای ط��رح مذک��ور 

است. 
رئیس س��ازمان دارالقرآن الکریم کش��ور 
گف��ت: در طول 5 س��الی که طرح اعطای 
م��درک تخصصی به حافظ��ان قرآن اجرا 
می ش��ود حدود 12000 حافظ در برنامه 
شرکت کردند که تا سال قبل حدود 1000 
نفر توانس��تند مدرک بگیرند ک��ه از میان 
این افراد سه اس��تاد به نام های پرهیزکار، 
فاطمی��ان و طباطبایی عن��وان درجه یک 
افتخ��اری و عل��ی رجبی ب��ا موفقیت در 
آزمون ها عنوان درج��ه 1 و مابقی درجه 
2 ت��ا 5 را که همان دیپلم تا دکترا اس��ت 

دریافت نموده اند.
مهدی قره ش��یخلو درباره تولید و عرضه 
محصول ه��ای قرآن��ی نی��ز خاطرنش��ان 

کرد: انتش��اراتی در نظر گرفته ش��ده تا این محصول ها 
ب��ا قیمت مناس��ب در اختی��ار مردم قرار گی��رد. در 5 
س��ال گذش��ته بخش اعظم قرآن هایی که چاپ ش��ده 
به صورت اهدایی و بخش��ی با قیمت های سوبس��ید 
 دار و بخش��ی نی��ز با قیمت تمام ش��ده عرضه ش��ده 

است. 
وی استفاده از فضای مجازی را از دیگر مباحث مطرح 
در س��ازمان عنوان و تصریح کرد: از س��ه س��ال پیش 
س��ایت تاوت راه اندازی شده تا افراد با مراجعه به آن 
 بتوانند به راحتی اطاعات را دریافت نمایند. همچنین 
راه ان��دازی آموزش ه��ای مج��ازی قرآن ک��ه نمونه 
مقدمات��ی آن طراحی ش��ده و گس��ترش آن از اهداف 
است و نیز بانک اطاعات قرآنی از دیگر فعالیت های 

سازمان به شمار می روند.
رئیس س��ازمان دارالقرآن الکریم ضمن اشاره به وجود 

31 اتحادی��ه در کش��ور افزود: هر اس��تان یک اتحادیه 
دارد و یک اتحادیه کش��وری ه��م فعالیت می کند که 
وظیفه اتحادیه س��اماندهی و نظارت بر مؤسس��ه های 

قرآنی مردمی است.
مه��دی قره ش��یخلو همچنین گف��ت: کار جدیدی که 
از س��ال قبل شروع و در س��طح تهران هم انجام شده 
و امید اس��ت با جذب اعتبار از س��ال 90 در استان ها 
اجرا شود برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های 
زندگی قرآنی اس��ت که استقبال خوبی هم از این طرح 
به وی��ژه از دوره هایی ک��ه در مرکزهای دانش��گاهی 
برگ��زار گش��ته، ش��ده اس��ت. از س��ویی راه اندازی 
 مرکزهای مش��اوره قرآن��ی نیز با ج��ذب اعتبار انجام 

می پذیرد. 
وی آموزش مفاهیم و تفس��یری قرآن را از برنامه های 
مهم و جدی س��ازمان دانست و درباره طرح نورالهدی 
افزود: در این طرح هر سال سه جزء قرآن را به مسابقه 

می گذاریم و امس��ال سومین سالی است 
ک��ه طرح اجرا ش��د به ط��وری که 7500 
نفر در کنکور مورد نظر ش��رکت داشتند و 
جوایز نفیسی هم برای این مسابقه در نظر 

گرفته شده است. 
رئیس س��ازمان دارالق��رآن الکریم ضمن 
بی��ان اینکه این س��ازمان گس��ترده ترین 
شبکه نیروی انس��انی در سطح کشور در 
دس��تگاه های فرهنگی اس��ت گفت: 460 
پس��ت مصوب در حوزه قرآنی داریم که 
تاکنون در 300 پس��ت این مجموعه نیرو 
جذب شده در طول زمان باقی مانده برای 
 ج��ذب نیرو در 160 پس��ت دیگ��ر اقدام 

می شود.
مهدی قره ش��یخلو در ادام��ه درباره طرح 
تکریم چهره ه��ای قرآنی س��ال تصریح 
کرد: در این طرح سه گروه مورد تکریم و 

تقدیر قرار می گیرند که عبارتند از: 
 پیشکس��وتان امر آموزش قرآن که بیش 

از 25 سال سابقه کار داشته باشند
 افرادی که رتبه های اول تا سوم مسابقه های 

بین المللی را کسب کرده باشند
 افرادی ک��ه در آزمون های حفظ قرآن 
بتوانن��د م��دارک درجه 1 و 2 را کس��ب 

نمایند.
وی افزود: این طرح چند س��ال است که اجرا می شود 
و اس��تان اصفهان نیز همیش��ه گزینه هایی برای تکریم 
داش��ته است و این نش��ان دهنده آن اس��ت که استان 
اصفه��ان س��رمایه های قرآن��ی بس��یاری دارد. رئیس 
س��ازمان دارالق��رآن الکریم خاطرنش��ان کرد: اس��تان 
اصفه��ان در زمینه فعالیت های قرآنی دارای پتانس��یل 
خوبی اس��ت. از این نظ��ر در گفتگویی ک��ه با معاون 
استاندار اصفهان داش��تیم از آنها خواستیم که در زمینه 
 تخصیص اعتبار موضوع فعالیت های قرآنی را خاص 

ببینند. 
مهدی قره ش��یخلو درباره انعکاس اخبار فعالیت های 
قرآنی توس��ط رس��انه ها تصریح کرد: برخی از اخبار 
در ط��ول روز چند بار در رس��انه ها تکرار می ش��ود 
که حتی به درد کس��ی نمی خورد حال آن که مراس��م 

تجلیل از چهره های پیشکس��وت قرآن��ی آن طور که 
باید انعکاس ندارد به بیان دیگر می بینیم در رس��انه ها 
قرآن مظلوم واقع می ش��ود، بنابراین درخواست ما از 
 جامع��ه خبری این اس��ت که به مباحث قرآنی بیش��تر 

بپردازند.
در خاتمه این نشست خبری خاصه ای از طرح های 
آموزش��ی دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اس��امی 
اس��تان اصفهان در س��ال 89 ارائه ش��د که بدین شرح 

است:
آم��وزش قرائت ق��رآن کریم )س��طح 1( »روخوانی«، 
آم��وزش قرائت ق��رآن کری��م )س��طح 2(»روانخوانی 
 و صح��ت قرائت نم��از«، آموزش قرائ��ت قرآن کریم 
)س��طح 3( »تجوی��د مقدماتی و ص��وت و لحن پایه«، 
آموزش قرائت قرآن کریم )س��طح 4(»تجوید تکمیلی 
و ص��وت و لحن پیش��رفته«، طرح آم��وزش حفظ 26 
س��وره پایانی ق��رآن کریم، طرح آم��وزش حفظ جزء 
30 )س��طح 2(، آموزش روخوان��ی و روانخوانی قرآن 
کری��م قرآن آم��وزی وی��ژه کارکنان دول��ت، آموزش 
تفس��یر آیات برگزیده قرآن کریم ویژه کارکنان دولت، 
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم )سطح 1،2،3و4(، 
آموزش تفس��یر و ترتیبی قرآن کریم )نس��یم حیات(، 
آموزش تفس��یر س��وره ای قرآن کریم )ط��رح بینات( 
ویژه ماه مبارک رمض��ان، دوره تربیت معلم روخوانی 
 و روانخوان��ی، تجوی��د، ص��وت و لحن ق��رآن کریم، 
 دوره آموزش��یار روخوانی و روانخوان��ی قرآن کریم، 
دوره تربیت معلم مفاهیم قرآن حکیم )سطح 1(، دوره 
تربی��ت معل��م مفاهیم قرآن کریم )س��طح 1(، آموزش 
تخصص��ی قرائت قرآن کریم )س��طح5(، دوره تربیت 
داور ق��رآن کری��م، دوره تربیت ممتحن ق��رآن کریم، 
آموزش قرآن کریم ویژه مقطع پیش دبس��تانی )س��طح 

1 و 2( 
ــی و ترویجی این  ــن خالصه طرح های تبلیغ همچنی

سازمان عبارتند از: 
ط��رح س��اماندهی و حمایت از جلس��ه ه��ای دایمی 
ق��رآن کریم، اردوی تفریحی وی��ژه متعلمین کاس ها 
و دوره ه��ای آموزش قرآن کریم، برگزاری جش��نواره 
قرآن��ی کودک و نوج��وان، برگزاری جش��نواره قرآنی 
جوان، برگزاری جش��نواره قرآن��ی خانواده و برگزاری 

مراسم و محافل قرآنی.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور:  

استان اصفهان در حوزه قرآنی از پتانسيل خوبی برخوردار است
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مصرف س��یگار عاوه بر اثرهای تهدید کننده بر 
ارگان های داخلی از جمله قلب و ریه با تأثیر بر 
پوس��ت منجر به پیری زودرس پوس��ت شده و 
کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد. به گزارش 
سامت نیوز، تأثیر سیگار بر روی پوست از دو 
طری��ق صورت می گیرد؛ به ط��وری که مصرف 
سیگار س��بب پخش شدن مواد ش��یمایی مضر 
در محیط، خشکی س��طح پوست، خارش و در 
نهایت اثر تخریبی بر پوس��ت می شود. همچنین 
سیگار با انقباض عروق خونی به کاهش جریان 
خون در بافت ها از جمله پوس��ت منجر شده و 

کمبود اکس��یژن و مواد مغذی اساسی پوست را 
سبب می ش��ود. براس��اس اعام دبیرخانه ستاد 
کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مطابق 
یافته های موجود، سیگار کاهش ذخیره ویتامین 
A در بدن را س��بب می ش��ود. این ویتامین نقش 
محافظ��ت پوس��ت در برابر ع��وارض مخرب 

موجود در سیگار را بر عهده دارد. 
تأثیرهای سیگار بر پوست، مو و ناخن                

 ایجاد چین و چروک در پوست
 نازک ش��دن پوس��ت و قابل مش��اهده شدن 

رگ ها

 کاه��ش چرب��ی زیرجل��دی و در نهای��ت 
گودافتادگی گونه و کاسه چشم

 ریزش مو با الگوی مردانه
 نازک شدن صفحه ناخن، ضخیم شدن ناخن 

و تشدید چین های پوستی
 خاکس��تری ش��دن رنگ مو و س��فید ش��دن 
زودرس موه��ا، تغیی��ر رن��گ پوس��ت و ایجاد 

لکه های پوستی
 تحلیل عضله ها و آویزان شدن پوست

 ایجاد جوش های سرس��یاه معروف به جوش 
سیگاری ها یا جوش غیرالتهابی

ــبزیجات: ای��ن گ��روه غن��ی از  ــا و س  میوه ه
ویتامین ها، آنتی اکسیدان و فیبر است. در بین سبزی ها، 
 آن هایی که پررنگ تر هس��تند، بیشترین مقدار 
ویتامین ها، عناصر معدنی و آنتی اکسیدان ها را 
دارند. بروکلی، کلم پیچ، اسفناج، کرفس، کاهو و 

کدو بهترین انتخاب هستند. 
ب��رای میوه ها، میوه های ت��ازه را انتخاب کنید. 
هم چنین بهتر است فقط یک نوع میوه نخورید، 
بلکه از تمام میوه ها استفاه کنید. گیاس و آلبالو 
و توت با سرطان می جنگند. سیب دارای مقدار 
زیادی فیبر است. پرتقال و کیوی محتوی مقدار 
زیادی ویتامین C هستند. آب میوه های طبیعی 
بخوری��د و از خ��وردن آب میوه های مصنوعی 
پرهیز کنید، زیرا یک لی��وان آب میوه مصنوعی، 
دارای 10 قاشق چای خوری شکر است و بعضی 
از آنها به وسیله آب رقیق شده اند. بیشتر کمپوت 
میوه ها محتوی مقداری شکر هستند. میوه های 
خش��ک بخورید زیرا با وجودی که قند زیادی 
دارند اما به همان نسبت دارای مقدار فوق العاده 
زیادی فیبر هستند. از خوردن میوه هایی که روی 
دسرها یا شیرینی ها موجودند و به وسیله کرم یا 
خامه پوشیده شده اند، پرهیز کنید زیرا با خوردن 
این میوه ها عاوه بر ویتامین، مقدار زیادی چربی 

مضر و کالری را وارد بدن خود می کنید.
غالت کامل: همان طور که می دانید فایده های 
این گروه فوق العاده است. زیرا سریع تر انسان را 
س��یر می کنند و مدت زیادی طول می کشد تا 
دوباره گرسنه شویم. از همه مهم تر آنکه انرژی 
الزم برای انجام کارها را تأمین می کنند. غات 
و نان های سبوس دار، برنج قهوه ای، جو، ارزن 
و غات آماده صبحانه بهترین انتخاب های این 
گروه هستند. از مصرف غات تصفیه شده مانند 
نان س��فید )لواش و باگ��ت( و ماکارونی بدون 
س��بوس دوری کنید. الزم به ذکر اس��ت غات 

آماده صبحانه، دارای مقداری شکر نیز هستند. 
چربی ها و روغن ها: این گروه برای محافظت 
از مغز و عملکرد بهتر اندام های بدن بسیار مهم 
هس��تند. روغن های گیاهی مانند روغن زیتون، 
کانوال، آفتابگردان و ذرت بس��یار مفید هس��تند. 
هم چنین روغ��ن ماهی، آجی��ل و مغزها دارای 

ارزش غذایی زیادی هستند. 
اما از مصرف روغن هایی که در گرما، نور یا هوا 
نگهداری می شوند دوری کنید؛ به فرض روغن 
کانوال و روغن زیتون را در محل خنک و تاریک 

قرار دهید.
ــات: این گروه منابع  ــل ها، دانه ها و حبوب آجی
خوب پروتئین، فیب��ر، ویتامین و عناصر معدنی 
هستند. بهترین انتخاب ش��امل لوبیا قرمز، لوبیا 
چشم بلبلی، سویا، نخود، لپه، عدس، بادام، گردو، 
فندق و بادام زمینی هستند. از مصرف آجیل های 

شور یا شیرین شده دوری کنید.

ماهی، مرغ و تخم مرغ: اینها جزو بهترین منابع 
پروتئین حیوانی هس��تند. چربی امگا 3 در ماهی 
موجود است و از بیماری های قلبی جلوگیری 
می کند. از دیگر منابع امگا 3 می توان از روغن 
س��ویا و کانوال، جوانه گندم، گردو و روغن کبد 
ماهی نام برد. گوش��ت بدون چربی، مرغ بدون 
پوست و چربی، سفیده تخم مرغ و چربی ماهی 
را می توانید مصرف کنید. از مصرف ماهی هایی 
که دارای مقدار زیادی جیوه هستند )مانند: کوسه 

ماهی، ماهی تن( دوری کنید.
ــات: لبنیات محتوی مق��دار زیادی  ــیر و لبنی ش
کلسیم هستند که برای س��امت استخوان الزم 
اس��ت. بهتر است از شیر و لبنیاتی که با ویتامین 
D غنی ش��ده اند، استفاده کنید زیرا این ویتامین 
برای جذب بهتر کلس��یم بسیار مفید است. اگر 
گیاه خوار هس��تید یا احتیاج به کلس��یم اضافی 
دارید، قرص های ویتامین D و کلسیم را با هم 
استفاده کنید. شیر کم چرب را به میزان یک تا 2 

لیوان مصرف کنید. اگر شما بیماری »عدم تحمل 
الکتوز« را دارید، شیر بدون الکتوز و یا پنیرهای 
س��فت و ماس��ت را مصرف کرده و از مصرف 

لبنیات پرچرب خودداری کنید.
حال باید گفت، پس نقش شکر، نمک و گوشت 
قرم��ز در رژیم غذایی چیس��ت؟ بهتر اس��ت از 
خوردن بیش از حد قند، نمک و گوش��ت قرمز 
خودداری کنید زیرا آنها باعث تغذیه نادرس��ت 
می شوند و با خوردن زیاد آنها، کالری زیادی را 
وارد ب��دن خود می کنید و باعث افزایش وزن و 
مشکل و بیماری های حاصله از آن شوید. نمک 

را در برنامه غذایی تان کم کنید. 
مق��دار م��ورد نی��از نم��ک در روز یک قاش��ق 
چای خوری اس��ت. تمام غذاهای فرآیند ش��ده 
دارای مق��دار زیادی نمک هس��تند. همان طور 
که می دانید، مصرف زیاد نمک برای بدن مضر 

است. 
شکر و مواد شیرین کننده را کم مصرف کنید زیرا 
این مواد بدون اینکه متوجه باشید، کالری زیادی 
را وارد بدن شما می کنند. گول نوشابه های بدون 
قند را نخورید! ثابت شده است که این نوشابه ها 
با سیستم طبیعی بدن تداخل پیدا می کنند و نتیجه 
این می شود که تمایل به خوردن غذاهای شیرین 

و نوشابه ها زیاد می شود. 
گوش��ت قرم��ز دارای مق��دار زی��ادی پروتئین 
اس��ت. خوردن بی��ش از اندازه گوش��ت قرمز 
باع��ث به وج��ود آم��دن س��رطان روده بزرگ 
می ش��ود. هم چنین گوش��ت قرمز دارای مقدار 
زیادی چربی اش��باع )مضر( است. بهتر است از 
خوردن هر روز گوش��ت قرم��ز خودداری کنید 
و به ج��ای آن از ماهی، مرغ و یا لوبیا اس��تفاده 
 کنی��د ک��ه موج��ب افزای��ش کلس��ترول خون

نشود. 
 ب��ار دیگ��ر ای��ن ش��عار تغذی��ه ای را ی��ادآور 
می شوم: »کم بخور، همیشه بخور«. سعی کنیم 
همیشه به مقدار کافی و متعادل از غذاهای سالم 
و طبیعی مصرف کنیم و محیطی  دور از استرس 
و پریشانی را فراهم کنیم تا بدن خود را سالم نگاه 
داریم و بدین وسیله شکر خداوند را هم به جای 

آورده باشیم.

سالمت

زاینده رود
مرجان منوچه��ری در گفتگوی 
اختصاصی ب��ا زاینده رود تصریح کرد: 
س��ال های آخر دبستان مقارن با شروع 
جهش رش��د به ویژه در دختران است، 
بنابرای��ن تأمین نیازه��ای تغذیه ای در 
این سنین از اهمیت ویژه ای برخوردار 

می باشد. 
وی افزود: در سنین دبستان سرعت رشد 
به تدریج افزایش یافته و بین سنین 5 تا 
10 س��الگی حدود 30 سانتی متر به قد 
و 12 کیلوگرم به وزن افزوده می شود. 
از طرفی روند افزایش وزن سریع تر از 

روند افزایش قد است.
کارشناس تغذیه مرکز بهداشت استان، با 

اشاره به اینکه درصد چربی بدن در پسران در سنین 
دبستان تا حدودی ثابت می ماند ولی در دختران به 
آهس��تگی افزایش می یابد خاطرنشان کرد: به طور 
معمول تا سن 8 س��الگی وزن پسران کمی بیش از 
دختران است، ولی پس از آن به دلیل افزایش بافت 

چربی، وزن دختران کمی بیش از پسران می شود.
مرجان منوچهری درباره نیازهای تغذیه ای در سنین 
دبستان گفت: این نیازها عبارتند از: انرژی، پروتئین، 

ویتامین ها و مواد مغذی.
وی افزود: تأمین انرژی مورد نیاز در دوران دبس��تان 
بسیار ضروری است. میزان انرژی مورد نیاز کودکان 
مدرس��ه ای به دلیل تف��اوت در اندازه ب��دن، میزان 
تحرک و س��رعت رشد آنها متفاوت است و هرچه 
میزان تحرک و فعالیت بدنی دانش آموز بیشتر باشد 

بی شک به انرژی بیشتری نیاز دارد.
این کارشناس تغذیه تصریح کرد: کربوهیدرات ها که 
بیشتر در نان و غات وجود دارد و هم چنین چربی 
ها، منابع تأمین کننده انرژی در تمام سنین از جمله 

سنین مدرسه هستند.
مرجان منوچهری گفت: اگر انرژی مورد نیاز در این 
منابع تأمین نش��ود، پروتئین مصرفی که باید صرف 
رشد و ترمیم بافت های بدن شود به مصرف تولید 
انرژی می رس��د. از سویی زمانی که به علت کمبود 
دریافت انرژی، مناب��ع پروتئین صرف تولید انرژی 
می ش��وند از وظیفه اصلی خود که رش��د سلول و 
ترمیم بافت ها است باز می مانند و در نهایت رشد 

کودک مختل می شود.
وی ضمن بی��ان اینکه گروه نان، غات و چربی ها 
مه��م ترین منابع تأمین انرژی در گروه های س��نی 
و هم چنین س��نین مدرسه اس��ت خاطرنشان کرد: 
 نان، برنج، ماکارونی، بیسکویت، کی�ک، ک�لوچه و 
شیرینی هایی از این قبیل و تنقاتی از قبیل برنجک 
و گندم برشته که به طور معمول به عنوان میان وعده 
مصرف می ش��وند نیز بخشی از انرژی مورد نیاز را 
تأمین می کنند. هم چنین روغن، کره، خامه و سر شیر 
نیز در کودکان سنین مدرسه منبع تأمین انرژی هستند 
 و باید در برنامه غذایی روزانه در حد متعادل گنجانده 
شوند.  کارشناس تغذیه مرکز بهداشت استان، با بیان 
اینکه بدن کودکان برای نگهداری، ترمیم و ساخت 
بافت ها و سنتز سلول ها به پروتئین نیاز دارد افزود: 
برای افزایش ارزش غذایی بهتر است پروتئین های 
حیوان��ی و گیاهی همراه هم )به عن��وان مثال نان و 
تخم مرغ یا نان و ش��یر و یا شیر برنج، ماکارونی با 
گوش��ت، نان و پنیر، نان و ماس��ت( و یا دو یا چند 
نوع پروتئین گیاهی )عدس پلو، لوبیا پلو، عدسی با 
نان، لوبیا با نان و...( مصرف شود. مرجان منوچهری 
گفت: پروتئین های حیوانی که حاوی اسیدهای آمینه 
ضروری می باشد، پروتئین با کیفیت خوب نامیده 
می ش��وند. برخی از میان وعده هایی که می توانند 
بخش��ی از پروتئین مورد نیاز کودکان را تأمین کنند 
عبارتند از: نان و تخم مرغ، س��اندویچ مرغ، کتلت، 
انواع کوکوها مثل کوکو سیب زمینی یا کوکو سبزی 

و شیر و کیک.

وی درباره ویتامین ها و اماح نیز تصریح 
کرد: این ریز مغذی ها در واکنش های 
متابولیک نقش حیات��ی دارند و باید از 
طریق برنامه غذایی روزانه به بدن برسند. 
کارشناس تغذیه مرکز بهداشت گفت: 
نیاز به ویتامین ها و اماح بیشتر متناسب 
با انرژی دریافتی و با سایر مواد مغذی 
اس��ت. برخی از ویتامین ه��ا و اماح 
در دوران رش��د نقش اساس��ی دارند و 
کمبود آنها موجب اختال رشد کودکان 
می شود. مرجان منوچهری تصریح کرد: 
شایع ترین کمبود ویتامین ها در سنین 
دبستان، کمبود ویتامین های A و D و 
شایع ترین کمبود اماح کمبود ید، آهن 

و کلسیم است.
وی خاطرنش��ان کرد: کودکان س��نین مدرس��ه به 
خصوص اگر متعلق به خانواده هایی باشند که از نظر 
اقتصادی، اجتماعی در سطح پایینی هستند؛ ممکن 
اس��ت به درجه هایی از فقر آهن و کم خونی ناشی 

از آن مبتا شوند.
کارشناس تغذیه افزود: در منطقه هایی که آب آلوده 
است و وضعیت بهداشت محیط در سطح مطلوبی 
نبوده، ممکن است دریافت آهن از طریق مواد غذایی 
کافی باشد ولی ابتا به بیماری های عفونی و انگلی 
موجب سوء تغذیه پروتئین و انرژی شود که خود بر 

روی جذب آهن اثر دارد. 
مرجان منوچه��ری به تحقیق انجام ش��ده بر روی 
کودکان دبستانی کاس اول ناحیه یک کرمان اشاره 
کرد و گفت: با این بررسی، تأثیر دریافت قرص آهن 
ب��ر تمرکز ذهنی کودکان و بهبود قدرت یادگیری با 

مقایسه ثابت گردید. 
ای��ن تحقیق نش��ان داد که دادن قرص آهن س��بب 
بهب��ود ق��درت تمرکز ذهن��ی کودکان ک��م خون 
می گردد به ط��وری که تفاومت معن��ی دار آماری 
بی��ن میانگی��ن نمره ه��ای آزم��ون تمرک��ز ذهنی 
 گروه درمان ش��ده قب�ل و بعد از مداخله مش��اهده 
گردی��د. وی در خاتمه تصری��ح کرد: کمبود ید نیز 
بر یادگیری، افزای��ش مهارت های فکر و ذهنی اثر 
غیر قابل تردی��دی دارد عاوه بر این کمبود بعضی 
ویتامین ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر فراگیری 

و ظرفیت آن اثر نامطلوب دارد. 

کارشناس تغذیعه مرکز بهداشت استان اصفهان:

 تأمين نيازهای تغذیه ای در سال های آخر دبستان 
از اهميت ویژه ای برخوردار است ــی: آقطی س��یاه  کلیات گیاه شناس

که در هم��دان انگور کول��ی نامیده 
می ش��ود، از زمان ه��ای قدیم مورد 
مص��رف م��ردم ب��وده و از آن برای 
رف��ع ام��راض مختلف مانن��د دفع 
بلغم و صفرا اس��تفاده می کرده اند. 
آقطی سیاه که خمان کبیر نیز نامیده 
می ش��ود درختچ��ه ای اس��ت که 
ارتفاع آن در نواحی مس��اعد به 10 
متر می رس��د. این درختچه به طور 
معم��ول در کنار جاده ها و حاش��یه 
جنگل ه��ا و در نواح��ی مرطوب و 
سایه دار می روید. برگ های آن سبز 
رنگ، بیضوی، دندانه دار، بیدره و مرکب از 5-7 برگچه می باشد. اگر برگ ها شکسته 
و مالش داده ش��ود بوی بدی از آن متصاعد می ش��ود. گل های آن سفید و خوشه ای 
است که در اواخر بهار ظاهر می شود. میوه آقطی، سیاه گوشتی، ریز مانند انگور و به 
رنگ آبی سیر می باشد. قسمت مورد استفاده این درختچه گل، برگ و پوست داخلی 

ساقه آن است. آقطی سیاه در ایران و نواحی آذربایجان و همدان می روید. 
ترکیب های شیمیایی: پوست این درختچه و برگ آن دارای موادی مانند ساو بوسین، 
س��امبو نیگرین، کولین، س��یکوتین و مقدار کمی نیترات پتاس��یم می باش��د. گل های 
 آن الدری��ن و مقدار کمی اس��انس وجود دارد. میوه آقطی س��یاه دارای کریزان تمین، 

مواد قندی، اسانس، صمغ، اسید والزیانیک و اسید استیک می باشد. 
خاصیت های دارویی: آقطی سیاه از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است. پوست 

ثانوی )داخلی( ساقه و ریشه آن از نظر طبی مؤثرترین قسمت های این گیاه است. 
 در درمان روماتیسم و درد مفاصل مؤثر است. 

 ادرار آور است. 
 دم کرده برگ های خشک شده آن در رفع اسهال مؤثر است. 

 برای از بین بردن خارش بدن، پوس��ت س��اقه آن را در روغن بجوش��انید و سپس 
آن را صاف کرده و بگذارید س��رد ش��ود. این روغن را روی قسمت هایی که خارش 

دارد بزنید. 
 برای جوش خوردن استخوان و مداوای شکستگی استخوان، از دم کرده ریشه این 

درختچه استفاده کنید. 
 دم کرده گل های خش��ک ش��ده آقطی س��یاه درمان کننده گریپ، سرما خوردگی، 

بیماری های دستگاه تنفسی و نقرس می باشد. 
 سنگ کلیه را خارج می سازد. 

 شیر مادران شیرده را زیاد می کند. 
 در درمان بیماری های صرع مفید است. 

 جوش��انده گل های خشک ش��ده آقطی سیاه را به صورت کمپرس روی زخم های 
اگزما بگذارید اثر مطلوب خواهد داشت. 

 ب��رای از بین بردن ورم چش��م می توان چش��م را با جوش��انده گل ه��ای این گیاه 
شستشو داد. 

 جوشانده برگ این درخت آفت درختان و سبزی ها را از بین می برد. 
 اگر پوس��ت حس��اس دارید برای شس��تن صورت یا پاک کردن آرایش از دم کرده 

آقطی سیاه استفاده کنید. 
 برای شادابی پوست صورت و از بین بردن لکه ها و کک و مک می توان از ماسک 

زیر استفاده کرد: 
گل های خشک شده آقطی سیاه را دم کنید و مقداری پودر باقای خشک را در ظرفی 
بریزید. سپس دم کرده آقطی سیاه را روی آن ریخته و خمیری تهیه کنید. این خمیر  را 
به صورت ماسک روی صورت بگذارید و پس از یک ربع ساعت بشویید. این ماسک 

را هر روز روی پوست خود بگذارید تا صورت را جوان و شاداب کند.
طرز استفاده: 

ــانده: مقدار 60 گرم پوس��ت س��اقه، برگ و یا میوه این درختچه را در یک لیتر  جوش
آب ریخته و بگذارید آهس��ته بجوش��د تا حجم آن به نصف برسد. سپس آن را صاف 

کنید. 
ــیاه: مقدار 100 گرم گل خش��ک ش��ده ای��ن درختچه را در یک  دم کرده آقطی س
لیت��ر آب ج��وش ریخته و به مدت 10 دقیقه دم کنی��د. از این دم کرده می توانید برای 

شستشوی زخم ها استفاده کنید. 
ــیره یا آب میوه: میوه های رسیده آقطی سیاه را فشار داده تا شیره آن خارج شود.  ش

مقدار مصرف این شیره یک قاشق چایخوری مخلوط در یک لیوان آب می باشد. 
ضررها: اس��تفاده زیاد از آقطی سیاه ممکن است باعث تهوع و هم چنین ورم روده ها 
شود. آقطی سیاه سرد است و بنابراین افراد سرد مزاج به طور حتم باید آن را با عسل 

بخورند.

عرق كردن بيش از حد
 نیره ولدخانی

طی مطالعه های مختلف روش جلوگیری از عرق کردن بیش از حد در کف دس��ت ها، 
پیدا شد. با تزریق مقدار معینی سم بوتولینوم در هر کف دست، برای 4 تا 12 ماه عرق 
کردن کف دس��ت در این بیماران متوقف ش��د. قس��مت هایی از بدن که بیش��تر عرق 

می کنند زیر بغل و اطراف سینه هاهستند. 
اف��رادی که بیش از حد عرق می کنن��د، می توانند Drysol را به زیر بغل خود بمالند 
که در این صورت برای مدت یک هفته عرق نخواهند کرد. بسیاری از مواد ضد عرق 

حاوی آلومینیوم هستند. 
آلومینیوم س��ومین ماده ای است که در س��طح زمین به مقدار زیاد وجود دارد و بدون 
خطر اس��ت. دیده ش��د در مغز افرادی که به علت بیماری آلزایم��ر فوت کرده بودند، 
مقادی��ر زی��ادی آلومینیوم وجود دارد، ام��ا در مجموع بافت های آس��یب دیده دارای 
آلومینیوم باالیی هستند. پس افزایش آلومینیم در مغز این افراد به علت آسیب بافت ها 
بوده اس��ت نه علت ایجاد بیماری. بعضی افراد وقت��ی می خواهند در جمعی صحبت 

کنند، عصبی شده و به شدت عرق می کنند. 
خوردن قرص20 میلی گرمی inderal نیم س��اعت قبل از سخنرانی می تواند از عرق 
کردن ش��ما جلوگیری کند. هم چنین می توانید از وس��یله ای بنام Drionic استفاده 
کنید که این وس��یله دارای یک صفحه کاغذی مرطوب مخصوص است که می توانید 
ک��ف دس��ت یا پای خود را به روی آن بمالید ی��ا آن را به زیر بغل خود بمالید که تا 6 

هفته از عرق کردن شما جلوگیری می کند.
Scopolamine نی��ز می توان��د از ع��رق ک��ردن جلوگی��ری کن��د، ول��ی می تواند 
باعث س��رگیجه ش��ود، بنابراین بایس��تی به مقدار خیلی کم مصرف ش��ود. قرص 15 
میل��ی گرم��ی Propanthelin نیز برای چند س��اعت مانع از عرق کردن می ش��ود 
ول��ی آن نیز می تواند باعث س��رگیجه ش��ود. عرق ک��ردن بیش از ح��د می تواند به 
 دلی��ل عفونت، اس��ترس و کاه��ش هورمون های جنس��ی یا اینکه مس��أله ای طبیعی 

باشد.
وقت��ی دمای بدن ش��ما ب��اال می رود، جری��ان خون گرم به مغز ش��ما رفت��ه و باعث 
می ش��ود خون بیشتری به سمت پوست ش��ما جریان یافته و عرق کنید. وقتی ورزش 
می کنید یا اگر عفونتی داش��ته باش��ید، دمای بدن شما به طور طبیعی افزایش می یابد. 
ام��ا اگر مقدار هورمون ه��ای بدنتان کاهش پیدا کند، ب��دون افزایش دمای بدن، عرق 
خواهی��د ک��رد. به ف��رض هورمون اس��تروژن در خانم های یائس��ه به مق��دار زیادی 
 کاهش می یابد و باعث عرق کردن آنها می ش��ود که ب��ه اصطاح آن را »گرگرفتگی« 

می گویند. 
در م��ردان نیز همین مکانیس��م عم��ل وجود دارد بدین صورت ک��ه وقتی برای درمان 
س��رطان پروستات، هورمون های جنسی را در بدنشان کاهش می دهند، باعث افزایش 

عرق کردن آنها می شود.                 

آقطی سیاه ) انگور کولی (
Sambucus nigra :نام علمی

نسخه گیاهي

سيگاري ها، بيماري هاي پوستي و زخم در انگشتان پا را جدي بگيرند!

تغییرهای پوس��تی در بزرگس��االن بس��تگی به وراثت و عوامل محیطی 
دارد، ضایعات مختلفی در این سن در پوست دیده می شوند مانند بروز 
غده های چربی که به علت ش��اخی شدن بافت چربی است، پیدا شدن 
آکنه های شاخی و منگوله های پوستی ممکن است به تنهایی یا به طور 

مشترک ظاهر شوند. 
بعض��ی از تغییرهای پوس��تی مانند پیدا ش��دن لکه ه��ای قهوه ای که 
در بزرگس��االن اتف��اق می افتد موقتی و زودگذر اس��ت ک��ه به علت 
ب��ارداری و خوردن قرص های ضد بارداری، یا در اثر اش��کال و تغییر 
 در ترش��ح هورمون هاس��ت که در س��اختار پوس��ت، تغییرهایی ایجاد 

می کنند. 
ای��ن لکه ها بع��د از زایم��ان، با قطع قرص ه��ای ضد ب��ارداری و یا 
درمان اختال ترش��ح هورمون ها ناپدید می شوند. در این سن کم کم 
نشانه های چروکیدگی پوست خودنمایی می کند، بعضی از مشخصات 
مردانه در زن ها بروز می کند مانند پیدا شدن موهای بلند و پراکنده در 
ناحی��ه چانه و زیر چانه، هم چنین بروز میخچه در انگش��تان پا در این 

سن بیشتر به چشم می خورد. 
برای پیشگیری از این عوارض پوستی توجه به رعایت اصول بهداشتی 
اهمی��ت خاص��ی دارد. مانند اس��تحمام روزانه، توجه ب��ه رژیم غذایی 

صحیح و مناسب سن، 
پوش��یدن  از  اجتناب 
لباس های��ی با الیاف 
مصنوعی، پیش��گیری 
جسمی  خس��تگی  از 
پرداختن  روح��ی،  و 
تفریح  و  ورزش  ب��ه 
در هوای پاک و دور 
شهر  آلودگی های  از 
و دوری از پوش��یدن 
کفش ه��ای تن��گ و 

نوک باریک. 
باید  بزرگس��ال  افراد 

در هن��گام حمام کردن، پوس��ت بدن خود را مورد بررس��ی قرار دهند 
و اگر تغییر غیر طبیعی در آن مش��اهده کردند هر چه زودتر با پزش��ک 

مشورت کنند تا از بروز هر اتفاق ناگواری پیشگیری شود. 
عمده ترین صدمه های پوس��تی که از س��ن جوانی تا بزرگسالی ممکن 
اس��ت بروز کند، التهاب پوست به علت مصرف مواد آرایشی است که 
یکی از رایج ترین آنها التهاب لب ها اس��ت؛ مواد رنگی روژلب دارای 
آئوزین اس��ت که لب ها را نس��بت به نور خورشید حساس کرده و در 

نتیجه متورم و ملتهب می کند. 
بنابراین بهتر است خانم ها از به کار بردن مواد آرایشی خودداری کرده 

و یا قبل از به کار بردن، از یک کرم محافظ استفاده کنند.

شوره سر طبيعی است؟
سعید کریمی

ش��وره سر یا س��بوره، عارضه ای اس��ت که در آن پوس��ته های سفید یا 
خاکس��تری کوچک در یک قس��مت یا تمام س��ر دیده  می  ش��وند و به 
 حدی در افراد ش��ایع اس��ت که برخی متخصص��ان آن را امری طبیعی 

می دانند. 
شوره سر به طور کلی در مردان نسبت به زنان شایع تر است و بروز آن 

هنگام بلوغ بیشتر دیده می شود. 
دکت��ر زه��ره افتخ��ار جواه��ری، متخصص پوس��ت و م��و در گفتگو 
ب��ا جام ج��م در ای��ن ب��اره می گوی��د: در ای��ن عارض��ه موقع ش��انه 
ک��ردن موهای س��ر، دانه ه��ای ریز س��فید رنگی روی ش��انه می ریزند 
 و اگ��ر ب��ه کف س��ر و موه��ا نگاه کنی��م، ای��ن ذره های س��فید قابل 

مشاهده اند. 
نق��اط دیگ��ری از ب��دن، غی��ر از س��ر، ب��ا ش��یوع کمت��ری می توانند 
مبتا به ش��وره ش��وند، اما به طور کل��ی، موهای تمیز، س��الم و دارای 
 تعادل اس��یدی، اگر خوب نگهداری ش��وند دچار مش��کل ش��وره سر 

نمی شوند. 
هر چند وجود چند تکه پوس��ته سفید رنگ البه الی موها، امری طبیعی 
است، اما هنگامی که میزان این پوسته ها زیاد شود، بایستی به عنوان یک 

بیماری با آن برخورد کرد.
ــوره سر: به طور معمول شوره س��ر به دو نوع خشک و چرب  انواع ش
تقسیم می شود. ش��وره خشک به صورت پوسته های سفید رنگ نرم به 
نظر می آید و در آن، کف س��ر دچار خارش زیادی می ش��ود، اما شوره 
چرب به صورت پوس��ته های چسبناک و زرد رنگ به نظر می آید و در 
آن پوست سر بوی بدی می دهد و بیشتر در موهای نوجوانان و جوانانی 

که پوست سرشان چرب است، دیده می شود.
علت بیماری: این عارضه نیز در هوای سرد به دلیل پایین بودن رطوبت 
محیط زندگی و کاهش نور خورشید، شدت می یابد و با توجه به این که 
علت های مس��بب بیماری همیشه برقرار هس��تند، ممکن است تا پایان 

عمر ادامه پیدا کند. 
ثابت شده که این بیماری تا حدی وابسته به وجود نوعی قارچ در پوست 
سر است، اما اس��ترس و خستگی، برنامه غذایی ناسالم و کمبود برخی 
ریزمغذی ها در ب��دن همانند روی، اختال های هورمونی، عفونت های 

ناش��ی از برخ��ی بیماری ها، 
آس��یب ها و زخم ه��ای وارد 
ش��ده به پوس��ت کف سر و 
اس��تفاده زیاد یا نادرس��ت از 
محص��والت آرایش��ی نیز از 
علت ه��ای عم��ده در ایجاد 

شوره سر هستند.
ــامپو: وقتی اسم شوره سر  ش
به می��ان می آید، این س��ئوال 
مط��رح می ش��ود که ب��ا چه 
شامپویی می توان به جنگ آن 

رفت. برای  درمان موردهای خفیف این عارضه، ش��امپوهای  ضد شوره  
از جمله س��لنیوم سولفاید و انواع ش��امپوهای پلی  تار مفید هستند. در 
ش��وره شدید سر )با پوس��ته ریزی و دلمه( می توان از اسید سالیسیلیک 

نیز در کرم ها با تجویز پزشک استفاده کرد.
ــگیری: ف��رد مبتا به ای��ن عارضه باید س��عی کن��د از برخورد با  پیش
محیط  ه��ای پراس��ترس و تنش زا دوری کند. تا آنجا که ممکن اس��ت 
باید از خاریدن پوست سر پرهیز کرد، زیرا این کار باعث ایجاد عفونت  
می ش��ود.  برس زدن مرتب موها در درمان ش��وره س��ر اهمیت زیادی 
دارد، زیرا س��بب می ش��ود که جریان خون در پوست سر سریع تر شده 
و س��لول های پوست تغذیه ش��وند. برس و شانه بیمار بایستی نرم و از 
جنس طبیعی باشد و سایر افراد خانواده به هیچوجه نباید از آن استفاده 
کنن��د. فرد مبت��ا باید رژیم غذای��ی خود را اصاح کن��د و از خوردن 
چربی های حیوانی، مصرف بیش از حد ش��یرینی ها، ش��کات،   آجیل، 

 غذاهای سرخ شده و پر ادویه پرهیز کند. 
هم چنین خوردن س��بزی ها، میوه ها و غذاهایی که حاوی ویتامین های 

A، E، B و پروتئین هستند نیز توصیه  می شود. 
             

 ضربان
بهداشت پوست بزرگساالن

از تمام گروه های غذايی بخوريد
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برآورد )ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

22/000/000623/694/348جاريتوسعه شبکه فاضالب منطقه دو اصفهان 89-3-344

توسعه شبکه فاضالب منطقه سه 89-3-345
21/000/000416/201/604جارياصفهان

پرسازي لوله هاي فاضالب خارج از مدار 89-3-346
9/000/000173/550/000جاريبهره برداري شهر اصفهان

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 12 ظهر مورخ 89/9/13
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه:  ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/9/14

WWW.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتي 
 شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذیل را از طریق مناقصه عمومي 
با فهرست بهاي سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزي به پیمانکار داراي رتبه بندي و 

واجد صالحیت واگذار نماید.

مناقصه لوله گذاري فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي با 
فهرست بهاي سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزي به پیمانکار داراي رتبه بندي و واجد 

صالحیت واگذار نماید.

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 12/30 مورخ 89/9/13
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه:  از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/9/14

WWW.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتي 
 شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصه آب و احداث مخزن

برآورد )ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

احداث مخزن و شیرخانه ده هزار 89-3-347
18/000/0003/564/784/470عمرانيمترمکعبي مسکن مهر فوالدشهر

طرح جابجایي لوله هاي آب زیرگذر شهید 89-3-348
42/000/000830/287/354جاريالوي در محدوده منطقه دو اصفهان

مجید بصیرت: 

مقابل پرسپولیس 
بنگر و ابراهیمي را 
نداریم

منصور ابراهیم زاده: 

جام قهرماني را در 
عربستان گرفتیم

هادی جعفری: 

نمی دانم چرا 
قلعه نوعی مرا در 
ترکیب قرار نمی داد

 سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان وضعیت این تیم را 
مطلوب دانست و گفت: تمرین های تیم زیر نظر کادر فنی 
صبح و بعدازظهر انجام می ش��ود. مجید بصیرت ادامه داد: روز 
هش��تم آذرم��اه در هفته ش��انزدهم لیگ برتر فوتبال کش��ور با 

پرسپولیس بازی داریم. 
محسن بنگر و امید ابراهیمی را در این مسابقه به علت سه اخطاره 
بودن در اختیار نداری��م. وی در مورد لغو بازی های این تیم در 
هفته های س��یزدهم و چهاردهم اظهار داشت: بازیکنان کلیدی 
تیم ما در تیم ملی امید و بزرگس��االن کشورمان حضور دارند و 
اگر بازی های ما لغو نمی ش��د مدافعان خود را همراه نداشتیم و 
این کار ما را دشوار خواهد کرد. در حال حاضر تمرین های تیم 
بدون ملی پوشان مشکل هایی را ایجاد کرده اما باشگاه در مرحله 
نخست منافع تیم ملی را در نظر می گیرد. وی اضافه کرد: اردوی 
ی��ک هفته ای در امارات برگزار و دو دیدار تدارکاتی با االهلی و 
النص��ر امارات انجام دادیم که بازی نخس��ت را با پیروزی 4 بر 
2 پش��ت سر گذاش��تیم و در مسابقه دوم به تساوی یک بر یک 

رضایت دادیم.

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن در این مراس��م با ابراز 
خوش��حالی گفت: خوش��حالم جایی آمدیم )گلس��تان 
 ش��هدا( که قهرمان��ان آن جوانان��ی بودند که س��االر آنها امام 
حس��ین )ع( است. ما سعی کردیم نشان دهیم برای سرافرازی 
کش��ورمان به میدان می رویم. منصور ابراهیم زاده ادامه داد: ما 
ج��ام قهرمان��ی را وقت��ی به دس��ت آوردیم که اله��ال را در 

عربستان شکست دادیم. 
باید به بازیکنانم دست مریزاد گفت که مدافع عنوان قهرمانی،  
نایب قهرمان س��ال گذش��ته را از پیش روی برداش��تند و آنها 
اگر حمایت ش��وند می توانند به پیروزی ها و موفقیت ها ادامه 
دهن��د. وی افزود: س��عی می کنیم قهرمان لیگ برتر ش��ویم و 
مطمئن باشید امسال شرایط خوبی را خواهیم داشت و تیم ما 
چون ثبات مدیریت، بازیکنان همدل،  هواداران باتعصب دارند 
می توانند این راه را ادامه دهند. ابراهیم زاده اضافه کرد: اگر ما 
تیم دوم اصفهان هس��تیم س��پاهان را با خود به آسیا بردیم اگر 
تیم دوم هستیم نایب قهرمان آسیا شدیم و من خیلی خوشحال 

هستم.

بازیک��ن س��ابق تی��م س��پاهان ترجی��ح داد ب��ه ج��ای 
نیمکت نشینی و سکونشینی در سپاهان به تیم دسته یکی 
ف��والد نطنز بیای��د و در این تیم به میدان رود. هادی جعفری با 
اش��اره به شرایطش در فصل گذش��ته با تیم سپاهان گفت: در 
س��پاهان به من بازی نمی رس��ید و زمانی که شرایط این تیم را 
دیدم تصمیم گرفتم که به تیم حس��ین چرخابی بپیوندم؛ با کار 
چرخابی آش��نا بودم و ترجیح دادم که به تیم این مربی بپیوندم؛ 
نمی دانم دلیل اس��تفاده نشدنم در ترکیب تیم چه بود و به نظر 
من باید دلیل این مسأله را از خود قلعه  نوعی بپرسید. وی افزود: 
در ای��ن تیم به من بازی می رس��د و می دانم اگر در ترکیب تیم 
قرار نگیرم، جای��م را به بچه های بومی اصفهان داده ام و از این 
مس��أله ناراحت نمی ش��وم. وی پیرامون بازی مقابل ملوان بیان 
داشت: برای برد به انزلی می رویم و اگرچه مقابل این تیم لیگ 
برتری بازی س��ختی برگزاری می کنیم اما با خوب بازی کردن، 
3 امتی��از را ازآن خود می کنیم؛ در این بازی دو تیم تنها به فکر 
فوتبال هستند و همچون بازی با نفت تهران از همه توان خود 

استفاده می کنیم.

گفتگوخبرها

پیروزی شاگردان 
علیرضاحبیبی و ماجک بر کویت

اعالم اسامي برترین هاي سال فوتبال آسیا:
مجیدي، طالبي، طاهري، شمسایي، 
مظفر و فدراسیون فوتبال ایران

هشتمین مدال طالي کاروان ایران 
توسط  بهداد سلیمي

تیم روئینگ دختران ایران به مدال 
برنز رسید 

  اسامی نامزدهای برترین های فوتبال آسیا در سال 2010 در بخش های 
مختلف اعام ش��د. کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی پنج نامزد نهایی 
بهترین بازیکن سال 2010 آسیا را اعام کرد و نام 2 بازیکن ایرانی در این 
فهرست به چشم می خورد. ساشا اوگننوفسکی کاپیتان تیم سئونگنام ایلهوا 
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا در فهرست پنج نامزد نهایی در کنار فرشید طالبی 
مدافع ذوب آهن، نایب قهرمان آس��یا، فرهاد مجیدی مهاجم استقال، بدر 
الموتوا گل زن القادسیه کویت و حسین سلمان بازیکن کلیدی بحرین قرار 
گرفته است. بنابر مقررات، نام کسانی که نتوانسته اند در مراسم اهدا جوایز 
حاضر باشند، از فهرست بهترین بازیکنان خارج شده است. نام برنده عنوان 
بهترین بازیکن س��ال آسیا چهارشنبه 24 نوامبر 2010 )3 آذر( در هتل سان 

وی کواالالمپور اعام خواهد شد.

  دو نماین��ده ایران در دس��ته 105+ کیلوگرم مس��ابقات وزنه برداري 
بازي هاي آسیایي 2010 گوانگجو، توانستند مدال طا و برنز این وزن 
را به خود اختصاص دهند. مس��ابقات وزنه برداري دس��ته 105+ کیلوگرم 
بازي هاي آسیایي گوانگجو در بخش مردان، دیروز در سالن دانگوان برگزار 
شد که در پایان بهداد سلیمي و سجاد انوشیرواني به ترتیب عناوین اول و 
س��وم را به دس��ت آوردند و مدال طا و برنز را بر گردن آویختند. به این 

ترتیب هشتمین مدال طاي کاروان ایران توسط سلیمي به دست آمد. 

 دختران قایقران ایران به مدال برنز روئینگ چهار نفره س��بک وزن 
 بازی ه��ای آس��یایی رس��یدند.   تی��م بان��وان ای��ران متش��کل از
 حمیرا برزگر، س��ولماز عباسی، مریم سعیدی و نسیم بن یعقوب با ارائه 

نمایشی خوب به مدال برنز بازی های آسیایی رسیدند. 
در این رشته نمایندگان چین اول شدند و ویتنامی ها مدال نقره را به خود 

اختصاص دادند. 
ملی پوش��ان ایران در حالی به این مدال رسیدند که توانستند حد نصاب 
6 دقیقه و 8 ثانیه و 45 صدم ثانیه را به دس��ت بیاورند. در روئینگ چهار 
 نفره س��بک وزن بان��وان تیم های هند، هنگ کن��گ و تایلند هم حضور 

داشتند.

تی��م مل��ی هندبال ایران ک��ه از وجود یک مربی و هش��ت بازیکن 
سپاهانی سود می برد در آخرین مسابقه خود در دور مقدماتی برابر 
 کوی��ت ب��ه برت��ری رس��ید و راه��ی دور دوم بازی ه��ای آس��یایی 

شد.  
ملی پوش��ان هندبال ایران که روز گذش��ته برای رس��یدن به دور دوم در 
دیداری حساس برابر کویت قرار گرفته بودند موفق شدند حریف خود را 

شکست داده و راهی مرحله نیمه نهایی شوند. 
ملی پوشان ایران که در دور مقدماتی تنها بازی برابر کره جنوبی را با اختاف 
2 گل واگذار کرده بودند در این مسابقه توانستند با نتیجه 32 بر 27 کویت 
را شکست داده و در جمع 4 تیم برتر قرار بگیرند. نیمه نخست این مسابقه 

با نتیجه 16 بر 11 به سود ایران خاتمه پیدا کرد. 

ورزش

زاینده رود
تمرینات تیم والیبال راه و ترابری استان اصفهان از 
13 آبان ماه س��الجاری آغاز شد ومحمدصادق پشنگ به 
عنوان س��رمربی تیم والیبال راه و ترابری استان کار خود 

را از 15 آبانماه با این تیم آغاز کرد. 
محم��د صادق پش��نگ با اش��اره به اینک��ه حداقل یک 
نیم فصل الزم اس��ت ت��ا تیم به هماهنگی الزم برس��د 
بی��ان داش��ت: این تیم چ��ون دوره بدنس��ازی و تمرین 
مناس��ب نداش��ته کارش مشکل تر اس��ت. با بیان اینکه 
نم��ی ت��وان گی��م به گی��م بازیه��ا را تحلیل ک��رد تا به 
 نتیجه پیش��رفت یا پس��رفت رس��ید اما تیم فعلی دارای 
 مشکل هاي تکنیکی است که به گذشت زمان برای رفع آن 

نیازمندیم.  
وی با اظهار نارضایتی از نوع داوری ها گفت: داوری در 
دو بازی گذش��ته و به خصوص زمانی که میهمان ش��هر 
س��منان بودیم بس��یار مغرضانه و به نفع تیم حریف بود 
به طوری که حتی تماش��اچیان هم به این مس��أله اذعان 
داش��تند.  س��رمربی تیم والیبال راه و ترابری اصفهان در 
خصوص نقاط ضعف و قوت تیمش گفت: اگر ضعفی 
 هم هس��ت به دلیل بی تمرینی و بی تجربگی اس��ت و 
با همین ترکیب بازیکن��ان ادامه می دهیم. این در حالی 
 است که اگر باشگاه موافقت کرد نفراتی را جذب خواهیم 

کرد. 
وی پیرام��ون آینده تیم راه و ترابری والیبال اس��تان  در 
لیگ نیز اظهار داشت: اصفهان مهد والیبال است اما چند 
سالی است که در غربت اسف باری به سر می برد و امید 
اس��ت این تیم چراغی را در شهر روشن کرده و دوباره 

شکوفایی والیبال را شاهد باشیم.

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن در مراس��م اس��تقبال تیم 
فوتبال این باش��گاه اظهار داش��ت: حرف ب��رای گفتن 
زیاد اس��ت عادت ندارم صحبت های کلیشه ای بزنم من 
حرف های خود را به زبان می آورم. به طور معمول زمانی 
یک افتخاری به دست می آید عالم عالم دوست می شوند. 
وقتی ب��ه ذوب آهن آمدم به قول مطبوعاتی ها گفتند که 
من پ��در ذوب آهن را درمی آورم ولی س��ه چهار روزه 
خیلی قابل احترام شدم باز هم خدا را شاکرم. اصغردلیلی 
افزود: بیرون از کش��ور قابل احترام ت��ر بودیم، بن همام 
رئیس کنفدراس��یون فوتبال آسیا در ضیافتی که ژاپنی ها 
ترتیب داده بودند حاضر ش��د. ژاپنی ها که س��مبل نظم 
و انضباط هس��تند از نظم و انضب��اط تیم ما به نیکی یاد 
کردن��د. همین که ژاپنی ه��ا و کره ای ها از م��ا تعریف و 
تمجید کنند کافی است و از این بابت خوشحالم. دلیلی 
گفت: به عنوان جوان ترین مدیرعامل ورزشی آسیا نظم 
و انضب��اط را در دس��تور کار ق��رار و افراد متخصص را 
سرکار آوردم و با نجابت فوتبال ورزشی، یک مجموعه 
را تا باالترین س��طح قاره کهن پی��ش بردم و این تجربه 
خوبی برایم بود ما نماینده ش��ما در آس��یا بودیم و تک 
تک بازیکنان از جان و دل بازی کردند. بیاییم دلخوری ها 
را کنار بگذاریم،دوس��تان بدون حاشیه بودن خداوکیلی 
خیلی سخت است. مشکل هایی بود اما ما صورت خود 

را با سیلی سرخ می کردیم.

جنجال افکني هنر نیست

با نمك زدن به حاشيه از شيریني نایب قهرماني کم نکنيد
نجمه کرمی

طی س��ال های اخیر و بواسطه مقام ها و 
افتخارات کسب شده توسط دو تیم فوتبال 
ذوب آهن و سپاهان،فوتبال اصفهان بعد از 
س��الها انتظار، خود را به عنوان یک قطب 

درفوتبال ایران و آسیا معرفی کرد.
امکان��ات، تجهی��زات، بودجه و سیس��تم 
مدیریتی دو باش��گاه مذک��ور در موفقیت 
تیم های فوتبال انکار ناپذیر بود اما همین 
که ای��ن دو برخاف همه کارش��کنی ها 
فوتب��ال ای��ران را از چنگال س��رخابی ها 
نجات داد به ق��دری مهم و تاثیرگذار بود 
که شاید نیاز توجه بیشتر به تیم های فوق 
بیش از هر زمان دیگری احساس می شد.

موفقیت تیم س��پاهان در لی��گ 82-81و 
کس��ب عنوان قهرمان ج��ام خلیج فارس 
نوی��د آن را می داد که ب��ه زودی این تیم 
با بازیکنان بومی خ��ود و در ادامه فوتبال 
اصفه��ان بتواند در صنعت فوتب��ال ایران 

جایی برای خود باز کند...
قهرمانی تیم ذوب آهن در جام حذفی در 
همان س��ال این احتمال را قوت بخشید و 
همگان از ای��ن دو تیم به عنوان دو پدیده 
درفوتبال یاد می کردند و پیش بینی می شد 
به زودی این دو به رقبای سرسختی برای 
س��ایر حریفان ب��ه ویژه س��رخابی های 
پایتخت تبدیل شوند. از همان زمان توجه 
به اهداف بزرگ و حضور قدرتمندانه در 

آسیا و کسب عناوین مهم داخلی دردستور 
کار ه��ر دو تیم اصفهان��ی قرار گرفت که 
نتیج��ه آن تکرار قهرمانی در لیگ و هفت 
دوره حض��ور م��داوم در لی��گ قهرمانان 
آسیا  و حضور در جام باشگاه های جهان 
برای سپاهان و قهرمانی دوباره ذوب آهن 
در ج��ام حذفی و کس��ب دو عنوان نایب 
قهرمان��ی در لی��گ،  ره آورد ای��ن اراده و 

همت فوتبالیست های اصفهانی شد.
در این می��ان افراد و یا باش��گاه هایی که 
موفقی��ت این دو باش��گاه صنعتی ایران را 
مرهون رانت های دولتی می دانستند ازهر 
حربه و مصاحبه جنجالی و هر راهی برای 
کوچک ش��مردن افتخارات ای��ن دو تیم 
کوتاهی نکردند و هوش��یاری و مدیریت 
حاش��یه از س��وی مدیری��ت دو باش��گاه 

مسأله ای حائز اهمیت و تاثیرگذار بود.
و اما...

این ه��ا را گفتیم که بگویی��م مدیران دو 
باش��گاه موف��ق و پرطرف��دار اصفهان��ی 
نبای��د با بی احتیاط��ی و تصمیم گیری و 
مصاحبه ه��ای احساس��ی خود حاش��یه 
امنیت تیم های خود را تحت الشعاع قرار 
دهند! اطاعیه اخیر باشگاه سپاهان که در 
راس��تای حمایت و تبریک به تیم فوتبال 
 باش��گاه ذوب آهن ص��ادر گردید نباید با 
جبهه گیری و مصاحبه احساسی مدیرعامل 
باشگاه پرافتخار ذوب آهن مواجه می شد 
و  دربعض��ي ناکام��ی ها تیم س��پاهان در 

چهارس��ال اخیر برابر تی��م ذوب آهن را 
دلیل��ی ب��رای محکوم ک��ردن جمله ها و 
اصطاح های اس��تفاده ش��ده در اطاعیه 
باش��گاه س��پاهان بدانند و یا چون باشگاه 
س��پاهان به واس��طه عدم برخورداری از 
ورزش��گاه اختصاصی الج��رم مجبور به 
برگزاری رقابت های خود در ورزش��گاه 
فوالدشهر اس��ت محکوم ش��ود و دلیلی 
برای غلط بودن ادعای س��پاهانی ها باشد 
ضم��ن آنکه این حرکت س��پاهانی ها در 
ن��وع خود قابل تأمل اس��ت و بهتر بود از 
روی احساس اقدام به صدور اطاعیه ای 
به این ش��کل نمی نمودن��د. برهیچ کس 
پوشیده نیس��ت که تیم فوتبال سپاهان به 
دلیل کسب عناوین مختلف در جام خلیج 
فارس، جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا و 
جام باش��گاه های جهان از پرافتخارترین 
تیم های لیگ ایران است اما بازهم معتقدیم 
نبای��د به صراحت و از طریق بیانیه به این 
موضوع پرداخته وقضاوت این ارزیابی به  
هواداران و حامیان فوتبال محول می شد. 
اصغر دلیلی چنانچه زمزمه های رفتن خود 
از باش��گاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن را 
شنیده است و کم کم خود را برای عزیمت 
از این باشگاه آماده می کند نباید با نوعی 
به اصطاح خود شفاف سازی و یا تحقیر 
افتخارات تیم رقیب و باشگاه همشهری، 
خ��ود را بیش از گذش��ته مط��رح نماید. 
باشگاه ذوب آهن و مدیران روی کار آمده 

در این باش��گاه به قدری بزرگ هستند که 
نیازی به این مصاحبه های جنجالی نیست 
و مخاطب��ان و هواداران نیز داناتر از آنند که 
به ی��ک بیانیه و اطاعیه تح��ت تأثیر قرار 
گیرندو با اطمینان در جریان رقابتهای لیگ با 
شعارهای دندان شکن یکدیگر ضمن ایجاد 
جذابیت و روحیه رقابت میان هواداران دو 

تیم از خجالت هم در می آیند.
ضمن آنکه به نظر می رس��د خبرنگاری 
ک��ه در نبود دلیلی در اصفهان از این بیانیه 
برای ایجاد جنجال و حاش��یه افکنی میان 
دوباش��گاه مطرح اصفهانی استفاده کرده 
اس��ت متوج��ه نش��ده که همان کس��انی 
 که س��عی کرده س��وژه های نابی را برای 
برنامه های شان تدارک ببیند منتظر و تشنه 
یک چنین اتفاق هایی هستند تا که فردای 
این جری��ان در روزنامه ه��ا و برنامه های 
تلویزیونی خود این چنین اذعان کنند که »دو 
تیمی که سرو ته هوادارانشان را بزنی به ده 
هزار نفر هم نمی رسد برسر عنوان تیم اول 

و دوم شهرشان به جان هم افتادند...!!!!«
در واقع انصاف است که به جای پرداختن 
به عظمت کار سبزپوش��ان ذوب آهن در 
آس��یا که با درخش��ش خود کم کاری ها 
و ضعف های همان تی��م هایی که آقایان 
سنگشان را به سینه می زنند پوشش داد،از 
ش��یرینی ای��ن افتخار کم و ب��ه نمک این 
حاش��یه ها که تیشه به ریش��ه این ورزش 

می زند بیافزائیم؟آیا انصاف است؟!

تاتامي

محمدصادق پشنگ: 
داوری ها مغرضانه است

اصغر دلیلي: 
صورت خود را با سیلي 

سرخ کردیم زاینده رود
مراس��م بدرقه تیم کاراته سپاهان 
اصفهان به منظور حضور در نخس��تین 
دوره مس��ابقات جام باشگاه های جهان 
که در استامبول ترکیه برگزار می شود در 
سالن اجتماعات هتل کوثر برگزار گردید.   
در این مراس��م که تمامی خانواده کاراته 
س��پاهان حضور داش��تند،  از تک تک 
بازیکنان این تیم به دلیل درخش��ش در 
مس��ابقات  داخلی و بین المللی، تقدیر 
به عم��ل آمد. غامحس��ین حس��ینی، 
رئیس هیأت مدیره باش��گاه سپاهان نیز 
مهمان ویژه این مراس��م ب��ود.  محمد 
رضا س��اکت، مدیر عامل باشگاه فوالد 
مبارکه  س��پاهان در ابتدای این جلسه با 
بیان اینکه با برگزای مسابقات جهانی در 
رده باشگاهی ورزش کاراته از بن بست 
اینگونه رقابت ها خارج ش��ده اس��ت، 
اظهار داشت: بسیار خرسندیم که شاهد 
برگزاری  نخستین دوره مسابقات  جام 
باشگاه های جهان هس��تیم. فدراسیون 
جهان��ی کاراته با توجه وی��ژه ای که به 
رده باشگاهی در سطح جهان پیدا کرده، 
زمینه رشد و تعالی هرچه بیشتر این رشته 
را در س��طح جهانی فراهم آورده است. 

وی افزود: تمام تاش��مان ب��ر این بوده 
که تیم کاراته س��پاهان را به بهترین نحو 
ممکن آماده حض��ور در این رقابت ها 
کنیم. با تاش های قابل ماحظه استاد 
ناظریان و کاظمی، اکنون بستری فراهم 
ش��ده که تک ت��ک س��تاره های کاراته  
فوالد مبارکه س��پاهان با انگیزه ای مثال 
زدنی در این مس��ابقه ها  ظاهر خواهند 
شد.  مدیر عامل باشگاه  سپاهان با اشاره 
ب��ه اعزام تعدادی بازیک��ن جوان به این 
بازی ه��ا، تصریح کرد: ب��ه همراه کادر 
فنی تیم تصمیم گرفتیم در کنار بازیکنان 
ملی پوش و با تجربه س��پاهان، تعدادی 
کاراته کا جوان را نیز به ترکیه اعزام کنیم 
تا بتوانند ضمن حضور  در مس��ابقات  
حساس بین المللی تجربه الزم را نیز برای 
رقابت های حساس دیگر بدست آورند. 
خطاب ب��ه بازیکنان جوان می گویم که 
فرصت حضور در کنار بازیکنان با تجربه 
و بزرگ را غنیمت بشمارند و از این سفر 
نهایت بهره را ببرند. ساکت خاطر نشان 

کرد: از تیم کاراته فوالد مبارکه س��پاهان 
به عنوان قهرمان چهار سال متوالی سوپر 
لیگ کاراته ایران انتظار داریم با دس��ت 
پر به اصفهان باز گ��ردد، بازیکنان  باید 
نهای��ت تاش خود را در مس��ابقات به 
نمای��ش بگذارند. بس��یاری از بازیکنان 
در قال��ب تیم ملی نی��ز در رقابت های 
بین المللی حضور داش��ته اند، اما اکنون 
یک رس��الت باشگاهی را برعهده دارید 
و باید کمک کنید تا در این شروع موفق 
ظاهر ش��وید.  در حاشیه این مراسم، از 
خانواده مرحوم علی شاطرزاده، قهرمان 
اسبق آسیا و جهان و سرمربی پیشین تیم 
کاراته سپاهان تجلیل شد که جو حاکم 
بر مراس��م تاحدود زی��ادی تحت تأثیر 
این موضوع ق��رار گرفت. به طوری که 
حتی اس��تاد حبیب ا... ناظریان با بغضی 
 که در گلو داشت برای حاضران صحبت 

کرد.
 تجلیل از حامد زیکساری طایی پوش 
تیم ملی که در مسابقات جهانی صربستان 

به مقام نایب قهرمانی دست یافت، تجلیل 
از بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی تیم 
کاراته و برگ��زاری برنامه های مفرح از 
دیگر قسمت های این شب بیادماندنی 
ب��ود. حض��ور قدرتمندانه تی��م کاراته 
سپاهان در مس��ابقات جام باشگاه های 
جهان می تواند به نوع��ی ناکامی های 
تیم ملی کاراته ایران در مسابقات جهانی 
صربس��تان را تا حد زیادی جبران نماید 
هر چند به گفته مس��ئوالن فدراس��یون 
دالی��ل ناکام��ی تیم ملی در مس��ابقات 
جهانی بعد از مسابقات آسیایی گوانگجو 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
 تیم مل��ی کارات��ه ایران به واس��طه کج 
سلیقه گی ها و بی برنامگی های یکسری 
مس��ئوالن نتوانس��تند از عناوین گذشته 
خود در رقابت های جهانی صربس��تان 
دف��اع کنن��د و با تک م��دال نقره حامد 
زیکس��اری تنها از رده 21 جهان به رده 
شانزدهم صعود کرد. این در حالی است 
که تیم ایران در س��ال 2006 با دو طا و 
دو برنز پنجم جهان شد اما در ادامه و در 
سال های آتی مشکل هاي فنی و روحی 
روانی زمینه را برای ناکامی های متوالی 

تیم ملی کاراته ایران فراهم آورد.

کاراته باشگاهی از بن بست خارج شد

چشم اميد جامعه كاراته به سپاهانی هاست
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پیامبر اکرم)ص(:
ایمان عبارت است از 
شناخت قلبي، گفتار زباني 
و کردار با اعضا 
و جوارح.

هفتمین دوره جای��زه ملی کیفیت ایران روز 
سه ش��نبه 89/8/18 با حضور وزیر صنایع و 
معادن، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران و جمعی از مدیران و مسئوالن 
ش��رکت های صنعت��ی، تولی��دی و خدماتی 
کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا 
و س��یمای جمهوری اس��امی ایران برگزار 
گردید و از ش��رکت هایی که موفق به کسب 
امتی��ازات الزم از جای��زه ملی کیفیت ش��ده 
بودند ب��ا اهداء لوح تقدی��ر تجلیل به عمل 

آمد.
در ای��ن همای��ش ش��رکت ف��والد مبارک��ه 
اصفه��ان در بخ��ش محص��والت فل��زی با 
ارائ��ه محصوالت گالوانی��زه به روش غوطه 
وری داغ موفق گردید با کس��ب 446 امتیاز 
باالترین امتیاز این دوره از جایزه را دریافت 
نماید و به عنوان تنها شرکت صنعتی تولیدی 
موفق به دریافت لوح تقدیر اش��تهار کیفیت 
دو س��تاره گردی��د و ل��وح مربوطه توس��ط 

وزیر صنایع و معادن به دکتر محمد مس��عود 
س��میعی نژاد مدیرعامل فوالد مبارکه اهداء 
گردید. گفتنی است؛ در این مراسم به تعداد 
25 شرکت صنعتی، تولیدی و خدماتی لوح 
اهتم��ام کیفیت اهداء گردید و یک ش��رکت 
ل��وح تقدیر اش��تهار کیفیت دو س��تاره و 9 
شرکت نیز در بخش های مختلف کشاورزی، 

محصوالت معدنی، مواد غذایی و منسوجات، 
محصوالت غیر فلزی،  س��اختمان، خدمات 
حمل و نقل، خدمات مالی، خدمات مشاوره 
و تحقیقات، خدمات عمومی، آموزش، درمان 
 و اشتغال لوح اشتهار کیفیت تک ستاره اهداء 

گردید.
بنابر همین گزارش در این مراس��م مهندس 
عل��ی اکب��ر محرابیان وزیر صنای��ع و معادن 
طی س��خنانی به حضور محصوالت تولیدی 
کشور در عرصه های بین المللی و افزایش و 
ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی و خدماتی 
اش��اره کرد و افزود: حض��ور در عرصه های 
بین الملل��ی و افزایش کیفی��ت محصوالت 
حاصل نخواهد شد مگر با حضور در عرصه 
رقابت و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات 
ارائه شده.                                                                                  
وی افزود: امروز متوس��ط رش��د کیفیت در 
ایران بیشتر از سایر کشورها است به طوری 
ک��ه ارتقاء کیفیت تولیدهای ایرانی و حضور 
تولیده��ای ایرانی در عرصه بی��ن المللی و 
در رقابت ب��ا محصوالت تولی��دی و فلزی 
بخش های اقتصاد شکس��ته ش��ده و موجب 

پیشرفت صنایع کشور شده است.
مهندس محرابیان با اش��اره به هدفمندسازی 
یارانه ه��ا گف��ت: ش��رکت هایی ک��ه بتوانند 

کیفیت محصوالت خ��ود را ارتقاء دهند در 
طرح هدفمندس��ازی یارانه ها و تسهیات و 

کمک های بیشتری دریافت خواهند کرد.
وی افزود: اصل و اساس قانون هدفمندسازی 
یارانه ها این اس��ت که مؤلفه های حمایتی را 
از بخش صنعت و تولید کش��ور که موجب 
از دس��ت رفتن فرصت ها در بازار می  ش��ود 
برداریم و مؤلفه ها به گونه ای تنظیم و تقویت 
شوند که اقدام های ما موجب افزایش رقابت،  
افزای��ش کیفیت و افزای��ش تولید و افزایش 

حضور دایمی در بازار باشد.
ش��ایان ذکر است ش��رکت فوالد مبارکه در 
ح��ال حاضر با تولید بی��ش از 5 میلیون تن 
انواع ورق های فوالدی در س��ال، برنامه های 
توس��عه خود را در دو فاز 7/5 میلیون تن و 
10 میلیون ت��ن تدوین نم��وده و با تکیه بر 
نیروی انس��انی با انگیزه و توانمند و استفاده 
از سیستم ها و دانش فنی موجود در شرکت 
فاز 7/5 میلیون تن در زیر سقف تولید تا سه 
سال آینده به بهره برداری می رسد که در این 
راس��تا توجه به بومی سازی و تأمین داخلی 
تجهی��زات و نرم افزارها و انجام مهندس��ی، 
ساخت، نصب و راه اندازی طرح های توسعه 
با اس��تفاده از ت��وان ش��رکت های داخلی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

توج��ه ویژه ب��ه موضوع کیفیت و مش��تری 
مداری از اولویت های ش��رکت فوالد مبارکه 
بوده و کسب مقام اول در این دوره از جایزه 
ملی کیفیت در کشور در محصوالت گالوانیزه 
هماهنگ با این سیاست است که در آینده به 
کلی��ه محصوالت تعمیم داده ش��ده و ارتقاء  
 فرآیندهای مربوطه در دستور کار شرکت قرار 

دارد.
گفتنی اس��ت عامل اصلی موفقیت ش��رکت 
در این راس��تا دان��ش و انگی��زه کارکنان و 
کلیه عوامل پش��تیبانی کنن��ده و به کارگیری 
سیس��تم های کیفی��ت در ش��رکت اس��ت و 
همدلی و مش��ارکت کارکنان همواره ضامن 
تولید و ایجاد کیفیت در شرکت بوده است.

ف��والد مبارک��ه مصمم اس��ت ک��ه همواره 
محصوالت با کیفی��ت عالی را به واحدهای 
پایی��ن دس��ت و تولیدکنن��دگان کاال ارائ��ه 
دهد تا آنه��ا بتوانند با ارتقاء س��طح کیفیت 
محص��والت نهایی، محص��والت خود را به 
بازارهای داخلی و خارج��ی عرضه نمایند. 
همچنین توجه ویژه به نیروی انسانی ارتقاء 
انگیزه و توانمندی کارکنان در راس��تای بهره 
وری در ش��رکت از اولویت ه��ای س��ازمان 
اس��ت که با برنامه های تحقیقاتی و آموزشی 
 و اجرای پروژه های مربوطه در حال پیگیری 

است.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان مقام اول جایزه ملي کيفيت ایران را کسب کرد


