
اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: گس��ترش 
صنايع مادر در دولت عدالت محور، توسعه صنايع 

پايين دستي اين استان را به همراه دارد.
به گزارش فارس از شهركرد، »علي اصغر عنابستاني« 
در بازديد از صنايع شهرستان بروجن بر لزوم حمايت 
همه جانبه دولت از صنايع تأكيد كرد و گفت: دولت 
عدالت محور با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گام 
بلند توسعه كشور را برداشته است. وي با اشاره به 
پيشتاز بودن استان هاي كمتر توسعه يافته در استفاده 
از تسهيالت س��رمايه در گردش، تأكيد كرد: ارائه 
تسهيالت براي ترغيب سرمايه گذاري و تسريع در 
پيشرفت فيزيكي پروژه هاي صنعتي بايد با جديت 

ادامه يابد. 
عنابس��تاني در ادام��ه با اش��اره به اج��راي قانون 
هدفمن��دي يارانه ها، گفت: با اج��راي هرچه بهتر 
و صحي��ح هدفمندي يارانه ها، ش��كوفايي صنعتي 
 اقتصادي ايران اس��المي را شاهد هستيم. استاندار 
چهارمح��ال و بختي��اري ب��ه بس��ته هاي حمايتي 
دول��ت از بخ��ش صنع��ت در اجراي اي��ن قانون 
اش��اره كرد و افزود: رقابتي ش��دن صنايع كشور و 
گس��ترش ص��ادرات از هدف های اج��راي قانون 
 هدفمندي يارانه ها به شمار مي رود. وي خاطرنشان 
كرد: در بسته هاي حمايتي صنايع به ايجاد انگيزه در 

سرمايه گذاري ها هم توجه شده است. 
عنابستاني با اش��اره به روند توسعه صنعتي كشور 
و حركت رو به رش��د به سمت پيشرفت و ترقي، 
عن��وان كرد: اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانه ها 
مكمل توسعه صنعتي خواهد بود، چون اين برنامه 
در كش��ور ما داراي س��ابقه اي طوالني در گذشته 
است. وي تأكيد كرد: با صرف يارانه ها به صورت 
صحيح و هدفمند، بسياري از مشكل های اصحاب 
صنعت برطرف و آينده ای روشن صنعتي براي اين 

استان ترسيم خواهد شد. 

ویژه نمایشگاه خودرو

با ايجاد صنايع مادر؛
مسير توسعه صنعتي 
چهارمحال و بختياري 

هموارتر مي شود 

رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان در مصاحبه اختصاصی با زاينده رود:

افزایش قیمت ها قابل قبول نیست

ب��ا توجه ب��ه پتانس��يل اصفهان 
در رش��ته ووش��و، اين اس��تان 
مس�����ابقه های  در  می توان��د 
كش��وری دو تيم داش��ته باشد 
و اگ��ر قهرمان��ان اين رش��ته از 
طرف هيأت ووش��وی اس��تان 

حمايت ش��وند، ب��ه جرأت می ت��وان گفت ك��ه اس��كلت اصلی تيم 
 مل��ی در س��ال های آتی از اصفهان اس��ت و با وج��ود قهرمانانی چون 
محسن احمدی، مجيد عباسی و رسول صادقی در اين رشته می توان ...

ورزش/ صفحه7

گ��روهی از دانشجوي��ان نخب�ه 
و فرهنگيان دانشگاه های پيشرو 
»تورهای  قالب طرح  در  كشور 
دانشگاهی« در  نخبگان  صنعتی 
صنعت�ی  عظي���م   مجتم��ع 
ذوب آهن اصفه����ان حض�ور 

يافت��ه و ضمن ديدار با مسئوالن اين شركت، از بخش های مختلف خط 
توليد و طرح های توسعه ذوب آهن بازديد نمودند. دكتر صالحی  ...

سراسری/ صفحه2

رسول صادقی: از خدابخش می خواهم 
هیأت ووشوی استان را منحل کند!

 ارتباط صنعت و دانشگاه باید 
به طور جدی دنبال شود

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

استاندار اصفهان:
مردم شكایت خود  را  به 124 گزارش دهند

 تولید تله فیلم مرد خاک 
در  مرکز چهارمحال و بختیاری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مهدی	رفائی	

رئي��س س��ازمان بازرگانی اس��تان 
اصفهان در گفتگوی اختصاصی با 
زاينده رود گف��ت: افزايش قيمت 
غيرمنطقی تحت هيچ شرايطی قابل 
قبول نيس��ت و واحدهای صنفی، 
توزيع��ی و خدماتی ح��ق افزايش 

قيمت خودسرانه ندارند.
مظفر انصاری اظهار داشت: افزايش 
قيمت در ح��وزه توليد با توجه به 
بسته های حمايتی برای وزارتخانه ها 
تعريف شده است و در موقع لزوم 
جبران می شود و اگر افزايش قيمتی 
اتفاق بيفتد توسط وزارتخانه مربوط 
به كارگروه دولت ارائه ش��ده و با 

اع��الم آن به طور قط��ع از مصرف كننده حمايت 
منطق��ی صورت خواه��د گرفت و اگ��ر افزايش 
قيمت خارج از اين قاعده مشاهده شود با توجه به 
بازرسی دقيق سازمان بازرگانی و قرارگاه عدالت 
و نيز از طريق اطالع رسانی به وسيله سامانه 124 
پيگي��ری و با آن برخورد ج��دی و قاطع خواهد 
شد. وی اضافه كرد: بخش��ی از افزايش قيمت ها 
كه پيرامون حامل های انرژی است قابل رسيدگی 
می باشد و در حوزه خدمات نيز افزايش قيمت ها 
و نيز موردهای تخلف توس��ط كميسيون نظارت 

استان بررسی و حقوق افراد اعاده خواهد شد.
از	ه��ر	گونه	ذخیره	س��ازی	قانونی	توس��ط	

تشکل	ها	حمایت	می	شود.
رئي��س س��ازمان بازرگانی اس��تان اصفهان عنوان 
نم��ود: از هر گونه ذخيره س��ازی قانونی توس��ط 
تشكل ها حمايت می ش��ود. مظفر انصاری اضافه 
ك��رد: پيرامون كيفي��ت و كنترل قيم��ت كاالها و 
بهداشت و سالمت آنها، هم دلی و وحدت خاصی 
وج��ود دارد ب��ه طوری كه در يک ماه گذش��ته و 
در اجرای مقدمات��ی هدفمندی يارانه ها، 45 هزار 
مورد بازرسی انجام شده كه 10 درصد آنها منجر 
به كشف جرم گرديده است و بيش از 400 انبار و 
سردخانه به سامانه اعالم موجودی متصل شده اند 
و معاونت بازرسی س��ازمان به طور مداوم از آنها 

موجودی می گي��رد. وی تصريح كرد: از هر گونه 
ذخيره سازی مش��روع و قانونی حمايت می كنيم 
ولی اگر اين كار بدون اطالع رسانی و اخذ مجوز 
بوده و مصداق احتكار داش��ته باشد، برای خاطی 
پرونده تش��كيل شده و مورد برخورد قانونی واقع 
می شود. انصاری پايش تجارت خارجی در تنظيم 
بازار كاالهای مورد ني��از را از طريق وضع تعرفه 
دانس��ت و از تالش س��ازمان بازرگانی برای عدم 
وجود كمبود در ابعاد مختلف در پايان سال و شب 

عيد سخن گفت.
پیش	بینی	قیمت	نان	در	اصفهان

در	بخش	آرد	و	نان	از	مصرف	کننده	حمایت	
می	شود.

مظفر انصاری )رئيس س��ازمان بازرگانی اس��تان 
اصفهان( ب��ا بيان اين مطلب ك��ه در حوزه  آرد و 
گندم هي��چ كمبودی در اس��تان وج��ود ندارد و 
ذخيره سازی منحصر به فرد 750 هزار تن موجود، 
بيش��تر از نياز استان است اظهار داشت: با تصميم 
خوب دولت در ح��وزه آرد و نان قيمت گندم به 
طور مل��ی 250 تومان برای هر كيلو اعالم ش��ده 
اس��ت و دولت حمايت از توليد گندم را همچون 
س��ال های قبل ادام��ه می دهد به طوری كه س��ال 
گذش��ته گندم به قيمت 330 تومان توسط دولت 
خريداری ش��ده و با قيمت منطقی 250 تومان به 
بخش خصوص��ی و كارخانه های آرد داده ش��د. 

رئي��س س��ازمان بازرگانی اس��تان 
اصفهان ادامه داد: س��ه مدل آرد در 
مصوبه دولت تعريف شده كه آرد 
7 درصد با قيمت 280 تومان، آرد 
12 درصد ب��ا قيمت 290 تومان و 
آرد 18 درصد با قيمت 300 تومان 
عرضه شده و نان های نيمه حجيم 
به قيمت 200 تومان به مشتری ارائه 
می شود. وی خاطرنشان كرد: اولين 
جرقه های حمايت از مصرف كننده 
در همين بخش زده ش��ده و اختيار 

اجرای طرح نيز با استان است.
از	حقوق	 انجمن	های	حمای��ت	
مص��رف	کنن��دگان	تش��کیل	

می	شود
رئي��س س��ازمان بازرگانی اس��تان 
اصفهان از تش��كيل انجمن های حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان به طور خصوصی و با تش��كيل 
هيأت مديره خبر داد. مظفر انصاری گفت: سازمان 
بازرگانی مهم ترين حامی مصرف كننده می باشد و 
در اين راس��تا تشكيل اين انجمن ها را در اولويت 
قرار داده اس��ت و با هدفمندی يارانه ها اس��تارت 
نزديكی به خصوصی س��ازی زده شده است، اما 
س��ازمان تا اجرای نهايی ط��رح در كنار اصناف و 
صنعت خواهد ب��ود و در حال حاضر واحدهای 
بازرسی فعال بوده و مجمع امور صنفی بازار خرد 
را كنترل می كند. وی تصريح كرد:  مبادی توليدی 
توسط س��ازمان بازرگانی رصد می شود. هم چنين 
ميدان های مي��وه و تره بار و بازارهای مختلف زير 
ذره بين قرار دارند و در مرحله اول با ذخيره سازی 
ملی و اس��تانی تش��كل های توزيع��ی را حمايت 
خواهيم كرد و در مرحله دوم با تقويت بازرس��ی 
و بهره گي��ری از بازرس��ان افتخ��اری با همكاری 
اداره كل تعزيرات، بهداش��ت و درمان و سازمان 
استاندارد و جهاد كش��اورزی به وضعيت ايده آل 
در عرض��ه و توزيع و قيمت های واقعی و عادالنه 
خواهيم رس��يد. انصاری خاطرنشان كرد: در حال 
حاض��ر اس��تان دارای ذخيره های مطل��وب مواد 
غذايی، مصرفی و اس��تراتژيک اس��ت و در هيچ 

حوزه ای كمبود كاال حس نمی شود.

و  جمهوری  رئيس  معاون  صالحی  اكبر  علی 
دستگاه  آمادگی  خارجه،  امور  وزارت  سرپرست 
تحقق  برای  را  ذيربط  و مجموعه های  ديپلماسی 
و  كرد  اعالم  مسلمان  زنان  و هدف های  آرمان ها 
گفت: وزارت امور خارجه آماده همكاری با زنان 

فرهيخته كشورهای اسالمی است. 
به گزارش ايرنا، صالحی كه در آيين اختتاميه سومين 
سازمان  عضو  كشورهای  زن  وزيران  اجالس 
كنفرانس اسالمی سخن می گفت، افزود: يكی از 
ارتقای  ايران،  اسالمی  انقالب  اساسی  هدف های 
سرپرست  است.  جامعه  در  زن  واقعی  جايگاه 

مؤثرترين  زن،  اينكه  بيان  با  امور خارجه  وزارت 
است،  بشری  اجتماعی جوامع  تحول های  عنصر 
اظهار داشت: در 32 سال پيش، در ايران كمتر از 25 
درصد دانشجويان را زنان تشكيل می دادند در حالی 
 كه اكنون بيش از 60 درصد دانشجويان را آنها تشكيل 
مركزهای  به  مراجعه  با  گفت:  صالحی  می دهند. 
آموزش عالی، نقش زنان در عرصه علم و فناوری 
مشهود است و می توان ديد چگونه زنان در عرصه 
علمی، فناوری و معرفتی به خوبی پيش می روند. 
دولت  در  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
دهم، بيش از پنج تن از زنان فرهيخته در كابينه 

حضور فعال دارند كه اين از بركات انقالب اسالمی 
است. وی تصريح كرد: جوامع غربی می خواهند 
نقش زن را در زمينه های مختلف به ويژه علمی و 
فناوری كم رنگ نشان دهند اما واقعيت امر، عكس 

آن را نشان می دهد. 
معاون رئيس جمهوری تأكيد كرد: در دولت های 
اسالمی، اخالق زيربنای حضور زنان در سطح های 
مختلف جامعه است. صالحی ابراز اميدواری كرد 
كه هر روز شاهد ارتقای هرچه بيشتر نقش زنان 
كشورهای اسالمی و نيز پيوند ناگسستنی آنان در 

جهان اسالم باشيم. 

 زاینده	رود 
فرهنگيان  و  نخبه  دانشجويان  از  گروهی 
دانشگاه های پيشرو كشور در قالب طرح »تورهای 
عظيم  مجتمع  در  دانشگاهی«  نخبگان  صنعتی 
صنعتی ذوب آهن اصفهان حضور يافته و ضمن 
بخش های  از  شركت،  اين  مسئوالن  با  ديدار 
مختلف خط توليد و طرح های توسعه ذوب آهن 

بازديد نمودند.
دكتر صالحی مشاور وزير صنايع و معادن به عنوان 
سرپرست اين گروه گفت: با توجه به تأكيد مقام 
معظم رهبری و هم چنين عزم دولت خدمتگزار 
در جهت ارتقا و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه، 
معادن،  و  صنايع  وزير  محرابيان  مهندس  نظر  با 
طرح »تورهای صنعتی نخبگان دانشگاهی« شكل 

گرفت.
وی افزود: تاكنون 15 تور در قالب اين طرح برگزار 
شده كه در آن نخبگان دانشگاه های پيشرو از جمله 
صنعتی  اميركبير،  صنعت،   و  علم  دانشگاه های 
شريف، خواجه نصيرالدين طوسی، تهران و غيره، 
حضور دارند. دانشجويان بازديدكننده از ذوب آهن 

نيز نخبگان دانشگاه های صنعتی شريف و علم و 
صنعت هستند كه دارای مدال های طال، نقره و برنز 
المپيادهای جهانی و داخلی در رشته های شيمی 
آهن  ذوب  مديرعامل  براتی  می باشند.  فيزيک  و 
اصفهان در ديدار با اين نخبگان گفت: مقام معظم 
بر لزوم  ابتدای سال جاری  رهبری در سخنرانی 
ارتباط واقعی بين صنعت و دانشگاه تأكيد كرده اند 
كه نشان دهنده اهميت اين موضوع است، در واقع 
ارتباط صنعت و دانشگاه بايد به طور جدی دنبال 
شود و به يک سری طرح های تحقيقاتی و پايان نامه 
پزشكی،  آموزش   در  افزود:  وی  نگردد.  محدود 
دانشگاه و بيمارستان تعامل زيادی دارند و استاد،  
انجام می دهد و حتی  تدريس و كار را هم زمان 
برخی دانشگاه های علوم پزشكی دارای بيمارستان 
هستند، اميدوارم همين شرايط،  متناسب با صنعت و 
رشته های فنی و مهندسی نيز ايجاد شود به طوری 
باشند و واحدهای  كه دانشگاه ها دارای كارخانه 

صنعتی محل تردد استاد و دانشجو باشد.
براتی گفت: وزير صنايع و معادن بر بومی سازی 
دارد. صنعت  تأكيد  دانشگاه  و  ارتباط صنعت  و 

همياری دانشگاه را طلب كرده و دانشگاه نيز بايد 
گام مهمی در اين خصوص بردارد. خسروی راد 
معاون بهره برداری شركت نيز در ديدار با نخبگان 
دانشجو، طی سخنانی به ضرورت ارتباط صنعت 
زمان  در  ما  همه  گفت:  و  پرداخت  دانشگاه  و 
دانشجويی از ارتباط كم صنعت و دانشگاه گاليه 
داشتيم اما اكنون كه در بخش صنعت هستيم با تمام 
وجود،  نياز به اين ارتباط را حس می كنيم و بنابراين 
فرهيخته  دانشجويان  شما  پذيرای  ميل  كمال  با 
دستاوردهای  از  برخی  به  سپس  وی  هستيم. 
ذوب آهن در بخش توليد، توسعه و فعاليت های 
زيست محيطی اشاره كرد و گفت: در خصوص 
صرفه جويی انرژی، ذوب آهن اولين مؤسسه ای 
است كه مميزی خارجی انجام داده و 45 پروژه 
با بهترين شركت های دنيا را به انجام رسانده و يا 
در حال انجام دارد. معاون بهره برداری ذوب آهن 
با اشاره به اهميت پروژه های مختلف اين شركت 
اين  در  دانشجويان  و  دانشگاه  اميدوارم  گفت: 
پروژه های مهم نسبت به گذشته حضور بيشتری 

داشته باشند.

سراسری

تالش یک صهیونیست برای حمله 
به مسجد االقصی

يک شهرک نش��ين صهيونيس��ت تالش كرد از در »الغوانمه« كه يكی از 
درهای اصلی مس��جداالقصی به شمار می آيد، به اين مسجد حمله كند. 
منابع مطلع در س��ازمان اوقاف اسالمی كه خواستند نامشان فاش نشود، 
در گفتگ��و با فارس در قدس اش��غالی تأكيد كردند: يک شهرک نش��ين 
صهيونيس��ت در حالی كه كيف بزرگی به همراه داش��ت، قصد ورود به 
مسجد االقصی را داشت كه نگهبانان مانع از ورود وی به محوطه مسجد 
شدند و به اذعان پليس اين رژيم اين كيف مملو از مواد منفجره بود. اين 
منابع افزودند: در پی بازداش��ت اين صهيونيست، نيروهای پليس رژيم 
صهيونيس��تی در خيابان های منتهی به قدس قديمی و پيرامون مس��جد 
االقصی مس��تقر شده و اقدام به بازجويی از شهرک نشينان صهيونيستی 
نمودند كه در اين منطقه ها تردد می كردند،  در پی آن نيز پليس س��ه در 

اصلی مسجداالقصی را به بهانه اقدام های امنيتی بست. 

دولت موقت قرقیزستان استعفا داد
دولت موقت قرقيزستان كه در ماه آوريل سال جاری ميالدی)فروردين 
 ماه( تش��كيل ش��ده بود اس��تعفا داد. به گ��زارش فارس در بيش��كک، 
»رزا آتونباي��وا« رئيس جمه��ور قرقيزس��تان طبق ماده 2 قانون اساس��ی 
جديد اين كش��ور كه در رفراندوم شش��م تير ماه 89 )27 ژوئن 2010( 
تصويب شد، استعفای دولت موقت قرقيزستان به رياست خود را اعالم 
كرد. در اطالعيه ای كه دفتر مطبوعاتی رياس��ت جمهوری قرقيزس��تان 
صادر كرد، از واگذار ش��دن تمام مس��ئوليت های اقتصادی و اجتماعی 
كش��ور به »الماس بيک اتمبای اف« نخس��ت وزير اين كش��ور خبر داده 
شده است. هم چنين در اين اطالعيه تصريح شده است: خانم آتونبايوا، 
پيش از اس��تعفا، »حبيب اله كودای بردی اف« برای سمت وزارت دفاع و 
»كنيش بيک دوش��يبای اف« را برای تصدی رياست اداره امنيت ملی اين 
كش��ور به پارلمان معرفی كرده اس��ت. ژن��رال كودای بردی اف و ژنرال 
كنيش بيک دوش��يبای اف پس از حادثه های 7 آوري��ل 2010 به  ترتيب 
مس��ئوليت های وزارت دفاع و اداره امنيت ملی قرقيزستان را در دولت 
موقت برعهده داشتند. طبق قانون اساسی قرقيزستان تعيين مسئوالن اين 

2 مقام نظامی و امنيتی بر عهده رئيس جمهور كشور است.

ایاد عالوی به دولت ائتالفی عراق 
می پیوندد 

 »اي��اد عالوی«، نخس��ت وزير پيش��ين عراق اع��الم كرد ت��ا زمانی كه 
»نوری المالكی«، نخست وزير كنونی عراق وعده توزيع منصفانه قدرت 
را رعاي��ت كند، به دول��ت جديد ائتالفی خواهد پيوس��ت. به گزارش 
ايلن��ا به نق��ل از خبرگزاری رويترز، اياد عالوی گفت كه با ش��غلی در 
دولت تحت عنوان رئيس ش��ورای سياس��ت اس��تراتژيک كه به تازگی 
تأسيس شده، موافق كرده است، شورايی كه قدرت مالكی را در مسائل 
مختلف محدود می كند. اياد عالوی در عين حال هش��دار داده است كه 
حماي��ت وی از دولت جديد در صورت هر گونه تغيير در موافقت نامه 
مربوط به تقس��يم قدرت پايان می يابد. نخس��ت وزير عراق قرار اس��ت 
ك��ه اعضای دولت »وحدت ملی« را به پارلمان اين كش��ور معرفی كند. 
ن��وری مالكی در حالی با معرفی وزيران دولت خود به مجلس به ماه ها 
بن بس��ت سياس��ی در عراق پايان می دهد كه مجلس اين كشور نيز پنج 
روز مهلت خواهد داشت تا با بررسی وزيران، آنها را يک سال پيش از 
آن كه نيروهای امريكايی به  طور كامل از عراق عقب نشينی كنند، تأييد 
صالحيت كند. در اين گزارش آمده اس��ت: تا زمانی كه مالكی وزيران 
دفاع و كش��ور و پس��ت های امنيتی را معرفی نكند خود به  طور موقت 
هدايت آنها را بر عهده خواهد داشت. »جالل طالبانی«، رئيس جمهوری 
عراق ماه گذش��ته ميالدی براس��اس توافقی برای پايان دادن به بن بست 
سياس��ی در اين كش��ور از مالكی خواس��ت تا دولت جديد را تشكيل 
ده��د و 30 روز به وی فرصت داد تا كابينه جديد خود را انتخاب كند. 
درخواس��ت جالل طالبانی از ن��وری المالكی پس از آن صورت گرفت 
كه رهبران سياسی شيعه، سنی و كرد عراق بر سر طرح مربوط به تقسيم 
قدرت توافق كردند. براس��اس اين طرح، نوری المالكی فرصت می يابد 

برای بار دوم نخست وزير عراق شود.

جو	بایدن:	
در هر شرایطی تا 2۰14 میالدی 

از افغانستان خارج می شویم 
مع��اون اول رئيس جمهوری 
امري��كا تأكيد كرد كه برنامه 
نيروهای  شروع عقب نشينی 
امريكاي��ی از افغانس��تان در 
س��ال آين��ده فق��ط اقدامی 
به گزارش  نيس��ت.  نمادين 
ايلن��ا به نقل از بی بی س��ی، 
اول  مع��اون  باي��دن«،  »جو 
رئيس جمه����وری آمري��كا 
را  نيروه��ا  تخلي��ه  گف��ت: 
ميالدی   2011 ج��والی  در 

ش��روع خواهيم كرد و تا س��ال 2014 صرف نظر از اين كه چه شرايطی 
حاكم اس��ت به طور كامل از افغانس��تان خارج خواهيم شد. بنا بر اين 
گزارش، »باراک اوباما« س��ال گذشته دستور اعزام 30 هزار نيروی ديگر 
به افغانستان را صادر كرد، تصميمی كه گفته می شد بايدن با آن مخالف 
اس��ت. جو بايدن هم چني��ن گفت كه امريكا در هم��ه جبهه ها در حال 
پيش��رفت اس��ت اما هنوز نمی توان گفت كه اين پيشرفت ها با سرعت 

كافی صورت می گيرد يا خير. 
معاون اول رئيس جمهوری امريكا با اين حال گفت كه وعده اوباما برای 
كلي��د زدن روند خروج نيروها از تابس��تان آينده هم چنان به قوت خود 
باقی اس��ت. بايدن س��ه روز پس از اين گفته بود كه دولت اوباما نتيجه 
بررسی اس��تراتژی جنگ در افغانستان و پاكستان را منتشر كرد. در اين 
گزارش بار ديگر بر ش��روع روند عقب نش��ينی از افغانستان از تابستان 
آينده تأكيد شده اس��ت. بايدن در اين مورد گفت: امريكا با فرا رسيدن 
جوالی عقب نش��ينی نيروها را آغاز خواهد كرد و ش��روع به واگذاری 
مس��ئوليت به افغان ها می كن��د. وی تأكيد كرد كه اي��ن فقط يک اقدام 

نمادين نخواهد بود. 
معاون اول باراک اوباما در حالی بر خروج كامل از افغانس��تان تا س��ال 
2014 تأكي��د می كن��د كه ديگر مقام های ارش��د امريكا ت��ا پيش از اين 
ادامه حضور نظامی در افغانس��تان پس از سال 2014 را مردود ندانسته 
بودند. طبق اين گزارش، س��ازمان پيمان آتالنتيک شمالی )ناتو( نزديک 
به يک ماه پيش در جريان نشس��ت »ليسبون« در پرتغال در مورد انتقال 
مس��ئوليت ام��ور امنيتی به نيروه��ای دولتی افغان تا پايان س��ال 2014 
با دولت كابل به توافق رس��يد، اما ادامه اس��تقرار نيروهای خارجی در 
آنجا را غيرممكن ندانس��ت. اوباما در جريان نشس��ت ليسبون گفته بود 
كه حتی پس از س��ال 2014 نيز ممكن اس��ت همكاری گس��ترده ای با 
 نيروهای مس��لح افغانس��تان برای تحكيم ش��رايط امنيتی وجود داشته 

باشد.

رئیس	سازمان	بازرگانی	استان	اصفهان	در	مصاحبه	اختصاصی	با	زاینده	رود:

افزایش قیمت ها قابل قبول نیست
ای��ران	و	ش��وراي	هم��کاري	خلی��ج	

فارس
جمه��وری اس��المی اي��ران ب��ه عن��وان 
بزرگ تري��ن و پرجمعيت ترين همس��ايه 
كشورهای عربی عضو شورای همكاری 
خليج فارس، نقش��ی بی بديل و غيرقابل 
انكار در روابط منطقه ای دارد. گرچه يكی 
از هدف های اوليه ش��كل گيری شورای 
همكاری خليج فارس جلوگيری از توسعه 
نفوذ و قدرت جمهوری اسالمی ايران در 
منطقه بود، اما رفته رفته و به ويژه براساس 
حسن نيت مقام های ايرانی و تأكيد آنها بر 
گسترش روابط با كشورهای حوزه خليج 
فارس، اين روابط از وضعيت متش��نج در 
سال های ابتدايی تأسيس شورا به روابطی 
توأم با احترام متقابل رسيده است. در روابط 
منطقه ای ايران، آنچه بيش از هر چيز مورد 
تأكيد مقام های جمهوری اس��المی ايران 
بوده، ضرورت تعامل و نزديكی كشورهای 
منطقه براساس الگويی درون زا و خارج از 
نفوذ قدرت های بيگانه است. مقام های 
ايران در اين مس��ير حتی پيشنهادهايی را 
نيز پي��ش روی كش��ورهای عربی حوزه 
خليج ف��ارس قرار داده ان��د. احمدی نژاد 
نخس��تين رئيس جمهور ايران بود كه از 
بدو تشكيل اين شورا به نشست اين شورا 
می رفت. رخدادی كه بسياری آن را نقطه 
عطفی در روابط ايران و كشورهای عضو 
شورای همكاری می دانستند. احمدی نژاد 
در آيين افتتاحيه بيست و هشتمين اجالس 
سران كشورهای عضو شورای همكاری 
خلي��ج فارس، در س��خنانی با اش��اره به 
مش��تركات دينی، تاريخی، جغرافيايی و 
فرهنگی كشورهای منطقه با هدف تقويت 
روابط برادرانه و توسعه همكاری ها، 12 
پيشنهاد عملی ارائه كرد. تأسيس سازمان 
همكاری ه��ای اقتصادی، لغ��و رواديد با 
هدف تسهيل رفت و آمد شهروندان بين 
هفت كشور، اجازه تملک اموال غير منقول، 
سرمايه گذاری مشترک در منابع نفت و گاز 
به ص��ورت دو و چند جانبه، برنامه ريزی 
در برق��راری تجارت آزاد بين كش��ورها، 
آمادگی ايران برای تأمين آب و گاز مورد 
نياز كش��ورهای عربی خليج فارس، فعال 
نمودن كريدور ش��مال به جنوب، توسعه 
گردشگری، تعاون در كمک به كشورهای 
اس��المی و كش��ورهای ضعيف، تأسيس 
س��ازمان همكاری های امنيتی، مبادله های 
آموزش��ی، علمی، فن آوری و پژوهشی و 
همكاری در صيانت از محيط زيست خليج 
فارس و دريای عمان، سرفصل های اصلی 
پيش��نهادهای 12 گان��ه رئيس جمهوری 
اس��المی ايران در نشس��ت سران شورای 

همكاری خليج فارس در دوحه بود. 
مروری بر تحول های منطقه ای در سال های 
اخير نشان می دهد كه جمهوری اسالمی 
ايران همواره گسترش همه جانبه روابط با 
كشورهای منطقه به ويژه كشورهای عربی 
حوزه خليج فارس را در دستور كار خود 
قرار داده و اين روابط را ضامن توس��عه و 
ثبات منطقه دانسته است. ترديدی نيست 
كه كشورهای بيگانه و در رأس آنها امريكا 
همواره مانع بزرگی در مس��ير گس��ترش 
روابط ايران با كشورهای منطقه و از جمله 

كشورهای شورای همكاری بوده اند. 
ضرورت	شکل	گیری	الگوهای	جدید	

همکاری	منطقه	ای	
ش��ورای همكاری خليج فارس در آستانه 
ورود ب��ه دهه چه��ارم از فعاليت خود، با 
وجود هدف های بلندی كه در ابتدای كار 
خود در زمينه هم گرايی اقتصادی و امنيتی 
ترسيم كرد؛ هنوز در بالفعل كردن بسياری 
از اي��ن هدف ها در ابت��دای راه قرار دارد. 
بی توجهی به پيش فرض های تش��كيل 
ي��ک هم گراي��ی، اختالف ه��ای مرزی و 
سياسی كشورهای عضو، ساختار سياسی 
كش��ورهای عضو، چالش ها و بحران های 
داخلی در برخی كش��ورهای عضو نظير 
بحران مشروعيت، وابس��تگی سياسی و 
امنيتی به قدرت های فرامنطقه ای از جمله 
آمريكا، حضور و مداخله نيروهای بيگانه 
در منطقه و جلوگيری آنها از شكل گيری 
ترتيب��ات اقتصادی و سياس��ی درون زای 
منطقه ای و س��رانجام نبود توجه الزم به 
توسعه روابط با كشورهای ديگر منطقه و 
بهره گيری از ظرفيت باالی آنها در افزايش 
همكاری های منطقه ای را می توان از جمله 
عواملی دانست كه شورای همكاری خليج 
فارس را از تبديل ش��دن به يک سازمان 
قدرتمند و پويای منطقه ای بازداشته است. 
بنابراين در چنين فضايی است كه رسيدن 
به الگوهای جديد همكاری منطقه ای كه 
كمتر چالش هايی را كه در باال به آن اشاره 
ش��د، دارد، نياز حياتی برای كش��ورهای 
منطقه اس��ت. مش��خصه اصل��ی چنين 
الگويی در درجه اول شموليت آن به كل 
كشورهای منطقه و نه محدوديت به چند 

كشور خاص است. 
حركت به س��وی همكاری های س��ازنده 
و يا حتی رقابت  س��ازنده بايد جايگزين 
زمينه  های بی اعتم��ادی و تضاد در روابط 
كش��ورهای منطقه خليج فارس شود. در 
اين چارچوب، به هم پيوس��تگی اقتصاد 
كش��ورهای منطق��ه، ايجاد نوع��ی بازار 
مشترک در زمينه  تبادل كاالها، خدمات و 
تكنولوژی، اتصال خط های انتقال انرژی 
نفت و گاز، استفاده از تسهيالت مشترک 
بانكداری  اتص��ال سيس��تم های  بندری، 
و تج��ارت و تقوي��ت توريس��م، اتصال 
خط های كشتيرانی و حمل و نقل هوايی، 
رفع محدوديت های گمركی و موردهايی 
از اين قبيل می تواند زمينه های وابس��تگی 
متقاب��ل در تمامی زمينه ه��ا را فراهم كند 
ك��ه ب��ه نوبه خ��ود كش��ورها را در برابر 
امنيت جمعی مشترک مسئول و پاسخگو 

می سازد.
اگر تمامی كشورهای منطقه خليج فارس 
اين عزم را در خود ايجاد كنند، زمينه های 
مناسب برای يک بلوک و سازمان قدرتمند 
متش��كل از همه كش��ورهای منطقه آماده 
اس��ت و تنها بايد اين زمينه ه��ای بالقوه 
را ب��ه توانمندی های بالفع��ل تبديل كرد. 
چنين همكاری هايی كه بر پايه مشاركت 
تمامی كش��ورها و احترام و تعامل متقابل 
آنها ش��كل بگيرد، می توان��د امكان نقش 
آفرينی هر يک از اين واحدهای سياس��ی 
 را در سطوح منطقه ای و بين المللی بيشتر 

كند.

خلیج فارس و ضرورت همكاري هاي 
فراگیر منطقه اي )قسمت سوم(

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��رانی 
ته��ران و حوم��ه از رش��د 10 درصدی 
مسافران اتوبوس در پايتخت هم زمان با 
اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها در 

كشور خبر داد. 
پيمان سنندجی در گفتگو با ايرنا افزود: 
در اولين روز از اجرای اين قانون شاهد 
بيشترين حجم مسافر در خط های تندرو 

يک، دو و هفت اتوبوس��رانی بوديم كه 
دليل اين امر استقبال شهروندان از حمل 

و نقل عمومی است. 
وی گفت: ب��ا برنامه ريزی ه��ای انجام 
 300 و  ه��زار  ش��ش  ح��دود  ش��ده، 
اتوب��وس در خط ه��ا فع��ال اس��ت تا 
 مس��افران را در س��طح ش��هر جا به جا 

كند. 

استاندار تهران شرايط بازار و شبكه حمل و 
نقل در اين استان را عادی خواند و از اعمال 
نظارت تخصصی در حوزه حمل و نقل و 
كنترل قيمت ها خبر داد. مرتضی تمدن در 
گفتگو با ايرنا تأكيد كرد:  در حوزه نظارتی 
به گونه ای عمل می شود كه در حق مردم 
اجحاف��ی صورت نگي��رد. وی همكاری 
اتحاديه ها و اصناف را برای اجرای قانون 
هدفمندی يارانه ها مطلوب ارزيابی كرد و 
گفت:  بازرسی و نظارت بر بازار و شبكه 
حمل و نقل با همكاری اصناف تشديد شده 
است. استاندار تهران ادامه داد:  گروه های 
بازرسی مشترک متش��كل از بخش های 
حمل و نقل و سوخت، بازرسی، تعزيرات 
حكومتی، پليس راهنماي��ی و رانندگی و 
اتحاديه ها و صن��وف به طور تخصصی 
ب��ر حوزه حمل و نق��ل نظارت می كنند. 

رئيس س��تاد هدفمندس��ازی يارانه های 
اس��تان تهران گفت:  فع��االن بخش حمل 
و نقل خ��ود را با ش��رايط جديد انطباق 
داده اند و جايگاه های س��وخت در يک 
روند طبيعی فعاليت می كنند. وی تصريح 
كرد: هرگونه اصالح قيمت در بخش حمل 
و نقل توس��ط ستاد مديريت حمل و نقل 
و مصرف س��وخت انجام و از طريق اين 
ستاد اعالم می شود. تمدن افزود:  اصالح 
قيمت ها به گونه ای خواهد بود كه منافع 
م��ردم و صنوف همراه با هم ديده ش��ود. 
اس��تاندار تهران، روند مشاركت مردم در 
اج��رای قانون هدفمندك��ردن يارانه ها را 
بسيار خوب توصيف كرد و گفت: كسانی 
كه بح��ران و افزايش نجومی قيمت ها را 
پ��س از هدفمندكردن يارانه ها پيش بينی 
كرده بودند، پاسخ خود را از مردم گرفتند. 

هم زمان با اجرای هدفمند سازی يارانه ها؛ 
1۰ درصد به مسافران اتوبوسرانی تهران 

افزوده شد 

استاندار تهران از نظارت تخصصی 
بر حوزه حمل و نقل خبر داد 

صالحی در اجالس وزيران زن کشورهای اسالمی اعالم کرد: 
آمادگی دستگاه دیپلماسی برای تحقق آرمان های زنان مسلمان 

ایستگاه یارانه

نرخ سود منابع يارانه ها بيشتر از سپرده ها خواهد 
بود. به گزارش ايلنا، سيد شمس الدين حسينی 
در حاش��يه همايش نقش بازار سرمايه در تأمين 
منابع مالی در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: با 
اج��رای طرح هدفمندی يارانه ها حجم منابع در 
كشور افزايش می يابد، ما كار كارشناسی كرديم 
تا با سيستم های مالی و نظام ما هماهنگ باشد و 
مواظب باش��يم تا بازار دچار تالطم نشود و يک 
مديريت شناور داشته باشيم، به عنوان مثال مانند 
چن��د وقت پيش كه بهای ارز ب��ه طور ناگهانی 
افزايش يافت به ما مديريت كنترل بازار را بيشتر 
ياد داد. حسينی خاطرنشان كرد: ما در اين زمان 
به صورت خود اظهاری به حس��اب 60 ميليون 
نفر يارانه واريز كرديم، البته كسانی هم بودند كه 
احتياجی نداش��تند و ثبت نام كردند، ولی خوب 

تعدادي هم نتوانس��تند به دليل برخی مشكل ها 
در س��امانه ك��ه در حال رفع نيز اس��ت، ثبت نام 
كنند. برای كسانی كه نتوانستند هنوز در سامانه 
ثبت نام كنند و برخی خانواده های جديد به زودی 
فرصتی داده می شود تا بتوانند به راحتی در سامانه 
ثبت نام كنند. وی ادامه داد: ما توانستيم تصويب 
عرضه خرد قسطی در بازار سرمايه داشته باشيم، 
هم چنين در صورت ماندن يارانه ها در حس��اب 
مردم به آنها س��ود تعل��ق می گيرد و قصد داريم 
س��ود منابع هدفمن��دی يارانه ها را از س��پرده ها 
و حس��اب های معمول بيش��تر در نظر بگيريم، 
ضمن اينكه س��از و كار اج��رای اين موضوع را 
بانک مرك��زی تعيين و اعالم می كند. حس��ينی 
هم چنين به برنامه ريزی برای فراهم كردن امكان 
خريد سكه، سهام خرد و لوازم خانگی با مصوبه 

هيأت عالی واگذاری در زمان اجرای هدفمندی 
يارانه ه��ا خبر داد و بيان داش��ت: هنوز جزئيات 
بسته های حمايتی اعالم نشده اما رويكرد اصلی 
آن فراهم كردن شرايط مناسب برای مردم است. 
وزير اقتصاد در ادامه حجم سپرده های كشور را 
280 ه��زار ميليارد توم��ان اعالم كرد و گفت: با 
اين وجود، پولی كه ما برای يارانه ها در حساب 
خانوارها واريز كردي��م، كمتر از 5 هزار ميليارد 

تومان است. 
وی در خص��وص ظرفيت اقتصاد كش��ور برای 
جذب سرمايه های خارجی به پيش بينی برنامه 
پنجم توسعه برای جذب حدود هزار ميليارد دالر 
سرمايه خارجی اشاره كرد و افزود: بخشی از اين 
منابع بايد از طريق منابع داخلی اعم از عمومی و 

غير دولتی تأمين شود.

وزير اقتصاد با اشاره به هدفمند شدن يارانه ها:
   فرصت دیگری برای ثبت نام خانواده ها در نظر گرفته می شود 

در	بازدید	نخبگان	دانشگاه	های	پیشرو	کشور	از	ذوب	آهن	اصفهان	عنوان	شد:

ارتباط صنعت و دانشگاه باید به طور جدی دنبال شود

جهان نما ایراننصف النهار

چه خبر از پایتخت
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آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو

پنجره

رئيس ش��ورای فرهنگ��ی و اجتماعی 
زنان گفت: ش��ريعت اسالمی، تعريف 
جامع��ی از الگوی عف��اف، حجاب و 
رفتاره��ای اجتماعی دارد ك��ه نه تنها 
بازدارنده خشونت عليه زنان است بلكه 
امنيت اجتماعی را نيز تضمين می كند. 
به گزارش ف��ارس، كبری خزعلی در 
سومين اجالس وزرای زن كشورهای 
عضو سازمان  كنفرانس اسالمی كه در 
محل سالن اجالس سران برگزار شد، 
اظهار داشت: كشورهای عضو سازمان 
كنفران��س اس��المی در اجالس قاهره 
در سند OPPAW باشد محورهايی 
همچ��ون توس��عه، ارتق��ای آموزش، 
س��واد و پيش��رفت فردی، خانوادگی 
و اجتماع��ی زن��ان و نقش خش��ونت 
را تصوي��ب كرده ان��د و در خصوص 
اين  راهكارهای رسيدن به هدف های 

سند تأكيد كرده اند. 
وی در ادامه افزود: ش��ريعت اس��الم، 
رش��د اقتصادی و رف��اه اجتماعی كه 
دو رك��ن اصل��ی توس��عه اقتص��ادی 
هس��تند را به عنوان ابزاری در خدمت 
پيش��رفت و تعالی انس��انی می داند و 
در اي��ن رويكرد حداكثر كردن س��ود 
و مطلوبيت لذت های مادی نمی تواند 
هدف اصل��ی و نهايی تالش انس��ان 
باش��د؛ در اين ديدگاه عل��م  اندوزی، 
وج��دان كار، نظم در ام��ور، عزت و 
س��ربلندی و دوری از فق��ر و فس��اد، 
ظلم و تعدی از ش��اخص های رسيدن 
 به پيش��رفت و توس��عه تعالی  محور و 

كمال گراست. 
رئيس ش��ورای فرهنگ��ی و اجتماعی 
زنان با اش��اره ب��ه اينكه ب��ا توجه به 
تكام��ل اين دي��دگاه، تدوي��ن الگوی 
پيش��رفت اسالمی را برای برنامه عمل 
2 س��ال آينده ب��ه س��ازمان كنفرانس 
اسالمی پيش��نهاد می كنيم، خاطرنشان 
كرد: در اين الگو تدوين شاخص ها و 
محورهای منطبق با ارزش های اسالمی 
الزم اس��ت و برای رسيدن به اين امر 
مهم، ضروری اس��ت تا از تجربه های 
موفق همه كش��ورهای عضو سازمان 

كنفرانس اسالمی استفاده شود. 
خزعلی ادام��ه داد: به عن��وان نمونه، 
ايران ضمن تالش در مهد بی س��وادی 
كه با روش خاص خ��ود و همكاری 
وس��يع مردمی به پيروزی چشمگيری 
در اين زمينه دست يافته است در تمام 
سطوح آموزش��ی، زمينه های پيشرفت 
زنان را تا جايی هموار كرده است كه 
در برخی عرصه ها تا دو سوم ظرفيت 
آموزش عالی به زنان اختصاص يافته 
اس��ت و در اين زمينه در س��اماندهی 
و ارتق��ای توانايی زنان ت��ا عالی ترين 
نظريه پ��ردازی می كنند. وی  عرصه ها 
تصريح كرد: در اين زمينه سياست های 
آم��وزش عال��ی و منش��ور حقوق و 
مس��ئوليت های زنان ش��امل 148 بند 
در عرصه ه��ای فرهنگ��ی � اجتماعی، 
اقتصادی و سياسی از الگوهای موفق 

و قابل بهره وری است. 
رئيس ش��ورای فرهنگ��ی و اجتماعی 
زنان با اش��اره به حضور و مش��اركت 
اجتماعی زن��ان گفت: ب��رای ارتقای 
مش��اركت و حض��ور اجتماعی زنان 
ضمن بازتعريف اش��تغال، س��عی در 
ايجاد الگوی اشتغال خانواده  محور و 
مسئوليت های خانوادگی،  رفع چالش 
اجتماع��ی و اقتصادی زنان داش��ته و 
ب��ا تدوي��ن مجموع��ه ای از قوانين و 
سياس��ت ها به نام سياست های اشتغال 
زنان به اين مه��م پرداخته ايم. وی در 
ادامه بيان ك��رد: با همكاری OIC در 
2 سال آتی می توانيم شاخص حضور 
فعال زنان را از حضور كمی و سنجش 
تعداد زنان در پس��ت هايی كه حتی از 
طريق سهميه بندی اجباری برای زنان 
اس��ت را به ش��اخص های كيفی ارتقا 
داده و به توانايی، لياقت ها و شايستگی 

زنان بپردازيم. 
خزعل��ی تصري��ح ك��رد: ب��ا توجه به 
تأكيد س��ند OPPAW و تعهد تمام 
كشورهای عضو در تحقق آن، بررسی 
الگوی صحيح اشتغال در كارگروه های 
تخصص��ی دبيرخان��ه OIC ضروری 

است.

مادر نگران! پدر بی خيال! كمی بينديشيم، 
ح��ال ك��ه هم��ه ج��ا صحب��ت از تقدم 
پيشگيری بر درمان است، مشكل را قبل از 
به وجود آمدن حل كنيم. آری، حل كنيم 
اين روزها، خس��ته ايم، حوصله نداريم، 
س��ردردهای گاه و ب��ی گاه، تنش ه��ای 
خواس��ته و ناخواس��ته و منظم بودن ها 
آزارم��ان می دهد، خالص��ه كالم، كالفه 
ايم. تا همين ديروز، فرزندانی خردس��ال 
و متكی به خانواده بوديم كه قد كشيديم 
و به اصطالح خودمان، بزرگ شده ايم، به 
جريان سيال و قانونمند زندگی، صميمانه 
تن داده ايم و مهر و مهربانی، خانه دل مهر 
پذيرمان را به قدوم از گل زيباترش، مصفا 
ك��رد پ��س آداب و رس��وم را ارج نهاده، 
زندگی را از ديدگاهی ديگر شروع كرديم 

و آن چه را ياد گرفته بوديم، به كار بستيم 
تا راه س��بز و روش��نی پيش روی خود و 
آنان��ی كه با ما در اين راه همراه هس��تند، 
بگس��ترانيم و حكاي��ت امروز ب��ا ديروز 
فاصله دارد. لطف خدا، بخش��ی از تابش 
خود را به زندگی ما اين گونه تابانيد تا در 
دامان پر از محبت و دوستی های بی حد 
و حساب ما، فرزندانی از جنس گل های 
پ��اک و زيبای بهاری، س��ر از غنچه تولد 
برآورند و كانون زندگی سراس��ر شادی 
ما را رنگ و حالوتی ديگر ببخش��ند. در 
مقوله تربيت فرزندان و چگونگی مواجه 
ش��دن با ريزه كاری ه��ای تربيتی آنان كه 
شايد بتوان گفت مهم ترين و حساس ترين 
بخش زندگی فردی و اجتماعی هركسی 

را تشكيل می دهد، كتاب های بی شماری 
با نگاه كارشناسانه و روان شناسانه، نگاشته 
ش��ده و از اين جا به بع��د نيز با توجه به 
مشكل هايی كه در سايه زندگی های مدرن 
امروز، هر روز به ش��كل و نوع جديدی 
سر برمی آورند، نگاشته خواهد شد. وارد 
ش��دن به روش ها و اصول درست تربيت 
و روان كاوی اي��ن گ��روه مهم اجتماعی، 
علم خاص و پژوهش های گاه چندين و 

چندساله می خواهد. 
در اين مطلب، س��عی ش��ده ب��ا ورود به 
حوزه خان��واده از بعد تربيتی، تنها و تنها 
به معنای عام، نگاهی از رنگ ديگر داشته 

باشيم. 
يادمان نرفته چهره خسته و نگران مادر كه 
با نگاهی ميخ كوب شده، به مسيری كه هر 

روز از همان راه، پايان بخش نگرانی های 
او می شديم، سالمت ما را می جست و 
آرامش خوي��ش را اما اين روزها، نگاه ها 
اگر هم نگران اس��ت، نگران مشكل های 
عجيب و غريبی است كه ديگر از اين كه 
چند دقيقه دير آمدن، كل مشكل باشد، پا 
را فراتر نهاده و وارد مس��ائلی گاه پيچيده 
و در نوع خود مدرن شده است. پيشرفت 
سرسام آور بشر امروز كه با عطشی تمام 
ناشدنی در پی آزمودن ناشناخته های عالم 
هستی اس��ت، با خود، مشكل های مدرن 
و پيش��رفته هم همراه آورده است كه گاه 

كنترل آن، عزم جهانی می طلبد. 
گويی مشكل ها و معضل های اجتماع بشر 
امروز، هم پايه با پيشرفت در تمام سطوح، 

گاه با س��رعتی بيش از توسعه و مدرنيزه 
ش��دن، در جهت عكس پيش��رفت های 
علمی، در حال رش��د و بالندگی اس��ت. 
امروزه مش��كل اصلی پ��دران و مادران، 
پنهان و بی س��ر و صدا بودن مش��كل ها 
می باشد يعنی مش��كل، دير آمدن نيست 
كه بتوان آن را به آسانی حل كرد، مشكل 
حتی با به موقع آمدن هم وجود دارد. گاه 
اين مش��كالت آن قدر پيشرفت كرده كه 
به موقع آمدن هم اگر مديريت و مراقبت 

نشود، خود ايجاد مشكل می نمايد. 
نفوذ روز افزون وس��ايل ارتباط جمعی، 
ت��ب تلفن همراه و اس��تفاده ن��ا به جا از 
تكنول��وژی، همه و همه مش��كالتی گاه 
غيرقابل حل اس��ت كه توان مقابله با آن 
در اثر غفلتی اندک، غيرممكن و ناشدنی 

می گردد. س��ريال های تلويزيونی كه گاه 
خيابان ه��ا را خلوت می كن��د، خانواده را 
چند دقيقه ای دور هم می نشاند، تا اين جا 
هيچ مس��أله نگران كننده ای نيست اما آيا 
اين مادر نگران و آن پدر بی خيال، برای 
ديدن س��ريال ها، مديريت��ی دارند يا نه؟ 
»پسر شش ساله ای فقط و فقط برای اينكه 
در جايی مهمان بوده اند و او نتوانسته فالن 
سريال را آن هم س��اعت 11 شب ببيند، 
بنای ناس��ازگاری و قهر گذاشت و انواع 
و اقسام بدقلقی را نسبت به والدين خود 
بروز داد؛ حال برای اين مادر و پدر، ساعت 
خواب كودک خردس��ال شش ساله، نوع 
و ميزان ن��گاه كردن به تلويزيون، مفيد يا 
غير مفيد بودن برنامه ای كه ديده می شود، 

ميزان تأثيرگذاری منفی و مثبت برنامه در 
شكل گيری اخالق و رفتار كودک و هزار 
مسأله كوچک و بزرگ ديگر، هيچ نقشی 
ندارد؛ فقط و فقط آرامش داشتن كودک و 
ساكت و آرام نشستن او برای رهايی از بار 
مسئوليت تربيتی خانواده، كفايت می كند! 
از اي��ن دس��ت، ه��زاران مث��ال می توان 
مط��رح ك��رد: خريد وس��ايل تفريحی و 
حتی آموزش��ی بدون در نظر گرفتن نياز 
و زمان مناس��ب وجود آن، خريد وسايل 
غيرض��روری و گاه خطر آفري��ن از ديد 
تربيتی مانند تلفن همراه و رايانه، به همراه 
داش��تن فرزند در مكان هايی كه برايش با 
توجه به موقعيت س��نی، حتی می تواند 
مضر هم باش��د، ش��ركت ك��ردن در هر 
نوع مهمانی ب��ا هر نوع تركيب حاضران، 
كش��اندن بح��ث و جدل ه��ای گاه پيش 
پا افتاده به محي��ط منزل و ايجاد محيطی 
پرتن��ش و گاه عصبی، ترتي��ب اثر ندادن 
ب��ه اعتراض های گاه به ح��ق و به جای 
گل های باغ زندگ��ی، توجه بيش ازحد 
به فرعيات و دور ش��دن از مسائل اصلی، 
وس��يله و بهانه قراردادن كودكان برای به 
كرسی نش��اندن نظرهای شخصی پدر و 
مادر و هزاران مورد از اين قبيل، از كودک 
آرام و س��ر به زير امروز ما، فردی عصيان 
گر، پرخاش جو، كم حوصله، بی نظم و 
بدت��ر از تمامی اين م��وارد، اجتماع گريز 

فردا به وجود می آورد. 
نگران بودن مادر گاه به همان اندازه مضر 

است كه بی خيال بودن پدر. 
بحث، جدی تر از آن است كه با انجام چند 
عمل پيش پا افت��اده، وظيفه خود را پايان 
يافته تلقی نماييم و سر در الک بی خبری 
ف��رو ببريم. نگرانی مادر، به تنهايی حالل 
مش��كل ها نيس��ت و متهم كردن پدر به 
بی خيالی هم باری از دوش خسته مادران 

بر نخواهد داشت. 
مديريت، تنه��ا و تنها در خرج و مخارج 
و تعيي��ن روز و مي��زان خري��د و ديگر 
مس��ائل نيس��ت؛ زندگی، مديريتی چند 
س��ويه می خواهد كه با محور قرار گرفتن 
ه��ر يک از والدين، ديگ��ری بايد چونان 
سربازی مسئوليت پذير، قدم در راه بهبود 
و پاسداری از حريم امن زندگی و محيط 

مقدس خانه بگذارد. 
اين روزها نگران بودن، هيچ كمكی به حل 
مسائل نمی كند. ش��ايد نگرانی، جرقه ای 
كوچک آن هم در صورت مديريت شده 
ب��ودن نگران��ی و نه ايجاد حساس��يت و 
برانگيز زندگی، باشد. بی خيال بودن هم 

كه پيشاپيش تكليف روشنی دارد. 

توج��ه كنيد كه تا چه ان��دازه هر روز 
خودتان را در معرض صداهای بيرونی 
قرار م��ی دهيد. به طورمعمول با زنگ 
اعص��اب خ��رد كن س��اعت آغاز می 
ش��ود. آنگاه با وز وز مس��واک برقی 
يا صدای مو خش��ک ك��ن و آن وقت 
با گزارش آخري��ن اخبار صبحگاهی. 
س��پس ص��دای موتوره��ای اتومبيل 
و بوق ه��ای ب��ی وقف��ه س��اعت های 

روزهايمان  پرترافيک. 
اغل��ب از س��اعت 9 
صبح تا پنج بعدازظهر، 
پ��ر ش��ده از ص��دای 
تلف��ن و تجهيزه��اي 
دفتری و صحبت های 
همكاران  غيرضروری 
و مشتريان و رئيسان، 
خانه  در  اگ��ر  حت��ی 
كار كني��د، باز هم چه 
م��داوم  صدای  بس��ا 

و گريز ناپذيری وجود داش��ته باش��د. 
اگرچه ب��ه اين صداها عادت كرده ايم 
كه نمی توانيم تص��ور كنيم بدون آنها 
چگونه می توانيم س��ر كنيم. به هنگام 
آغاز س��فر درونی خ��ود، می خواهيد 
ت��ا حد امكان از اغتش��اش و هياهوی 
بيرون بكاهيد تا بتوانيد ندای درونتان 
 را بش��نويد. ش��ايد بعض��ی از صداها
 � مانند رفت و آمد اتومبيل يا مهمانی 
همس��ايه ها � غيرقابل كنترل باشد اما 

می توانيد در محدوده و فضای خودتان 
ت��ا حد ام��كان آرام��ش بيافرينيد. ياد 
بگيريد بدون زنگ ساعت بيدار شويد. 
پيش از اينكه به خواب رويد، مجس��م 
كني��د كه در س��اعت دلخواهتان بيدار 
می شويد. بكوشيد گهگاه از تلويزيون 
و رادي��و و پخ��ش ص��وت و س��اير 
دس��تگاه های صوتی دوری كنيد حتی 
وقتی به پياده روی می رويد يا ورزش 
می كنيد، دست از سر 
واكمن خ��ود برداريد 
و ب��ه خص��وص ب��ه 
راديو  رانندگی  هنگام 
و پخ��ش صوت خود 
كني��د.  خام��وش  را 
بگذاريد در س��كوت 
از  و  ش��ويد  احاط��ه 
آن مدت زم��ان برای 
حضور در لحظه سود 
جوييد، به جای اينكه 
بگذاريد تفريح ها ش��ما را از حيات و 

عالم درونتان دور گردانند.
ب��ه تلف��ن ج��واب ندهي��د. بگذاريد 
دس��تگاه پيامگير، پيام ه��ا را بگيرد تا 
بعد س��ر فرصت به آنها گوش دهيد. 
اگر به س��كوت عادت نداشته باشيد، 
شايد نخست به نظرتان عجيب بنمايد 
اما به تدري��ج آن را ارج خواهيد نهاد. 
عاقبت آن را برای رشد درونتان ناگزير 

خواهيد يافت.

سکوت؛ رمزی برای موفقيت درونی    

جامعه

میزان	تصادفات	در	اصفهان
60	درصد	کاهش	یافته	است	

در	چهارمحال	و	بختیاری؛
توزیع	سهمیه	آرد		زمستانه	

نانوایی	ها	در	منطقه	هاي	سخت	گذر

باگذشت	2	روز	از	اجرای	هدفمندی	یارانه	ها؛
افزایش	قیمت	

در	چهارمحال	و	بختیاری	نداشتیم

معاون بهداش��ت دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان 
گف��ت: با توجه به اينكه س��االنه بيش از 60 هزار 
تصادف در كشور روی می دهد، برنامه هايی به صورت 
پايلوت در اصفهان اجرايی ش��د كه ميزان تصادفات را 

تا 60 درصد كاهش داد.
كمال حيدری در گفتگو با فارس اظهار داشت: باالترين 
ميزان تصادفات اين استان در سه شهرستان های ، لنجان، 
برخ��وار و ميم��ه گزارش ش��ده اس��ت. همچنين وی 
خاطرنش��ان كرد: مجمع خيرين بهداشت و سالمت كه 
از سه سال گذشته در اصفهان تشكيل شد، نقش مؤثری 
 در كاه��ش رون��د بيماری ها و ميزان تصادفات داش��ته 

است. 

مديرشركت غله س��ازمان بازرگانی چهارمحال و 
بختي��اری گفت: س��هميه آرد تم��ام نانوايی های 
 منطقه هاي س��خت گ��ذر، برفگي��ر و دورافت��اده اين 
ش��ده توزي��ع  و  ارس��ال  زمس��تان  ب��رای   اس��تان 

است. 
به گ��زارش فارس، قاس��م زمانيان در نشس��ت س��تاد 
هدفمندس��ازی يارانه ه��ا در اي��ن اس��تان ب��ا اع��الم 
اي��ن مطلب اظهار داش��ت: ب��ا اجرای مناس��ب قانون 
هدفمن��دی يارانه ه��ا و ح��ذف ياران��ه اي��ن بخش از 
حالت فعلی انتظار می رود ش��اهد ارتقای كيفيت گندم، 
 آرد و ن��ان و به حداقل رس��يدن مش��كل ه��اي مردم 

باشيم. 
وی ب��ا اش��اره به بس��ته حمايتی آرد و ن��ان در اجرای 
بس��ته های  گف��ت:  يارانه ه��ا،  هدفمندس��ازی  ط��رح 
حمايتی ش��امل كمک مالی بالعوض، تعويض شغل و 
 وام ه��ای كم بهره بوده كه در اختيار خبازان اس��تان قرار 

می گيرد. 
زماني��ان اضاف��ه كرد: قيمت ن��ان از نانوايی ه��ا آزادپز 
 مناس��ب تر است و نانوايان نيز می توانند در صورت عدم 
عالقه مندی به ادامه فعاليت در واحدهای نانوايی تغيير 
 شغل دهند و پروانه كسب رايگان در ديگر حوزه ها دريافت 

كنند.

رئيس س��ازمان بازرگانی چهارمح��ال و بختياری 
گف��ت: ب��ا گذش��ت دو روز از اج��رای قان��ون 
هدفمن��دی يارانه ه��ا هيچگونه افزاي��ش قيمتی در اين 

استان گزارش نشده است.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: مواد روانگردان صنعتی غير 
دارويی به فهرس��ت مواد مخدر اضافه شد. به گزارش 
خبرن��گار قضائی فارس حجت االس��الم غالمحس��ين 
محس��نی اژه ای با اش��اره به ابالغ قانون جديد مبارزه با 
مواد مخدر، گفت: اين قانون از قبل در سال 76 اصالح 
ش��ده اما تاكنون ديگر هيچ اصالحی در آن نشده بود و 
به خاطر برخی ابهام ها و نيازهای جديد و به خصوص 
مواد روانگردان جديد كه خطر آن از مخدرهای س��نتی 
بيشتر بود و قانون قبلی شامل آن نمی شد از سوی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر پيشنهادهايی برای اصالح آن انجام 

شد. 
وی ب��ا بي��ان اينكه مدتی بعد اصالح ه��ا در اين قانون 
ص��ورت گرفت، گفت: يک مورد از اين اصالح ها اين 
است كه مواد روانگردان صنعتی غير دارويی به فهرست 
مواد مخدر ضميمه ش��د و از اين به بعد كس��انی كه از 
مواد رونگردان صنعتی غير دارويی توليد، توزيع، وارد، 
صادر و نگهداری كند، جرم است و مجازات آن هم به 

اندازه مجازات مواد مخدر است. 
محس��نی اژه ای گفت: م��اده  ديگری ك��ه در اين قانون 
 اصالح ش��د اي�ن ب�ود كه كس��انی كه اف�رادی را برای 
م��واد مخدر اجير كنند و يا كس��انی ك��ه مواد مخدر را 
به زور به كس��ی تزريق كنند يا وادار به فعاليت در امر 
مواد مخدر می كنند مجازات بسيار سنگينی مانند اعدام 
و 1/5 براب��ر مج��ازات فعلی برای آنها پيش بينی ش��ده 

است. 
وی افزود: در قانون پيش بينی ش��ده ك��ه معتاد مكلف 
اس��ت به مركزهاي رسمی ترک اعتياد مراجعه و اعتياد 
خ��ود را ترک كند و بع��د از آن اگر گواهی ترک اعتياد 
گرف��ت ديگر تح��ت تعقيب كيف��ری نخواهد بود مگر 
اينك��ه فرد معتاد گواهی را بهان��ه ای برای اقدام خالف 
قان��ون خود بداند وگرنه اگر در حال درمان هم باش��د 
تح��ت تعقيب نخواهد ب��ود. محس��نی اژه ای افزود: در 
همين زمينه وزارت رفاه و تأمين اجتماعی موظف ش��د 
برای معت��ادان بی بضاعت تمهيداتی بينديش��د تا هزينه 

ترک اعتياد آنها را پرداخت كند. 
س��خنگوی قوه قضائيه ادامه داد: طبق م��اده 17 قانون 
اگر كس��انی كه در امر قاچاق مواد مخدر فعاليت بكنند 
پيش بينی ش��ده ك��ه عالوه ب��ر ممنوع الخروج ش��دن، 
گذرنام��ه به وی تعلق نخواهد گرفت. محس��نی اژه ای 
گفت: جامعه ما از ناحيه مواد مخدر خس��ارت سنگينی 
می بين��د و به همي��ن دليل نظام مجبور اس��ت برخورد 
سختی كند و ما هيچ مس��امحه ای در اين زمينه نكرده، 

احكام را بعد از قطعيت اجرا خواهيم كرد. 

 مواد روانگردان صنعتی 
 غير دارویی به فهرست 

مواد مخدر اضافه شد

رئیس	شورای	فرهنگی	و	اجتماعی	زنان:	

تعریف جامع اسالم از حجاب بازدارنده 
خشونت عليه زنان است 

دث
حوا

 برخورد ش��ديد يک دستگاه خودروی س��واری با حفاظ و تير 
چراغ برق حاش��يه جاده قدي��م كرج منجر به م��رگ راننده آن 
ش��د. به گزارش ايسنا، آتش نشانان ايستگاه 59 از طريق تماس 
مردم��ی در جري��ان حادثه ای در جاده قديم ك��رج قرار گرفتند. 
حسن رحمانی فرمانده نيروهای ايستگاه 59 آتش نشانی درباره 
جزيي��ات اين حادثه گفت: خودروی س��واريی در حال حركت 
در مس��ير غ��رب به ش��رق جاده قدي��م كرج بود ك��ه به علت 
نامعلوم��ی با حفاظ و س��پس تير چراغ برق برخ��ورد كرد و به 
 علت ضربه شديد، راننده 42 ساله اين خودرو در دم جان سپرده 

بود.
اي��ن فرمانده آتش نش��انی درباره عمليات آتش نش��انان در اين 
تصادف اظهار كرد: نيروها ابتدا با گذاشتن عالمت های راهنمايی 
محل را ايمن كردند س��پس با وس��ايل ويژه نج��ات، راننده اين 
خ��ودرو را از داخ��ل خودرو بي��رون آوردن��د و تحويل عوامل 

اورژانس دادند كه آنها مرگ وی را تأييد كردند.

به گزارش ايس��نا، س��رهنگ غالم عباس بلفكه، فرمانده انتظامی 
شهرس��تان تيران در اصفهان با اعالم اين مطلب گفت: مأموران 
يگان ام��داد اين فرماندهی حين گش��ت زنی در س��طح حوزه 
اس��تحفاظی خود به يک دس��تگاه خودروی سواری مشكوک و 

آن را متوق��ف كردن��د. 
بلفكه افزود: در بازرس��ی از اين خودرو تعداد يک هزار و 238 
عدد س��كه تقلبی قديمی كه در يک كيسه برنج و در زير مخزن 

گاز خودرو جاس��ازی ش��ده بود كش��ف و ضبط ش��د. 
وی تصريح كرد: در اين ارتباط راننده و سرنش��ين اين خودرو 
به نام های »مهدی و مجيد« دستگير و خودروی آنان نيز توقيف 

ش��ده اس��ت. 
فرمان��ده انتظام��ی گفت: در تحقيقات انجام ش��ده متهمان اقرار 
كردند كه سكه ها را به مبلغ 100 ميليون ريال خريداری كرده اند 
كه با مش��خص ش��دن تقلبی بودن آنها قصد بازگرداندن آنها را 

داش��تند كه توس��ط مأموران دس��تگير می ش��وند. 

کشف سکه هاي تقلبی 
در کيسه برنج  

برخورد خودرو با گاردریل 
مرگ راننده را رقم زد  

مردی در دادگاه خانواده با بيان اينكه مصرف روزانه 20 
قرص اعصاب زنم را از من جدا كرده است، مدعی شد: 
مصرف دارو همس��رم را خواب آلود و عصبی می كند و 
ب��ه همين دليل من قصد جدايی از او را دارم. به گزارش 
فارس، مردی 34 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد 
محالتی دادخواس��ت جدايی خ��ود را به قاضی يكی از 

شعب ارائه كرد.
اين مرد در حضور قاضی شعبه 235 اين مجتمع قضايی 
خانواده با بيان اينكه از رفتارهای همس��رم خسته شده و 
می خواهم هر چه زودتر از او جدا ش��وم، گفت: همسرم 
بسيار عصبی است و روزی 20 قرص مصرف می نمايد 
و ادعای سالمت نيز می كند؛ او هميشه در خواب به سر 
مي برد و در زمان بيداری نيز بس��يار پرخاشگر و عصبی 
است. وی با اشاره به اينكه زندگی در كنار همسرم برايم 
طاقت فرس��ا ش��ده، ادامه داد: عصبی ش��دن همسرم به 
حدی است كه من در آن لحظه از خدا می خواهم كه در 

اين دنيا نفس نكشم و از او خيلی دور باشم؛ قبل از اينكه 
همس��رم مرا نيز عصبی كند بايد از او جدا ش��ده و تنها 
و بی دغدغه زندگی كنم. زن 30 س��اله در مقابل قاضی 
اين ش��عبه حاضر ش��د و با بيان اينك��ه بيماری اعصاب 
من هيچ ربطی به ش��وهرم و اينك��ه او حرف از جدايی 
بزند، ندارد، گفت: شوهرم به دنبال بهانه ای برای جدايی 
است و دليل ديگری برای اين موضوع پيدا نكرده است 
بنابراين اين موضوع را دس��تمايه ای برای جدايی دانسته 
و می خواهد از من جدا شود؛ من از او جدا نخواهم شد 
و حاضر هستم مقدار مصرف دارويم را به خاطر زندگی 
ك��ردن در كنار او كم كنم. وی ادام��ه داد: جدايی مرا از 
بين می برد؛ از ش��وهرم می خواهم كه مرا تنها نگذاشته 
و در كنارم بماند چرا كه من به او احتياج دارم و تنهايی 
بس��يار عذابم می دهد. قاضی اين ش��عبه زن و مرد را به 
مصالحه دعوت كرد و برای رسيدگی بيشتر پرونده را به 

كارشناسی دادگاه ارجاع داد.

مصرف روزانه ۲۰ قرص اعصاب، زنم را از من جدا کرده است  

 عشق برای زوج های ديگر می تواند بسيار 
متفاوت باش��د. عده ای حتی با گذشت چند دهه 
از زندگی مشتركشان هنوز هم نسبت به يكديگر 
احس��اس هايی سرشار از اشتياق دارند و عده ای 
ممكن اس��ت اين ارتباط در نظر عده ای سنگين 
و فاقد ظرافت باش��د، اما بسياری از كارشناسان 
علوم اجتماعی ما از آن دس��ته افرادی هستيم كه 
از عش��ق به دوستی رس��يده ايم. در واقع، بنا به 
گفت��ه متخصصان، در كل ش��ش حالت مختلف 
برای »عاش��ق بودن« وجود دارد و ش��يوه عشق 
ورزی هر شخص می تواند در دوران يک ارتباط 
تغيير كند. دكتر س��وزان هندريک روانش��ناس، 
همراه با همس��ر و دس��تيار تحقيقاتی خود دكتر 
كاليد هندريک به مدت 25 س��ال اس��ت كه بر 
رواب��ط اجتماعی افراد تحقي��ق می كنند. به گفته 
ايش��ان، با دانس��تن شيوه عش��ق ورزی می توان 
ارتب��اط	را	ارزیابی	نمود	و	انتظارات	واقع	
بینانه	تری نسبت به عشق و رشد آن به دست 

آورد. 
با دانستن اينكه به چه شيوه ای عشق می ورزيد، 
می توانيد ارتباط سالم تر و شادمانه تری با همسر 
خ��ود به وجود آوري��د. پس ببيني��د كه چگونه 

عاشقی هستيد! 
عاشق	احساساتی

اين افراد عاشق»عاش��ق بودن« هس��تند. آنها به 
س��ادگی ب��ه روی زيبا ب��ا جذابيت های ظاهری 
ديگ��ر دل می بندند و س��پس ب��ا از بين رفتن يا 

تغيير كردن اين ظاهرها، مأيوس می شوند. 
به خاطر داش��ته باشيد كه عش��ق واقعی نبايد با 
كم شدن موی سر معشوق رو به نقصان بگذارد 

تقسيم بندی انواع عشق  
و احس��اس های عاش��قانه نبايد با پختگی 

ارتباط، كمرنگ ش��ود. اگر چنين عاشقی هستيد، 
برای زنده نگهداشتن عشق خود بهتر است قرار 
مالقات های عاش��قانه و دو نفری بگذاريد، برای 
تعطي��الت آخر هفت��ه برنامه ای ترتي��ب دهيد و 
تعطيالت را با يكديگر سپری كنيد و نگذاريد كه 

عشق رومانتيک شما دچار روزمرگی شود. 
عاشق	وسواسی

اين عاشقی است كه می خواهد تمام اوقات خود 
را با معش��وقش بگذراند و حتی پس از گذشت 
س��ال ها، مدام نگران ارتباط و زندگی زناش��ويی 
خود اس��ت. داش��تن چنين همس��ری می تواند 
طاقت فرس��ا بوده و يا به خاطر اوج و فرودهای 
ش��خصيتی، موجب ناراحتی روحی طرف مقابل 

شود. 
آيا اي��ن حالت ها به نظرتان آش��نا می آيد؟ برای 
حفظ همس��ر و زندگی مش��ترک بايد دس��ت از 
نگرانی برداش��ته و زمانی برای تنفس به معشوق 
خود بدهيد. به ياد داشته باشيد كه حتی شيرين ترين ها 
هم می توانند به مرز »بيش از حد« برسند و ديگر 
شيرين به نظر نيايند. اگر احساس نا امنی در شما 
بسيار شديد است، بدون معطلی با يک متخصص 

مشورت كنيد و ارتباط خود را بهبود بخشيد. 
عاشق	ایثارگر

عده ای مس��تعد ورود در ارتباط هايی هستند كه 
در آن بيش از آنچه به دس��ت می آورند، از خود 
مايه می گذارند. گاهی احس��اس می كنند كه اين 
ارتباط به كلی يک طرفه ش��ده است. يک نفر با 
از خود گذش��تگی مدام در تالش جلب رضايت 
و ب��رآورده س��اختن نيازهای ديگری اس��ت و 

هيچ زمانی ب��رای مراقبت از »خود« كنار 
نگذاشته است. 

اگر چنين عاش��قی هستيد، بايد بدانيد كه خارج 
از چهارچ��وب زندگی زناش��ويی نيز چيزهايی 
برای لذت بردن هس��ت و س��وای همس��رتان، 

دوستان و اقوامی وجود دارند. 
بايد زمان��ی را به انجام فعاليت های مورد عالقه 
خودت��ان و معاش��رت ب��ا افرادی كه دوس��ت 
داري��د اختصاص دهيد و بد نيس��ت كه گاهی 
اي��ن معاش��رت ها و فعاليت ها، ب��دون حضور 
همسرتان باش��د. به اين ترتيب با ارزش نهادن 
 ب��ه خ��ود، ارتباط عاش��قانه ش��ما ني��ز تقويت 

می شود. 
عاشق	بازی 

اين دسته، عاشق دوران ناز و عشوه و به دست 
آوردن دل معش��وق هستند. برای آنها تعقيب و 
گريز ابتدای يک ارتباط بس��يار جذاب تر است. 
آنه��ا از ي��ک ارتباط طوالنی مدت به س��رعت 
خس��ته می ش��وند و دوباره به فكر »ش��يطنت« 

می افتند. 
عشق	رفاقت	آمیز

اگر در ارتباط به ش��دت رفاقت آميز هستيد كه 
از آن لذت می بريد، ممكن اس��ت كم كم س��ر 
و كله عش��ق در آن پيدا ش��ود. چني��ن ارتباطی 
ممكن است بسيار كند پيشروی كنند، اما بسيار 
مستحكم هستند. اما نكته در اينجاست كه نبايد 
فراموش كنيد رفاقت در زندگی مش��ترک همه 
چيز نيس��ت و باي��د جرقه هايی از احس��اس ها 
 و تمايل ه��ا آن را زيبات��ر و هيج��ان انگيزت��ر 

كند. 

امروزه	مشکل	
اصلی	پدران	و	
مادران،	پنهان	
و	بی	سر	و	صدا	
بودن	مشکل	ها	
می	باشد	گاه	این	
مشکل	ها	آن	قدر	
پیشرفت	کرده	
که	به	موقع	آمدن	
هم	اگر	مدیریت	
و	مراقبت	نشود،	
خود	ایجاد	مشکل	
می	نماید.

مادر نگران، پدر بی خیال
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مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10:
با اجرای طرح هدفمندسازی 

یارانه ها، دور ریز نان کاهش می یابد
الدن	سلطانی

نصرال��ه نوری در گفتگو ب��ا زاينده رود تصريح كرد: ب��ا اجرای طرح 
هدفمندس��ازی يارانه ها و نيز تعيين قيم��ت جديد گندم، نان با كيفيت 
به مردم عرضه می ش��ود. وی افزود: نرخ گن��دم به ازای هر كيلو 250 
تومان تعيين شده كه در كل كشور يكسان است. مديرعامل شركت غله 
و خدمات بازرگانی منطقه 10 خاطرنش��ان كرد: ديگر نان با دو قيمت 
متفاوت نخواهيم داشت، البته قيمت ها در شهرستان ها متفاوت بوده و 

اين تفاوت به علت هزينه نانوايی ها و دستمزد نيروی كار است.
نصراله نوری ضمن اش��اره به اينكه قيمت نان ب��ا توافق با اتحاديه آرد 
و نان و توس��ط كارگروه نرخ گذاری استان و با حضور استاندار تعيين 
شده گفت: با اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها در كيفيت نان تحول 
بزرگ��ی رخ خواهد داد، به ويژه اينك��ه در مصرف گندم صرفه جويی 

می شود.
وی افزود: از زمانی كه نان با نرخ جديد به مردم عرضه می شود در واقع 
بين نانوايی ها رقابتی ايجاد خواهد ش��د زيرا آنكه نان با كيفيت عرضه 
می كند در صحنه می ماند، بنابراين به طور حتم دور ريز نان بسيار كاهش 
خواهد يافت. مديرعامل ش��ركت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 با 
اشاره به اينكه در گذشته معلوم نبود هزينه ای كه برای نان پرداخت شده 
كجا مصرف می شود، اما حال اين موضوع مشخص شده و اينجاست كه 

نانوايی فعال در عرضه نان با كيفيت مطلوب معين می شود.
نوری ضمن بيان اينكه از زمان واريز يارانه نان به حساب مردم، توزيع 
با نرخ جديد در ايران الزامی اس��ت گفت: در كل اس��تان 3700 نانوايی 
فعالي��ت می كنند كه از اين به بع��د آرد مورد نياز خود را می توانند يا به 
صورت آزاد و يا از طريق ش��ركت های تعاونی كه قرارداد خريد از آنها 

داشتند تهيه نمايند. 
وی در پاي��ان درباره قيمت ماكارونی تصريح كرد: در گذش��ته قيمت 
گندمی كه به كارخانه ارائه می شد به ازای هر كيلو 370 تومان بود، اما با 
اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها و تعيين قيمت گندم به ازای هر كيلو 

250 تومان، نرخ انواع ماكارونی نيز كاهش می يابد.
 

قیمت گوشت قرمز در بازار اصفهان 
5۰۰ تومان کاهش یافت 

حسين جاللی رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت اصفهان در گفتگو با 
فارس با بيان اينكه همسو با سياست های دولت در تنظيم بازار گوشت، 
قيمت انواع گوشت در اصفهان از روزهای گذشته كاهش داشته است، 
اظهار داش��ت: قيمت انواع گوش��ت قرمز در بازارهای اصفهان به ازای 
هر كيلو 500 تومان كاهش يافته اس��ت. وی ادامه داد: اين سياس��ت با 
واردات گوش��ت قرمز از سوی دولت و همزمان با پايان يافتن ايام دهه 
اول محرم از هفته گذشته آغاز شد. همچنين وي خاطرنشان ساخت: با 
توجه به اينكه از نظر اتحاديه اين برنامه يک سياست مناسب در تنظيم 
بازار گوشت قرمز است، اميدواريم اين روند تا پايان سال همچنان ادامه 

داشته باشد.

دانشگاه کاشان در ردیف 5 دانشگاه 
برتر کشور قرار می گیرد

رئيس دانش��گاه كاشان از تصويب سند چشم انداز سال 1404 خبر داد 
و گفت: بر اس��اس اين چشم انداز دانشگاه كاشان در رديف 5 دانشگاه 
برتر كش��ور قرار می گيرد. به گزارش فارس، سيد جواد ساداتی نژاد در 
جمع پژوهش��گران گفت: بعد ازگذشت دو سال و نيم سند چشم انداز 
سال 1404 دانشگاه كاشان آماده و به تصويب شورای دانشگاه رسيد و 
به زودی در اختيار دانشگاهيان قرار می گيرد. وی با بيان اينكه اين سند 
چش��م انداز يک سند باالدستی برای دانشگاه محسوب می شود، گفت: 
برای رس��يدن به چنين جايگاهی 14 سال فرصت است تا در رديف 5 

دانشگاه برتر كشور قرار بگيرد. 
وي با اش��اره به اس��تعداد و سابقه تاريخی كاش��ان، رسيدن به چنين 
جايگاهی را دور از دس��ترس ندانست و گفت: برای رسيدن به چنين 
جايگاهی برای تک تک ماه های 14 سال آينده بايد برنامه ريزی داشته 
باش��يم. ساداتی نژاد افزود: تمامی فعاليت های دانشگاه در زمينه توسعه 
رش��ته های دانشگاهی و يا حذف رشته های غير ضروری، فعاليت های 
پژوهشی، توس��عه فضاهای علمی و پژوهشی، خدمات دانشجويی و 
ارتب��اط با صنايع از اين پس بايد ب��ا برنامه ريزی هدفمند برای تحقق 

هدف های اين سند باشد. 
رئيس دانش��گاه كاش��ان در بخش ديگری از س��خنان خود با اشاره به 
ضروری بودن تدوين پژوهش های كاربردی و هدفمند توسط استادان 
و دانش��جويان اظهار داشت: نياز امروز جامعه پژوهش های هدفمندی 
اس��ت كه بتواند نيازهای واقع��ی جامعه را برآورده كن��د. وی افزود: 
دانشگاه بايد با شناخت كامل نيازهای اساسی شهرستان برای تأمين اين 
نيازها دانشجويان عالقمند را تربيت كرده تا بتواند برنامه های پژوهشی 

هدفدار و هدفمند خود را دنبال كند. 

 تولید تله فیلم مرد خاک در 
مرکز چهارمحال و بختیاری

 زاینده	رود 
تل��ه فيلم دينی م��رد خاک مراحل تهيه و توليد  خ��ود را در مركز 
چهارمحال و بختياری سپری می كند.  اين تله فيلم با نگاه به موضوع محرم 
داستان زندگی  پيرمردی را روايت می كند كه در اثر انفجار در كربال پسر 
و عروسش را از دست داده و تنها بازمانده خانواده كه دختر بچه ای شش 

ساله است در اثر آن اتفاق دچار فراموشی و شوک عصبی  شده است. 
داستان تله فيلم مرد خاک حول محور اعتقادهای پيرمرد و ارتباط با خدا 
و ام��ام حس��ين)ع( می چرخد كه در اثر اتفاقاتی كه ب��رای خانواده اش 
افتاده و فقدان آنها او را با اعتقادهای دينی اش دچار كشمكش می كند. 
اين تله فيلم در 90 دقيقه برای پخش در يكی از شبكه های سراسری به 
مناسبت های عزاداری ماه محرم و صفر در استان چهارمحال و بختياری 

تهيه و در اماكن مذهبی و گردشگری استان تصويربرداری شده و سعی 
می شود مشاغل بومی استان نيز به تصوير كشيده شود. عوامل توليد تله 
فيلم مرد خاک را تلفيقی از هنرمندان مطرح كشور و صدا و سيمای مركز 
چهارمحال و بختياری تشكيل می دهند و تهيه كننده آن توليد مجموعه هايی 
همچون ش��ب مهتاب و همسفران باد كه از شبكه های سراسری پخش 
شده اند را در كارنامه هنری خود دارد. حجت اله رحيم زاده افزود: صدا و 
سيمای مركز استان قابليت و آمادگی برنامه سازی در زمينه های گوناگون 

اجتماعی، دينی و اخالقی را دارد.

در چهارمحال و بختیاري
کسب رتبه پنجم کشوری 

در تولید روغن
رئيس سازمان صنايع و معادن چهارمحال و بختياري گفت: شركت روغن 
نباتي نهان گل بروجن در بين 33 كارخانه توليدي روغن نباتي، رتبه پنجم 
كش��ور را از آن خ��ود كرد. رحمان كرمي در گفتگ��و با ايرنا، گفت: اين 
رتبه طبق ارزيابي شاخص هاي 12 گانه انجمن صنفي روغن نباتي ايران 
كسب شده است. وي ظرفيت توليد، كار آفريني و اشتغال نيروي انساني 
و كيفيت محصول را از مهم ترين شاخص هاي ارزيابي عنوان كرد. كرمي 
تصريح كرد: اين شركت در سال جاري به عنوان كارآفرين برتر كشوري 
انتخاب شد. كرمي اظهار داشت: شش درصد مصرف بازار كشور از قبيل 
انواع روغن نباتي جامد، مايع و سرخ كردني توليدي در اين شركت توليد 

مي شود. 

در چهارمحال و بختیاري
تمدید گواهینامه های سیستم 

مدیریت کیفیت شرکت گاز 
مدير عامل شركت گاز چهارمحال و بختياری از تمديد سه گواهينامه 
بين المللی ايزو 9001-2008 شركت گاز استان برای ششمين سال 
متوال��ی خبر داد. اس��ماعيل هيبتيان به ايرنا افزود: ب��ا اتمام فعاليت 
مميزان ش��ركت TUVNORDدر گاز چهارمحال و بختياری اين 
 ISO -2008 شركت موفق به تمديد س��ه گواهينامه ی بين المللی
9001 در مديريت كيفيت،ISO14001-2004 در مديريت زيس��ت 
محيطی وOHSAS 18001-2007 )اوسس( در مديريت ايمنی از 
ش��ركت TUVNORD )توف نورد( ش��د. وی اظهار داشت: در 
اين مميزی تمامی مراحل پياده س��ازی، استقرار و نگهداری سيستم 

مديريت يكپارچه توسط گروه مميزان داخلی بررسی شد. 
هيبتيان با بيان اين كه اس��تقرار سيس��تم مديري��ت يكپارچه موجب 
ارتقای كمی و كيفی در س��ازمان می شود، افزود: شناخت كاستی ها 
و نق��اط قوت در سيس��تم با بهره گي��ری از نتيجه ه��ای حاصل از 
اينگونه مميزی ها، مقدمه ای برای گام برداش��تن و رسيدن به سيستم 
پيشرفته )EFQM( خواهد بود. به استناد ماهيت، فرآيند، هدف ها و 
ويژگی ه��ا، EFQM يک تكنيک مديريتی و مربوط به حوزه كنترل 

و ارزيابی در سازمان ها است. 
وی با اشاره به اينكه بهبود مستمر حاصل ارزيابی و اصالح مستمرو 
هوشمندانه نقاط ضعف و رفع چالش ها است گفت: گواهينامه های 
مذكور به ش��ركت هايی تعلق می گيرد كه اس��تانداردهای الزم در 
خصوص ايجاد سيس��تم های كيفی، رعايت مسائل و اصول زيست 
محيطی، اصول ايمنی و يكپارچگی بين اس��تانداردها را پياده سازی 

و اجركنند.

گشتی در اخبارروی میز

اس��تاندار اصفهان گف��ت: مردم هرگونه ش��كايت در 
خصوص وضعي��ت هدفمن��دی يارانه ه��ا و افزايش 
قيمت ه��ای احتمال��ی را از طريق ش��ماره 124 اطالع 
دهند. عليرضا ذاكر اصفهانی در گفتگو با فارس با بيان 
اينكه هدفمند كردن يارانه ها در راس��تای حذف يارانه 
نيست و در راستای بهينه كردن است، اظهار داشت: در 
بحث هدفمندی يارانه ها بايد بتوانيم صرفه جويی كرده 
و حقوق مردم را عادالنه رعايت كنيم. وی با اش��اره به 
اينكه آنچه اتفاق می افتد امری طبيعی است چرا  كه طرح 
در روزه��ای ابتدايی اجرا قرار دارد، بيان داش��ت: روز 
گذش��ته تجمعی در محل خروجی استانداری اصفهان 
انجام ش��د كه احتمال م��ی رود در روزهای آينده و در 

بخش های ديگر نيز اين اتفاق رخ دهد. 
ــخص نبودن ابعاد  ــای مردم به دلیل مش تجمع ه

آتی هدفمندی يارانه ها ست 
استاندار اصفهان با تأكيد بر اينكه برخی از ابعاد موضوع 
هدفمند ش��دن يارانه ها برای مردم توضيح داده نش��ده 
و اطالع ه��ا هنوز خام اس��ت، گفت: برخ��ی از مردم 
نگرانی هايی در خصوص وضعيت آينده ش��غلی خود 
دارند كه همين نگرانی ها س��بب رفتارهای نامناس��ب 
در اين خصوص می ش��ود. وی افزود: مديريت استان 
پبش بينی می كند در اعالم واريز يارانه ها ممكن اس��ت 

كسانی كه مبلغ بنا به داليلی در حسابشان نرفته و در اين 
خصوص ابزار نارضايتی می كنند، به استانداری مراجعه 
كنند.  ذاكراصفهانی با اشاره به اينكه هدفمندی يارانه ها 
و اطالع رسانی و رس��يدگی به اين امر مهم نياز به كار 
اجرايی ويژه ای داش��ت، گفت: استانداری اصفهان در 
اين خصوص مدت دو ماه اس��ت ك��ه قرارگاه عدالت 
را جهت رس��يدگی به اين ام��ر اختصاص داده و مردم 
می توانند به منظور هر گونه اشكال در اين سهميه بندی 
و مسائل و مشكل ها به اين محل مراجعه كنند.   وی با 
تأكيد بر اينكه سهميه های در نظر گرفته شده متناسب 
يک بانک اطالعاتی در نظر گرفته ش��ده است، گفت: 

ممكن است افرادی اسمشان در اين بانک نبوده و جزو 
افراد واجد شرايط حساب نشوند بنابراين نسبت به اين 

قضيه واكنش نشان دهند. 
ــاد در اصفهان روبه رو  ــا کمترين مخالفت و انتق ب

بوده ايم 
وی با ابزار خرس��ندی از اينكه دو روز از زنگ اجرای 
هدفمندی يارانه ها می گذرد و در استان اصفهان با اندک 
انتقادها روبه رو هستيم، گفت: خوشبختانه مخالفت و 
انتقاد ش��ديدی نداش��ته و آنچه در گوشه و كنار اتفاق 
می افتد تنها نگرانی است و در آينده اين نگرانی برطرف 
و به شرايط عادی می رسيم.  استاندار اصفهان هدفمندی 
يارانه ه��ا را طرحی انقالبی و در جهت ترقی اقتصادی 
حاكم در كشور دانست و افزود: اين طرح به نفع تمام 
اقشار جامعه است و به يقين در جهت فرهنگ سازی آن 

زور و اجبار و نيروی قهريه به كار گرفته نمی شود. 
مسئوالن برای مردم اطالع رسانی و شفاف سازی کنند 
استاندار اصفهان با بيان اينكه بايد در خصوص هدفمندی 
يارانه ها اطالع رسانی و شفاف سازی شود گفت: از همه 
مسئوالن استان درخواست شده است در جهت افزايش 
آگاهی م��ردم در خصوص هدفمندی يارانه ها هرگونه 
 شفاف س��ازی را ب��دون ابهام و صريح اطالع رس��انی 

كنند.

شهرستان
استاندار اصفهان:

 مردم شكایت خود در خصوص افزایش قیمت ها 
را  به 124 گزارش دهند

در چهارمحال و بختیاری
آغاز توزیع سهمیه سوخت واحدهاي 

وابسته به جهادکشاورزي 

رئیس اداره ارشاد اسالمي شهرضا:
تأسیس خانه مطبوعات در شهرضا 

یک نیاز اساسي است 

در چهارمحال و بختیاري؛
 بیماران دیالیزي خدمات رایگان

دریافت مي کنند

جشنواره اختراع های استاني اصفهان 
گشایش یافت 

معاون بهبود دامی س��ازمان جهاد كشاورزی چهارمحال و بختياری از آغاز 
كار توزيع س��هميه نفت گاز ونفت س��فيد واحدهای وابسته به اين نهاد از 

ديروز در سطح اين استان خبر داد.
ب��رزو هيبتيان در گفتگو با ايرنا افزود: س��هميه س��وخت نفت گاز و نفت 
س��فيد واحدهای توليدی و صنعتی حوزه كش��اورزی و دامداری از جمله 
مرغداری ها و گلخانه های اس��تان چهارمحال و بختياری از ديروز توزيع 

می شود. 
وی ميزان سهميه مشخص ش��ده بخش كشاورزی و واحدهای وابسته در 
اس��تان را 82 هزار ليتر درماه اعالم كرد و، اظهار داشت: سوخت مورد نياز 
برای اين واحدها به اندازه كافی تأمين و ذخيره شده و مشكلی برای توزيع 

وجود ندارد. 
وی تصري��ح كرد: همچنين در راس��تای صرفه جويی و اس��تفاده بهينه از 
منابع س��وختی، ماش��ين آالت كش��اورزی از جمله تراكتورهای فرس��وده 
 تعويض می ش��ود كه در اين راستا به صاحبان آنها تسهيالت ارائه خواهد 

شد. 
 هيبتي��ان، قيم��ت ه��ر ليت��ر گازائي��ل دربخ��ش كش��اورزی و واحدهای 
 وابس��ته آن را يک ه��زار و 500 ريال اعالم كرد و اف��زود: قانون هدفمند 
 ك��ردن يارانه ه��ا در چهار بخ��ش دام و طيور، زراع��ت و باغبانی، حمل
  و نقل و صنايع بخش كش��اورزی برای بهينه س��ازی مصرف و اس��تفاده 

بهينه از منابع و ظرفيت های موجود اجرا می شود.  

رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرضا گفت: راه اندازی خانه 
مطبوعات و خبرنگاران يكی از نيازهای اساس��ی حوزه فرهنگ شهرستان 

شهرضا به شمار می رود. 
سيدضياء موسوی در گفتگو با فارس اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المی شهرضا در زمينه حمايت از خبرنگاران و روزنامه نگاران در چند 
سال اخير برنامه های متنوع و مطلوبی را انجام داده است.  وی افزود: خانه 
مطبوعات شهرستان شهرضا بايد با همكاری اصحاب رسانه و مطبوعات و 
مسئوالن شهرستان و با هدف حمايت از برنامه ها، همايش های مطبوعاتی، 
جش��نواره های مطبوعات��ی و برگزاری دوره آموزش��ی ب��رای خبرنگاران 
راه اندازی ش��ود.  رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان شهرضا 
عنوان داشت: افرادی كه فعاليت مطبوعاتی می كنند، خبرنگاران، مطبوعات 
محل��ی، خبرگزاری ها، روزنامه ن��گاران و خبرنگاران باش��گاه خبرنگاران 
جوان ش��هرضا می توانن��د عضو خانه مطبوعات اين شهرس��تان ش��وند. 
موس��وی افزود: برای ارائه خدمات رفاهی و بيمه به خبرنگاران در س��ال 
ج��اری پيگيری های زيادی انجام ش��ده و اميدوار هس��تيم بتوانيم در حد 
توان و امكانات موجود به اصحاب رسانه خدمات الزم را ارائه كنيم. وی 
ادامه داد: افزايش و س��اماندهی دكه های مطبوعاتی در ش��هرضا می تواند 
نقش مؤثری در پويايی و رونق هر چه بيش��تر مطبوعات و اش��اعه فرهنگ 
روزنامه خوانی داشته باشد كه اين امر مستلزم توجه ادارات شهرستان و به 

ويژه شهرداری شهرضا ست. 

مسئول امور بيماران خاص دانشگاه علوم پزشكی چهارمحال و بختياری گفت: 
بيماران دياليزی اس��تان داروهای حين انجام ديالي��ز را به صورت صد درصد 

رايگان دريافت می كنند. 
به گزارش فارس، پانته آ رمضان نژاد در جلسه بررسی مسائل و مشكالت بيماران 
خاص در دانش��گاه علوم پرشكی ش��هركرد اظهار داشت: در حال حاضر 196 
نفر بيمار دياليزی در اين اس��تان وجود دارد كه ماهانه افزون بر 2 هزار و 333 
جلسه از خدمات دياليز بهره مند می شوند.  وی با بيان اينكه هر بيمار دياليزی 
در طول هفته حداقل 12 س��اعت دياليز می شود، گفت: هر نوبت دياليز چهار 
 ساعت است كه حداقل سه نوبت در هفته برای هر بيمار دياليزی اختصاص داده
می ش��ود.  رمضان نژاد با اشاره به تعداد دستگاه های دياليزی فعال در اين استان 
گفت: در حال حاضر 44 تخت فعال و 51 دس��تگاه دياليز در س��طح استان به 

بيماران دياليزی ارائه خدمت می كنند. 
مسئول امور بيماران خاص دانشگاه علوم پزشكی چهارمحال و بختياری با بيان 
اينكه بيش از ش��ش درصد بيماران كليوی استان در خارج از اين استان تحت 
معالجه و درمان قرار می گيرند، گفت: در حال حاضر بيش از 40 درصد بيماران 
كليوی در استان در خارج از نوبت پيوند كليه قرار دارند. وی تعداد مراكز درمانی 
استان را در راستای درمان بيماران دياليزی پنج واحد مركز درمانی اعالم كرد و 
افزود: مراكز بهداشتی درمانی بيمارستان هاجر شهركرد، سيدالشهدا فارسان، ولی 
عصر بروجن، شهدای لردگان و امام رضا)ع( اردل آماده پاسخگويی و معالجه 

بيماران دياليزی استان است.  

جشنواره اختراع های استانی اصفهان ديروز به همت دفتر نخبگان استان در 
خانه علوم اصفهان گشايش يافت. 

به گ��زارش ايرنا، ش��قايق حق ج��وی جوانم��رد )دبير اولين جش��نواره 
اختراع ه��اي اس��تانی اصفهان( در آيين گش��ايش اين نمايش��گاه مجموع 
طرح های ثبت ش��ده دارای شرايط در شاخه های مختلف فنی و مهندسی، 

پزشكی، نانوتكنولوژی و بيوتكنولوژی را 236 طرح اعالم كرد. 
وی با اشاره به اتمام داوری اوليه طرح های ارسالی به جشنواره اختراع های 
اس��تانی، اظهار داشت: 131 طرح ارسالی به مرحله پايانی داوری های اين 

جشنواره راه يافت. 
وی اظهار داش��ت: طرح های برگزيده از تاريخ 30 آذر ماه تا دوم دی ماه 
در قالب نمايش��گاه اختراع های استانی در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 
می گيرد و طی اين س��ه روز داوری نهايی، طرح توس��ط داوران بنياد ملی 

نخبگان انجام می شود. 
جوانمرد يادآور ش��د: برگزيدگان جش��نواره پ��س از ارزيابی نهايی با دارا 
بودن ش��رايط الزم از طرح های حمايتی و تس��هيالت بني��اد ملی نخبگان 

برخوردار می شود. 
اولين جش��نواره اختراع های اس��تانی اصفهان، با هدف ايجاد شور و نشاط 
علمی در اس��تان، تقدي��ر از مخترعان برت��ر، انتخ��اب اختراع های دارای 
صالحيت دريافت تس��هيالت بنياد ملی نخبگان، تسهيل در تجاری سازی 
اختراع ها، ترويج فرهنگ اخت��راع و ابتكار و تجلی روحيه خودباوری در 

جوانان برگزار می شود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: 
در صورت راه اندازی پروژه بهشت آباد، 
تنها تا سال 1410 اين طرح پاسخگوی 

نياز آب استان خواهد بود. 
س��يد جمال الدين صمصام شريعت  در 
گفتگو با فارس بيان داش��ت: ساالنه 2 
ميليارد متر مكعب آب از اصفهان خارج 

می شود. 
وی در ارتب��اط ب��ا مي��زان آب��ی ك��ه 
از اس��تان اصفه��ان خ��ارج می ش��ود، 
اضافه ك��رد: اين آب به س��مت ديگر 
 اس��تان های كش��ور مانند خوزستان و 
چهارمح��ال و بختياری می رود. معاون 

عمرانی اس��تاندار اصفهان در ارتباط با 
پروژه آبرس��انی به فالت مركزی اظهار 
داش��ت: 65 كيلومتر طول تونل بهشت 
 آباد است كه از روستای بهشت آباد آغاز 

می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه انتق��ال 40 ميليارد 
مترمكعب آب در س��ال ب��رای جبران 
كمب��ود آب م��ورد ني��از برای ش��رب 
و مص��رف اف��زود: پيش بينی می ش��ود 
در صورت��ی ك��ه س��االنه اي��ن مقدار 
آب ني��ز اضاف��ه ش��ود، تنها تا س��ال 
اصفه��ان  ني��از  جوابگ��وی   1410 

است.

صمصام ش��ريعت ادام��ه داد: به همين 
منظور بايد به دنبال روش ها، راهكارها 
و منابع ديگری ب��رای تأمين آب مورد 
نياز بود. وی ش��رايط كنونی را حساس 
و بحران��ی دانس��ت و اظهار داش��ت: 
نباي��د به منابع آبی ك��ه داريم دلخوش 
باش��يم زيرا در آينده با مش��كل مواجه 

می شويم. 
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان تونل 
خدنگس��تان را دارای 11/4 كيلومت��ر 
طول دانست و افزود: 10/2 كيلومتر تا 
ابتدای شهريور ماه انجام شده و پوشش 

بتنی آن نيز 5 هزار و 100 متر است. 

مدي��ر كل راه و ترابري اس��تان اصفه��ان از اصالح 
 پنج نقطه حادثه خيز راه هاي شهرستان سميرم خبر 

داد. 
هوشنگ عشايري در گفتگو با ايرنا در سميرم اظهار 
داش��ت:محورهاي محدوده شهر حنا، كمه و بخش 

پادنا اين مسيرها را شامل مي شود. 
وي اف��زود: در ص��ورت مس��اعد ب��ودن ش��رايط 
آب و هواي��ي اي��ن پن��ج نقط��ه ت��ا يک م��اه آتي 

آس��فالت خواهد ش��د. عش��ايري اضافه ك��رد: در 
ص��ورت تغيير ش��رايط ج��وي و احتم��ال بارش، 
 اي��ن نق��اط در فروردين ماه س��ال آينده آس��فالت 

مي شوند. 
مديركل راه و ترابري اس��تان اصفهان به مطالعه باند 
دوم محور ش��رياني س��ميرم به ياس��وج اشاره كرد 
و گفت: اح��داث اين مح��ور از مصوبه های هيأت 
دولت در هر دو اس��تان اصفهان و كهگيلويه و بوير 

احمد اس��ت. به گفته اين مقام مس��ئول، اين مس��ير 
155 كيلومتر اس��ت ك��ه 55 كيلومتر آن در محدوده 
اس��تان اصفهان در دس��ت مطالعه مهندسان مشاور 

قرار دارد. 
شهرس��تان سميرم با داش��تن 800 كيلومتر راه هاي 
اصلي، فرعي و روس��تايي و معادل يک هزار و 900 
كيلومتر راه همسنگ بيشترين طول راه و جاده را در 

بين شهرستان هاي استان اصفهان دارد. 

معاون استاندار 
اصفهان:

بهشت آباد، 
نیاز اصفهان 
به آب را تنها 
تا سال 141۰ 
تامین مي کند 

عض��و انجم��ن حماي��ت از كش��اورزان 
شهرستان اصفهان با بيان اينكه تصميم های 
پشت درب های بسته مسئوالن مشكالت 
بخش كشاورزی را برطرف نمی كند، گفت: 

با اين روندی كه پيش گرفته شده كشاورزی اصفهان 
در حال نابودی است. 

علی قضاوی در گفتگو با فارس با اشاره به چاه هايی 
كه در منطقه های ش��رقی اصفه��ان در عمق 300 متر 
نيز خشک است، اظهار داشت: در اين نواحی آبی به 
منظور كشت وجود ندارد. وی با بيان اينكه در صورتی 
كه بخواهند در اين منطقه ها كارخانه های صنعتی ايجاد 
كنند، اين مراكز نيازمند آب اس��ت، تصريح كرد: در 
منطقه های ش��رقی اصفهان آبی وجود ندارد كه بتوان 

نواحی صنعتی را به منظور جبران خسارت های وارده 
به بخش كشاورزی احداث كرد. 

عضو انجمن حمايت از كشاورزان شهرستان اصفهان 
با تأكيد بر اينكه اين كارخانه ها نيازمند آب برای توليد 
محصول های خود هس��تند، ادامه داد: بهتر نيست به 
جای كارخانه هايی كه نيازمند آب هستند و آاليندگی 
نيز ايجاد می كنند به فكر صنعت كشاورزی باشيم كه 
تنها نيازمند آب است و آاليندگی ايجاد نمی كند. وی 
گفت: نمی دانيم تدبير اين طرح كه منطقه كشاورزی 
را از بي��ن ببرن��د و ب��ه منطقه صنعت��ی تبديل كنند، 

چيست اما دش��ت مركزی توانايی تأمين 
آب برای بخش صنعت را ندارد. قضاوی 
با انتقاد از كارخانه های فوالدی كه در يزد 
احداث شده و نيازمند آب هستند، گفت: 
هر چن��د كه ارائه آب ب��ه اين صنايع نبايد انجام گيرد 
اما جای تأس��ف اس��ت كه آب مورد نياز كه حق آبه 
خود كش��اورزان اين نواحی است، گرفته و به منظور 
صنعت ب��ه ديگر اس��تان ها ارائه داده می ش��ود. وی 
بيان داشت: خس��ارت های بسياری به نواحی شرقی 
اصفهان وارد ش��ده كه عالوه بر مشكل های اقتصادی 
برخ��ی ناهنجاری های اجتماعی ك��ه دليل عمده آن 
 بيكاری محسوب می  شود در اين منطقه ها رواج يافته 

است. 

بر اساس اعالم روابط عمومی سازمان مسكن و شهرسازی 
استان اصفهان دومين فراخوان ثبت نام متقاضيان مسكن 
مه��ر از اول دی ماه آغاز می ش��ود.  به گ��زارش ايرنا، 
بر اس��اس اطالعيه رواب��ط عموم��ی مزبور،متقاضيان 

واجد ش��رايط مس��كن مهر تا تاري��خ 20 دی ماه برای 
ثبت نام از طريق پايگاه الكترونيک س��ازمان مس��كن و 
شهرس��ازی اس��تان اصفهان مهلت دارند. آدرس پايگاه 
 الكترونيک سازمان مسكن و شهرسازی استان اصفهان

 www.esfahanmaskan.gov.ir است. در نخستين 
مرحله از ثبت نام متقاضيان مسكن مهر در استان اصفهان 
 بيش از 70 هزار نفر برای استفاده از اين مزيت ثبت نام 

كردند.  

قضاوي: 
کشاورزي اصفهان در حال نابودي است 

دومين مرحله ثبت مسکن مهر از اول دیماه در استان اصفهان آغاز مي شود 

مدير کل راه و ترابري اصفهان: 
نقاط حادثه خيز سميرم اصالح مي شود 
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گزارش

و  ــر  نیاس ــگري  گردش ــت  وضعی ــي  صادق ــاي  آق
زيرساخت هاي آن به چه شكل است؟

اگر چه به خود مي باليم كه پذيراي هزاران گردشگر هستيم 
ولي در حقيقت براي اداره امور گردشگري و ارائه خدمات 
و تأمين رفاه آنها شهرداري با مشكل روبه رو شده است،  
گرفتن عوارض  دروازه اي ميس��ر نيست و تنها راه كه باز 
گذاشتن دس��ت شهرداران در گرفتن عوارض گردشگري 
و فروش بليط بازديدها مي باش��د كه اين خود نيز نهادينه 
نش��ده است، در نياسر با وجود صنعت گالب گيري، ده ها 
آث��ار تاريخي و ديدني زيبا وجود دارد كه نياز اين ش��هر 
را به زيرس��اخت هاي اقامتي روش��ن مي كند كه متأسفانه 
هنوز اين زيرس��اخت ها به طور كامل و به مقدار موردنياز 

برآورده نشده است.
ــارکتي در اين زمینه چه  ــر انجام پروژه هاي مش از نظ

کرده ايد؟
ب��ا كم��ک بخش خصوص��ي يک هت��ل 3 س��تاره ممتاز 
افتتاح ش��ده اس��ت كه 120 نفر ظرفيت خواب دارد و در 
آن ي��ک آمفي تئاتر ب��ا هزار نفر گنجايش براي پوش��ش 
جلس��ه ها وج��ود دارد كه نياز ش��هر ب��راي همايش ها و 
جلس��ه ها را رفع مي كند، همچنين ايجاد مشاركت مردمي 
براي جل��ب توريس��م از برنامه هاي ويژه ما بوده اس��ت 
و توانس��ته ايم اين امر را س��اماندهي و س��ازماندهي كنيم 
و مش��اركت بخش خصوصي را در ايجاد س��وئيت هايي 
به ش��كل »متل« و نيز ساخت اس��تخر و تله كابين جلب 

 كنيم كه در مرحله برنامه ريزي و ش��روع به اجرا 
مي باشد.

مشكل هاي عمده نیاسر در مديريت شهري و 
ايجاد زيرساخت هاي الزم چیست؟

از اصلي تري��ن معضل ه��اي م��ا بح��ث راه ها و 
خيابان هاي شهر بود كه با اجراي رينگ ترافيكي 
يك��ي از نيازهاي اساس��ي ش��هر تأمي��ن گرديد 
ك��ه ايج��اد 5/5 كيلومت��ر بلوار ورودي ش��هر به 
صورت اتوبان و همچنين س��اخت بلوار تاالر به 
طول ح��دود 2 كيلومتر و احداث رينگ ش��رقي 
ش��هر به ط��ول 3/5 كيلومتر كه اكن��ون در حال 
 اجرا اس��ت اين مش��كل را تا حدود زيادي حل 

مي نمايد. 
 هم����ان ط����ور ك����ه مي داني����د يك���ي از 
ش��اخصه هاي توس��عه ش��هري اج��راي پ��روژه  
فاضالب مي باش��د كه خوش��بختانه اين پروژه با 
وجود اينكه بافت س��نگي ش��هر ك��ه خود باعث 
كن��دي و هزينه باالي اجراي چني��ن پروژه هايي 
است از سال گذشته پروژه مذكور در شهر نياسر 
شروع شده كه در سال اول حدود 1/5 كيلومتر آن 
اجرا و در سال جاري با اعتبار حدود يک ميليارد 
تومان 8 كيلومتر آن در دس��ت اجرا مي باش��د كه 
ج��ا دارد از كليه عزي��زان به ويژه مديريت آب و 
 فاضالب شهر كاش��ان كمال تشكر و قدرداني را 

بنمايم.
ــكل هايي که در  آقاي صادقي با توجه به مش
ابتداي بحث گفتید آيا تحقق مديريت واحد 

شهري مشكل گشاي امور است؟
مديريت واحد ش��هري همچون آمال و آرزويي 
براي مديران ش��هري باقي مانده است و از بس 
درباره آن بحث كرده ايم، اين موضوع به صورت 
كليشه اي ش��ده و اين بحث اصلي در حد شعار 
باقي مانده و كم كم احس��اس مي ش��ود رسيدن 
ب��ه آن كمرن��گ و ناممكن گردي��ده،  اي كاش 
 اتف��اق مي افتاد و خدمت رس��اني با آن توس��عه 

مي يافت.
برنامه اصلي شما به عنوان اجراي پروژه هاي 

شاخص چیست؟
هر ش��هرداري باي��د قابليت هاي ش��هر خود را 
بررسي كند و براساس آن پروژه تعريف كرده و 
بودجه تأمين و مصرف نمايد و برنامه ريزي هاي 
دقيق و الزم داش��ته باش��د، نياس��ر قابليت هاي 
گردش��گري دارد و از مح��ل ويالس��ازي براي 
گردش��گران مي تواند درآمدهاي خود را تعريف 
كند، اگر قانون هايي باش��د كه بتوان از محل آن 
بودجه الزم را كس��ب ك��رد، درآمدزايي اين امر 

حتمي است.
ــئوالن براي گسترش  ــت شما از مس درخواس

پتانسیل گردشگري در نیاسر چیست؟
مهم تري��ن فاكتور براي توس��عه گردش��گري و توريس��م 
زيرساخت ها هس��تند زماني كه روزانه ممكن است نياسر 
با جمعيتي 100 هزار نفري از توريس��م رو به رو شود به 
طور قطع بايد زيرس��اخت هاي اقامتي، رستوران، امكانات 
رفاهي، پ��ارک، پاركينگ و ده ها زيرس��اخت ديگر ايجاد 
ش��ود، اگر مس��ئوالن كشور و مديريت اس��تان اين مسأله 
را در تصميم گيري ه��ا لح��اظ كنند به ط��ور قطع صنعت 
س��بز و گردش��گري در نياس��ر و ساير ش��هرها گسترش 
 يافت��ه و س��رمايه هاي خصوص��ي نيز به اين مس��ير وارد 

مي شود.
نياسر احتياج به توجه مسئوالن براي ايجاد زيرساخت هاي 
گردش��گري دارد و ايجاد امكانات رفاهي و اقامتي نياسر 
را از ت��ک فصلي بودن در گردش��گري نج��ات مي دهد، 
كارشناس��ي دقيق مس��ئوالن براي تخصيص بودجه و در 
نظر گرفتن جمعيت مس��افري و گردش��گري نياس��ر در 
تأمين اعتبار مي تواند با ارائه خدمات رفاهي و ش��هري به 

مسافران را براي شهرداري سبک كند. 
مس��ئوالن باي��د بدانن��د كه ش��هردراي نياس��ر ب��ه علت 
گردش��گري و توريستي بودن نيروي اضافي در شهرداري 
اس��تخدام كرده و حق��وق مي دهد و ميليون ه��ا تومان در 
س��ال براي آس��ايش مس��افران هزينه مي كند كه در عمل 
 س��ودي را عايد ش��هرداري نمي كنند و تنه��ا هزينه ايجاد 

مي كنند.

شهردار بهشت گل هاي محمدي در بازديد از زاينده رود

مسئوالن به شهرهاي كم جمعیت اما توریستي توجه وی ژه داشته باشند

 زاینده	رود 
ش��هري در 32 كيلومتري كاش��ان در منطقه اي خوش آب و هوا كه 
اگ��ر چه حدود 3 هزار نفر جمعيت دارد ولي س��االنه پذيراي صدها هزار 
نفر گردش��گر است كه از آثار تاريخي و زيبايي هاي طبيعي اين شهر ديدن 
مي كنند. نياسر از كانون هاي مهم كشت گل محمدي شهرستان كاشان است 
و بيش از 800 هكتار از باغ هاي آن زير كش��ت گل محمدي اس��ت، بافت 
فرش دستباف در آن رواج دارد و از 10 محله چالقاب، تاالر، درب كوشک، 
روداب،  بيدكاب، سركوچه، برزدان، سركمر، بيشه و محله نو تشكيل شده 

است.
حميدرضا صادقي شهردار نياسر كه از بهار سال 86 سكان مديريت شهري 
نياس��ر را در دس��ت گرفته اس��ت در بازديد از روزنامه زاينده رود گفت: 
خوشبختانه روزنامه زاينده رود اولين روزنامه استاني است كه در سطح شهر 

كاشان توزيع مي گردد كه جاي بسي تبريک دارد.
س��ردبير روزنامه زاين��ده رود در اين ديدار اظهار داش��ت: تالش روزنامه 
زاينده رود توسعه فرهنگ اطالع رساني و تمركززدايي اخبار است و سعي 
نموده اي��م برنامه ويژه اي براي شهرس��تان ها و بازت��اب عملكردهاي ويژه 

مديران آن داش��ته باش��يم و در اطالع رس��اني براي آنها سهم خاصي قائل 
شويم و از شهرستان ها و مركزهاي كم برخوردار مطبوعات را از مظلوميت 

خبري درآوريم.
شهردار نياسر ضمن ستودن برنامه هاي فراگير پخش و اطالع رساني روزنامه 
زاينده رود عنوان نمود: يكي از دردهاي مديريت شهري در شهرهاي كوچک 
اين است كه نه شهروندان به روزنامه و مطبوعات دسترسي دارند و نه اخبار 
فعاليت هاي مديران اين ش��هرها در جايي درج مي شود و اين تنها مشكل 
نياسر نيست.  شهردار نياسر در پاسخ به شرح مشكالت شهرهاي كوچک 
اشاره نمود با وجود اينكه ما در كشور حدود 850 شهرداري با جمعيت زير 
25 هزار نفر داريم و اگر رقم متوس��ط جمعيت اين شهرها را 12 هزار نفر 
فرض نماييم اين ش��هرداري ها اداره يک پنجم جمعيت كشور را بر عهده 
دارند. در حالي كه در بس��ياري از تصميم گيري ها به هيچوجه به حس��اب 
نمي آيند. در واقع اين ش��هرداري ها در بحث تصميم هاي كالن شهرداري ها 
در وزارت كشور و سازمان شهرداري ها چه جايگاهي دارند؟ و چرا عمده 
تخصيص ها و تصميم ها متوجه كالنش��هرها و ش��هرهاي باالي صدهزار 
نفر جمعيت مي ش��ود؟ صادقي ادامه داد: ش��ايد در پاسخ بگويند كه درجه 
ش��هرداري ها مالک اس��ت و اعتبار بودجه ها براس��اس درجه بندي است 

ولي بايد گفت مگر امكان بررس��ي جامع و عادالنه كل ش��هرداري ها براي 
تخصيص بودجه چقدر وقت مي خواهد؟ چه بسا شهرداري هايي با درجه 
پايي��ن ولي از درآمدهاي خاصي مثل 1/5 درص��د قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مربوط به كارخانجات و صنايع در حريم خود برخوردار باش��ند و 

بالعكس شهرداري هايي با درجه باال فاقد هرگونه درآمد پايدار باشند.
وي تصريح كرد:  متأسفانه مؤثر بودن فاكتور جمعيت و داشتن نماينده بيشتر 
در مجلس شوراي اسالمي و مجامع مختلف سبب توجه بيشتر به شهرهاي 
پرجمعيت ش��ده است و لفظ »توسعه يافتگي« كه در اعطاي بودجه لحاظ 

مي شود هيچ تعريف خاص و مشخصي ندارد.
حميدرضا صادقي خاطرنش��ان ساخت: آيا شهري چون نياسر كه جمعيت 
گردش��گري آن در برخي فصل هاي س��ال ده ها برابر جمعيت ثابت دارد و 
ساالنه 2 ميليون گردشگر را پذيرا است چه سهمي براي اين امر در بودجه 
براي آن تعريف گرديده و چرا ويژگي هاي خاص ش��هرها مثل توريستي 
بودن و هزينه هايي كه براي خدمات متوجه مديريت ش��هري مي ش��ود در 

اعطاي اعتبارها مدنظر قرار نمي گيرد.
ش��هردار نياسر پس از تشريح عمده ترين مشكل مديريت شهري،  نياسر به 

سئوال هاي ما پاسخ دادند.

احضار
9/132 چون آقاي س��يدرضا طاهري فرزند آقاميرزا شكايتي عليه آقاي سيد روح اله طاهري 
فرزند س��يد آقا ميرزا مبني بر جعل مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 880775 ک 104 
اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 89/12/8 س��اعت 9/15 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب 
يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شويد و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11652                            مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

9/174 چون خانم صديقه كمائي فرزند حس��ن شكايتي عليه آقاي خسرو كمائي فرزند امام 
قلي مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890918 ک 
104 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 89/12/11 ساعت 9/15 صبح تعيين شده نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب 
يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11834                            مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
9/234 شماره: 11597 چون تحديد حدود ششدانگ دو قطعه زمين مزروعي متصل و بائره 
پش��ت آن ش��ماره پالک 3098 فرعي از 25 اصلي واقع در چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتي 
شهرس��تان نطنز بنام س��يد حسن ميرزا ش��ريف و غيره در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم 
حضور مالک در آگهي قبلي بايس��تي تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از ماده 15 
قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/11/11 
در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و 
صاحب��ان امالک اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور 
بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار:  1389/10/1

م الف/ 577                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

احضار
9/242 چون آقاي اس��حاق شمس فرزند حسين شكايتي عليه آقاي شمس اله مهدور فرزند 
حش��مت اله مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891201 اين 
دادگاه ثب��ت، وقت رس��يدگي براي روز 89/12/11 س��اعت 10/30 صبح تعيين ش��ده نظر 
ب��ه اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری 
مرات��ب ي��ک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و 
از مته��م مذك��ور دع��وت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتض��ی اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 12295                            مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

9/243 چ��ون آقاي جهان محمد خان زاده فرزند غالم س��خي ش��كايتي علي��ه آقاي جليل 
كريم��ي مبن��ي بر ايراد ضرب و جرح عمدي با قداره مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
890582 ک 117 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز س��ه ش��نبه 89/11/19 ساعت 
10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون 
آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
 در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 12292                           مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 احضار
9/244 چون آقاي فرهاد رئيس��ي فرزند غالم شكايتي عليه آقاي موسي باقري مبني بر ايراد 
ض��رب و ج��رح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 881058 ک 117 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگي براي روز يكشنبه 89/11/17 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت 
بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12291                           مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

9/250 چون آقاي حامد خطابخش كوله پارچه فرزند صفرعلي شكايتي عليه آقاي محمدرضا 
روحان��ي فراهان��ي فرزند علي مبني بر جعل، كالهبرداري و خيانت در امانت و اس��تفاده از 
س��ند مجعول مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890474 ک 111 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 89/12/11 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه 
های كثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12387                             مديردفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان 

تحديد حدود اختصاصي
9/262 شماره: 11674 چون تحديد حدود ششدانگ دو قطعه زمين مزروعي در بخش كولي 
شماره پالک 690 فرعي از 141- اصلي واقع در باغستان پايين طرق جزء بخش يازده حوزه 
ثبتي شهرستان نطنز بنام خانم فاطمه جعفر يحيي و غيره در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم 
حضور مالک در آگهي قبلي بايس��تي تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از ماده 15 
قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/11/20 
در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اي��ن آگهي به كليه مالكين و مجاورين 
و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور 
بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1389/10/1

م الف/ 581                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگي
9/333 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 806/89 خواه��ان صن��دوق قرض الحس��نه محمد 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ 19/000/000 ريال اصل خواس��ته و خسارت تأخير تأديه 
و هزينه دادرس��ي در حق خواهان به طرفيت عفت نديمي ش��هركي نام پدر: مصطفي تقديم 
نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 89/10/29 ساعت 5:30 عصر تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماي��د. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمي��م مقتضي اتخاذ 

مي شود. 
شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
9/334 بموجب رأي ش��ماره 801 تاريخ 89/7/28 حوزه 27 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه آقاي حبيب منش��دي مجهول المكان محكوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ سيزده ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از مورخ 89/4/28 لغايت اجراي 
حكم در حق محكوم له صندوق قرض الحسنه حضرت محمد نشاني محل اقامت: خ حكيم 
نظام��ي- جن��ب كوچه 33. ماده 34 قانون ش��وراهاي حل اختالف: چنانچ��ه محكوم عليه، 
محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي 

مرات��ب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء، محكوميت هاي مالي به اجراء احكام دادگس��تري 
اعالم مي شود.

شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
9/335 كالس��ه پرونده: 89-967، ش��ماره دادنامه: 1248-89/9/22، مرجع رسيدگي: شعبه 
22 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ي،  آدرس: اصفهان، خ پروين دوم، 
طبقه زيرزمين،  بانک انصار، خوانده: افش��ين فدايي مجه��ول المكان،  با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور 

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دعوي جواد الماس��ي بطرفيت افش��ين فدايي بخواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه 
سفته شماره 0013096 مورخه 89/6/3 به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي 
اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال عليه 
كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه 
خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد 
ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواس��ته و هزينه نش��ر آگهي و سي و دو هزار ريال بابت هزينه دادرسي و 
هم چنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمي از س��وي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باش��د در حق خواهان صادر 
و اع��الم مي نمايد رأي ص��ادره غيابي و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهي به اين 

مرجع خواهد بود.
م الف/ 12929                                  شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
9/336 ش��ماره: 6945 آقاي عبدالخالق عامري ش��هرابي فرزند علي ب��ه موجب وكالت نامه 
ش��ماره 234123-89/7/20 دفترخانه 43 تهران وكالتًا از طرف آقاي علي عامري ش��هرابي 
فرزند حاجي محمد قلي باستناد دو برگ استشهاديه محلي كه هويت و امضاء مشهود رسمًا 
گواهي ش��ده و مدعي است كه سند مالكيت دو سهم مشاع از 720 سهم ششدانگ دو رشته 
قناتين قريه ش��هراب موس��وم به نيو و بلوچ شماره 181 اصلي واقع در دهستان سفلي زواره 
بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 136 دفتر 30 آب بنام خانم شهربانو عامري شهرابي 
فرزند اله يار سابقه ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و به موجب سند انتقال 1457 مورخ 
136/7/2 دفتر 84 شهراب تمامت يک سهم مشاع از مالكيت خود را به آقاي محمود عامري 
شهرابي انتقال رسمي نموده، سپس هر دو مالک طي سند رسمي 67272 مورخ 1382/8/17 
دفتر 51 اردستان تمامت دو سهم مالكيت خود را به آقاي علي عامري شهرابي انتقال رسمي 
نموده و معامله ديگري صورت نگرفته و در اثر سهل انگاري مفقود شده است، نظر به اينكه 
درخواس��ت صدور سند مالكيت المثني نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي 
ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي 
تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت يا سند معامله 

ارائه نشود، المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

ابالغ رأي
9/337 ش��ماره دادنامه: 8909970354600960، ش��ماره پرون��ده: 8909980365900266، 
شماره بايگاني شعبه: 890255، متهم: خانم ليال كريمي به نشاني خانه اصفهان فلكه نگهباني 
س��ه راه اميد كوچه رحماني،  اتهام: رها كردن طفل در بيمارس��تان غرضي،  گردشكار: دادگاه 

ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام خان��م ليال كريمي فرزند رض��ا داير بر رها كردن طفل در بيمارس��تان، 
موضوع كيفرخواس��ت صادره از س��وي دادس��راي عمومي و انقالب اصفه��ان، با توجه به 

گزارش رئيس بيمارستان دكتر غرضي اصفهان،  اقرار متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد 
داديار محترم تحقيق و ساير قراين و امارات موجود و منعكس در پرونده وقوع و انتساب بزه 
معنونه به متهم مذكور، محرز و مسلم مي باشد فلذا دادگاه به استناد ماده 633 قانون مجازات 
اسالمي وي را به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت محكوم 
و اع��الم مي دارد رأي ص��ادره غيابي و ظرف ده روز از تاريخ اب��الغ قابل واخواهي در اين 
دادگاه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم 

محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 12877                   خدابنده- دادرس شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
9/338 ش��ماره دادنامه:8909970354301091، ش��ماره پرون��ده: 8809980358701258، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890550، شاكي: آقاي حسن سليمي به نشاني اصفهان- آبشار سوم- 
دنارت- جنب بس��يج- كوچه امام علي )ع(- پالک 456، متهم: آقاي امير مرادي مهياري به 
نش��اني مجهول المكان، اتهام ها: 1. ايراد جرح عمدي با چاقو، 2. توهين، گردش��كار: دادگاه 

ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام آقاي امير م��رادي مهياري فرزن��د علي، مجهول الم��كان، داير بر ايراد 
جرح عمدي با چاقو نس��بت به شاكي خصوصي آقاي حسن سليمي نبي فرزند حسينعلي و 
فحاش��ي )توهين( به وي، دادگاه با عنايت به ش��كايت شاكي خصوصي، مفاد كيفرخواست 
صادره از دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان- گواهي پزشكي قانوني مضبوط در پرونده- 
محتويات اظهارات ش��هود تعرفه شده توسط شاكي در دادس��را نتيجه تحقيقات انجام شده 
توسط ضابطين دادگستري- عدم حضور متهم در جلسات تحقيقاتي و دادرسي جهت دفاع 
از خود عليرغم احضار وي از طريق نش��ر آگاهي در روزنامه كثيراالنتش��ار و ساير قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزهكاري مشاراليه را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به بند ج ماده 
295 و م��واد 297-302-304-481 ناظر به بند 1-480- تبصره 614 و 608 قانون مجازات 
اس��المي و ب��ا رعايت ماده 47 قانون مذكور متهم موص��وف را از حيث جنبه خصوصي بزه 
ايراد جرح عمدي به پرداخت يک درصد ديه كامل بابت بريدگي در حد داميه بازوي چپ 
ظرف يكس��ال از تاريخ وقوع جرم در حق شاكي خصوصي و تحمل يكسال حبس تعزيري 
)از حيث جنبه عمومي بزه مذكور و تحمل 74 ضربه ش��الق تعزيري به جهت ارتكاب بزه 
توهين و فحاشي به شاكي خصوصي، محكوم و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف ده 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه و پس از انقضاي مهلت فوق ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 12840                     رحمتي- رئيس شعبه 117 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
9/339 چ��ون آقاي محمدرضا آذري نژاد فرزند علي ش��كايتي عليه آقاي رضا خوانس��اري 
فرزند محمد مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890632 ک 102 
اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 89/11/25 س��اعت 10 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان مي باشد،  لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب 
يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12876                                   دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/340 چ��ون آقاي حميدرضا آقاخاني بيژني فرزند نصيب ش��كايتي عليه آقاي علي اكبري 
فرزند پرويز مبني بر ش��ركت در ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالس��ه 890723 ک 121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 1389/11/27 ساعت 
9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون 
آئين دادرس��ي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و 
نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 12839                                 دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت

الف	رستمیان
ديفت��ری، ي��ک بيماری مس��ری و 
عفونی اس��ت كه توس��ط ميكروبی 
از نوع باس��يل ها به وجود می آيد و 
در صورت درمان نشدن، قادر است 
خود را به ش��كل اپيدمی به س��اير 

نقاط جهان برساند.
اين ميكروب در بينی، حلق، حنجره 
و لوزه ه��ا جايگزين می ش��ود و با 
ايج��اد ي��ک غش��ای كاذب به دور 
خود، سمی مهلک و خطرناک توليد 

می نمايد. 
ميك��روب ديفت��ری در هر س��ن و 
س��الی می تواند ب��ه انس��ان حمله 
كند ولی بيش��ترين سن ابتال به اين 
بيماری بين 2 تا 6 س��الگی است و 
به طور معمول در پاييز يا زمس��تان 

ديده می شود. 
ميك��روب ديفت��ری می توان��د ب��ه 
ص��ورت غيرمس��تقيم و از طري��ق 
غذا،  بازی ها، ظرف ه��ای  اس��باب 
لباس ه��ای فرد مبتال، ه��وای اطاق 
و... ب��ه ف��رد ديگری منتقل ش��ود، 
ولی س��رايت مس��تقيم بيم��اری به 
 ش��كل درياف��ت قطره ه��ای بزاق، 
عطس��ه و... بهترين وس��يله انتشار 
بنابراين  ميكروب به شمار می رود، 
واضح است كه رعايت بهداشت به 
خص��وص در مورد اف��راد مرخص 
ش��ده از بيمارس��تان و ي��ا اف��راد 
مش��كوک به ابتال، چق��در می تواند 

مهم و اساسی باشد.

در معاين��ه حل��ق، حنج��ره و بينی 
و لوزه ه��ای اف��راد مبت��ال، می توان 
غش��اهای كاذب خاكستری رنگ را 
به وضوح مشاهده كرد ولی ممكن 
اس��ت در اف��راد بالغ،  اي��ن بيماری 
خود را به ش��كل يک تورم ساده و 
بدون غش��اء نشان دهد. به هر حال 
در كش��ت ترشحات حلق،  حنجره، 
بينی و لوزه ها می توان باس��يل مولد 
ديفتری را مشاهده نمود و به درمان 

آن پرداخت.
دوران كمون يا نهفتگی اين بيماری 
بي��ن 2 ت��ا 5 روز اس��ت و دوران 
بيم��اری از زم��ان ورود  س��رايت 
ميك��روب به بدن تا چهار هفته پس 

از درمان می باشد. 
بايد دانس��ت اطفالی كه از يک مادر 
مص��ون به دنيا می آين��د تا چند ماه 
پس از به دنيا  آمدن مصونيت دارند، 
ول��ی اي��ن مصونيت پ��س از 6 ماه 
از بين می رود و بايد با اس��تفاده از 
واكسيناسيون های دوره ای به مبارزه 
عليه اي��ن بيماری خطرن��اک اقدام 

كرد.
كلي��ه اطفال بايد علي��ه اين بيماری 
مصونيت پيدا كنند، بنابراين از 2 تا 
6 ماهگی واكس��ن ديفتری را همراه 
با س��ياه سرفه به اطفال تزريق كرده 
و بين ماه های س��وم تا دوازدهم آن 
را تقويت می كنن��د و برای اطمينان 
بيش��تر در س��ن قب��ل از ورود ب��ه 
مدرس��ه هم آن را ب��ه كودک تلقيح 

می نمايند.

البته بهتر اس��ت در ابتدای بلوغ هم 
اين واكس��ن به افراد زده شود و در 
صورتی كه ثابت ش��ود كودكان در 
دوران طفولي��ت علي��ه اين بيماری 
واكس��ينه نش��ده اند، بايد در اولين 
فرصت نس��بت به تلقي��ح آن اقدام 

نمايند.
قاب��ل ذك��ر اس��ت ك��ه پزش��كان، 
مستخدمان  پرس��تاران،  آموزگاران، 
و س��اير اف��رادی ك��ه در مركزهای 
درمانی مش��غول به خدمت هستند 
ه��م بايد نس��بت به ميك��روب اين 
بيم��اری خطرناک مصونيت حاصل 

كنند.
اما ب��رای درمان بيم��اری در اولين 
ق��دم می بايس��ت به س��رعت برای 
ي��ک مصوني��ت مصنوعی  ايج��اد 
كوشش نمود و با تلقيح واكسن ضد 
 ديفتری از پيش��رفت آن جلوگيری 

كرد. 
در اقدام بع��دی، ضمن ضدعفونی 
ك��ردن بين��ی و ده��ان بيم��ار، در 
صورت��ی كه عفونت ه��ای ثانويه با 
بيماری همراه ش��ده باش��د، بايد با 
اس��تفاده از داروه��ای آنتی بيوتيک 

عفونت ها را درمان كنند.
در صورت��ی كه پيش��رفت بيماری 
برای پزشک متخصص محرز باشد 
اس��تفاده از داروهای تقويت قلب، 
كورت��ون، ويتامي��ن C و... ب��رای 
بيمار الزم االجرا است و در نهايت 
اين كه بس��تری ش��دن ف��رد مبتال 
در بيمارس��تان و رس��يدگی سريع 

ب��ه پرونده پزش��كی او در اولويت 
ذه��ن  از  دور  درمان��ی،    سيس��تم 

نيست. 
هم زمان با روند پزش��كی و درمانی 
فرد مبتال، نكته های مهم و اساس��ی 
پيش��گيری از بيماری برای اطرافيان 
بيم��ار هم ضرورت پي��دا می كند و 

آنها عبارتند از: 
 واكس��ينه ش��دن تم��ام اعضای 
خان��واده و افرادی كه ب��ا بيمار در 

ارتباط هستند.
 از مواد غذايی پخته و ضدعفونی 
ش��ده و از ش��يرها و مايع��ات ب��ه 
 ط��ور كام��ل پاس��توريزه اس��تفاده 

شود.
 تمام اش��ياء و لوازم فرد مبتال به 
همراه اتاق و كليه محيط های رفت 
و آمد بيمار به طور كامل  ضدعفونی 

و گندزدايی شود.
 تهوي��ه و ضدعفون��ی كل محيط 
منزل و مح��ل كار بيم��ار تا زمانی 
كه رفع آلودگی برای همه اطرافيان 

قابل درک باشد.
 قرنطين��ه فوری بيمار و فردی كه 
از او مراقبت می كند و اطالع سريع 
ب��ه مقام های پزش��كی و درمانی در 

اولويت قرار گيرد.
 جس��تجوی كان��ون بيم��اری و 
اط��الع رس��انی دقي��ق به پرس��نل 
بهداش��ت محيط و كادر پزش��كی 
 در مه��ار بيماری نقش به س��زايی 

دارد.
پ��دران  و  م��ادران   حساس��يت 
گرامی نس��بت به رون��د صحيح و 
كودكان  برای  واكسيناسيون  اصولی 
و نوزادان بهترين راهكار پيشگيری 

از بيماری است.
 مش��اوره و حض��ور ف��وری به 
ن��زد پزش��ک در ص��ورت دي��دن 
كوچک تري��ن عالمت بيم��اری در 
خان��واده به مه��ار بيم��اری كمک 

شايانی می نمايد.
 رعايت تمام دستورهای پزشكی 
و پرس��تاری بع��د از ترخي��ص از 

بيمارستان واجب است.
 دادن آگاه��ی و تعلي��م مبارزه با 
بيماری ه��ای مس��ری و خطرن��اک 
به س��اير اف��راد اجتم��اع از طريق 
رس��انه ها و راديو و تلويزيون برای 
باال بردن سطح بهداشت، سالمت و 
پيشگيری از همه گير شدن بيماری 

ضروری است.

ترکیب	شیمیایی
دانه ه��ای اس��فرزه دارای 10 درص��د 
موسيالژ است كه در اثر هيدروليز توليد 
دگزيل��وزان، آرابين��وز، د - گاالكت��وز، 
د - گاالكتوروني��ک اس��يد می نماي��د. 
هم چني��ن دارای روغن ثابت، پروتئين و 
امالح معدنی می باشد. دانه های اسپرزه 
را در آب ق��رار دهن��د پوس��ته خارجی 
اپيدرم متورم می ش��ود و توليد يک اليه 
موسيالژی در اطراف هسته می نمايد و 
از اين رو آن را در درمان اس��هال خونی 
)كم��ی بو داده اس��تفاده می كنند( به كار 

می برند.
شفابخشی	با	اسفرزه

حدود 30 درصد پوش��ش دانه اسپرزه را 
يک ماده جاذب آب تشكيل می دهد كه 
موسيالژ ناميده می شود و پس از خيس 
ش��دن و ج��ذب آب، لع��اب می دهد و 
ه��ر دانه 10 برابر حج��م خودش متورم 
می ش��ود و ب��ه ش��كل لعاب��ی ژالتينی 
درمی آي��د و اين لعاب اس��ت كه منش��أ 
شفابخشی آن در مورد اسهال و يبوست 
می باشد. طبق گزارشی اسفرزه در مورد 
كاهش درد و رفع خ��ارش بيماری های 
كولون و ركتوم و قطع خونريزی بواسير 

نيز مفيد است. 
نکته	های	احتی��اط	آمیز	در	مصرف	

اسفرزه
اگر اس��فرزه خورده شود و به قدر كافی 
آب زياد خورده نشود، روده ها ورم كرده 
و چ��ون آب مدفوع به طور كامل جذب 
می شود برعكس، انتظار خروج مدفوع 
متعس��ر می شود. پس فراموش نشود كه 

با اسفرزه بايد آب زياد خورده شود. 
از	دی��دگاه	حکم��ای	ط��ب	س��نتی	

ایران

طبيعت آن س��رد و تر اس��ت، نوع سفيد 
 رن��گ آن مرغوب تر و در آب ته نش��ين 
مي ش��ود. دانه های لع��اب زا و خوردن 
لع��اب آن موجب تس��كين ح��رارت و 
تشنگی شده و برای تب های گرم، غليان 
خون و ناراحتی و خشونت سينه و حلق 
و زبان و س��ردرد و زخ��م روده و رفع 
يبوس��ت روده ها كه منشأ آن علت های 
صفراوی ي��ا عوارض حاصله از خوردن 
داروهای گرم است، بسيار مفيد می باشد. 
در استعمال خارجی ضماد لعاب اسفرزه 
مخلوط با س��ركه و روغن گلسرخ برای 
تس��كين درد مفاصل گرم، نقرس و نرم 
كردن ورم ها به خصوص ورم های پشت 
گوش نافع اس��ت و ضماد كوبيده آن با 
گالب برای تس��كين سردرد و يا روغن 
بنفشه برای تسكين س��ردردهای گرم و 
رفع خش��كی دماغ و اعصاب نافع است 
و هم چني��ن برای رش��د و نرم كردن مو 
و جلوگي��ری از دو تا ش��دن تارهای مو 
بسيار مفيد است، در مورد مو بايد ماليدن 

ضماد چند روز پی در پی تكرار شود.
خاصیت	های	دیگر	اسفرزه

1. آن را در آب بريزيد و بگذاريد بماند 
و دائ��م به جای آب خ��وردن از آب آن 
ميل كنيد، گرفتگ��ی صدا كه از گرمی و 

حرارت باشد را برطرف می سازد.
2. اگ��ر اس��فرزه را ب��ا تخم ش��ربتی و 
خاكش��ير )هر كدام 100 گ��رم( تركيب 
كرده و هر روز يک قاش��ق س��وپخوری 
آن را در 2 ليوان آب حل كرده و مصرف 
كنيم برای رفع خارش تن و تصفيه خون 

و باز شدن اشتها مفيد است.
3. ه��ر روز صبح، ظهر و ش��ب هر بار 
يک قاشق شربت خوری از آن را در يک 
فنج��ان آب جوش بريزي��د بعد با نبات 
ش��يرين كرده و بخوريد، اس��هال خونی 
را درم��ان می كن��د، از خونريزی زياد و 

قاعدگی هم جلوگيری می نمايد.
4. لعاب آن را دائ��م در گلو قرقره كنيد 
و هم جرعه جرع��ه بخوريد، گلودرد را 
درم��ان می كند و اگر آب آن را در دهان 
نگه داري��د برفک، س��وختگی، تاول و 

زخم های دهان را درمان می كند.
5. آن را بكوبي��د، بع��د با س��ركه خمير 
نموده و هر روز صبح و شب روی محل 
ضماد بگذاريد سالک را درمان می كند.

خاصیت هاي شفا بخش اسفرزه

عرق کردن برای سالمت مفید است

کم خوني موجب 
تنگي نفس و تپش قلب مي شود

می ت��وان  ص��ورت  س��فيد  لكه ه��ای  ب��ردن  بي��ن  از   ب��رای 
 يك��ی از ماس��ک های زي��ر را اس��تفاده ك��رد: تخ��م ش��اهی را 
 كوبي��ده و ب��ا كمی عس��ل مخلوط نماييد، س��پس اين ماس��ک را
ب��ر روی لكه ه��ا ق��رار دهي��د، اي��ن عم��ل را روزی ي��ک ب��ار 
 انج��ام دهيد تا به مرور زمان از لكه های س��فيد پوس��ت كاس��ته 

شود.
ورقه هايی از چغندر را درس��ت كرده و بر روی لكه های س��فيد 
پوست قرار دهيد. اين ماسک نيز باعث از بين رفتن لكه های سفيد 

پوست می شود. 
ضم��اد دانه نخود را تهيه كرده و آن را با عس��ل مخلوط نماييد، از 
اين ماس��ک برای از بين بردن لكه های سفيد پوست استفاده كرده 
و ب��ه م��دت 40 دقيقه روی لكه ها قرار داده و س��پس صورت را 

بشوييد.
اين ماسک عالوه بر از بين بردن لكه های سفيد صورت، لكه های 
س��ياه و كک و مک و خارش پوست را نيز از بين می برد و باعث 
می شود تا زردی چهره نيز گرفته شود و اگر به سرتان بماليد برای 

تقويت موها بسيار مفيد است. 
جوش��انده ب��رگ و تخم جعف��ری را اگر صاف نم��وده و بر روی 
لكه های س��فيد پوست قرار دهيد و اين عمل را هر روز، چند بار 

تكرار كنيد، كم كم لكه ها برطرف خواهند شد.
پوس��ت كدو حلوايی را خش��ک كرده و بعد آن را بس��وزانيد، اين 
پوست سوخته را با سركه مخلوط نموده و هر روز در محل لكه ها 

بماليد تا بهبودی حاصل شود. 
ب��رای درم��ان لكه های س��فيد پوس��ت مق��داری س��يرخام را با 
كم��ی نش��ادر مخلوط نم��وده و بر مح��ل لكه های پوس��ت قرار 
 دهي��د، اي��ن عم��ل را تك��رار كرده ت��ا بهب��ودی كام��ل حاصل 

شود.
آب س��ير را گرفته با كمی عسل مخلوط كنيد و بر روی لكه های 

سفيد پوست قرار دهيد تا اين لكه ها از بين روند. 
 تخ��م پي��از ب��رای معالجه لكه های پوس��تی س��فيد رن��گ مفيد 

است. 
مق��داری بادمجان را در آب پخته، س��پس كوبيده و صاف نموده، 
حاصل را با روغن زيتون آنقدر بجوش��انيد ت��ا آب بادمجان بخار 
ش��ود، از اين محصول هر روز و ش��ب يک مرتب��ه در محل تغيير 
 رنگ پوس��ت بماليد تا رنگ پوست طبيعی شود و بيماری بهبودی 

يابد. 
 ترمس و ريش��ه كبر را كوبيده با س��ركه مخلوط ك��رده و به محل 
لكه ها بماليد. اگر لكه ها در بدن باش��ند خردل و س��ركه يا آهنگ 

زرنيخ در آب حل كنيد و به محل لكه ها بماليد. 
مي��وه س��رو كوهی ت��وأم ب��ا س��ركه، لكه های س��فيد پوس��تی 
 را ب��ر ط��رف نم��وده و زخم ه��ا و ورم ه��ای پوس��تی را التيام 

می بخشد. 
خاكس��تر پرسياوش��ان با روغن زيت��ون بيماری های پوس��تی به 

خصوص »پزوزيازيس« و »داءالثعلب« را درمان می كند. 
كالهک بادمجان همراه با روغن زيتون لكه های س��فيد پوست را 

درمان می كند.

تأثیر مواد غذایی در دوران یائسگی 
اگر نشانه هايی نظير گر گرفتگی، از دست دادن حافظه، نفخ شكم 

و... داريد شما در معرض يائسگی قرار گرفته ايد. 
ب��ا تنظيم يک برنامه غذايی مناس��ب می توانيد تا حدودی از بروز 

اين نشانه ها جلوگيری كنيد.
افزایش	مصرف	سویا: مطالعه های اخير نشان می دهد سالمت 
زنانی كه مصرف سويا را در برنامه غذايی خود داشته اند در مورد 

قلب و بيماری های استخوانی بيشتر بوده است.
س��ويا هم چنين رش��د مو را بهبود می بخش��د و برای پوست هم 

مفيد می باشد.
ش��ايد بهتر باش��د به جای خوردن تنقالت بی خاصيت، س��ويای 
 ب��و داده مص��رف كني��د با اي��ن كار مي��زان گر گرفتگ��ی كاهش 

می يابد.
چربی	های	موج��ود	در	ماهی: مصرف منظ��م ماهی باعث باال 
رفتن حافظه می ش��ود  اين چربی ه��ای  در بذر كتان، ماهی آزاد، 
س��اردين و تن ماهی يافت می شود. هم چنين مكمل های روغن 

ماهی هم اين خاصيت را دارا هستند.
چ��ای	س��بز:چای س��بز غن��ی از آنت��ی اكس��يدان ب��وده و برای 
س��المت تب و اس��تحكام استخوان ها مفيد اس��ت. نوشيدن چند 
 فنج��ان چای س��بز خطر س��كته مغ��زی را تا 69 درص��د كاهش 

می دهد.
حذف	کافئین: برای رفع گر گرفتگی و تعرق شبانه، كافئين را از 

برنامه غذايی خود حذف كنيد. 
مي��وه  و  س��بزی  كني��د.  مص��رف  كمت��ر  دار  ادوي��ه  غذاه��ای 
رختخ��واب  ب��ه  پ��ر  مع��ده  ب��ا  هرگ��ز  و  بخوري��د   بيش��تری 

نرويد.
حذف	نوش��یدنی	گازدار	و	حبوبات: نفخ يكی از نش��انه های 

شايع است كه در يائسگی به سراغ زنان می آيد.
برای كنترل اين بيماری غذاهای گازدار مثل حبوبات، نوشيدنی های 
 گازدار مث��ل نوش��ابه را از فهرس��ت برنام��ه غذاي��ی خود حذف 

كنيد.
نوش��یدن	آب	الزم: نوشيدن 6 تا 8 ليوان آب در روز عالوه بر 
اينكه پوس��ت ش��ما را زيبا می كند مشكل های يبوست و دل درد 

را كاهش می دهد.

سكته مغزی به دومین بیماری 
کشنده در جهان تبدیل می شود

پزش��كان به مناسبت روز جهانی س��كته مغزی اعالم كردند كه از 
هر شش نفر در جهان يک نفر به سكته مغزی مبتال می شود و اين 
بيم��اری به دومين عامل مهم مرگ و مير در سراس��ر جهان تبديل 

می شود. 
به گزارش ايس��نا، مش��كل اصلی اين اس��ت كه م��ردم نمی توانند 
نشانه های سكته مغزی را تشخيص دهند و اگر بيماران به موقع به 
بيمارس��تان منتقل شوند، فرصتی برای بهبودی كامل وجود خواهد 

داشت. بنابراين آگاه سازی در اين زمينه بيشتر مورد نياز است. 
همچنين كارشناسان تأكيد كردند كه مردم بايد از عوامل و نشانه های 

بيماری مطلع شوند تا بتوانند به موقع برای درمان اقدام كنند.
به گفته پزش��كان، نش��انه های هشدار دهنده س��كته مغزی شامل 
ضعف و بی حس��ی ناگهانی در صورت، دس��ت ها و پاها، از دست 
دادن بينايی، مش��كل در راه رفتن، سرگيجه، از دست دادن تعادل و 
هماهنگی، س��ردردهای ش��ديد و بی دليل و از دست دادن ناگهانی 

هوشياری هستند.

ماسک برای برطرف کردن 
لكه های سفید پوست

مثل آینهنسخه گیاهی

 زاینده	رود 
اس��تاندار اصفهان ضمن بازدي��د از مركز 
تحقيقات پوست و سالک در جلسه ای با حضور 
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان، رئيس 
مركز تحقيقات سالک، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��كی و ديگر پزشكان و كارشناسان به 

گفتگو پرداخت.
ذاك��ر اصفهانی گف��ت: دغدغه های مس��ئوالن 
دانش��گاه علوم پزش��كی و حس��اس بودن آنها 
نسبت به مسائل بهداشتی پزشكی نشانه احساس 
مسئوليت ش��ان نسبت به س��المت شهروندان 
اس��ت. وی با اش��اره ب��ه اينكه برخ��ی نگاه ها 
خيل��ی انتفاعی اس��ت اف��زود: خيل��ی از كارها 
ب��دون مطالعه و برنامه و اس��تراتژی مش��خص 
انجام ش��ده است كه گاهی مشكل هايی را برای 
مردم نظير تهديد س��المت شان به وجود آورده 
است. اس��تاندار اصفهان با بيان اينكه استفاده از 
ظرفيت های علمی اس��تان جهت مسائل اجرايی 
مد نظر اس��ت خاطرنش��ان كرد: قرار است كه 
در طرح ها ابتدا مطالعه انجام ش��ود و براس��اس 
نظ��ر كارشناس��ان اقدام ها ص��ورت پذيرد. هم 
چنين طبق مذاكره های مس��ئوالن بهداش��تی و 
معاون عمرانی اس��تانداری قرار است كه جهت 
پروژه ه��ای س��اخت و س��از و س��اير موردها 
كارشناسان مسكن و شهرس��ازی ابتدا استعالم 
انجام دهند و س��پس پروژه وارد مرحله اجرايی 
گردد كه البته پروژه های توريستی و توسعه ای 
هم از اين دس��ته اند. ذاكر اصفهانی تصريح كرد: 
برای پروژه هايی كه س��اخته شده اند يا در حال 
س��اخت هستند و ثابت ش��ده كه عوامل برخی 
بيماری ها مثل س��الک هس��تند ساكنان و در كل 
م��ردم را تهديد می كند، برنامه هايی برای از بين 

ب��ردن ميكروب مثل اس��تفاده از غلت��ک، بيابان 
زداي��ی و.... انج��ام پذيرد و تأمي��ن اعتبارهای 
الزم بدي��ن منظور ه��م صورت می گي��رد. در 
ادامه اين جلس��ه رئيس دانش��گاه علوم پزشكی 
 اصفهان گفت: هر طرح و پروژه ای بايد ضميمه 
زيس��ت محيطی داشته باش��د و هماهنگی های 

الزم بين سيستم ها برقرار باشد.
ش��يرانی به برنامه پنج س��اله مبارزه با س��الک 
اش��اره و خاطرنش��ان كرد: امس��ال س��ال سوم 
اج��رای اين طرح اس��ت. اينك��ه می گويند در 
منطقه ای كه س��الک ش��يوع دارد نبايد ساخت 
و س��از ش��ود درس��ت نيس��ت بلكه ساخت و 
س��از سبب می ش��ود كه موش )ميزبان سالک( 
دور ش��ود. وی افزود: النه كوب��ی تا 2 كيلومتر 
منطقه مس��كونی بهترين و مؤثرترين راه مبارزه 
با اين بيماری اس��ت و در واقع بايد س��م پاشی 
منطقه بر عليه ناقل به ط��ور كامل انجام پذيرد. 
البت��ه مبارزه و پيگيری از اي��ن بيماری تنها كار 
دس��تگاه بهداش��تی نيس��ت بلكه تمام ارگان ها 
مث��ل ش��هرداری، راه و تراب��ری و... ه��م بايد 
هماهنگ شوند. رئيس دانش��گاه علوم پزشكی 
اصفهان در خاتمه تصريح كرد: مركز تحقيقات 
پوس��ت و س��الک در زمينه درمان، پيشگيری و 
نيز س��لول های بنيادی كار می كند و از آنجا كه 
سالک در اين منطقه بومی است اقدام پيشگيرانه 
و نيز درمان بيماری بس��يار مهم است كه البته با 
توجه به كارهايی ك��ه در مركز تحقيقات انجام 
ش��ده، رقم قابل توجهی از بيماری كاهش يافته 
است. رئيس مركز تحقيقات پوست و سالک در 
ادامه گفت: ناقل اين بيماری پش��ه خاكی است 
كه ميكروب را وارد بدن انسان كه ميزبان نهايی 
اس��ت می كند. دو نوع ش��هری و روستايی اين 

بيم��اری در ايران وجود دارد كه ميزبان ش��كل 
روس��تايی آن م��وش و در نوع ش��هری س��گ 
می باش��د. نيلفروش زاده ضمن اش��اره به شيوع 
بيشتر نوع روس��تايی بيماری سالک در اصفهان 
خاطرنشان كرد: منطقه های گز و برخوار، ميمه، 
اردس��تان، نطنز )آقا علی عب��اس و عباس آباد( 
كاشان، آران و بيدگل، كوهپايه و جرقويه بيشتر 
گرفتار نوع روس��تايی س��الک هس��تند كه البته 
كارهاي��ی جهت مبارزه با بيم��اری و نيز درمان 
آن در مركز تحقيقات پوس��ت و س��الک انجام 
ش��ده اس��ت. وی در بخش��ی ديگر از سخنان 
خود ضمن تأكيد بر راه اندازی بانک س��لولی در 
اصفهان گفت: اين بانک در كش��ورهای آمريكا، 
هلن��د و كانادا و... وجود دارد اما در ايران و نيز 
كش��ورهای اطراف آن اين ساختار وجود ندارد. 
گفتنی اس��ت: با كار روی تركيب ها و درآوردن 
آنها به صورت بانک سلولی می توان هر موقعی 
از س��لول های آماده جهت پيوند پوست استفاده 
كرد كه البته تأمين اعتبار و حمايت مالی جهت 

اين پروژه بسيار مهم است.
رئيس مركز تحقيقات پوست و سالک در خاتمه 
به مقاله های مركز تحقيقات در مورد سلول های 
بنيادی اش��اره و خاطرنشان كرد: اين مقاله ها در 
دنيا در س��طح اول قرار دارند و چاپ شده اند. 
اما بايد گفت در زمينه سوختگی هم بايد به اين 
چنين پيش��رفت هايی برس��يم. چند سالی است 
ك��ه اين مركز در س��طح كش��ور و حتی جهان 
مطرح بوده كه اگر حمايت های خوبی از سوی 
مس��ئوالن اجرايی به مركز تحقيقات پوس��ت و 
س��الک ش��ود گام مهمی در پيش��رفت دانشگاه 
علوم پزش��كی اصفهان در سطح منطقه برداشته 

خواهد شد. 

در جلسه بازديد استاندار از مرکز تحقیقات پوست و سالک عنوان شد:
راه اندازی بانک سلولی به حمایت مالی نياز دارد

بي��ان  تغذي��ه  متخص��ص   ي��ک 
غذاي��ی  م��واد  مص��رف  داش��ت: 
ح��اوی كربوهي��درات مانن��د برنج، 
ماكارونی، س��يب زمينی، نان و ذرت 
 ب��و داده موج��ب كاهش اس��ترس 

می شود. 
پريسا ترابی در گفتگو با فارس افزود: 
ي��ک رژيم غذايی متع��ادل در حفظ 
س��المت و كمک به كاهش استرس 
اهمي��ت زي��ادی دارد. وی گف��ت: 
برخی غذاها و نوش��يدنی ها در بدن 
تحري��ک هايی قوی ايج��اد می كنند 
و موجب بروز اس��ترس می شوند. از 
جمله كربوهيدرات ها كه س��بب آزاد 

ش��دن ماده س��روتونين در مغز شده 
و ايج��اد آرامش می كند. ترابی اضافه 
كرد: اس��ترس س��بب ايجاد گرفتگی 

عضالنی و يبوست می شود. 
مصرف مواد فيب��ردار موجب تنظيم 
حركت های دستگاه گوارش می شود 
به همين علت در غذای روزانه افراد 
بايد حداقل 25 گرم فيبر وجود داشته 
باش��د. وی گفت: ميوه ها، سبزی ها و 
غالت سبوس دار منابع بسيار خوب 
فيبر هس��تند. در وعده صبحانه، ميوه 
مص��رف نمايي��د و از غالت كامل و 
 نان های سبوسدار مانند سنگک استفاده 

كنيد.

مس��موميت با م��واد مخ��در يكی 
از علت ه��ای مهم مرگ ناش��ی از 
مسموميت های شيميايی در بسياری 

از كشورها است. 
مركز اطالع رس��انی داروها و سموم 
وزارت  داروی  و  غ��ذا  معاون��ت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با 
اشاره به اين كه اعتياد، سوء مصرف 
م��واد و قرص های اكس��تازی باعث 
بيشترين مسموميت ها می شود عنوان 
ك��رد: مصرف هم زم��ان مواد مخدر 
ب��ا برخ��ی از داروهای خ��واب آور 
و آرام بخ��ش، می تواند س��بب بروز 
مس��موميت های شديد و حتی مرگ 

در فرد  مصرف كننده شود. سكته های 
قلب��ی و مغزی، تش��نج، نارس��ايی 
كب��د و كليه و تخريب س��لول های 
مغ��زی و عضالن��ی،  از ع��وارض 
مسموميت با قرص اكستازی است. 
بنابراين گزارش، فرآورده های تقلبی، 
تمجيزک و نورجيزک، نه تنها سبب 
ترک اعتياد نمی شوند بلكه در بيشتر 
آنها مواد سمی و كشنده وجود دارد. 
هم چنين فرآورده های مخدر و اعتياد 
زای »پان« برخالف ادعای طرح شده 
مبنی بر خوش��بوكنندگی دهان و يا 
ترک س��يگار، سبب بروز اعتياد و در 

پی آن مسموميت می شود.

 مصرف ماکاروني و سيب زميني 
استرس را کم مي کند

مسموميت با مواد مخدر یکي از 
مرگبارترین انواع مسموميت ها

پژوهش گران ژاپنی كه در مورد فعاليت 
غده ه��ای عرق ب��دن انس��ان پژوهش 
می كنن��د می گوين��د ك��ه ع��رق كردن 
ب��رای حفظ س��المت بدن مفيد اس��ت 
 و ك��م عرق ك��ردن از توانايی های بدنی

می كاهد. 
به گ��زارش س��المت ني��وز، غده های 
 ع��رق ب��ه سيس��تم تهوي��ه ب��دن تعبير 

می شوند. 
ب��ا ترش��ح ع��رق از دمای ب��دن هنگام 
فعاليت های بدنی و در هوای گرم كاسته 
می ش��ود. به نظر پژوهش گ��ران ژاپنی، 
فعاليت غده های عرق در بدن زنان، در 
مقايسه با مردان در دمای باالتری شروع 

می شود. 
اي��ن پژوه��ش گ��ران ك��ه با دانش��گاه 
اوس��اكا همكاری می كنند، از داوطلبان 
ش��ركت كننده در يک تحقيق خواس��تند 
تا روی دس��تگاه های دوچرخ��ه ثابت، 
ت��ا م��رز ع��رق ك��ردن ركاب بزنن��د. 
پژوهش��گران دمای بدن داوطلبان را در 
مدت ركاب زنی ان��دازه گرفتند و زمان 
 آغ��از فعالي��ت غده های ع��رق را ثبت 

كردند. 
مقاومت در برابر از دست دادن مايعات 
ورزش��كاران سريع تر بوده و آنها بيشتر 

عرق می كنند. 
نخس��تين نتيج��ه حاك��ی از آن اس��ت 

ك��ه تمري��ن پيوس��ته موج��ب ترش��ح 
س��ريع تر ع��رق می ش��ود. ب��ه عبارت 
ديگ��ر بدن ورزش��كاران يا اف��رادی كه 
 مرت��ب ورزش می كنند س��ريع تر عرق 

می كند. 
نتيجه ديگری ك��ه در اين تحقيق يافتند 
حاكی از آن اس��ت كه فعاليت غده های 
ع��رق در ب��دن زنان در دم��ای باالتری 

نسبت به مردان آغاز می شود. 
احتم��ال داده می ش��ود ك��ه هورم��ون 
تستوس��ترون در آغاز فعاليت غده های 
عرق نقش مؤثری داشته باشد. گذشته از 
تأثير تستوس��ترون، بدن زنان در مقايسه 
 ب��ا بدن م��ردان حجم كمت��ری مايعات 

دارد. 
از آنج��ا كه خطر كمبود آب در صورت 
عرق كردن، ب��دن را تهديد می كند بدن 
زنان در برابر از دست دادن آب مقاومت 

می كند. 
پژوهش گران ژاپن��ی می گويند كه بدن 
زنان در طول تاريخ تكامل راهكارهايی 
ب��رای حفظ تعادل خود يافته اس��ت كه 

يكی از آنها ديرتر عرق كردن است.
ام��ا نكته مه��م اينجاس��ت ك��ه هنگام 
فعالي��ت و افزايش دم��ای درونی بدن، 
هر چه عرق كردن ديرترآغاز ش��ود توان 
 عمومی ب��دن برای ادام��ه فعاليت كمتر 

می شود.

از نش��انه های كمبود آهن، می توان به 
رن��گ پريدگی دائمی زب��ان و مخاط و 
داخل پلک چش��م و لب ه��ا، كم رنگ 
ش��دن خط های كف دس��ت، احساس 
رفت��ن  ضع��ف و خس��تگی، س��ياهی 
چش��م، بی تفاوتی، سرگيجه، سر درد و 
بی اش��تهايی، حالت تهوع، خواب رفتن 
و س��وزن سوزن شدن دس��ت ها و پاها، 
در موردهای ش��ديد تنگی نفس و تپش 

قلب اشاره كرد. 
احمدرضا درس��تی در گفتگو با فارس، 
اف��زود: كمب��ود آهن ب��ر تكام��ل مغز 
لطمه ه��ای  زندگ��ی،  اول  2س��ال  در 
جب��ران ناپذي��ر وارد می كند. وی گفت: 
كم خونی فق��ر آهن در كودكان س��نين 
 مدرس��ه موجب كاهش قدرت يادگيری 

می شود. 
ضري��ب هوش��ی اين ك��ودكان 5 تا 10 
امتياز كمتر از حد طبيعی برآورده ش��ده 
است. عضو هيأت علمی دانشگاه علوم 
پزشكی تهران افزود: تغييرهای رفتاری، 

ابتال ب��ه بيماری های عفونی، احس��اس 
خستگی و ضعف در اين كودكان بيشتر 

است. 
 درس��تی گفت: از عوام��ل ايجاد كمبود
غذاه��ای  مص��رف  می ت��وان   آه��ن 
غي��ر خانگی مانند انواع س��اندويچ های 
سوس��يس و كالب��اس، پيت��زا و تنقالت 
غذايی كم ارزش مانند چيپس، نوش��ابه، 
ش��كالت و پف��ک، ابتال ب��ه عفونت ها، 
آلودگی ه��ای انگلی، مص��رف كم انواع 
گوش��ت، مص��رف چ��ای هم��راه غذا، 
مص��رف ناكافی غذای ح��اوی ويتامين 
C، مصرف نان های تهيه ش��ده با جوش 

شيرين نام برد. 
دانش��گاه  علم��ی  هي��أت   عض��و 
علوم پزش��كی تهران افزود: از غذاهای 
ح��اوی آهن می توان به انواع گوش��ت، 
حبوب��ات، غ��الت دارای س��بوس و به 
 مق��دار كمت��ر س��بزی ها اش��اره كرد و 
همچني��ن ميوه ه��ا و لبني��ات ه��ا آهن 

ندارند.

دیفتري

اما	برای	درمان	بیماری	
در	اولین	قدم	می	بایست	
به	سرعت	برای	ایجاد	یک	
مصونیت	مصنوعی	کوشش	
نمود	و	با	تلقیح	واکسن	
ضد	دیفتری	از	پیشرفت	
	آن	جلوگیری	
کرد.	
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حبیبی:	
دنبال سرمربی 
خارجی هستیم

واکنش سعیدلو  
به ادعای 
حبیب کاشانی 
در برنامه 9۰

کنایه	های	بن	همام	به	
عزیز	محمدی
آنقدر پیشرفت 
کرده اید که صاحب 
بانک شده اید!

 مربی تيم هندبال سپاهان در آستانه برگزاری رقابت های 
ليگ برتر باش��گاه های كش��ور از احتمال اس��تخدام يک 
س��رمربی خارجی برای اين تيم خبر داد. عليرضا حبيبی ضمن 
بيان اين مطلب گفت: بسياری از بازيكنان ما در تركيب تيم ملی 
قرار داشتند، به همين دليل با تأخير چند روزه وارد ايران شدند 
و به اردوی فوالد پيوس��تند، همين مسأله باعث شد تا فرصت 
كمی برای آماده س��ازی تيم در اختيار داش��ته باشيم. مربی تيم 
هندبال سپاهان خاطرنشان كرد: با صعود مجدد تيم فوالد نوين 
ب��ه ليگ برت��ر مصطفی غالم��ی، س��رمربی قبلی تي��م فوالد 
سرمربيگری تيم نوين را در اين فصل برعهده گرفته است و به 
همين دليل باش��گاه در نظ��ر دارد در فصل جديد از يک مربی 
خارجی استفاده كند. هم اكنون دنبال گزينه ای هستيم كه بتوانند 
به تيم فوالد كمک كند. وی ادامه داد: تيم با همان تركيب فصل 
قبل در مس��ابقه های ليگ برتر سال جاری شركت خواهد كرد 
اما برای بهتر ش��دن شرايط تيم قصد استخدام بازيكن خارجی 
را هم داريم. بيست و سومين دوره ليگ برتر هندبال باشگاه های 

ايران در بخش مردان از نهم دی ماه آغاز می شود.

س��عيدلو در واكنش به ادعای مطرح ش��ده كاشانی در 
برنام��ه نود گفت: من كی عذرخواه��ی كردم! تازه آنها 

بايد از من معذرت خواهی كنند. 
رئيس س��ازمان تربيت بدنی اين بار هم با ش��وخی می گويد 
 كه كاش��انی و فتح ال��ه زاده بايد بياين��د و از او عذرخواهی 

كنند! 
علی س��عيدلو در واكنش به ادعای حبيب كاش��انی در برنامه 
ن��ود كه گفته بود س��عيدلو به خاطر اس��تفاده كردن س��ايت 
سازمان تربيت بدنی از كلمه احضار از او و علی فتح اله زاده 
عذر خواس��ته است با لحنی ش��وخ طبعانه گفت: كی؟ كجا؟ 
من؟ هرگز عذر خواهی نكرده ام! تازه آنها بايد بيايند و از من 

عذر خواهی كنند! 
اي��ن روزها اخب��ار ض��د و نقيض از باش��گاه پرس��پوليس 
زياد ش��نيده می ش��ود و معلوم نيس��ت در اين ميان تكليف 
ه��وادران اي��ن تيم ب��ه واس��طه نتيجه های ضعيف��ی كه تيم 
 فوتبال اين باش��گاه كس��ب ك��رده به چه صورت��ی خواهد 

بود.

 رئي��س كنفدراس��يون فوتب��ال آس��يا وقت��ی بانک زير 
س��اختمان جديد س��ازمان ليگ برتر را ديد؛ پيش��رفت 
فدراس��يون فوتبال ايران در اين زمينه س��تود! محمد بن همام 
رئيس كنفدراس��يون فوتبال آسيا در مراس��م افتتاح ساختمان 
س��ازمان ليگ برتر، خطاب به عزيز محمدی گفت: س��ه سال 
پيش شما برای ساختن اين ساختمان اقدام كرديد و پيشرفتتان 
خيل��ی خوب بوده چون در اين مدت كوتاه صاحب بانک هم 
ش��ده ايد. بن همام كه در جمع مسئوالن فوتبال كشورمان قرار 
گرفت��ه بود توپ را به ميدان س��وزوكی رئي��س اجرايی ليگ 
قهرمانان انداخت و گفت: ش��ما پيشرفت خوبی كرده ايد، اما 
ناظر اصلی AFC به استانداردسازی ورزشگاه های ايران ايراد 
دارد و عزيز محمدی در پاس��خ وی گفت كه سعيدلو دستور 
داده در اي��ن زمينه اقدام های مطلوب انجام گيرد. البته ش��ما 
صحبت ه��ای رد و بدل ش��ده ميان اين دو مس��ئول را زياد 
جدی نگيريد زيرا نه س��وزوكی از موضع خود پايين خواهد 
آم��د نه ما اين هنر را داريم ك��ه بتوانيم اين ايرادهای وارده را 

ظرف مدت كوتاه برطرف نماييم.

خبر

پرونده هفته هجدهم ليگ حرفه ای فوتس��ال باشگاه های كشور 
 روز پن��ج ش��نبه هفت��ه ج��اری ب��ا برگ��زاری دي��دار تيم های 
 كي��ش اي��ر ق��م و ارژن ف��ارس در ش��رايطی ب��از خواه��د ش��د كه 
و  س��پاهان  ماه��ان  ف��والد  تي��م  مس��ابقه  اي��ن  ب��ا  زم��ان   ه��م 
صنايع گيتی پس��ند اصفهان به دنبال برگزاری ش��هرآورد تماش��ايی و 
 ج��ذاب فوتس��ال اصفه��ان، ب��ه دور از هر گونه مس��ائل حاش��يه ای 

هستند. 
در همين راس��تا باش��گاه فوالد ماهان س��پاهان اصفهان ضمن دعوت 
از كلي��ه ه��واداران پر ش��ور اصفهانی به حضور در س��الن پيروزی و 
تش��ويق تيم محبوب خود، با رد وجود هر گونه مس��أله حاش��يه ای و 
حساس��يت های نا كار آمد بين اين دو نماينده فوتس��ال اصفهان اعالم 
م��ی دارد: ديدار تيم ه��ای فوالد ماهان س��پاهان و صنايع گيتی پس��ند 
همچون س��اير ديدارهای ليگ برتر برای تيم پيروز فقط سه امتياز دارد 
و هيچگونه حساس��يت و تفاوتی نسبت به س��اير ديدارها برای فوالد 
ماهان نخواهد داشت هر چند كه در اين مسابقه همانند ساير مسابقه ها 
 به دنبال كس��ب پيروزی و رس��يدن به س��ه امتياز اين ب��ازی خواهيم 

بود. 
باش��گاه فوالد ماهان س��پاهان در ادامه با تأكيد بر روابط دوستانه و به 
دور از هرگونه تنش ميان دو تيم، با آرزوی موفقيت برای س��ه نماينده 
فوتس��ال اصفهان در ليگ برتر، از هواداران پر ش��ور و متعصب خود 
در خواس��ت می نمايد تا در طول برگزاری اي��ن ديدار با احترام كامل 
به بازيكنان، كادر فنی و هواداران تيم حريف با تش��ويق های هماهنگ 
و يكپارچ��ه خود باع��ث ايجاد روحيه مضاعف در بي��ن بازيكنان تيم 

محبوبشان شوند. 

در فاصله دو روز مانده به آغاز فصل جديد مس��ابقه های بس��كتبال 
ليگ برتر باش��گاه های كشور، تيم تازه ش��كل گرفته BA شيراز از 
حض��ور در اين رقابت ه��ا كناره گيری كرد. كناره گيری نماينده ش��يراز از 
حضور در فصل جديد مسابقه های بسكتبال ليگ برتر باشگاه های كشور به 
دليل شرط هايی است كه كارخانه BA به عنوان اسپانسر برای اين تيم در 
نظر گرفته است. مديران كارخانه BA كه شنبه گذشته موافقت نهايی خود 
را برای حمايت نماينده ش��يراز در رقابت های باش��گاهی بسكتبال اعالم 
كردند، روز دوش��نبه و پس از گذش��ت دو روز از نهايی شدن حضور تيم 
BA در لي��گ برتر بس��كتبال، طی نام��ه ای مكتوب به مربي��ان اين تيم در 
زمينه های مالی، نتيجه گيری، پخش مستقيم مسابقه ها و انجام تبليغات الزم 
را ش��رط هايی اع��الم كردند كه گويا عمل به آنه��ا از عهده  مجموعه تيم 
خارج بود. به همين دليل مربيان تيم BA با اعالم انحالل، كناره گيری خود 
از ليگ برتر را اعالم كردند. كناره گيری تيم BA از فصل جديد مسابقه های 
بسكتبال ليگ برتر باشگاه های كشور در شرايطی انجام شده است كه اين 
رقابت ها از روز پنجش��نبه هفته جاری آغاز خواهد ش��د. تيم BA شيراز 
آخرين تيمی بود كه حضور خود را در  اين فصل از مسابقه های بسكتبال 
ليگ برتر باشگاه های كشور نهايی كرد، ضمن اينكه اولين تيمی است كه از 

اين رقابت ها كناره گيری می كند.

اعضای كميته كارشناس��ی بررس��ی اتفاق های داوری ديدار تيم های 
فوتبال ذوب آهن و مس كرمان مش��خص شدند. فدراسيون فوتبال با 
تش��كيل كار گروهی ويژه مركب از مهدی محمد نبی )دبيركل فدراسيون 
فوتبال(، عزيز اله محمدی )رئيس سازمان ليگ برتر(، مسعود عنايت )رئيس 
 كميت��ه داوران( و مجتب��ی ش��ريفی )رئي��س كميت��ه انضباط��ی( ب��ه 
اتفاق های نادر ديدار تيم های ذوب آهن و مس كرمان از هفته نوزدهم ليگ 
برتر رسيدگی خواهد كرد. اين جلسه روز شنبه در محل فدراسيون فوتبال 
برگزار خواهد ش��د و اعضا با استناد به موردهای قانونی و اشتباه های داور 
 مس��ابقه در خص��وص نتيج��ه نهاي��ی دي��دار ذوب آهن و م��س كرمان 
تصميم گيری خواهند كرد. سعيد بخشی زاده داور ديدار تيم های ذوب آهن 
و مس كرمان در دقيقه 62 اين مسابقه ضربه پنالتی ادينهو، بازيكن مس كرمان 
را ك��ه برخالف مقررات فوتب��ال در هنگام ضربه زدن با مكث همراه بود را 

مردود اعالم و يک ضربه آزاد غيرمستقيم به سود تيم ذوب آهن اعالم كرد. 

بازيكن تيم فوتسال گيتی پسند گفت: تمام بازيكنان هم قسم شدند 
نتيجه های ضعيف چند هفته اخي��ر را در ديدار برابر ماهان جبران 
كنند. محمد وزير زاده بيان داشت: در جلسه ريكاوری روز دوشنبه تمام 
بازيكنان از نتيجه به دست آمده ناراحت بودند، اما يک يا علی گفتند تا 
در دي��دار برابر ماهان با تمام قدرت وارد ميدان ش��وند و پيروز از زمين 
مسابقه بيرون بيايند. بازيكن تيم فوتسال گيتی پسند درباره حساسيت های 
ب��ازی ب��ا ماهان نيز گفت: اگر بازيكنان در ب��ازی خود را كنترل كنند به 
طور يقين تماش��اگران نيز تنها به تشويق تيم خود خواهند پرداخت، در 
بازی رفت نيز مش��اهده كرديد كه هيچ فحاشی از سوی هواداران ما سر 

داده نشد و مطمئنم در بازی برگشت نيز چنين خواهد بود. 
وی به هواداران تيم فوتس��ال گيتی پس��ند قول داد كه بازيكنان اين تيم 
با تمام وجود به جنگ ماهان بروند و دس��ت پر از زمين مس��ابقه بيرون 

بيايند.

ورزش

انتخاب	13	بازیکن	تیم	هندبال	
بانوان	از	دو	تیم

تيم ملی هندبال بانوان ايران در شرايطی برای سومين بار 
راهی مس��ابقه های قهرمانی آسيا ش��د كه 13 بازيكن از 
مجموع 18 ملی پوش را بازيكنان دو تيم تشكيل می دهند! 
تا يكی دو سال گذشته شاهد ظهور پديده ای به نام هندبال 
اصفهانی در تيم های بخش مردان و زنان اين رشته بوديم، 
اما رحيمی در س��ال آخر رياست خود توانست تا حدی 
اين سد را بش��كند. اما به نظر می رسد مشغله فدراسيون 
هندبال در بخش مردان باعث شده تا اين پديده به شكل 
ديگری در هندبال بانوان ايران بروز كند. تيم ملی هندبال 
بانوان ايران در حالی چهارش��نبه شب هفته گذشته برای 
سومين بار راهی رقابت های قهرمانی آسيا شد كه تركيب 
حداكثری اين تيم از بازيكنان باشگاه پرسپوليس و هيأت 
ش��يراز انتخاب ش��ده اند. اين در حالی اس��ت كه ناهيد 
غارسی، سرمربی اين تيم، نايب رئيس هيأت هندبال شيراز 
و كريميان، مدير فنی تيم ملی هندبال بانوان سرمربی تيم 
پرسپوليس هستند! از بين 18 ورزشكار اعزامی تيم هندبال 
زنان به رقابت های قهرمانی آسيا )قزاقستان( 13 نفر شامل 
س��اناز رمضان پور، الناز رمضان پور، متين نجد س��ميعی، 
زهره عبدولی از تيم پرس��پوليس و زيبا جنيدی، منصوره 
جاليی، ش��يما زارع، راضيه عم��ادی، حنانه طهمورثی، 
خديجه قانع و محبوبه عباس��ی از استان فارس شاگردان 
سرمربی و مربی اين تيم هستند.  البته مريم يوسفی از تيم 
دانشگاه آزاد اسالمی و نعيمه شمشيری از استان گلستان 

نيز از بازيكنان فصل جديد تيم پرسپوليس می باشند. 
حذف	کمیته	فنی	بنا	به	درخواست	مربیان!

كميته فنی فدراس��يون هندبال در بخش بانوان متش��كل 
از س��ه مربی )زه��را ابراهيمی، پروان��ه كوهيان و مرضيه 
يوسف( بود كه دو مربی آن هم اكنون در تيمی مشغول به 
كار نيستند و همين مسأله كمک زيادی به بی طرفی نظر 
آنها می كرد. زهرا ابراهيمی يكی از اعضای كميته فنی  در 
گفتگ��و با مهر خبر از حذف اين كميته داد و گفت: طبق 
برنامه قرار بود كميته فنی تا اعزام اين تيم بر روی شرايط 
بازيكنان و تداركات نظر بدهد اما در نهايت بعد از س��ه 
مرحله اردو، بدون هيچ دليلی و تنها بنا برخواسته مربيان از 
حضور ما در تمرين ها جلوگيری شد. بهشيد قرايی، نايب 
رئيس فدراس��يون هندبال كشورمان در امور بانوان هم با 
تأييد اين مطلب خاطرنش��ان كرد: حضور كميته فنی تنها 
بخشی از نظر من در خصوص برنامه های هندبال بانوان 
در اين فدراسيون بود اما از فعاليت اين كميته جلوگيری 
ش��د. اين تيم، تيم من قرايی نيست كه راهی مسابقه های 
قهرمانی آسيا می شود، تيم ملی هندبال زنان ايران است.

ورود	قوم	و	خویش	ها	به	تیم	ملی
غير از بحث فنی و انتخ��اب بازيكنان تيم ملی، كريميان 
از حضور دو ت��ن از اقوام نزديک خود در تركيب نهايی 
تيم اس��تفاده كرده اس��ت. نايب رئيس فدراسيون هندبال 
 ه��م اين مس��أله را تأييد می كن��د. وی در تأييد اين خبر 
افزود: اين دو نفر از هندباليست های خوب ايران هستند. 
آنها در سه دوره قبل هم در تركيب اردو تيم ملی بوده اند 
و پيش از اين هم كميته فنی نام آنها را در فهرست 30 نفر 
برتر جهت شركت در اردوی به فدراسيون ارائه داده بود. 
ب��ه همين دليل نمی توانيم انتخاب آنها را به طور كامل به 

بحث قوم و خويشی ربط دهيم.
حذف	بازیکنان	تیم	قهرمان	لیگ	برتر 

مرحل��ه نهاي��ی اردوی تيم ملی هندبال بان��وان ايران در 
ش��رايطی در تاالر هندبال برگزار ش��د كه مسئوالن تيم 
ب��رای مقابله با معترض��ان از برخی بازيكن��ان اصفهانی 
هم ب��رای حض��ور در تمرين ه��ا دعوت ك��رده بودند. 
هرچند پيش از اين ش��اهد بروز چنين پديده ای )حضور 
حداكثری ورزشكاران اصفهانی( در تيم ملی هندبال زنان 
)رقابت های قهرمانی هندبال بانوان آس��يا- تايلند( بوديم 
ام��ا در انتخاب تيم ملی نباي��د از تكنيک و بازی خوب 

بازيكنان اصفهانی به سادگی بگذريم. 
در همين خصوص پروانه كوهيان س��رمربی تيم هندبال 
ف��والد مباركه س��پاهان اصفهان هم با اش��اره ب��ه اعزام 
تنها يک هندباليس��ت اين تيم به رقابت های قزاقس��تان، 
خاطرنش��ان كرد: قلب هندبال اي��ران در اصفهان می تپد 
 ام��ا بعد از چهار مرحل��ه اردو و با اعت��راض مربی تيم 
ذوب آه��ن چن��د بازيك��ن از تي��م م��ا و ذوب آهن به 
تمرين ه��ای تيم ملی دعوت ش��دند. مهس��ا معتمدی 
)دونده ايران( از بازی های آس��يايی گوانگژو صرف نظر 
كرد تا به مس��ابقه های قهرمانی هندبال آسيا برود، اما در 
روزه��ای نهايی از تركيب تيم خط خورد. فوالد قهرمان 
هندبال بانوان ايران است و بازيكنان خوبی در پست های 
دروازه بانی و خ��ط  زنی دارد، اما از نفرات ما در تركيب 
اين تيم استفاده ای نكرده اند. وی معتقد است كه تيم ملی 
 هندبال بانوان تنها برای يک س��فر راهی قزاقس��تان شده 

است. 
س��يزدهمين دوره مس��ابقه های هندب��ال قهرمان��ی زنان 
آس��يا از 28 آذرماه آغاز و  تا چه��ارم دی ماه در آلماتی 
قزاقستان برگزار می شود كه تيم هندبال بانوان كشورمان 
در گروه اول با تيم های قدرتمندی چون قزاقستان، چين 
و كره شمالی هم گروه اس��ت، تيم هايی كه در بازی های 
آس��يايی گوانگژو عنوان ه��ای اول، دوم و پنجم را از آن 

خود كردند. 

جواد	سلطانی	 

حض��ور و فعاليت بخ��ش خصوصی در 
ورزش آن ه��م ورزش حرفه ای، بس��يار 
ارزش��مند و قابل تقدير است ولی منطق 
حكم می كند دستگاه و مسئولی به عنوان 
متولی اول ورزش و يا متولی اول آن رشته 
ورزش��ی، با درايت، تدبير و داشتن برنامه 
علمی اقدام به جهت دهی و سازماندهی 

اين مهم نمايد.
آری ظرف چند سال گذشته باشگاه فوالد 
ماهان كه متعلق ب��ه خانواده ريخته گران 
اس��ت به عنوان بخ��ش خصوصی وارد 
عرص��ه ورزش، آن ه��م ورزش قهرمانی 
ش��ده اند. اين باش��گاه در كنار فعاليت در 
تعدادی از رش��ته های ورزشی سرلوحه 
فعالي��ت در بخ��ش ورزش قهرمان��ی را 
متوجه فوتسال كرد. مسئوالن اين باشگاه 
خصوصی از چند س��ال قبل با در اختيار 
گرفتن امتياز تيم فوتس��ال پست اصفهان، 
ب��ا قدرت و صد البته احساس��ی و بدون 
مطالعه فعاليت در اين رشته را آغاز كردند. 
بيشتر مشكل خاندان ريخته گران در مورد 
ارزش��مند در صحن��ه ورزش  حض��ور 
قهرمانی، اس��تفاده از اش��خاص كم وزن، 
شعارگرا و فرصت طلب بود. حضور اين 
اشخاص فرصت طلب و كم وزن ورزشی 
از بدنه باش��گاه فوالد ماهان سبب شد تا 

اين باشگاه به جای توجه به زيرساخت ها 
و كاره��ای س��ازندگی در كن��ار ورزش 
قهرمانی، تنها و تنها به ورزش قهرمانی آن 
هم از نوع حذف نيروهای مستعد و اليق 
بومی و جذب انواع و اقسام بازيكنان ريز 
و درش��ت وارداتی آن هم با ارقام نجومی 
فك��ر كند كه نتيجه اين نوع تفكرها نزول 
و نابودی تدريجی و گام به گام فوتس��ال 

ريشه دار اصفهان را در پی داشت.
حدود يک سال قبل مالكان متمول فوالد 
ماه��ان با ايج��اد يک س��ری تغييرها در 
 بدنه باش��گاه و حذف و بركن��اری افراد 

فرصت طلب و فاقد وزن و اعتبار ورزشی، 
تالش كردند به فعاليت های خود س��ر و 
س��امان دهند ولی باز هم اين آقايان برای 
مطرح كردن خودش��ان در صحنه ورزش 
در پی جذب و نگه��داری بازيكنان دانه 
درش��ت و صد البته پر حاش��يه آن هم با 

ارقام آن چنانی كردند.
پ��س از بركن��اری و تصفي��ه اف��راد كم 
وزن ورزش��ی از بدنه ف��والد ماهان، اين 
 اف��راد فرصت طل��ب با بهره جس��تن از 
حسن عالقه مسئوالن كارخانه های صنايع 
گيتی پس��ند و صد البته عشق شهرت آنها 

با تش��ويق اين مس��ئوالن در تيم داری و 
هداي��ت آنها به خريد امتياز يک تيم ليگ 
برتری فوتس��ال، فعاليت های نابود كننده 
خودش��ان در بخش فوتسال را در باشگاه 

گيتی پسند ادامه دادند.
رقابت تنگاتنگ و چش��م و هم چش��می 
بی دلي��ل اين دو باش��گاه از فصل نقل و 
انتقاالت برای خريد و جذب انواع و اقسام 
بازيكنان ريز و درش��ت وارداتی آن هم با 
ارقام باور نكردنی، سبب شد تا هر روز نه 
تنها شاهد تقويت و رشد زيرساخت های 
فوتس��ال اصفهان نباش��يم بلكه در ميان 
تعجب و ناراحتی دلسوزان، شاهد نابودی 
تدريجی و گام به گام فوتسال ريشه دار و 

مردمی اين خطه باشيم.
بر همين اس��اس و با توجه به حسن نيت 
و عالقه ش��خص اس��تاندار به ورزش و 
با توج��ه به حض��ور قابل قب��ول بخش 
خصوص��ی در ورزش قهرمانی و مهم تر 
از همه بی تفاوتی و ي��ا ندانم كاری های 
هيأت فوتس��ال اصفهان به عنوان متولی 
اول فوتبال اس��تان، از ش��خص استاندار 
انتظار داريم بهت��ر و كامل تر وارد صحنه 
شوند و با دعوت از كارشناسان و منتقدان 
آگاه و شنيدن صحبت های دلسوزانه آنها، 
برای تمامی جوانب دس��تورهای الزم و 
پيگيری های نجات دهنده خود را اعالم 

نمايند.

گزارش یک

بیانیه	ماهان	پیش	از	شهر	آورد	
	هواداران	احترام	تیم	گیتی	پسند	

را	حفظ	کنند

تیم	BA	شیراز	هنوز	نیامده	منحل	شد

نبی،	محمدی،	عنایت	و	شریفی	در	کمیته	
کارشناسی	دیدار	ذوب	آهن	و	مس	کرمان

محمد	وزیر	زاده:
با	تمام	وجود	به	جنگ	ماهان	می	رویم

خطاب	به	استاندار	ورزش	دوست	اصفهان

یک نفر به داد فوتسال نصف جهان برسد

فوتسال

پژمان	سلطانی	

ب��ا توج��ه ب��ه پتانس��يل اصفه��ان در 
رشته ووش��و، اين اس��تان می تواند در 
مس��ابقه های كش��وری دو تيم داش��ته 
باشد و اگر قهرمانان اين رشته از طرف 
هيأت ووش��وی اس��تان حمايت شوند، 
به ج��رأت می توان گفت كه اس��كلت 
اصل��ی تيم مل��ی در س��ال های آتی از 
 اصفهان است و با وجود قهرمانانی چون 
محسن احمدی، مجيد عباسی و رسول 
صادقی در اين رش��ته می توان شاگردان 
زي��ادی را اس��تخدام و ب��رای قهرمانی 
پ��رورش داد. روزنام��ه زاين��ده رود كه 
حامی ورزش��كاران و قهرمانان اس��تان 
اصفهان است، با رسول صادقی قهرمانی 
تای چی رشته ووشو مصاحبه ای ترتيب 
داده كه توجه شما خوانندگان زاينده رود 

را به اين گفتگو جلب می كنيم: 
خودتان	را	برای	خوانندگان	معرفی	

کنید؟
رس��ول صادقی متولد 26 مرداد س��ال 
1363 و اهل شهرس��تان گنبدكاووس��م 
و از سال 1373 س��اكن شهر گنبدهای 

فيروزه ای هستم.
از	چه	سالی	ورزش	رزمی	را	شروع	

کردید؟
از سال 1374 ورزش رزمی را آغاز كرده 
و دو سال بعد رو به رشته ووشو آوردم 
و س��ال 1378 به صورت حرفه ای اين 

رشته را دنبال كردم.
زیر	نظر	کدام	مربیان	کار	کردید؟

در س��ال 1374 زير نظ��ر »مجيد مقدم« 
در مس��جد محله م��ان واق��ع در جاب��ر 
 انصاری و سال 1378 در ورزشگاه كوثر 
ملک ش��هر، »حميد بهت��ر« از قهرمانان 

كشور مرا آموزش می داد.
چطور	ش��د	که	به	رشته	های	رزمی	
روی	آوردی	و	به	فرض	به	ورزش	

فوتبال	نرفتید؟
يكی از علت هايش فيلم های بروس��لی 
بود، ام��ا مهم ترين عام��ل حركت های 
نمايشی زيبای رشته تای چی بود كه به 
واقع مرا ش��يفته اين ورزش كرد و اگر 
در اين رش��ته موفق نمی ش��دم به رشته 

ژيمناستيک می رفتم.
در	رشته	»تای	چی«،	چه	مقام	هایی	

دارید؟
از سال 84 تا امروز نفر اول كشور هستم، 

هم چنين س��ال 1378 در مس��ابقه های 
قهرمانی غرب آس��يا يک مق��ام اولی و 
يک مقام دومی را به دس��ت آوردم و در 
تورنمنت جهانی چين در سال 2007 دو 

طال كسب كردم.
	چ��را	از	بی��ن	رش��ته	های	ووش��و	

»تای	چی«	را	انتخاب	کردید؟
سال 1387 كه به ووشو آمدم يک جلسه 
تمرينی فرم، يک جلس��ه تمرينی سانشو 
كه حاال شده ساندا )مبارزه( و يک نوبت 
بدنسازی داشتيم و مربی ام )حميد بهتر( به 
من گوش��زد كرد كه اگر می خواهم موفق 
شوم بايد يک شاخه را پيگير باشم و من 
به چانگ چوان، چيانگ ش��و روی آوردم 
و زود به هدفم كه قهرمانی بود رسيدم تا 
اينكه از ناحيه كمر دچار مصدوميت شدم، 
اما چون به طور ش��ديد به ووش��و عالقه 
داشتم به س��بک تای چی كه يک سبک 
آرام، تمركزی و روحی بود جذب شدم باز 
هم اين سبک روی پاها فشار زيادی وارد 
كرد و پس از 5 سال درد زانو هم به آسيب 
ديدگی كمر اضافه شد، ولی هميشه موفق 

و عضو ثابت تيم ملی كشورمان بودم.
جایگاه	رش��ته	تای	چ��ی	در	ایران	

کجاست؟
در به نظر من جايگاه ووشو 
ايران ضعيف و جايگاه 
ت��ای چی در ووش��و 

ضعيف تر است، به علت 
اينكه چند س��الی اين رشته 

برای مس��ابقه های بين المللی 
اعزام نداشته و می گويند امكان 
م��دال آوری در اين رش��ته كم 
اس��ت، اما ورزش��كار بايد اول 
تجربه حض��ور در اين رقابت ها 
را داشته باشد تا به مدال دست 

يابد.
نظرت��ان	در	م��ورد	هی��أت	
ووش��وی	اس��تان	اصفهان	

چیست؟
اي��ن هي��أت از نظ��ر زي��ر 
س��اختاری خوب است كه 
می ت��وان ب��ه س��اخت خانه 
ووشو، سالن اختصاصی برای 
ووشو در ورزشگاه كوثر ملک 

ش��هر و هم چنين برگزاری 
مسابقه های ليگ در استان 
اش��اره ك��رد، ام��ا در بعد 

قهرمان��ی كار به خصوصی 

انجام نداده اس��ت و قهرمانان اين رشته 
با هيأت مشكل دارند.

چ��ه	انتظارهای��ی	از	عل��ی	عب��دی	
رئی��س	هی��أت	ووش��وی	اس��تان	

دارید؟
ببينيد چند س��ال ديگر ب��ار فنی، تجربه 
 و اطالعات ووش��وكار باال م��ی رود اما 
نمی تواند در بعد قهرمانی مسابقه دهد. 
من در نهايت تا دو سال ديگر می توانم 
در ميدان ها حاضر شوم و به همين دليل 
طرح��ی را پياده كردم كه ت��ای چی را 
فراگير كنم و عالقه مندان به اين رش��ته 
را پرورش دهم. ب��ا دو مربی هماهنگ 
شديم كه در حاشيه زاينده رود اين كار 
را انج��ام دهيم كه چن��د روز بعد يكی 
از مربيان آم��د و گفت كه هيأت متذكر 
شده كه با رس��ول صادقی كار نكنيد و 
كارش غير قانونی اس��ت. انتظار داشتم 
هيأت حماي��ت كند چون بع��د از من 
در ايران در اين رش��ته نفر دوم نداريم. 
پ��س از مدت��ی در كوه صف��ه و ناژوان 
ايس��تگاه تای چی برپا كردند و مربيانی 
 آم��وزش بچه ه��ا را زير نظر داش��تند 

 من آنها را به چشم نديده ك��ه 
بودم.

چ��ه	 عض��و	
هی	 ش��گا با

هستید؟
س��ال 85 عضو تيم 
دانش��گاه آزاد تهران 
و  ب��ودم 
از  پ��س 
سال  يک 
سامان  به 

مس��كن 
شهر  شاهين 
پيوستم و امسال 
خدمت  در  ني��ز 
تيم هيأت ووشوی 
همدان  استان 

هستم.

مس��ابقه	های	لیگ	برتر	کشور	چه	
زمانی	شروع	و	چ�����ه	رقابت	هایی	
در	س��ط��ح	بین	الملل��ی	پی��ش	رو	

دارید؟
مس��ابقه های كش����وری اواخ��ر دی 
م��اه به م��دت س����ه روز در اس��ت�ان 
البرز برگزار خواهد ش��د و در س��طح 
بين المللی ب�اي���د ي��ک م�اه ديگ���ر 
در رقابت ه��ای انتخابی تي��م ملی برای 
مسابقه های جهانی تركيه شركت كنيم 
و به همين دليل تمرين های فشرده ای را 

انجام می دهم.
از	باش��گاه	های	بزرگ	اصفهان	چه	

درخواستی	دارید؟
با توجه به اينكه استان اصفهان يک شهر 
صنعتی است و باشگاه های بزرگی چون 
سپاهان، ذوب آهن، ماهان و گيتی پسند در 
رشته های مختلف تيم داری می كنند؛ در 
اين رشته هم سرمايه گذاری كنند چرا كه 
اصفهان پتانسيل قهرمانی جهان را نيز دارد. 
از سال آينده قرار است شركت نگين قطره 
اسپادانا در رشته ووشو تيم داری كند و اين 
باعث خواهد شد ووشكاران اصفهانی كه در 
 تيم های ديگر می درخشند به تيم شهرشان 

بيايند.
انتظار	ش��ما	به	عنوان	قهرمان	در	
س��طح	کش��ور	از	مدیرکل	تربیت	

بدنی	استان	اصفهان	چیست؟
از رشيد خدابخش انتظار دارم كه هيأت 
ووش��وی اس��تان اصفهان را منحل كند 
تا مدال های بيش��تری نصيب اين استان 
ش��ود! به علت اينكه مدال های كس��ب 
شده توسط ووشوكاران اصفهان تالش 
خودش��ان و رؤسای قبلی هيأت بوده و 
 عبدی در كسب اين مدال ها سهمی نداشته 

است.
حرف	آخر؟

و  )مرب��ی  زاده  حاج��ی   راضي��ه 
 بازيك��ن تي��م مل��ی(، س��امره خليل��ی 
)مربی و بازيكن تيم ملی(، فاطمه و فرزانه 
دهق��ان، مريم مرتض��وی )قهرمان ملی(، 
زهرا كريم��ی )قهرمان جه��ان(، محمد 
ش��فيعی، حميد اكبری، كيوان هوشنگی، 
ميالد خس��روی و... كه از قهرمانان 
مل��ی هس��تند چرا ب��ا هيأت 
مشكل  اس��تان   ووش��و 

دارند؟

چرا	قهرمانان	اصفهان	با	هیأت	ووشو	مشکل	دارند؟

رسول صادقی: از خدابخش می خواهم هيأت ووشوی استان را منحل کند!
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امام	علی)ع(:
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پیمانكار دارای 

رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نمايد.
با توجه به استقبال هم استاني هاي شهیدپرور از پروژه 
متقاضیان  اطالع  به  وسیله  بدين  مهر  مسكن  ملي 
مي رساند مرحله جديد ثبت نام مسكن مهر از تاريخ 
1389/10/1 لغايت 1389/10/20 از طريق سايت 
www.esfahanmaskan.gov.ir مي باشد که کلیه 
واجدين شرايط مي توانند از اين طريق ثبت نام بعمل 

آورند.
روابط عمومي سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان

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

ترمیم آسفالت نوارهای حفاری 89-4-405
65/300/0001/442/704/000جاریمنطقه دو شهر اصفهان

لوله گذاری قسمتی از فاضالب 89-4-406
14/500/0002/524/302/246عمرانیشهرضا

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1389/10/18
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يكشنبه 1389/10/19

www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتی

آغاز دور جدید ثبت نام مسكن مهر استان اصفهانمناقصه ترمیم آسفالت و لوله گذاری فاضالب

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

»س��وفيا كوپ��وال« كارگردان س��ينما؛ بخش 
اعظ��م دوران كودك��ی خ��ود را در حال��ی 
س��پری كرد كه با پدر فيلمس��از معروفش 
در هتل ه��ای مختل��ف اقام��ت داش��ت و 
 س��رصحنه فيلم های پ��درش او را همراهی 

می كرد. 
سوفيا اصرار دارد كه داستان فيلم جديدش 
به نام »يک جايی« درباره يک س��تاره خود 
رأی س��ينما و دختر 11 ساله اش كه در يک 
هتل هاليوودی اقامت دارند، اتوبيوگرافيک 

نيست. 
اين كارگردان 39 ساله می گويد كه رابطه او 
با فارنسيس فورد كاپوال خيلی موزون تر از 

رابطه  پدر و دختر توی فيلمش است. 
دوران كودك��ی من ب��ا چيزی ك��ه در اين 

فيل��م نش��ان داده ام، خيلی ف��رق می كند؛ 
م��ن در خان��ه ای ييالق��ی بزرگ ش��دم، نه 
 در هالي��وود. پدر و مادرم ه��م از هم جدا 

نشده اند. 
با اين حال فيلم »يک جايی« يک جورهايی 
حكاي��ت از بازگش��ت او به ريش��ه هايش 
دارد. ب��ه گ��زارش ايلنا، ماج��رای اين فيلم 
در »ش��تو مارمو« ك��ه يک مخفي��گاه افراد 
مش��هور اس��ت و خانم كوپوال در دهه 20 
س��الگی اش نوبت های زيادی به آنجا رفته، 
رخ می دهد. قهرمان فيلم كه بازيگری به نام 
»جانی ماركو« اس��ت، دختر خود را به الس 
وگاس می ب��رد تا به او يک ج��ور بازی به 
نام »كرپس« را بياموزد. كوپوال می گويد كه 
صحنه مزبور را با الهام از س��فر مشابهی كه 

در كودكی به همراه پدر خود به ش��هر الس 
وگاس داشته، ساخته است. او فيلم خود را 
ب��ا لنزهای دوربين قديم��ی پدرش كه درام 
»ماهی پرجن��ب و جوش« )1983( را با آن 

فيلمبرداری كرده بود، ساخت. 
ب��رادرم آن لنزها را نگه داش��ته ب��ود؛ آنها 
ي��ک جور ب��ار عاطفی داش��تند. ب��ا وجود 
مالک های ش��خصی، داس��تان اي��ن فيلم به 
ط��رز غيرمنتظره ای تكامل پي��دا كرد. خانم 
كوپوال پس از س��اخت آخري��ن فيلم خود 
به نام »م��اری آنتوانت« كه منتقدان آن را به 
باد انتقاد گرفتند، به پاريس رفت و تصميم 
گرفت ت��ا فيلمنامه ای درباره خون آش��ام ها 

بنويسد. 
ماي��ه شرمس��اری اس��ت، ول��ی م��ن اين 

فيلمنام��ه را قبل از س��اخته ش��دن س��ری 
فيلم های خون آش��امی »تاريک و روش��ن« 
نوش��ته بودم. موضوع فيلمنامه ام هم درباره 
خان��واده ای از خون آش��ام ها بود، ولی يكی 
مي��دان را در دس��ت   از آن ش��خصيت ها 

گرفت. 
اين ش��خصيت در پی چندين بازنويسی ای 
ك��ه خانم كوپوال روی فيلمنامه انجام داد به 
بازيگری تبديل ش��د كه تالش می كند برای 
زندگی ای كه افراط آن را آشفته كرده، دنبال 

معنی بگردد.
اين ش��خصيت كه »جانی« نام دارد، س��عی 
می كن��د راه خ��ود را در دنياي��ی پي��دا كند 
ك��ه هم��ه چي��ز در آن در ح��د افراطی در 
اختيارش قرار گرفته ولی با اين حال هرگز 
برايش كافی نيس��ت. وقتی مشغول نوشتن 
فيلمنام��ه بود، يكی از آش��نايان قديمی اش 
به نام »اس��تيون دورف« به عنوان يک گزينه 
 اصل��ی ب��رای ايف��ای اين نقش ب��ه ذهنش 

رسيد. 
كوپ��وال در حالی كه در نيويورک مش��غول 
نوش��يدن چای اس��ت، می گويد: استيون به  
عنوان كس��ی ك��ه در لس آنجل��س زندگی 
ك��رده، ب��ه نظرم ب��رای اين نقش مناس��ب 
رسيد. كوپوال به تازگی به همراه دو دختر و 
همسرش، »توماس مارس«، خواننده اصلی 
گروه موسيقی »فينيكس« در شهر نيويورک 
ساكن ش��ده اس��ت. آقای دورف می گويد 
كه بين او و ش��خصيت جان��ی تفاوت های 

اساسی وجود دارد. 
من هم از يک س��ری چيزه��ا در زندگی ام 
زي��اد برخوردار بوده ام، ول��ی نه مثل جانی 
ماركو. در يک مقطع از كار به س��وفيا گفتم، 
يعنی قرار اس��ت در اين فيلم يک سوپرمن 

ديگر داشته باشيم؟ 
 يعنی سوپرمن هايی كه تا حاال ديده ايم، كافی 

نبوده اند؟ 
و س��وفيا در جواب من گفت كه هيچ چيز 
ب��رای جانی كافی نيس��ت و ح��ق هم با او 
بود. تمركز فيل��م روی جانی باعث جذب 
آقای دورف به اين نقش ش��د. آقای دورف 
در فيلم اكش��ن »تيغه« محصول سال 1998 
نقش يک خون آشام شرير را داشته است در 
اواس��ط فيلم »يک جاي��ی«، جانی به همراه 
دختر خود »كلييو« از »شاتو« می رود و برای 
جديدتري��ن فيلم در ايتاليا دس��ت به س��فر 

تبليغاتی می زند. 
اتفاق خاص ديگری نمی افتد. شخصيتی كه 
آق��ای دورف در اين فيلم نقش��ش را بازی 
می كند، در 15 دقيقه اول فيلم، در حالی كه 
سوار ماشين خود در لس آنجلس می گردد، 

هيچ حرفی نمی زند. 
البت��ه اين قضيه در مورد فيلمس��ازی چون 
خان��م كوپوال هيچ جای تعجب��ی ندارد. او 
يک س��بک فيلمس��ازی را اب��داع كرده كه 
در آن لحظه ه��ای آرام توأم با مش��كل های 
معن��ی دار هس��تند. او در 32 س��الگی برای 
نوش��تن فيلمنامه »گمشده در ترجمه« برنده 
يک جايزه اس��كار ش��د؛ در اين فيلم برای 
نش��ان دادن ارتباط بين يک بازيگر مسن و 
يک زن جوان نگران از سكوت های توأم با 

كندی استفاده شده است. 
هن��وز  ترجم��ه  در  گمش��ده  فيل��م 
موفقيت آميزترين فيلم خانم كوپوال به لحاظ 
تجاری و نيز رويكرد منتقدان است. اين فيلم 
كه با بودجه 4 ميليون دالری س��اخته شده 
 بود؛ در مجموع بي��ش از 100 ميليون دالر 

فروخت. 

روزی بود...

مجموعه داس��تان ديگری از اصغر الهی 
منتشر شد. 

به گزارش ايس��نا، اين مجموعه  داس��تان 
با نام »حكايت عش��ق و عاش��قی ما« در 
برگيرنده  9 داس��تان است كه به گفته  اين 
برخالف  روان پزشک،  و  داس��تان نويس 
ساير آثارش، فضايی روان شناختی ندارد 
و داس��تان ها به تعبير نويس��نده، فضايی 
عادی دارند. »حكايت عشق و عاشقی ما« 
از سوی نشر چش��مه منتشر شده است. 
قبل از اي��ن كتاب، آخرين اث��ری كه از 
الهی منتش��ر ش��د، رمان »سالمرگی« بود 
كه در هفتمين دوره  جايزه ادبی هوشنگ 
گلشيری به عنوان رمان برگزيده انتخاب 

شد. 

پ��س از آن اثری از الهی منتش��ر نش��ده 
بود و ب��ه گفته  او، اج��ازه  تجديد چاپ 
»س��المرگی« هم داده نشد. او پيش تر در 
توضيحی گفته بود كه مشغول بازنويسی 
رمان های »قيامت« و »زن اول« اس��ت كه 
س��ال ها پيش آن ها را تأليف كرده است. 
هم چنين كتاب »دانش نامه روان پزش��كی 
و روان شناس��ی« را ب��ه همراه ش��كراله 
عبداله زاده و مجتبی انس��ان منش تأليف 
كرده و برای دريافت مجوز نش��ر ارسال 
كرده اس��ت. از س��ويی مجموعه  داستان 
كوت��اه »در راه« و رم��ان »دخترك��ی ب��ا 
چشم های س��بز مش��وش« از ديگر آثار 
اين نويسنده است كه از مدت ها پيش در 

انتظار دريافت مجوزند. 

»حکایت عشق و عاشقي ما«
 از اصغر الهي منتشر شد

ياد ياران ياد باد

این 
فیلم 

داستان 
 زندگی 

من 
نیست 
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کشور  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پايگاه  يا  و   272 اتاق  يا   219 اتاق   – مناقصات  کمیسیون   دبیرخانه 

 http://iets.mporg.ir به نشانی

2 – مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/10/4.
3 – مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 89/10/5 تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 89/10/14 و زمان بازگشايی 

روز چهارشنبه مورخ 89/10/15 ساعت 9 صبح می باشد.
4 – محل تحويل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

5- هزينه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

مبلغ برآورد )ريال(محل اجرانوع و شماره مناقصهموضوع  مناقصهرديف
محل تأمین 

اعتبار
مبنای برآورد

مدت اجرا 

)روز(
نوع سپردهواجدين شرايطمبلغ سپرده )ريال(

1
احداث کانالهای شبكه 3 و 4 آبیاری 

اراضی جزآباد گز
ملی1/126/697/943شاهین شهر و میمهيک مرحله ای 89/82

فهرست بهای واحد پايه آبیاری 

و زهكشی سال 88
1209/900/000

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه 

مورد نیاز در رشته آب
*

2
احداث کانال آبیاری درچه )فاز يک(

ملی2/281/384/250خمینی شهريک مرحله ای 89/83
فهرست بهای واحد پايه آبیاری 

و زهكشی سال 88
12013/500/000

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه 

مورد نیاز در رشته آب
*

3
احداث کانالهای آبیاری مزرعه حسین 

آباد علیا روستای خرزوق
استانی630/472/122برخواريک مرحله ای 89/84

فهرست بهای واحد پايه آبیاری 

و زهكشی سال 88
1207/700/000

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه 

مورد نیاز در رشته آب
*

آگهی مناقصه عمومی 
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان )نوبت اول(

اداره امور پیمان ها و 
قراردادها

بازارياب  تعــدادی  از  مطبوعــاتی  فــرهنگی  موسسه  يک 
متقاضیان  نمايد.  می  همكاری  به  دعوت  آقا  و  خانم   ثابت 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زير 
 –6250732  6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
 09135454415 و يا به آدرس خیـــابـان ارتش – جنب پل 

حسین آباد – ساختمان 119 طبقه همكف مراجعه نمايند.

دعوت به همكاری 

م الف: 12913


