
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: مابه التفاوت 
سوخت ناوگان حمل و نقل گازوئيل سوز درون 
و برون ش��هري در 13 شهر اين استان به حساب 
شهرداري ها واريز شده است. به گزارش فارس، 
»علي  اصغر عنابستاني« در جلسه ستاد هدفمندي 
 يارانه ه��ا در اي��ن اس��تان اظه��ار داش��ت: براي 
اطالع رساني شفاف تر قانون هدفمندي يارانه ها 
بايد شوراي اطالع رساني چهارمحال و بختياري 
فعال تر شود. وي اطالع رساني رسانه هاي جمعي 
در م��ورد اجراي اين قانون را مثبت بيان و تأكيد 
كرد: رس��انه ها و مطبوعات در اجراي مطلوب تر 
 قان��ون يادش��ده هم��كاري و همراهي مناس��بي 
را انجام داده اند. عنابستاني تقويت اطالع رساني 
خارج از حوزه رس��انه هاي جمع��ي را ضروري 
دانست و افزود: مديران دستگاه هاي اجرايي بايد 
تدابير الزم در اين زمينه را بينديش��ند. اس��تاندار 
چهارمحال و بختياري با اش��اره به وجود ناوگان 
حمل و نقل عمومي گازوئيل س��وز در 13 شهر 
اين استان، خاطرنشان كرد: مابه التفاوت سوخت 
اين ناوگان به حس��اب ش��هرداري ها واريز شده 
است. وي نظارت بيشتر بر عرضه و توزيع كاال و 
ناوگان حمل و نقل عمومي درون و برون شهري 
را ضروري برش��مرد. عنابس��تاني ت��الش براي 
ارتقاي بيش��تر نان توليدي در اين اس��تان را مهم 
بيان كرد و گفت: در اين زمينه تمامي مس��ئوالن 

موظف به همكاري هستند. 
وي اصالح س��اختار الگوي مصرف در كشور را 
مهم تري��ن رهاورد اجراي قانون هدفمندس��ازي 
يارانه ها عنوان كرد و افزود: هر چند ممكن است 
در كوتاه  مدت ش��اهد تحول مثبت��ي در اقتصاد 
كشور باش��يم، ولي تأثير اين قانون در درازمدت 
مثبت ت��ر و تأثيرگذارت��ر از تأثي��ر كوتاه مدت آن 

است.

در 13 شهر استان چهارمحال و بختياري؛
مابه التفاوت سوخت 

ناوگان عمومي به حساب 
شهرداري ها واريز شد

مشاهده آخرین کسوف در اصفهان

معاون سياس��ی امنيتی استاندار 
 چه���ارمح����ال و بختي��اری 
منطق��ه ای  جش��نواره  گف��ت: 
قصه گوي��ی  25 دی م��اه جاری 
در ش��هركرد برگزار می شود. به 
گزارش فارس، مراد كاظمی در 

جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره منطقه ای قصه گويی در اين استان با 
اشاره به ظرفيت باالی موجود در چهارمحال و بختياری اظهار داشت...

شهرستان/ صفحه4

سيد مرتضی صفوی به مناسبت 
هفته ملی تغذيه س��الم در جمع 
پرفش��اری  گفت:  خبرن��گاران 
خون، بيماری های قلبی- عروقی 
و... تنها بيماری هايی نيستند كه 
از مصرف فس��ت فودها ايجاد 

می ش��وند بلكه ثابت شده كه افسردگی كه از مصرف اين نوع غذاها به 
افراد تحميل می شود بسيار شايع است...

سالمت/ صفحه5

با عنايت به تص��وي��ب و اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخ��در، متن 
م��اده 8 اصالحيه قانون مبارزه با 
مواد مخدر مص��وب 1376 كه 
در تاريخ 1389/5/9 به تصويب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام 

رسيده و در سراسر كشور قابل اجرا می باشد به شرح ذيل جهت...
جامعه/ صفحه3

شهرکرد جوالنگاه رقابت
 30 قصه گوی برتر منطقه ای است

مصرف فست فودها افسردگي
ايجاد مي کند

اطالعیه معاون پیشگیری از جرم 
دادسرای عمومی و انقالب در خصوص 
تشديد مجازات عامالن توزيع مواد مخدر

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه
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مجمع تشخيص مصلحت نظام تئوری
 تشويق به افزايش جمعیت کشور را رد کرد 

زمستان 
به سرزمین بختیاری هم نیامد 
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عمراني  پروژه هاي  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  بدني  تربيت  كل  اداره 
واجد صالحيت  پيمانكار  به  عمومي  مناقصه  طريق  از  را  ذيل  مشروحه 
واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند تا تاريخ 89/10/20 جهت دريافت 
مدارك و شرايط مناقصه به سايت www.esfahansport.ir يا به امور 
قراردادهاي اداره كل تربيت بدني استان مراجعه نمايند و ضمن مطالعه 
پايان  تا  به همراه مدارك اعالم شده  دقيق شرايط،  درخواست خود را 
تربيت  كل  اداره  دبيرخانه  به  مورخ 89/11/2  شنبه  روز  اداري  وقت 
بدني استان اصفهان تحويل داده و رسيد دريافت دارند. زمان بازگشايي 
در  صبح   10 ساعت  رأس   89/11/4 تاريخ  در  متقاضيان  پاكت هاي 
محل اداره كل تربيت بدني استان مي باشد. همچنين پيمانكاران موظف 
هستند قبل از تكميل اسناد مناقصه از محل و موقعيت پروژه بازديد بعمل 

آورند.
1- تأسيسات مكانيكي استخر سرپوشيده نجف آباد

2- تكميل سالن رزمي شهيد حريري اصفهان
3- آماده سازي زمين چمن قمصر كاشان

4- تكميل سالن زاينده رود )روران(
5- تعميرات سالن رزمي چرمهين

آگهي مناقصه و انتخاب پيمانكار پروژه هاي عمراني

اداره کل تربیت بدني استان اصفهان

نوبت دوم

استاندار  در ديدار از اتاق بازرگانی اصفهان:

برای رشد و بالندگی به ديدگاه سیاسی توجه نمی کنیم
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الدن سلطانی

درصد   35 گذشته  روز  اصفهانی ها 
خورشيد گرفتگی را با تلسكوپ های 
مجهز به فيلتر و عينک های مخصوص 
اديب  نجوم  مركز  در  شده  بينی  پيش 
مشاهده كردند. مدير مركز نجوم اديب 
در گفتگو با زاينده رود افزود: اين واقعه 
يک خورشيد گرفتگی جزئی بود كه در 
هيچ جای كره زمين به طور كامل ديده 
نمی شد. اسحاقی گفت: ماكزيمم مقدار 
اين گرفتگی در شمال سوئد حدود 78 
برای  ايران  نقطه  بهترين  بود و  درصد 
رصد اين خورشيد گرفتگی در شمال 
غرب ايران يعنی آذربايجان غربی حدود 

60 درصد بود. وی درباره واقعه خورشيدگرفتگی 
جزئی گفت: در اين نوع خورشيدگرفتگی زمانی 
كه ماه بين خورشيد و زمين قرار می گيرد سايه اش 
به طور كامل بر روی زمين نمی افتد و قسمتی از 
ماه جلوی خورشيد را می گيرد و عبور می كند. 
اينكه  به  اشاره  ضمن  اديب  نجوم  مركز  مدير 
خورشيد گرفتگی بايد با چشم مسلح مشاهده شود 
خاطرنشان كرد: برای رصد خورشيد گرفتگی بايد 
از فيلتر استفاده شود و تلسكوپ هايی كه در اين 

مركز پيش بينی شده اند همگی مجهز به فيلتر 4 تا 
14 اينچ هستند. اسحاقی افزود: كسوف در آخرين 
روز ماه قمری رخ می دهد، يعنی در اين روز ماه بين 
زمين و خورشيد قرار می گيرد. وی در پاسخ به اين 
سئوال كه چرا در آخر هر ماه قمری پديده خورشيد 
گرفتگی رخ نمی دهد گفت: صفحه ای كه ماه به 
دور زمين می چرخد با صفحه ای كه خورشيد به 
دور زمين می چرخد يكی نيست، بدان معنا كه اين 
دو صفحه 5 درجه با هم اختالف دارند و صفحه 

اولی زاويه دار است.

اسحاقی با بيان اينكه در نهايت در هر 
كره  سراسر  در  كسوف   7 تا   6 سال 
كرد:  خاطرنشان  می دهد  رخ  زمين 
زمان  در  گرفتگی  خورشيد  يک  اگر 
سال  چندين  می افتد  اتفاق  مكانی  و 
و  زمان  همين  با  واقعه  اين  هم  ديگر 
دوره  اين  كه  می شود  تكرار  مكان 
مثال  عنوان  به  می گويند  ساروس  را 
خورشيد گرفتگی جزئی كه ما شاهد آن 
بوديم و نقطه اصلی و كامل آن در سوئد 
بود حدود 18 سال ديگر در آن مكان 
و همين زمان اتفاق می افتد. مدير مركز 
نجوم اديب زمان كسوف جزئی بعدی 
را 12 آبان سال 1392 عنوان و تصريح 
اقيانوس  از  جزئی  كسوف  اين  كرد: 
نيز  جنوبی  آفريقای  سواحل  تا  و  شروع  اطلس 
قابل رؤيت است. البته در جنوب كشور عربستان 
هم اين پديده رؤيت می شود. اسحاقی در خاتمه 
درباره زمان وقوع كسوف كلی در ايران گفت: طبق 
بررسی ها اين پديده 34 سال ديگر در شيراز رخ 
می دهد. شايان ذكر است: كسوف جزئی كه در روز 
گذشته به وقوع پيوست از ساعت 11:20 دقيقه تا 
14 قابل رؤيت بود و بين ساعت 12:30 دقيقه الی 

12:50 دقيقه به اوج گرفتگی رسيد. 

سراسری

مشاهده آخرین کسوف دهه 80 در اصفهان

بررسی عملكرد امريكا در شبه قاره نشان 
با  مبارزه  بهانه  به  كشور  اين  كه  می دهد 
تروريسم، خود را برای نقض هرچه بيشتر 
به خاک  پاكستان و ورود  حاكميت ملی 
اين كشور آماده می كند. پس از 11 سپتامبر 
به  امريكا  گسترده  حمله های  و   2001
افغانستان، بسياری از سران گروه های تحت 
تعقيب همراه هزاران نفر از نيروهای خود 
از طريق مرز مشترک اين كشور با پاكستان 
به عقيده  قبيله ای شدند.  وارد منطقه های 
بيشتر مقام های اطالعاتی و امنيتی، افرادی 
چون اسامه بن الدن )رهبر گروه تروريستی 
القاعده( و مال محمد عمر )سركرده طالبان( 
هنوز در خاک پاكستان به سر می برند و از 
آنجا حمله ها را عليه نيروهای امريكايی و 
متحدان آن سازماندهی می كنند. از اين رو 
امريكا در چند سال گذشته همواره منتظر 
به  نظامی  برای حمله  بهانه ای  و  فرصت 
خاک پاكستان به اسم مبارزه با تروريسم 
سياست های  بسط  جهت  در  واقع  در  و 
سلطه طلبانه خود در منطقه خاورميانه بوده 
است. پاكستان نيز هم زمان برای خروج 
از انزوای سياسی ناشی از كودتای گذشته 
و  سابق(  جمهور  )رئيس  مشرف  پرويز 
جلب حمايت های مالی و نظامی بين المللی 
به متحد امريكا در جنگ با تروريسم تبديل 
ميلياردها  امريكا  تاكنون  آن زمان  از  شد. 
دالر كمک مالی در اختيار اين كشور قرار 
داده است، اما پس از گذشت نزديک به 
ده سال تالش هنوز راه به جايی نبرده و 
پاكستان نيز به بازی دوگانه خود در جنگ 
آمريكايی ها  می دهد.  ادامه  تروريسم  با 
معتقدند كه پاكستان با سوء استفاده از منابع 
تروريستی  شبكه های  تقويت  به  غربی، 
در افغانستان و منطقه های قبايلی پاكستان 
ادامه می دهند. امريكا و نيروهای متحد آن 
تاكنون موفق نشده اند كه از طريق رايزنی 
پاكستانی  مقام های  سياسی  فشارهای  و 
را به حضور نظامی در خاک اين كشور 
و  زنی ها  گمانه  رو  اين  از  كند،  متقاعد 
پيش بينی ها حاكی از آن است كه احتمال 
حمله نظامی امريكا و ناتو به اين كشور 
تقويت شده است. در اين جنگ احتمالی 
نيز رسانه های غربی به عنوان پيش قراوالن 
توجيه  و  فضاسازی  به  پيشاپيش  ماجرا 
كه  طوری  به  می پردازند.  اقدامی  چنين 
روزنامه واشنگتن پست نوشت: درصورت 
وقوع يک حمله تروريستی موفقيت آميز در 
خاک امريكا كه مسئوليت آن متوجه شبه 
نظاميان پاكستان باشد، ارتش امريكا به طور 
يک جانبه به طالبان پاكستان حمله خواهد 
تا  فشار می آورد  پاكستان  به  امريكا  كرد. 
عمليات جديد اطالعاتی ضد  تروريستی 
پاكستان  طالبان  دهد.  انجام  طالبان  عليه 
ميدان  نافرجام در  مسئوليت بمب گذاری 
است.  بر عهده گرفته  را  نيويورک  تايمز 
مقام های امريكايی همچنين اعالم كرده اند 
كه امريكا حق دارد برای دستگيری بن الدن 
و ساير هدف های با ارزش، به منطقه های 
قبايلی پاكستان حمله كند. از طرف ديگر 
دولت اوباما در تالش برای ارتقای روابط با 
مقام های اطالعاتی پاكستان است. به همين 
منظور مقام های اطالعاتی امريكا مدام به 
پاكستان در رفت  و آمد هستند. در مارس 
2009،  درياساالر  مايكل مولن )رئيس ستاد 
ديويد  ژنرال  و  آمريكا(  ارتش  مشترک 

پترائوس )رئيس فرماندهی مركزی ارتش 
آمريكا( اعالم داشتند كه نشانه هايی مبنی 
بر حمايت برخی عناصر آژانس اطالعاتی 
دارد.  القاعده وجود  از طالبان و  پاكستان 
اين دو مقام نظامی ارشد امريكا همچنين 
در  تحركاتی  يافتن چنين  پايان  خواستار 

آژانس اطالعاتی پاكستان شدند. 
به نوشته نيويورک تايمز، هر چند در گذشته 
به دليل ترس از واكنش منفی مردم پاكستان 
نظاميان  توسط  عمليات  انجام  و  حضور 
امريكايی در پاكستان ممنوع اعالم شده بود 
اما به موجب اين طرح جديد، فعاليت ارتش 
اين  می يابد.  افزايش  پاكستان  در  امريكا 
روزنامه می نويسد: اين طرح هنوز مجوز 
اين وجود  با  اما  نكرده  دريافت  را  اوباما 
برای  را  افغانستان خود  امريكا در  ارتش 
آماده می كند.  پاكستان  در  انجام عمليات 
طرح افزايش حمله های زمينی امريكا در 
پاكستان در حالی مطرح می شود كه چندی 
پيش يک خبرنگار معروف امريكايی در 
كتابی تحت عنوان »جنگ های اوباما« از 
برنامه محرمانه دولت برای بمباران بيش از 
150 اردوگاه در پاكستان در صورت وقوع 
يک حمله تروريستی خبر داد. لس آنجلس 
تايمز، درباره موضوع حمله زمينی امريكا به 
پاكستان نوشت: نيروهای ناتو در افغانستان 
در بيانيه ای قصد امريكا برای انجام حمله 
زمينی در تعقيب رهبران طالبان در خاک 
ادامه  روزنامه  اين  كردند.  رد  را  پاكستان 
داد: انكار حمله زمينی به خاک پاكستان 
درباره  حساسيت ها  آمريكا،  سوی  از 
مخفيگاه های طالبان در اين منطقه را نشان 
داد؛ مخفيگاه هايی كه در يک برآورد كاخ 
سفيد از جنگ افغانستان در هفته گذشته، 
به عنوان مانع اصلی در تقابل با طالبان و 
شده  ارزيابی  منطقه  در  شورشيان  ديگر 
از  اسميت  گريگوری  درياساالر  بودند. 
سخنگويان ناتو، گزارش نيويورک تايمز را 
در بيانيه ای رد كرد و گفت: گزارش مزبور 
خوبی  هماهنگی  از  ناتو،  و  است  اشتباه 
برای رسيدگی به مسائل امنيتی با مقام های 
اين هماهنگی،  است.  برخوردار  پاكستان 
برای  را  پاكستان  و  افغانستان  استقالل 
كه  هايی  تروريست  و  تعقيب شورشيان 
در منطقه های مرزی شان فعال هستند را به 
رسميت می شناسد. بنا بر گزارش ها امريكا 
از آغاز سال 2010 ميالدی تا پايان خرداد 
پاكستان  به خاک  بار  از 40  بيش  امسال 
حمله هوايی كرده است كه در اين حمله ها 
نزديک به 400 تن كشته شده اند. مقام های 
امنيتی و نظامی امريكا ادعا می كنند كه بيشتر 
كشته شدگان را طالبان و القاعده تشكيل 
می دهند اما منابع محلی و امنيتی پاكستان 
در منطقه های قبايلی اين كشور می گويند 
كه بيشتر كشته شدگان مردم عادی قبيله ای 
دولت  هستند.  كودكان  و  زنان  جمله  از 
با  را  خود  روابط  نمی تواند  هنوز  امريكا 
پاكستان اداره كند و سفرهای پی در پی 
مقام های اين كشور به پاكستان را نشان 
با تحول های  مقابله  امريكا در  ناتوانی  از 
مردم  ميان  در  امريكا  می دانند.  منطقه ای 
پاكستان به هيچ عنوان وجهه مناسبی ندارد 
خارجه  امور  وزارت  خاطر  همين  به  و 
ميليون  بودجه 107  اختصاص  با  امريكا 
دالری تالش دارد تا وجهه اين كشور را 

در پاكستان تغيير دهد.

از  تهران  استان  كار  سازمان  رئيس 
جديد  شغلی  فرصت  هزار   206 ايجاد 
تعهد  گفت:  و  داد  خبر  استان  اين  در 
هزار   100 ايجاد  تهران،  جاری  سال 
در  مظهری  عليرضا  است.  بوده  شغل 
گفتگو با مهر از تحقق ايجاد 206 هزار 
فرصت شغلی جديد در استان تهران در 
سال جاری خبر داد و گفت: اين ميزان 
توسط  ايجاد شده  تعهد  قالب  در  شغل 
استان  اين  برای  اشتغال  عالی  شورای 
امور  و  كار  سازمان  رئيس  است.  بوده 
اجتماعی استان تهران اظهار داشت: البته 
سهم استان تهران از ايجاد يک ميليون و 
100هزار فرصت شغلی جديد در سال 
بوده  جديد  فرصت  100هزار  جاری، 
بيش  اينكه  با  داد:  ادامه  مظهری  است. 

از دو برابر ميزان تعهد به شورای عالی 
تهران، فرصت شغلی  استان  در  اشتغال 
اين حال  با  اما  ايجاد شده است  جديد 
در ماه های باقيمانده از سال نيز اين روند 
دنبال خواهد شد. وی در خصوص زمان 
آغاز پذيرش طرح های اشتغال زايی در 
تأكيد كرد:  قالب طرح مشاغل خانگی، 
به  تا  هستيم  آماده  ما  حاضر  حال  در 
محض اعالم آمادگی بانک ها، طرح های 
كنيم. معرفی  را  خانگی  مشاغل  جديد 
رئيس سازمان كار و ام���ور اجتم��اعی 
زمانی  هر  از  كرد:  تصريح  تهران  استان 
به  دهی  تسهيالت  بتوانند  ها  بانک  كه 
طرح های مشاغل خانگی را آغاز كنند، 
كار وارد فاز عملياتی خود می شود. به 
االسالمی  شيخ  عبدالرضا  مهر،  گزارش 
اعالم  با  اخير  روزهای  در  كار(  )وزير 
اينكه در 10 ماه سال جاری 1/3ميليون 
شغل جديد در كشور ايجاد شده است، 
تابستان  فصول  بيكاری  نرخ  كاهش  از 
پاييز سال جاری خبر داده است. در  و 
معاون  رحيمی  محمدرضا  حال،  همين 
اينكه تعهد  با اعالم  اول رئيس جمهور 
استان ها  ميليون شغل جديد   1/1 ايجاد 
در سال جاری محقق شده است، گفته 
ايجاد حداقل  آينده  سال  برای   است: 
2 ميليون شغل جديد هدفگذاری می شود.

نقض گسترده حاکمیت ملی پاکستان؛
 گام بعدی امريکا چیست؟ 

جهان نما نصف النهار

چه خبر از پایتخت

ایران
بنیامین نتانیاهو: 

آماده ام با عباس برای رسیدن به 
صلح، بدون میانجی مذاکره کنم 

رئيس حكومت خودگردان فلس��طين گفت كه ماه س��پتامبر ماه مهمی برای 
فلسطين است زيرا شاهد عضويت كشور فلسطين در شورای امنيت خواهيم 
بود. نخست وزير رژيم صهيونيس��تی در بيانيه ای اعالم كرد كه آماده است با 
رئيس  حكومت خودگردان فلسطين در راستای رسيدن به صلح مذاكره مستقيم 
كند. به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، »بنيامين نتانياهو«، نخست وزير 
رژيم صهيونيستی گفت كه حاضر است با »محمود عباس«، رئيس حكومت 
خودگردان فلسطين تا رسيدن به صلح مذاكره مستقيم كند. وی در اين بيانيه 
تأكيد كرده كه با مذاكره مس��تقيم می توانيم خيلی س��ريع به توافق نامه صلح 
دست پيدا كنيم. اين در حالی است كه عباس در مصاحبه با رسانه های برزيل 
تأكيد كرد كه ديگر نيازی به مذاكره نداريم بلكه بايد برای صلح تصميم های 
جدی گرفته شود. وی افزود كه ماه سپتامبر ماه مهمی برای فلسطين است زيرا 
شاهد عضويت كشور فلسطين در شورای امنيت خواهيم بود. »باراک اوباما«، 
رئيس جمهوری امريكا پيشتر اعالم كرده بود كه كشور فلسطين در ماه سپتامبر 
به عضويت ش��ورای امنيت درخواهد آمد. مذاكره های مستقيم صلح كمتر 
از يک ماه از آغاز آن و بعد از اين كه نتانياهو با توقف دوباره شهرک س��ازی 
در كرانه باختری مخالفت كرد، متوقف ش��د. حكومت خودگردان فلسطين 
توقف شهرک س��ازی را شرط نشستن پش��ت ميز مذاكره ها اعالم كرده بود. 
اين در حالی اس��ت كه كابينه رژيم صهيونيس��تی برای ادامه شهرک سازی در 
سرزمين های اشغالی فلسطين به ويژه كرانه باختری در دو سال آينده، بودجه 
600 ميليون دالری تصويب كرد. پيش از اين امريكا به  طور رسمی شكست 
اقدام هايش برای قانع كردن رژيم صهيونيستی به توقف شهرک سازی را اعالم 
و حتی تأكيد كرد كه هرگونه صدور قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل 

عليه رژيم صهيونيستی در اين زمينه را وتو می كند.
  

4 میلیون سودانی برای شرکت 
در همه پرسی تاريخی به پای 

صندوق های رأی می روند 
مقام های انتخاباتی سودان اعالم كردند كه حدود چهار ميليون تن در جنوب 
س��ودان برای شركت در همه پرسی درباره سرنوشت اين منطقه و استقالل 
آن از سودان ثبت نام كردند. به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، »شان 
ريک مادوت«، رئيس كميسيون برگزاری اين همه پرسی گفت كه كميسيون 
ص��د در صد برای برگزاری اين رأی گيری آماده اس��ت. رئيس كميس��يون 
برگزاری اين همه پرسی از دولت سودان خواسته تا مبالغی را كه وعده داده 
بود به كميس��يون مسئول برگزاری همه پرس��ی پرداخت كند تا اين كميته 
حق��وق كاركنان را به موقع بپردازد. اين در حالی اس��ت كه برخی ناظران 
بين المللی نس��بت به تأخير در برگزاری همه پرس��ی به دليل مناقش��ه های 
سياس��ی و زيرساخت های ناكارآمد س��ودان ابراز نگرانی كرده اند. »جيمی 
كارتر«، رئيس جمهوری اسبق امريكا و »كوفی عنان«، دبير كل سابق سازمان 
ملل متحد با هدف نظارت بر روند برگزاری همه پرسی تاريخی در جنوب 
س��ودان به اين كشور سفر می كنند. بنا بر اين گزارش، بسياری انتظار دارند 
كه بخش جنوبی مسيحی نشين سودان كه سرشار از ذخيره های نفتی است 
در اين همه پرس��ی به جدايی از بخش مسلمان نش��ين ش��مال سودان رأی 
دهند. اين دو بخش بيش از دو دهه است كه درگير جنگی خونين هستند. 
براس��اس توافق نامه ای كه در س��ال 2005 ميالدی به اين درگيری خونين 
پايان داد، تمامی ساكنان بخش جنوب سودان و شمال اين كشور می توانند 
در همه پرس��ی روز نهم ژانويه شركت كنند. اين همه  پرسی از نهم تا پانزده 
ژانويه برگزار خواهد ش��د. در اين گزارش آمده است كه بيش از 2 ميليون 

تن در درگيری ها جنوب و شمال سودان كشته شدند.

آنفوالنزای خوکی در مصر جان
 24 تن را گرفت 

مقام های مصر اعالم كردند كه در طول يک هفته گذشته،24 تن در اثر ابتال 
به آنفوالنزای خوكی جان خود را از دس��ت دادند.  به گزارش ايرنا، پايگاه 
خبری القدس العربی نوشت: وزارت بهداشت مصر تعداد فوت شدگان در 
اثر ويروس H1N1 )آنفلوانزای خوكی( را در طول يک هفته گذش��ته 24 
تن اعالم كرد. در بيانيه ای كه در همين رابطه از س��وی وزارت بهداش��ت 
مصر منتشر شده آمده است كه در هفته گذشته 838 تن به اين بيماری مبتال 
ش��ده اند. وزارت بهداش��ت مصر پيش بينی كرده كه تعداد مبتاليان به اين 
بيماری تا پايان ماه جاری افزايش يابد. در بيانيه اين وزارتخانه تأكيد ش��ده 

كه تعداد مبتاليان به اين بيماری فصلی همچنان در مرز طبيعی است.

یک منبع آگاه خبر داد: 
ممانعت مصر از تخلیه بار کشتی 

حامل کمک های کاروان آسیايی 
يک منبع آگاه مرتبط با اعضای حاضر در كش��تی حامل كمک های »كاروان 
آسيايی يک« به ايرنا گفت: مصر به بهانه های واهی از تخليه بار كشتی مزبور 
جلوگيری می كند.  اين منبع مطلع كه خواست نامش فاش نشود، در گفتگو 
با ايرنا در دمش��ق افزود: قاهره برای تخليه و نگهداری باركشتی مزبور در 
بندر العريش خواس��تار پرداخت مبلغ زيادی ش��ده كه پرداخت آن ممكن 
نيس��ت. وی كه با اعضای حاضر در كشتی ارتباط تلفنی دارد، خاطرنشان 
كرد: اين افراد در حال حاضر 60 ساعت است كه در كشتی به سر می برند و 
آب و غذای آنان نيز با توجه به اين كه قرار بوده است سفرشان 25 ساعت 
طول بكشد، رو به اتمام است و در صورت ادامه ممانعت از ورود به مصر 
ممكن اس��ت با مشكل مواجه شوند. اعضای »كاروان آسيايی يک« پس از 
ورود به مصر از راه هوايی بدون اس��تراحت، به پيش��نهاد دولت مصر عازم 
غزه شدند تا با حضور در كنار اهالی تحت محاصره اين منطقه از شش سال 
قب��ل، هم دردی خود را با آنان اعالم كنن��د. 10 نفر از اعضای اين كاروان 
نيز همراه با كش��تی از طريق دريا عازم بندر العريش ش��دند كه با مخالفت 
مصر برای تخليه بار مواجه هس��تند. »كاروان آس��يای يک« كمک به مردم 
تحت محاصره غزه توس��ط رژيم صهيونيستی ش��امل هزار تن كمک های 
پزش��كی، امدادی، غذايی و اس��باب بازی كودكان از مردم و 135 مؤسسه 
انسان دوستانه از 15 كشور از جمله جمهوری اسالمی ايران، هند، پاكستان، 
اندونزی، مالزی، تركيه و كش��ورهای ديگری از آس��يا است. ششم دی ماه 
هر س��ال، سالروز حمله نظاميان رژيم صهيونيستی به مردم تحت محاصره 
غزه در س��ال 1386 است كه به جنگ 22 روزه معروف شد. اين حمله در 
پی محاصره منطقه پرس��كونت غزه از سال 1385 و مسدود كردن مرزهای 
آن از س��وی رژيم صهيونيستی و مصر و به دنبال پيروزی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطين )حماس( در انتخابات پارلمانی و با هدف تحت فشار قرار 
دادن دولت حماس و مقاومت انجام شد. از زمان محاصره و حمله نظامی 
به غزه تاكنون كاروان های انسان دوستانه زيادی حامل كمک های مورد نياز 
مردم غزه و شخصيت های مختلفی به اين منطقه سفر كرده و گزارش هايی 
در خصوص وضعيت وخيم مردم آن منتش��ر شده است كه همگی گويای 
رنج و مش��كل اهالی غ��زه از نبود دارو، غذا، مايحتاج اوليه، برق و س��اير 
امكانات دارد. اين امر موجب شده است تا بسياری از انديشمندان و آزادی 
خواهان از غزه به عنوان بزرگ ترين زندان انسانی ايجاد شده از سوی رژيم 

صهيونيستی نام ببرند. 

عليرضا ذاكر اصفهانی )استاندار اصفهان( در ديدار 
با اعضای هيأت نمايندگان در اتاق بازرگانی گفت:  
استراتژی استانداری را بر مبنای ايجاد فضا برای 
گفت:  و  گوناگون خواند  ديدگاه های  نظر  اظهار 
برای رشد و بالندگی در بخش های مختلف به معيار 
تفكر و ديدگاه سياسی توجه نمی كنيم. وی نقش 
اتاق بازرگانی در توسعه اقتصادی استان را  مهم 
ارزيابی كرد و گفت: به اتاق بازرگانی نگاه سياسی 
ندارم و اعتقاد دارم كه هر فردی با هر ايده، تفكر 
و مذهب  می تواند در حوزه تجارت و بازرگانی 
در جهت اعتالی اقتصاد استان به استانداری كمک 
كند و بايد زمينه حضور افراد توانمند  فراهم شود. 
بخش های  در  استان  فضای  آسيب شناسی  وی 
مختلف را امری الزم دانست و گفت: در جريان 
اين آسيب شناسی می توان رفتارهای ناصحيح را 
شناخت و نسبت به رفع آن اقدام كرد. وی استان 
اصفهان  را دارای ظرفيت در بخش های فرهنگی، 
ورزشی، اقتصادی و هنری دانست و گفت: اين 
استان معدن استعدادهای درخشان در بخش های 
مختلف است ولی متأسفانه به دليل عدم شناخت 
اين استعدادها، شاهد اعتالی استان نبوديم. ذاكر 
اصفهانی حضور دانشگاه در بخش اجرايی استان را 
قابل توجه دانست و گفت: استانداری تالش كرده 
كه دانشگاه با مديريت اجرايی و بخش های مختلف 
رابطه دو طرفه ای را آغاز كند. وی كنار گذاشتن 
عرصه های  فعاالن  به  نسبت  سياسی  برخورد 
مختلف را مهم دانست و گفت: بايد هدف كالن 
اعتالی استان را مورد توجه قرار داد و به جای 
موضوع های  به  كوچک  موضوع های  به  توجه 
بزرگ تری بينديشيم. محمود اسالميان )رئيس اتاق 
هدفمند  قانون  گفت:  نشست  اين  در  بازرگانی( 
شدن يارانه ها در بخش خانوارها از هدر رفتن منابع 
ملی جلوگيری می كند. وی رقابتی شدن فضای 
اقتصاد را در كليه بخش های جامعه الزم دانست 
بايد  توليدی  واحدهای  كه  همانطور  گفت:  و 
به رقابت با  همتايان خارجی بپردازند، بانک ها 
و مؤسسه های مالی نيز بايد به رقابت با همتايان 
خارجی بپردازند. وی نرخ بهره كنونی بانک ها را با 
نرخ تورم و فضای اقتصادی كشور متناسب نديد و 

گفت: نرخ بهره كشورهای در حال توسعه كه عامل 
تقويت واحدهای توليدی است، بين 3 تا 4 درصد 
می باشد. وی گفت: اتاق بازرگانی به دليل سيستم 
انتخابات آزاد  همواره در عرصه بين المللی به عنوان 
يک تشكل واقعی اقتصادی شناخته شده است و با 
نشاط و انگيزه به دور از بحث های سياسی فعاليت 
می كند. اسالميان حضور دانشگاهيان و مسئوالن 
توجه  از  نشان  را  اتاق  در كميسيون های  اجرايی 
اتاق  گفت:  و  برشمرد  مختلف  ديدگاه های  به 
استانداری  با  تعامل   و  همكاری  آماده  بازرگانی 
جهت توسعه استان است و در اين راستا از هيچ 
كوششی دريغ نمی كند. وی حسن خلق و رفتار 
شايسته مديران دستگاه های دولتی را عامل بسيار 
جعفر  كرد.  ذكر  گذاران  سرمايه  جذب  در   مهم 
ذره بينی )نايب رئيس اتاق بازرگانی اصفهان( در 
بازرگانی همواره تالش  اتاق  اين نشست گفت: 
كرده كه به دور از مسائل سياسی به فعاليت بپردازد. 
مصطفی حجه فروش )عضو هيأت نمايندگان اتاق 
برای  گفت:  نشست  اين  در  اصفهان(  بازرگانی 
جوانب  بايد  استان  اقتصادی  توسعه  به  رسيدن 
مختلف آن مورد بررسی قرار گيرد. وی با انتقاد 
بخش  اين  فعاالن  با  اقتصادی  مديران  برخی   از 
بر  سو  اثر  باعث  رفتارها  از  برخی  گفت: 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادی می شود. رسول 
رنجبران )عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی( در 
اين جلسه گفت: تشكيل شورای هم دلی اصفهانی ها  
می توانست  سال های گذشته  در  استان  از  خارج 
زمينه حضور بيشتر آنان را در عرصه اقتصاد استان 
فراهم سازد. ابوالقاسم سرتيپی )رئيس كميسيون 
 طرح و برنامه اتاق بازرگانی اصفهان( در اين جلسه 
اقتصاد  جبهه  سربازان  اقتصادی،  فعاالن  گفت: 
توسعه  راستای  در  كه   هستند  كشور  و صنعت 
اقتصادی آماده همكاری می باشند. وی تغيير ديدگاه 
نسبت به سرمايه گذار و فعال اقتصادی در جامعه 
را مهم ترين عامل توسعه اقتصادی استان دانست و 
گفت: فرهنگ له و عليه اداره های دولتی نسبت به 
فعال اقتصادی بايد اصالح شود. وی تصريح كرد: در 
صورت همكاری بخش های دولتی استان با فعاالن 
عرصه سنگ، شهرک نمايشگاهی سنگ اصفهان 

در مدت زمان شش ماه راه اندازی می شود. عباس 
تاجبخش )رئيس كميسيون پشتيبانی اتاق بازرگانی 
اصفهان( در اين جلسه گفت: استان اصفهان در 
بخش معدن دارای ظرفيت بسيار بااليی است كه 
به دليل نبود زيرساخت هايی مانند جاده، برق و 
سوخت با چالش هايی روبه رو است. رضا خياميان 
)عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانی اصفهان( در اين 
جلسه گفت: سهم شركت های استان در طرح های 
توسعه واحدهای صنعتی بزرگ بسيار ناچيز است. 
وی ايجاد فضای كار  برای شركت های استان را 
عامل توسعه اقتصادی  دانست و گفت: حضور 
فعال تر شركت های پيمانكاری استان  در واحدهای 
بزرگ صنعتی می تواند  اقتصاد استان را متحول 
سازد. مصطفی صفوی )رئيس كميسيون صنعت 
جلسه  اين  در  اصفهان(  بازرگانی  اتاق  معدن  و 
برداشتن موانع ارتباطی بين بنگاه های اقتصادی و 
دانشگاه را مهم ترين عامل توسعه  اقتصاد استان 
كميسيون  )رئيس  مؤمنی  رضا  حميد  برشمرد. 
كشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان( در اين جلسه 
گفت:  بخش كشاورزی در اجرای قانون هدفمند 
دولت  سوی  از  ويژه ای  حمايت  نيازمند  شدن 
است. محمدرضا بركتين )عضو هيأت نمايندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان( در اين جلسه شفاف سازی 
توجه  قابل  را  اقتصادی  تصميم های  و  فعاليت 
دانست و گفت: فعاليت شفاف و صحيح در تمامی 
بخش ها می تواند زمينه توسعه را فراهم سازد. علی 
توسعه  اصفهان(  بازرگانی  اتاق  )مشاور  نادری 
را  مباركه  فوالد  و  ذوب آهن  فوالدی  طرح های 
عامل توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: بيش 
از 70 درصد فوالد كشور در استان توليد می شود 
و حضور شركت های استان در طرح های توسعه 
می تواند گام ارزنده ای در اين راستا باشد. مصطفی 
معدن  و  صنعت  كميسيون  رئيس  )نايب  رناسی 
اتاق بازرگانی اصفهان( در اين جلسه گفت: عدم 
پرداخت مطالبات شركت های خصوصی از سوی 
بخش دولتی، انحصاری بودن تأمين اجتماعی، بروز 
تعادل  اسنادی و عدم  اعتبار  موانعی در گشايش 
نرخ ارز و تورم از چالش های پيش روی فعاالن 

اقتصادی استان است.

در حالی كه رئيس جمهوری در طول يک سال 
با  خود  اظهارنظرهای  و  سخنرانی ها  در  اخير، 
اصرار اعالم می كند كه به شدت با شعار دو بچه 
كافی است، مخالف بوده و معتقد است كه اين 
بقای  نه  است  ملت  يک  انقراض  فرمول  شعار 
اجتماعی  و  فرهنگی  پژوهش های  معاون  آن، 
مجمع  استراتژيک  پژوهش های  تحقيقات  مركز 
براساس  می گويد  نظام  مصلحت  تشخيص 
تحقيقاتی كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
انجام شده است، نبايد شعار دو بچه كافی است 
كنار گذاشته شود و تئوری افزايش جمعيت در 
ايران با محاسبه های دقيق علمی رد شده است. 

در  ايلنا  با  گفتگو  در  اميری  ،  سيد رضا صالحی 
رابطه با نظر رئيس جمهوری در رابطه با شعار دو 
بچه كافی نيست و بايد به دنبال افزايش جمعيت 
در ايران باشيم، گفت: مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در رابطه با تئوری رئيس جمهوری در رابطه 
با افزايش جمعيت تحقيقاتی انجام داده و براساس 
آن به اين نتيجه رسيده است كه به هيچ وجه نبايد 
سياست های كنترل جمعيت در ايران كنار گذاشته 
مصلحت  تشخيص  مجمع  پژوهشگران  و  شود 
نظام ، افزايش جمعيت در ايران را به عنوان يک 
كرده اند.  رد  مشكل ها  حل  برای  منطقی  راهبرد 
مركز  اجتماعی  و  فرهنگی  پژوهش های  معاون 

پاسخ  در  استراتژيک  پژوهش های  تحقيقات 
آيا مجمع تشخيص مصلحت  اين سئوال كه  به 
تشخيص  اگر  جايگاهی،  نظر  از  می تواند  نظام 
با  رابطه  در  دهد كه سياست رياست جمهوری 
مسائل مرتبط به خانواده از جمله مسأله افزايش 
جمعيت در ايران صحيح نيست بر آن اعمال نظر 
داريم  قرار  جايگاهی  در  ما  گفت:   خير،  كند   يا 
به  را  خود  تحقيقات  نتيجه  می توانيم  فقط  كه 
اطالع مسئوالن و رئيس جمهوری برسانيم و يا 
در قالب سياستگذاری مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مطرح كنيم و نمی توانيم به طور مستقيم در 

سياست های دولت دخالتی داشته باشيم.

استاندار  در دیدار از اتاق بازرگانی اصفهان:

برای رشد و بالندگی به ديدگاه سیاسی توجه نمی کنیم

مشاور وزیر نیرو: 

هدفمندی يارانه ها گام مهمی در جهت رشد اقتصادی کشور است 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، تئوری تشويق به افزايش 
جمعیت کشور را رد کرد 

فاضالب  و  آب  مهندسی  شركت  مديرعامل 
گامی  يارانه ها  هدفمندی  قانون  گفت:  كشور 
مهم در جهت رشد شتابان اقتصادی و اجتماعی 
كشور و پيشرفت عدالت محور است. به گزارش 
وزارت نيرو، سيد مهدی ثمره هاشمی در همايش 
هماهنگی سياست های هدفمندكردن يارانه ها در 
از زمان مجالی  برهه  اين  بخش آب گفت: در 
وجود  احتمالی  اشتباه های  و  كردن  خطر  برای 
ندارد و اجرای صحيح و دقيق قانون هدفمندی 
زيربنايی  و  اساسی  مهم،  بسيار  امری  يارانه ها 
است. وی افزود: تا زمانی كه به شركت های آب 
و فاضالب ابالغ رسمی نشده است، قبض های 
جديد آب برای مشتركان ارسال نمی شود، چرا 
كه بر دقت در صدور اولين قبض آب پس از 

وی  گفته  به  داريم.  تأكيد  يارانه ها  هدفمندی 
مبدأ اجرای قانون هدفمندی يارانه ها 28 آذرماه 
در  امر  اين  است  ضروری  و  بوده  سال جاری 
محاسبه آب بهای مشتركان در نظر گرفته شود، 
چرا كه بخشی از هزينه آب بهای مشتركان مربوط 
به قبل از هدفمندی يارانه هاست و بخشی نيز به 
تأكيد  ثمره هاشمی  دارد.  اختصاص  آن  از   بعد 
به  مجاز  فاضالب  و  آب  شركت های  كرد: 
مهلت  و  نبوده  الحساب  علی  صدورقبض 
پرداخت قبض ها بايد به صورت سراسری 20 
مهندسی  شركت  مديرعامل  شود.  تعيين  روز 
نظارت و  آب و فاضالب كشور تصريح كرد: 
بر  فاضالب  و  آب  شركت های  ستادی  كنترل 
نحوه قرائت كنتورها، محاسبه نرخ ها و همچنين 

صدور قبض های آب ضروری بوده و الزم است 
پيمانكاران درگير با اين امور از ميان شركت های 
معتبر و افراد آموزش ديده انتخاب و از صحت 
هاشمی  ثمره  شود.  حاصل  اطمينان  آنها   كار 
افزود: ضرورت دارد كارشناسانی كه اشراف كامل 
بر چگونگی اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها 
دارند با حضور در سامانه های 122 پاسخگوی 
مردم باشند و ابهام های احتمالی را برطرف كنند. 
مشاور وزير نيرو تأكيد كرد: شركت های آب و 
فاضالب كشور موظف هستند 70 درصد اضافه 
براساس  را  يارانه ها  هدفمندی  از  ناشی  درآمد 
ارقام اعالم شده، در سه قسط به خزانه هدفمندی 
يارانه ها واريز كنند و نبايد در مورد تاريخ پرداخت 

اين رقم و ميزان پرداختی كوتاهی شود.

از ابتدای سال جاری تاکنون؛
 206 هزار فرصت شغلی جديد در پايتخت 

ايجاد شد      

ایستگاه یارانه
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رو در روآژیر

يكی از واقعيت های بنيادی زندگی اين 
است كه اگر بخواهيد، به دست خواهيد 
آورد. س��اده نيس��ت؟ البته كه هس��ت. 
آن قدر س��اده اس��ت كه بچه ها در اين 
كار مه��ارت دارند. فرم��ول آنها به طور 
معمول خواستن تا هنگامی است كه به 
آن چه می خواهند برسند. ما انسان ها در 
بزرگسالی قدرت درخواست را از دست 
می دهيم. برای جلوگيری از امكان طرد 
خود به وس��يله ديگران، به همه بهانه ها 
و داليل متوس��ل می شويم. بچه ها اين 
گونه برنامه ريزی نشده اند، آنان در واقع 
باور دارند كه ه��ر آنچه را كه بخواهند 
می توانند داش��ته باشند. آن چيز استخر 
ش��نای پانزده متری باشد و يا شكالت 
و يا بس��تنی قيفی. آری دنيا به آنانی كه 
پاس��خ می دهد.  می كنند،  درخواس��ت 
اگ��ر به آن چ��ه می خواهي��د نزديک تر 
نمی ش��ويد، به طور حتم بر اندازه كافی 
درخواس��ت نمی كنيد. عين اين مطلب 
به مصداق آيه ش��ريفه ادعونی استجب 
لكم )بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را( 
نيز در قرآن كري��م آمده و اين حاكی از 
برخوردار بودن اهميت خواستن در نزد 
حضرت حق را می رساند. پس حاال كه 
موضوع خواستن و ضرورت های مادی 
و معنوی آن تا حدودی روش��ن گرديد، 
الزم به يادآوری اس��ت كه درخواس��ت 
كردن مس��اوی اس��ت با همواره دنبال 
كس��ب آگاه��ی ب��ودن. برخ��ی افراد 
می گويند آگاهی، قدرت است. درست 
نيست. اس��تفاده از آگاهی قدرت است. 
اين چيزی اس��ت كه بايستی هميشه در 
ذهن ما حک ش��ود. وقتی درخواس��ت 
می كنيد می تواني��د همه نوع اطالعات، 
نظرها، تدابير، ن��ام اجزای مؤثر و حتی 
پول را به دس��ت آوريد. داليل بس��يار 
خوبی برای درخواست كردن وجود دارد 
و پاداش های آن فراوان است. پس چرا 
هنگامی كه افراد، موقعيت درخواس��ت 

كردن دارند، اشتباه می كنند؟
بررسی ها نش��ان داده اند كه در اصل سه 

دليل وجود دارد:
1. آن��ان خط مش��ی اعتق��ادی دارد كه 
هم��واره می گويد: درخواس��ت كردن 

درست نيست.
2. آنان كمبود اعتماد به نفس دارد.

3. آنان از طردشدن می ترسند.
در توضي��ح مورد اول باي��د بگويم اين 
روش كهنه اعتقادی ش��ما اس��ت كه از 
دوران كودك��ی ب��ه ارث برده ايد و حاال 
كه بزرگ تر شده ای اگر با دوستی مورد 
اعتماد، مربی يا مشاوری صحبت كنيد، 
می تواني��د روی آن كار كنيد. بدانيد كه 
راه كارهای ديگری برای نظاره كردن به 
زندگی و موقعيت های آن وجود دارد. در 
روش نگاه تان به چيزها و آن چه در واقع 
برايتان ارزش دارد، تغيير ايجاد كنيد. آن 
مزخرفات را دور بريزيد. آنها آينده تان را 
تيره و تار كرده و توانايی ش��ما را برای 
درخواست كردن محدود می كنند، حاال 
دليل دوم را به ياد آوريد. بله، اين همان 
ويژگی اعتماد به نفس قديمی است كه 
باعث شكست شخصی می شود. كمبود 
اعتماد به نفس بی ترديد مانع می شود 
كه ش��وق ش��ما برای درخواست كردن 
رشد كند. باز هم تكرار  نيم، موضوع به 
شكست قديمی برمی گردد. به خودتان 
اعتم��اد كنيد يک گام به جل��و برداريد. 
به هر طريقی درخواست كنيد. بدترين 
چيزی كه خواهيد ش��نيد نه اس��ت كه 
س��ومين دلي��ل را باعث می ش��ود. آيا 
هنگامی كه پاسخ منفی می شنويد، بدتر 
می ش��ويد؟ در واقع نه. البت��ه اگر از آن 
برداشت ش��خصی نكنيد. بعضی افراد 
نم��ی توانند با احس��اس های خود كنار 
بياين��د، گرچه هرگز مقص��ود از گفتن 
كلمه نه، چس��باندن برچسب حماقت 
به ش��خص آنان نبوده اس��ت. شما در 
كدام مرتبه از مراتب درخواس��ت كردن 
ق��رار داريد. آي��ا هيچ كدام از اين س��ه 
نيروی منفی باعث می شوند به پيشرفت 
موقعيت تان خسارتی وارد شود؟ اگر اين 
طور است اكنون وقتی است كه بايد آغاز 
كني��د. اين ايمان ن��ام دارد و به اين معنا 
اس��ت كه عقايد كهنه را كنار بگذاريد، 
راجع به خودتان احساس خوب داشته 
باشيد و دريابيد كه زندگی كامل نيست. 
روبه رو شدن با موانع فراوان در طی راه، 

امری طبيعی و اجتناب ناپذير است.

ي��ک روانپزش��ک ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
ش��خصيت پذيری كودكان به واس��طه 
نحوه تربيت آنها شكل می گيرد تصريح 
كرد: حساسيت بيش از حد والدين بر 
فرزند اول باعث می ش��ود او هميشه 
احس��اس تنهاي��ی كن��د و در معرض 
افسردگی باشد. دكتر معصومه افسری 
در گفتگو با مهر اظهار داشت: والدين 
از فرزند اول توقع بيش��تری داش��ته و 
نس��بت به او حساسيت بيشتری دارند. 
برخ��ی از والدي��ن برای هر اش��تباهی 
فرزن��د اول را تنبي��ه می كنن��د و او را 
هميشه تحت مراقبت قرار می دهند و 
می خواهند راه درست را در هر چيز به 
او نشان دهند.اين كارشناس اداره روان 
وزارت بهداش��ت با عنوان اينكه فرزند 
اول با هوش��تر از بقيه فرزندان است و 
انگيزه پيش��رفت او بيشتر است افزود: 
ام��ا فرزند اول كمت��ر از فرزندان ديگر 
پيش��رفت می كند و همواره احساس 
تنهايی می كند و در معرض افسردگی 
 اس��ت زيرا به او فرص��ت تجربه داده 
نمی شود. اين روانپزشک ادامه داد: به 
طور معمول آزم��ون و خطای والدين 
بيشتر بر روی فرزند اول تجربه می شود 
و راه های تربيتی اتخاذ شده راهگشای 
فرزندان ديگر قرار می گيرد. به طوری 

كه با فرزند دوم راحت تر كنار می آيند 
و كارهای نادرست فرزند اول بيشتر از 
بقيه فرزندان به چشم می آيد. افسری 
از فرزند اول ب��ه عنوان پرچم خانواده 
و مع��رف والدين ياد ك��رد و گفت: به 
طور معمول فرزند اول كمالگرا، مغرور 
و خودپسند،  س��لطه جو و باهوشتر از 
فرزندان ديگر است و فكر می كند كه 
هميش��ه حق با اوست و فقط خودش 
همه چيز را می داند و بايد در هر كاری 
اولويت با او باش��د.اين روانپزشكی در 
توضيح نح��وه رفتار مناس��ب والدين 
برای تربيت فرزندان، افزود: به والدين 
توصيه می ش��ود در مراقبت از فرزند 
كوچكتر به او مس��ئوليت دهند و با او 
به اندازه كافی وقت بگذارند. همچنين 
والدين می توانند به او توصيه كنند كه 
نسبت به خواهر و برادرهای كوچكتر 
خود همانند پدر و مادر رفتار حمايتگر 
داش��ته باش��د. وی گفت: به ترتيب از 
فرزند اول تا فرزند آخر از ميزان انگيزه 
پيش��رفت فرزندان كاس��ته می شود و 
فرزند اول بيش��ترين انگيزه پيش��رفت 
و موفقي��ت را دارد زي��را والدين برای 
فرزندان بعدی وقت كمتری را صرف 
كرده و بيشتر توجه و حوصله خود را 

معطوف به فرزند اول می كنند.

به گ��زارش مهر، اين روزها ش��ب  ها به 
كام مردم اين اس��تان نيس��ت، شب  هايی 
ك��ه در اي��ن س��رزمين بدون  ب��رف در 
حال س��پری شدن هستند و موجب شده 
مردم  و كش��اورزان اين استان شب ها را 
با نگرانی و تش��ويش به صبح برس��انند. 
مردم اين سرزمين ياد ندارند شب چله ای 
را بدون برف س��پری كرده باشند، به نظر 
می رسد آسمان با زمينيان قهر كرده است. 
پان��زده روز از دی ماه س��ردترين اس��تان 
كش��ور می گذرد اما هنوز خبری از برف، 
سرما، ش��ال كاله، چكمه، خيابان های يخ 
زده، پنجره ه��ای بخار نشس��ته و رد پای 
كالغ های زمس��تانی ب��ر روی پياده رو ها 
نيست. زردكوه بختياری نيز كه بدون برف 
معنا ندارد و همواره برای مردم سختكوش 
اين س��رزمين پيام آور سرس��بزی، بركت 
و اميد بوده اس��ت و قله های سپيد برفی 
آن در تيرماه می درخش��يد، نيز اكنون در 
زمس��تانی بی بارش لخت مانده اس��ت. 
صخره های بی برف آن برای ساكنان اين 
س��رزمين نشانه ای از فصل سرما ندارد و 
به شكل شگفت آوری به نمادی از نگرانی 
برايش��ان تبديل ش��ده اس��ت. اكنون در 
روزهايی كه مردم چهارمحال و بختياری 
طبق روال سال های معمول منتظر ريزش 
س��نگين برف هس��تند، در بيشتر ساعات 
آفتاب داغ و سوزان و ابرهای تكه تكه كه 
با س��رعت می روند را به نظاره نشسته اند. 
درختان شمشاد سبز نشان می دهد كه اين 
زمستان، زمستان س��ال های پيش نيست، 
زمستانهايی كه برگ درختان از سرما سياه 
می شد. هنوز زمان زيادی از زمستان های 
آن سال ها كه مردم  چهارمحال و بختياری 
سپيده دم شهر را در زير انبوهی از سفيدی 
مطلق برف می ديدند نمی گذرد. در فصول 
زمستان ها آن س��ال ها  با آمدن  دانه های 
برف، شهر در زير موجی از برف و سرما 
ف��رو می رفت وزندگی جدي��دی در اين 
استان آغاز می شد. مدارس، دانشگاه ها و 
ساير مؤسسات آموزشی تعطيل می شدند 
و آن ع��ده از كارمندان��ی نيز كه به لحاظ 
اهميت شغلش��ان مجبور به رفتن بر سر 
كار بودند در حالی كه تا زانو به برف فرو 
می رفتند و برف ها زير پاهای ش��ان خرچ 
خرچ می كردند در س��كوت مطلق ش��هر 
آرام آرام خودش��ان را به محل كارش��ان 
می رس��اندند. چهارمح��ال و بختي��اری 
ب��دون ب��رف معنا ن��دارد، ب��ا نگاهی به 
گذشته می بينيم كه تمام خاطرات مردمان 
اين اس��تان با برف همراه است. گفتن از 
روزهايی كه بس��ياری از دانش آموزان از 

تعطيلی مدرسه شان بر اثر برف و سرما به 
خاطر آن كه مشق و تكليف فردا را ننوشته 
بودند خوشحال می شدند و روزهايی كه 
سرتاسر خيابان ها و كوچه های اين استان 
پرشده بود از آدم برفی های جورو اجور 
و س��فيدی شهر آرامش��ی عميق به مردم  
می داد اكن��ون مردم اين اس��تان هر روز 
صبح به آس��مان نگاه می كنند و با ديدن 
تک ابری  نور اميدی در دل آنها می افتد 
كه شايد اين تكه ابر پيشقرابل لشكری از 
ابر باشد و برفی سنگين در راه است. اين 
روزها اخبارهواشناس��ی مهم ترين برنامه 
تلويزيون مردم و كش��اورزان  اين استان 
اس��ت كه شايد خبری خوش��حال كننده 
برای ناحيه جنوب غربی زاگرس داش��ته 

باش��د. با نگاهی به آمار بارندگی سازمان 
هواشناسی استان چهارمحال و بختياری و 
كاهش 88 درصدی بارندگی اس��تانی كه 
10 درصد آب كش��ور را تأمين می كند به 
اين واقعيت كه خشكسالی شديدی را در 
راه داريم می رسيم. ميانگين بارندگی سال 
زراعی جاری اس��تان )اول مهر تا11 دی 
ماه89( به ميزان 30 ميليمتر و نس��بت به 
دوره مشابه سال قبل )اول مهر تا11 دی ماه 
سال 88( در حدود 88 درصد كاهش يافته 
است. همچنين ميزان بارندگی  نسبت به 
بلند مدت دوره مشابه در حدود 83 درصد 
كاهش يافته و ميزان بارندگی نس��بت به 
ميانگين بلند مدت يک س��ال زراعی)اول 
مهر تا31 ش��هريور( در حدود94 درصد 

كاهش داشته است.

رئيس مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه 
شهركرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: ما 
در سال های گذشته خشكسالی داشته ايم 
منتهی از لحاظ وخيمی كه در اين دو سال 
گذش��ته اتفاق افتاده، نبوده است. حسين 
صمدی تغيير اقليم را يكی از عوامل عدم 
بارش در اين استان دانست و بيان داشت: 
تغيير اقليم به خاطر عوامل مختلفی همچون 
فعاليت های انس��انی، افزايش دی اكسيد 
كربن )پديده گلخانه ای( و...روی می دهد 
و موجب می شود دمای زمين افزايش پيدا 
كند. وی به الگ��وی حركت عمومی جو 
و باده��ای جو كه نقش مهمی در حركت 
ابرهای منطقه توليد ابر دارند اش��اره كرد 
و اذعان داش��ت: افزاي��ش درجه حرارت 

موجب ش��ده الگوی عمومی حركت جو 
متفاوت شود و در نتيجه موجب شده در 
نقاط��ی كه بارندگی كمتر ب��وده بارندگی 
بيش��تری رخ دهد و نقاط��ی كه بارندگی 
بيش��تر بوده كمتر بارش ص��ورت گيرد. 
رئيس مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه 
شهركرد به مدل هايی كه می تواند حركت 
عمومی ج��و و بارش ها را پيش بينی كند 
اشاره كرد و افزود: در جنوب غربی ايران 
منطقه هايی وجود دارد كه از لحاظ گرما 
و گرمايش ثابت شده كه دارای وضعيت 
بحرانی خواهند شد و شايد عالمت های 
آن از همين االن روشن است. صمدی بيان 
داشت: می توانيم ادعا كنيم آن بحرانی كه 
پيش بينی ش��ده بود اكنون در حال نشان 
دادن خود اس��ت. وی با بيان اينكه استان 

چهارمح��ال و بختياری اس��تانی مرتفع و 
دارای شيب های كوهستانی است، يادآور 
شد: بارش به صورت برف بهترين بارش 
برای اس��تفاده از منابع آب در اين اس��تان 
اس��ت. صمدی با بيان اينكه اهميت برف 
در اين استان يک اهميت مضاعف است، 
خاطرنش��ان كرد: به خاطر اينكه استان ما 
كوهس��تانی و شيب دار اس��ت بارش به 
صورت باران موجب سيالب و خسارت 
می ش��ود و نمی توان به صورت بهينه از 
منابع آب استفاده كرد. وی پوشش گياهی 
ضعيف را يكی ديگر از عوامل خشكسالی 
دانست و افزود: پوشش گياهی اين استان 
ك��ه به خاطر چرای بي��ش از حد دام  كه 
موجب نابودی مراتع ش��ده يكی ديگر از 

عواملی اس��ت كه نقش در خشكسالی و 
بارش كم اين استان دارد. وی با بيان اينكه 
افزون بر سه برابر ظرفيت مراتع اين استان 
دام داريم كه موجب شده پوشش گياهی 
اين اس��تان كاهش پيدا كند، يادآور ش��د: 
پوش��ش گياهی كم موجب می شود كه 
نفوذ آب در زمي��ن كاهش پيدا كند و در 
تابستان شاهد كم آبی چشمه ها، قنات ها 
و چاه ها باش��يم. كاهش ذخاير آبی و در 
مواردی خالی شدن سدها، احتمال مواجه 
ش��دن با كمبود آب آش��اميدنی در فصل 
تابستان آينده، وارد شدن خسارات فراوان 
به كش��تزارها و باغ های منطقه از جمله 
نگرانی مردم و كشاورزان اين استان است 
كه در ص��ورت ت��داوم وضعيت اقليمی 

وقوع آنها قطعی به نظر می رسد.

جامعه

ب��ا عنايت به تص��وي����ب و اصالح قان��ون مبارزه با 
م��واد مخ��در، متن م��اده 8 اصالحيه قان��ون مبارزه با 
مواد مخدر مصوب 1376 ك��ه در تاريخ 1389/5/9 به 
تصويب مجمع تش��خيص مصلحت نظام رس��يده و در 
سراس��ر كشور قابل اجرا می باش��د به شرح ذيل جهت 
اطالع رسانی به شهروندان ارسال می گردد، خواهشمند 
 اس��ت با قي��د فوري��ت نس��بت ب��ه انتش��ار آن اقدام 

فرمائيد.
م��اده 8: ه��ر كس هروئي��ن، مرفين، كوكائي��ن و ديگر 
مشتقات شيميايی مرفين، كوكائين و يا ليزر ژيک اسيد 
دی اتي��ل آمي��د )ال. اس. دی( متيلن دی اكس��ی مت 
آمفتامين )ام. دی. ام. ا يا اكستاس��ی( گاما هيدروكس��ی 
بوتيريک اس��يد )جی. اچ. بی. فلونيترازپ��ام، آمفتامين، 
مت آمفتامين )شيش��ه( و يا ديگر م��واد مخدر يا روان 
گردان ه��ای صنعتی غي��ر دارويی كه فهرس��ت آنها به 
تصويب مجلس شورای اسالمی می رسد را وارد كشور 
كن��د و يا مبادرت به س��اخت، تولي��د، توزيع، صدور، 
ارس��ال، خريد يا فروش نماي��د و يا در معرض فروش 
ق��رار دهد و يا نگهداری، مخفی يا حمل كند با رعايت 
تناس��ب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات 

خواهد شد.
1- ت��ا پنج س��انتی گ��رم از پانصد هزار ري��ال تا يک 
 ميلي��ون ري��ال جريم��ه نق��دی و 20 ت��ا 50 ضرب��ه 

شالق. 
2- بيش از 5 س��انتی گ��رم تا يک گ��رم از دو ميليون 
تا ش��ش ميليون ريال جريمه نق��دی و 30 تا 70 ضربه 

شالق.
3- بي��ش از يک گرم تا چهار گ��رم از 8 ميليون تا 20 
ميليون ريال جريمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و 30 

تا 50 ضربه شالق.
4- بي��ش از چهار گ��رم تا 15 گرم، از 20 ميليون تا 40 
ميليون ريال جريمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و 

30 تا 74 ضربه شالق.
5- بي��ش از 15 گ��رم ت��ا 30 گ��رم از 40 ميلي��ون 
ت��ا 60 ميلي��ون ري��ال جريم��ه نق��دی و 10 ت��ا 15 
ت��ا هفت��اد و چه��ار ضرب��ه   س��ال حب��س و س��ی 

شالق.
6- بيش از س��ی گرم اعدام و مصادره اموال ناش��ی از 

جرم.

علی نوریان
معاون پیشگیری از جرم و دادسرای عمومی و 

انقالب و رئیس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت 
اجتماعی دادگستری کل استان اصفهان

اطالعیه: 

اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر

پنجرهزیر پوست شهر

فرزند اول خانواده احساس تنهايی و 
افسردگی می کند

خرید 97 درصد مدارس شهر 
اصفهان از نمایشگاه یار مهربان 

اختصاص  13میلیارد ریال تسهیالت 
به تعاونی های فرش دستباف 

در چهارمحال و بختیاری؛
اعطای تسهیالت ساخت 

به650 واحد بافت فرسوده 

معاون فرهنگی اجتماعی ش��هردار اصفهان گفت: 
97 درص��د م��دارس ش��هر اصفه��ان از س��ومين 
نمايش��گاه كتاب ي��ار مهرب��ان كتاب ه��ای مختلف را 

خريداری كرده اند.
حبيب ال��ه تحويلپ��ور در گفتگو با فارس ب��ا بيان اينكه 
س��ومين نمايش��گاه اهدايی كتاب و لوازم ورزش��ی به 
مدارس ش��هر اصفهان با استقبال خوبی از سوی مدارس 
مواجه شده اس��ت، اظهار داش��ت: يک هزار و 472 نفر 
دانش آموز از مدارس مختلف شهر از نمايشگاه كتاب يار 
مهربان بازديد كردند. وی با بيان اينكه اين نمايشگاه پس 
از يک وقفه يک ساله امسال برای سومين بار در اصفهان 
برپا شده است، افزود: بخش فروش آزاد كتاب با استفاده 
از كارت الكترونيك��ی بخش جديدی بود كه امس��ال به 
بخش نمايش��گاه اضافه شد كه بيش از 6 ميليون فروش 

در اين زمينه صورت گرفته است.

رئيس اداره ف��رش بازرگانی چهارمحال و بختياری 
گف��ت: 13 ميليارد ريال تس��هيالت به اتحاديه ها و 
تعاونی های فرش دس��تباف اين استان اختصاص يافت.  
بهروز جعفری در گفتگو با ايرنا افزود: با انعقاد تفاهم نامه 
ملی با صندوق مه��ر امام رضا)ع(، تس��هيالت مذكوربه 
تعاونی ه��ا و اتحاديه ه��ای ف��رش دس��تباف پرداخت 
می شود. وی اظهار داش��ت: تا كنون پنج ميليارد ريال از 
اين اعتبار به مسئوالن اس��تانی ابالغ شده است. جعفری 
افزود: در راس��تای جذب اين اعتبار تاكنون 350 بافنده از 
اتحاديه ه��ا و تعاونی ه��ای اس��تان ب��رای دريافت اين 
تس��هيالت به صندوق مهر امام رضا معرفی شدند. وی با 
بيان اينكه فرش اس��تان از لحاظ كيفيت، نقش و زيبايی و 
قيمت در كش��ور شاخص است، گفت: مسئوالن دستگاه 
ها باي��د نگاه وي��ژه ای در بحث اختص��اص اعتبارات و 

تسهيالت به اين هنر صنعت داشته باشند.

رئيس سازمان مس��كن و شهرسازی چهارمحال و 
بختياری گفت: در س��ال جاری حدود 650 واحد 

بافت فرسوده تسهيالت ساخت دريافت كرده اند.  
 علی ابراهيمی درگفتگو با ايرنا افزود:برای اين واحد ها 
130 ميليارد ريال تس��هيالت اعطا شده است. وی اظهار 
داش��ت: با توجه به استقبال مناسب از اين طرح، در سفر 
اخير وزير مسكن ارائه تسهيالت به يک هزار واحد ديگر 
در 16 ش��هراين استان شامل ش��هركرد،كيان، هفشجان، 
 بروجن،بن،س��امان، لردگان،فارس��ان و جونق��ان افزوده 

شد.

دث
حوا

 زاینده رود 
با تالش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سميرم استان 
اصفهان طی بازرسی از يک دستگاه خودرو تعداد 411 دستگاه 
گوشی تلفن همراه قاچاق كشف و ضبط شد. مصطفی صادقيان 
رئيس مركز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار 
داشت: مأموران اين فرماندهی حين كنترل خودروهای عبوری 
در محور آباده به سميرم به يک دستگاه خودروی سواری زانتيا 
كه به مقصد اصفهان در حركت بود مش��كوک و آن را متوقف 
كردند. وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضايی از خودروی 
مذكور بازرس��ی كردند كه در اين بازرسی تعداد 411 دستگاه 
گوشی تلفن همراه خارجی قاچاق كشف و ضبط شد. اين مقام 
مس��ئول عنوان داشت: همچنين 396 عدد باطری گوشی تلفن 
همراه، 98 دس��تگاه بی سيم مادر و 193 دستگاه بی سيم دستی 
قاچاق را نيز از خودروی مذكور كشف و ضبط شد. رئيس مركز 
اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان ارزش ريالی اقالم كشف 

شده را بالغ بر يكصد ميليون ريال عنوان كرد. 

 زاینده رود 
در پی شناس��ايی يک كارگاه س��اخت 
تجهي��زات دريافت از ماه��واره كه طی 48 
س��اعت گذشته در نجف آباد استان اصفهان 
روی داد،  تع��داد 34 ه��زار قطع��ه از اي��ن 
تجهيزات كشف و ضبط شد. سرهنگ »محمد 
پرتوی« فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد 
با بيان اين مطلب اظهار داشت: در پی كسب 
خب��ری مبنی بر اينكه در يكی از كارگاه های 
توليدی اين شهرستان كه به طور غيرقانونی 
و غير اس��تاندارد قطعاتی از بدنه خودروی 
سواری پرايد توليد می شود، صاحب كارگاه 
به س��اخت قطعات و تجهيزات ماهواره نيز 
اقدام می كند موضوع در دستور كار مأموران 
اين فرماندهی ق��رار گرفت. وی افزود: پس 
از كسب اطمينان از درستی موضوع مأموران 

با هماهنگ��ی مقام قضايی طی يک عمليات 
غافلگيرانه وارد كارگاه ش��ده ك��ه دو زن و 
دو مرد را در حال س��اخت قطعات ماهواره 
مش��اهده می كنند. اين مقام مس��ئول عنوان 
داشت: در بازرس��ی به عمل آمده تعداد 34 
هزار قطعه تجهيزات ماه��واره به همراه 52 
گونی قطعات غيراس��تاندارد جلوبندی زير 
چراغ خودروی پرايد،  يک حقه وافور، مقدار 
25 گرم ش��يره ترياک، مقدار سه ترياک و 4 
قطعه قالب ساخت قطعات ماهواره كشف و 
ضبط شد. فرمانده انتظامی نجف آباد تصريح 
كرد: در اين ارتباط صاحب اصلی كارگاه به 
نام »حسن- ع« به همراه فرزندش »منصور- 
ع« دس��تگير شدند. سرهنگ پرتوی در پايان 
با بيان اينكه با هماهنگی مقام قضايی كارگاه 

مذكور پلمب شد.

 زاینده رود 
با اقدام به موقع و سريع مأموران پليس 
آگاهی اس��تان اصفهان چهار شرور مسلحی 
كه قصد ربودن فرزند يكی از تاجران ش��هر 
اصفهان را داشتند شناسايی و دستگير شدند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، سرهنگ 
حسين حسين زاده رئيس پليس آگاهی استان 
اصفهان گفت: در پی كس��ب خبری از مركز 
فوريت ه��ای پليس��ی 110 مبنی ب��ر انجام 
تحركات مشكوک عده ای در يكی از منازل 
مسكونی ش��هر اصفهان، موضوع به سرعت 
در دستور كار مأموران و كارآگاهان ويژه اين 
پليس قرار گرفت. وی افزود: سرانجام پس از 
انجام تحقيقات الزم مشخص شد چهار نفر 
از افراد سابقه دار، رفت و آمدهای مشكوكی 
به منزل مذكور دارن��د كه با هماهنگی مقام 
قضاي��ی طی ي��ک عملي��ات غافلگيرانه از 

محل بازرسی به عمل آمد. اين مقام مسئول 
 اظهار داش��ت: در اين عمليات چهار شرور 
سابقه دار كه به تازگی از زندان آزاد شده و پس 
از جمع شدن با هم نقشه ربودن فرزند يكی از 
تاجران شهر اصفهان را به قصد اخاذی از وی 
كشيده بودند شناسايی و دستگير شدند. وی 
در ادامه خاطرنشان كرد: مأموران در بازرسی 
از محل مذكور تعدادی سالح گرم و سرد كه 
متهمان قصد داشتند از آنها در نقشه آدم ربايی 
خود اس��تفاده كنند را كشف و ضبط كردند. 
وی سپس با بيان اينكه در نيروی انتظامی به 
اين موفقيت خنثی سازی جرايم و در سيستم 
قضايی كشور از اين ش��يوه پليس به عنوان 
پيش بينی قب��ل از وقوع جرم ياد می كنند از 
همكاری خ��وب و صميمانه مردم با نيروی 
انتظامی كه از طريق مركز فوريت های پليسی 

110 می يابد تقدير و تشكر كرد. 

کشف 411 دستگاه گوشی تلفن 
همراه قاچاق در سمیرم اصفهان

کشف 34 هزار قطعه تجهیزات ماهواره 
در نجف آباد اصفهان

با دستگیری 4 شرور مسلح؛ 

نقشه ربودن فرزند تاجر اصفهانی بر مال شد

خواستن، توانستن است، پس بخواهید و 
به دست آوريد 

عضو گروه پژوهش��ی رف��اه اجتماعی دانش��گاه علوم 
بهزيس��تی و توانبخشی با بيان اينكه در حدود نيمی از 
زنان معتاد شوهرانی معتاد دارند گفت: تحقيقات نشان 
می دهد صد در صد زنان معتاد توسط بستگان خود به 

اعتياد تشويق شده اند. 
س��عيد مدن��ی در گفتگو با مه��ر با بي��ان اينكه اگرچه 
ش��روع و ش��يوع اعتياد در مردان بيش��تر از زنان است 
ول��ی در برخی كش��ورها اين ش��كاف در حال كاهش 
اس��ت افزود: اعتياد در زنان و مردان، از جهت الگو نيز 
تفاوته��ای زيادی دارد به ط��ور نمونه احتمال مصرف 
م��واد در ميان زنان كمتر از مردان اس��ت.وی ادامه داد: 
از جه��ت خدمات و مداخالت پ��س از اعتياد نيز زنان 
سخت  تر به درمان پاسخ می دهند كه اين امر به مسائل 
فيزيولوژيكی مرتبط اس��ت به  همين  دليل هزينه درمان 
اعتياد زنان خيلی بيشتر از هزينه درمان مردان است. از 
س��وی ديگر مردانی كه اعتياد خود را ترک می كنند به 
شدت مورد حمايت همسران خود قرار می گيرند ولی 

در مورد زنان اين  گونه نيست. 
عضو گروه پژوهش��ی رف��اه اجتماعی دانش��گاه علوم 
بهزيس��تی و توانبخشی با اش��اره به تفاوتهای جنسيتی 
در عل��ت  ابتال ب��ه اعتياد گفت: ش��روع اعتياد در زنان 
به  دليل تأثيرپذيری از ارتباط با افراد دوس��ت و آش��نا 
اس��ت. مصرف مواد مخدر،  به ط��ور معمول از طريق 
يكی از نزديكان توصيه می شود ولی اين عامل در زنان 

جدی تر از مردان است.
وی با بيان اينكه در حدود نيمی از زنان معتاد شوهرانی 
معت��اد دارند گفت: به دليل  اينكه زنان بيش��تر از مردان 
در معرض خش��ونت قرار می گيرند بيش��تر به س��مت 
مواد گرايش پيدا می كنند. اختالل های روانی در زنان، 
حدود دو برابر مردان اس��ت. شيوع اختالل های روانی 

ني��ز در زنان ح��دود 24 درصد اس��ت و در مقابل 11 
تا 12 درصد مردان دچار اختالل های روانی هس��تند. 
 مدنی اظهار داش��ت: زنان در گذش��ته مص��رف كننده 
م��واد مخدر به وي��ژه ترياک بودند و ب��ه طور معمول 

ترياک را به عنوان دارو استفاده می كردند. 
در دبيرس��تان های تهران، دخترانی مشاهده شده اند كه 
س��يگار حش��يش دار مصرف می كنند و اين امر بيان گر 
اين اس��ت ك��ه الگويی ك��ه در آن، م��واد مخدر نقش 
درمانی داشت تغيير كرده است. وی ادامه داد: تا اواخر 
دوره پهلوی مسأله اعتياد زنان جدی نبود و سهم زنان 
از معت��ادان جامعه ناچيز بود گفت: در آن زمان، س��هم 
زن��ان در جرايم نيز پايين ب��وده و مهم ترين جرم آنها 
اعم��ال منافی عفت بود. بر اس��اس آمار، هرچه س��هم 
زنان از جرايم بيش��تر می شود، سهم آنها از مواد مخدر 

نيز افزايش می يابد. 
اين پژوهش��گر اجتماعی گفت: مطالعه ای در سال 79، 
تصوي��ری از وضعيت اعتياد در اي��ران ارائه داد كه در 

آن 6/6 درص��د زنان مصرف كننده مواد هس��تند. البته 
اي��ن آمار در تهران، 13/3 و در كرمان 12 درصد بود و 
بيشتر معتادان به جنبه دارويی مواد مخدر توجه داشتند. 
وی ب��ا بيان اينكه در س��ال های اخير با مطرح ش��دن 
مواد صنعتی، سهم زنان نيز در مصرف مواد بيشتر شده 
است اظهار داشت: بر اساس گزارش سازمان زندان ها 
در س��ال 83، 42 درص��د زنان زندانی معتاد هس��تند. 
مشكلی كه در مورد زنان زندانی وجود داشت اين بود 
كه مصرف به صورت تزريقی انجام می ش��د و آنها از 

سرنگهای مشترک استفاده می كردند. 
مدنی افزود: در شيراز، در سال 84 از يک نمونه آماری، 
آمار زنان معتاد 18 درصد بود. در س��ال 81 در تهران، 
6/6 درص��د س��هم زنان در اعتياد گزارش ش��د كه 41 
درص��د آنها متأهل بودن��د و 100 درصد هم توس��ط 
بستگان تشويق به كشيدن مواد شده بودند. همچنين بر 
اس��اس گزارش ستاد مواد مخدر بين چهار تا 6 درصد 
معتادان زن هستند كه 54 درصد آنها متأهلند اما به داليل 
مختلف اين سهم می تواند خيلی بيشتر از آمارهای ارائه 
شده باشد و علت اصلی اين است كه زنان تمايل ندارند 
اعالم كنند كه مصرف كننده مواد مخدر هس��تند. عضو 
گروه پژوهش��ی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزيستی 
و توانبخش��ی گفت: نتيجه مطالعه ای كه در مورد مراكز 
ارائه خدمات اعتياد در تهران انجام ش��د  نشان می دهد 
8/5 درصد مراجعه كنندگان زن بوده اند. دامنه سنی اين 
افراد بين 14 تا 64 س��ال و ميانگين س��نی30 سال بود. 
56 درصد از اين اف��راد متأهل، 30 درصد مجرد و 14 

درصد مطلقه  بوده اند.
از نظ��ر نوع مص��رف نيز مصرف  كنن��دگان ترياک 45 
درصد، هروئين 11 درصد و بقيه افراد، مصرف كنندگان 

مواد مخدر ديگر بودند.

نیمی از زنان معتاد شوهران معتاد دارند 

زمستان به سرزمين بختياری هم نيامد 

استان چهارمحال 
و بختیاری 
استانی مرتفع و 
دارای شیب های 
کوهستانی است 
و بارش به صورت 
برف بهترین بارش 
برای استفاده از 
منابع آب در این 
استان است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نصب بنر روزنامه زاينده رود در 
سه نقطه شهر کاشان

 زاینده رود 
روزنامه زاينده رود جوانترين روزنامه اس��تان است كه عالوه بر 

اصفهان در شهرهای مختلف استان خوانندگان بسياری دارد.
با آنكه اين روزنامه به تازگی يكسالگی خود را جشن گرفته اما مانند 
يک روزنامه با سابقه جای خود را در ميان خوانندگان پيدا كرده است 

كه البته نظر مسئوالن استان و مردم گويای اين مطلب می باشد.
با توجه به اينكه ارتباط مسئوالن با مردم از طريق رسانه نوشتاری استان 
از هدف های روزنامه زاينده رود اس��ت در اين مدت با تالش مديران 
داخلی روزنامه ارتباط تنگاتنگی با مس��ئوالن مختلف نظير شهرداران، 
مديران سازمان ها و ادارات اصفهان و شهرهای ديگر استان برقرار شده 

است كه شهر كاشان از آن جمله می باشد. 
به طوری كه در چند نسخه روزنامه در روزهای مختلف از فعاليت های 
فرهنگی انجام شده در اين شهر، خدمات شهرداری و برنامه های فعلی 
و يا مطالبی از جانب مس��ئوالن شهر كاشان به چاپ رسيده كه البته با 

استقبال خوانندگان همراه بوده است. 
گفتنی است: با توجه به درخواست مردم كاشان و همچنين مسئوالن 
شهر نسبت به آگاهی كامل از جوانترين روزنامه استان يعنی زاينده رود 
با همكاری شهرداری كاشان نسبت به نصب چند بنر در نقاط مختلف 

شهر كاشان تصميم گيری شد.
اي��ن بنرها كه حاوی عكس و ش��ماره تلفن ه��ای مختلف مربوط به 
روزنامه و... می باش��د در چند نقطه شهر كاشان يعنی ميدان معلم، سه 

راه خيابان علوی و چهار راه غزنوی نصب شده است.

جشن باسوادی در 8 شهرستان 
استان اصفهان برگزار می شود 

مدير كل نهضت س��واد آموزی اس��تان اصفهان،از برگزاری جش��ن 
 باس��وادی همزمان با دهه فجر امس��ال در هش��ت شهرس��تان استان 
خبر داد. اس��ماعيل خاشعی در مراس��م تجليل از آموزشياران نهضت 
سواد آموزی شهرستان آران و بيدگل اظهار داشت: امسال در شهرهای 
كاش��ان، آران بيدگل، برخوار و ميمه، خمينی شهر و نجف آباد جشن 
باسوادی برگزار خواهد شد. وی، همچنين به برگزاری جشن باسوادی 
در 8 شهرستان اين اس��تان در سال گذشته اشاره كرد و افزود: امسال 
تعداد ش��هرهای باس��واد استان اصفهان به 16 ش��هر رسيد. خاشعی، 
ميانگين نرخ باس��وادی در سطح اين اس��تان را 96/4 درصد ذكركرد 
وگفت: با برنامه ريزی های انجام ش��ده بايد نرخ باس��وادی اس��تان 

اصفهان تا پايان سال آتی به 97 درصد برسد. 
به گفته وی، تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد شاهد باسوادی كامل در 
گروه س��نی10 تا 49 سال باشيم. مديركل نهضت سواد آموزی استان 
اصفهان، با اشاره به اينكه درحال حاضر 95 درصد از جمعيت كشور 
از نعمت سواد بهره مند هستند، خاطرنشان كرد: با استاندارد های جهانی 
تنها 6 دهم درصد فاصله داريم و با برنامه  ريزی های انجام ش��ده در 
آينده ای نزديک ش��اهد ريشه  كن ش��دن بی سوادی در كشور خواهيم 

بود. 

شهردار کاشان: 
خدمت رسانی به مردم نیازمند ارتقا 

آموزش کارکنان است 
ش��هردار كاش��ان گفت: خدمت رسانی شايس��ته به مردم نيازمند ارتقا 
س��طح آموزشی كاركنان است.  س��عيد مدرس زاده در گفتگو با ايرنا، 
 اظهارداش��ت:  ارتق��ای دانش كاركن��ان ش��هرداری و افزايش مهارت 
آنان راهی مؤثر برای خدمت رس��انی بهتر به ش��هروندان اس��ت. وی، 
اف��زود:  برای ارتقای س��طح آگاهی و ش��ناخت كاركنان ش��هرداری با 
آخري��ن دس��تاوردهای اجراي��ی و كنت��رل در بخش ه��ای عمرانی و 
اجراييات س��عی در ارائه خدمات شايس��ته تری به ش��هروندان را در 
دس��تور كاری خود داريم. وی تأكيد ك��رد: از جمله راهكارهای مؤثر، 
انج��ام مطالع��ات در زمينه ه��ای مختلف و آموزش پرس��نل اس��ت.

آغاز مطالعات منبع دوم تأمین آب 
شهرستان فريدونشهر

 زاینده رود 
در راس��تای خط مش��ی پدافند غيرعامل، مطالعات ميدانی منبع 
دوم تأمين آب ش��رب شهرس��تان فريدونشهر برای ش��رايط بحرانی و 
اضطراری، آغاز شد.به همين منظور كارشناسان آبفای استان اصفهان در 
اين شهرستان حضور يافته و هزينه های مختلف تأمين آب را از محل 
بند انحرافی چش��مه لنگان و باشورد مورد مطالعه قرار دادند كه فراهم 
آوردن اطالعات كيفی و كمی آب و طراحی سامانه تصفيه آب در نقاط 

پيشنهادی از الزام های انجام اين كار است.

شهردار شهرکرد خبر داد:
يک طرفه شدن سه خیابان 

 زاینده رود 
ش��هردار شهركرد از يک طرفه شدن مس��ير خيابان های فردوسی، 

وليعصر و مولوی اين شهر از اوايل هفته آينده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری ش��هركرد، اردشير نوريان هدف از 
اجرای اين طرح را ساماندهی تردد خودروها در بافت مركزی، كاهش بار 

ترافيكی و بهبود در عبور و مرور شهری عنوان كرد.
وی مس��ير حركت جديد خودروها در اين خيابان ها را اين چنين اعالم 

كرد:
خيابان فردوسی: از محدوده شمال به جنوب )چهار راه اداره برق تا چهار 

راه دروازه فارسان(
خيابان ولی عصر: از مس��ير جنوب به شمال )چهار راه خواجه نصير تا 

بلوار شريعتی(
خيابان مولوی: از سمت شرق به غرب )بلوار حافظ تا ميدان دانش(

شهردار ش��هركرد همچنين به مس��ير حركت اتوبوس ها و تاكسی های 
ش��هری اش��اره كرد و گفت: به منظور تسهيل در رفت و آمد شهروندان 
ب��ا نص��ب عالمت ه��ای وي��ژه در خيابان ه��ای فردوس��ی، وليعصر و 
 س��عدی خط��وط اتوب��وس و تاكس��ی به ش��كل قب��ل ادام��ه خواهد 

داشت.

کانال پمپاژ آب کشاورزی روستای 
انجو احداث می شود

سرپرست فرمانداری لردگان گفت: كانال پمپاژ روستای انجو از توابع اين 
شهرستان با تخصيص 300 ميليون ريال از محل اعتبارات خشكسالی به 

زودی احداث می شود. 
يداله خالدی در گفتگو با فارس تقويت برق پمپاژ آب كشاورزی روستای 
سرقلعه و بررسی مشكالت پمپاژ روستای انجو را از طرح های در دست 
اقدام برشمرد و اظهار داشت: برهمين اساس افزون بر 100 ميليون ريال از 
محل اجرای ساير پروژه های عمرانی اين شهرستان به منظور استارت پمپاژ 
آب روستای كشاورزی روستای سرقلعه و 300 ميليون ريال نيز از محل 
اعتبارات خشكسالی در صورت تخصيص به منظور احداث كانال پمپاژ 

روستای انجو در نظر گرفته شده است. 
 خال��دی تصري��ح ك��رد: اي��ن ط��رح در جلس��ه اس��تانی اس��تاندار
 چهارمحال و بختياری به شهرس��تان لردگان به تصويب رسيده و برای 
اجرا به دستگاه های مربوطه ابالغ شده است. سرپرست فرمانداری لردگان 
همچنين رفع مشكالت مربوط به توسعه شبكه برق روستاهای مسن و بوگر 
را نيز مورد تأكيد قرار داد و گفت: به منظور توسعه شبكه برق تا محل پمپاژ 
اين روستا هماهنگی های الزم با ادارات امور عشاير و شركت آب منطقه ای 
 و شركت توزيع نيروی برق انجام شده است كه به زودی اجرايی خواهد 

شد. 
وی تسريع در پروژه برق رسانی به مركز بهداشتی درمانی، دبستان شهدا و 
پايگاه اورژانس جاده ای منج را از ديگر برنامه های در دست اقدام برشمرد 
و گفت: با توجه به اينكه دبستان شهدا مركز بهداشت و پايگاه اورژانس 
جاده ای منج در حريم شبكه برق احداث شده، برهمين اساس جابه جايی 

شبكه برق در دستور كار قرار گرفته است. 

25 دی ماه جاری؛ 
شهرکرد جوالنگاه رقابت 30 
قصه گوی برتر منطقه ای است

معاون سياسی امنيتی استاندار چهارمحال و بختياری گفت: جشنواره 
منطقه ای قصه گويی  25 دی ماه جاری در شهركرد برگزار می شود. به 
گزارش فارس، مراد كاظمی در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره 
منطقه ای قصه گويی در اين اس��تان با اشاره به ظرفيت باالی موجود 
در چهارمحال و بختياری اظهار داشت: با برگزاری اين جشنواره ها 
می توان در شناس��ايی و حمايت از استعدادها و ظرفيت های هنری 

اين استان گام مهمی برداشت.
وی از حضور و رقابت بيش از 30 قصه گو در اين جش��نواره خبر 
داد و گف��ت: از بين رقابت كنندگان پنج نفر به مرحله كش��وری راه 
پيدا می كنند. كاظمی افزود: رقابت كنندگان در جش��نواره منطقه ای 
قصه گويی در اين اس��تان از اس��تان های كهگيلوي��ه و بوير احمد، 
خوزس��تان، چهارمح��ال و بختي��اری، فارس، بوش��هر و هرمزگان 

حضور دارند. 
وی ادام��ه داد: اين جش��نواره ب��ا همكاری اس��تانداری، آموزش و 
پرورش،  تربيت بدنی، تبليغات اس��المی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
ميراث فرهنگی، گردش��گری و صنايع دستی، جمعيت هالل احمر 
و شهرداری شهركرد برگزار می شود. معاون سياسی امنيتی استاندار 
چهارمح��ال و بختياری خاطرنش��ان كرد: اين جش��نواره در كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان اين اس��تان برگزار می شود. وی 
وضعيت جغرافيايی و طبيعی اين استان برای برگزاری جشنواره های 
منطقه ای، ملی و بين المللی را بسيار مناسب دانست و گفت: ميزبانی 
برگ��زاری اين دوره از رقابت ها نش��ان از توانايی باالی اس��تان در 

تمامی زمينه ها دارد.

اخبار شهرکردروی میز

 زاینده رود 
ايجاد كارگروه مروجين اصالح الگوی مصرف 
از سوی رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان به مدي��ر روابط عمومی 
اين شركت ابالغ شد.در راستای طرح هدفمندسازی 
يارانه ها و باتوجه به تأكيدات مسئوالن محترم كشور 
از جمل��ه وزير نيرو و مديرعامل ش��ركت مهندس��ی 
آبفای كش��ور درخصوص اينكه اقدام های اصالحی 
و فرهنگ س��ازی بهينه مصرف بايد از خودش��ركتها 
آغ��از ش��ود؛ مهندس امين��ی رئيس هي��ات مديره و 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
صدور ابالغی حميدرضا بهرامی مدير روابط عمومی 
و آموزش همگانی ش��ركت را مسئول ايجاد كارگروه 

مروجين اصالح الگوی مصرف معرفی كرد.
در اي��ن اب��الغ كه ب��ا امض��ا رئيس هي��أت مديره و 
مديرعامل ش��ركت آبفای اس��تان اصفه��ان به مدير 

رواب��ط عموم��ی و آم��وزش همگانی اين ش��ركت 
ابالغ شده اس��ت آمده: به منظور ايجاد بستر مناسب 
جه��ت اجرائی ش��دن قانون هدفمندش��دن يارانه ها 

در س��طح ش��ركت ضروريس��ت نس��بت ب��ه ايجاد 
 كارگ��روه مروجي��ن اص��الح الگوی مص��رف اقدام 
نمائيد. مديرعامل آبفای استان اصفهان در پی صدور 
اين ابالغ و در توصيه های خود بر فرهنگ س��ازی و 
اص��الح الگوی مص��رف در زمينه های آب و برق و 
گاز و كليه حامل ه��ای انرژی تأكيد كرد و گفت: ما 
نمی توانيم به مردم درخصوص صحيح مصرف كردن 

توصيه كنيم اما خودمان را اصالح نكنيم.
وی ب��ا تأكي��د بر ايج��اد كارگ��روه مروجين اصالح 
الگوی مصرف در اس��رع وقت؛ خواس��تار الگوشدن 
ش��ركت آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان در زمينه 
كاه��ش هزينه های مصرفی و اصالح الگوی مصرف 
ش��د و گفت: امروز با اجرای اي��ن قانون تكليف ما 
دوبراب��ر اس��ت و هيچگون��ه ع��ذری درخص��وص 
 اس��راف و ات��الف ان��رژی در ش��ركت پذيرفتن��ی

نيست.

  رئيس كميس��يون اصل 44 قانون اساس��ي با انتقاد 
از برخي نابس��اماني ها در تصميم گيري براي اجراي 
طرح هاي مختلف گف��ت: از داليل مهم تأخير طرح 
شهيد خرازي فوالد مباركه، تعدد مراكز تصميم گيري 

است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، حميدرضا فوالدگ��ر در جمع 
مس��ئوالن فوالد مباركه، در مورد موانعي كه س��بب 
تأخير در راه اندازي برخي از طرح ها مي ش��ود، اظهار 
داش��ت: براي نمونه يكي از داليل عقب افتادن طرح 
شهيد خرازي فوالد مباركه، تعدد مراكز تصميم گيري 

در اين زمينه است. وي ادامه داد: برخي مانع تراشي ها 
 س��بب ع��دم ارائه نظ��ر ثاب��ت در اين زمينه ش��ده 

است. 
 رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه 
تأكيد داريم كه بر اس��اس واقعيت ها حركت كنيم و 
تصمي��م بگيريم، گفت: همچنين ارائه گزارش��ات و 
ديدگاه ه��ا نيز بايد منطبق ب��ا واقعيات و توانمندي ها 
باش��د. وي تصريح كرد: در سال گذشته طي سفري 
كه به فوالد مباركه داشتيم، مسئوالن اين مجتمع قول 
افزاي��ش توليد 5 ميليون تن در همان س��ال را دادند 

ك��ه در حال حاضر مديرعامل جدي��د افزايش توليد 
را در ش��هريور س��ال آينده عنوان مي كند. فوالدگر با 
قدرداني از گفته ها و گزارش هاي مديرعامل شركت 
فوالد مباركه اظهار داشت: ارائه تصميمات بر اساس 
نتيج��ه كارشناس��ي و واقعيات از بروز مش��كالت و 
وعده  هاي محقق نش��ده جلوگيري مي كند. وي ادامه 
داد: البت��ه در كنار توجه به س��رمايه گذاران خارجي 
باي��د س��رمايه گذاران داخل��ي را نيز مه��م بدانيم و 
 زمينه ها را براي حضور سرمايه گذاران داخلي فراهم

 كنيم.

فرمانده قرارگاه پدافند مركزي اصفهان گفت: مهماتي 
كه براي توپ هاي ضد هوايي و برخي س��امانه هاي 
موش��كي در تمرينات مورد اس��تفاده ق��رار مي دهيم 

ساخت صنايع دفاعي كشورمان است. 
سرهنگ س��تاد فرزاد اس��ماعيلي در گفتگو با ايرنا با 
اش��اره به اجراي موفقيت آميز تمرينات دوره اي اين 
قرارگاه افزود: هر آمادگي مس��تلزم آموزش قبلي مي 
باش��د كه به اين مه��م در پدافند هوايي از نخس��يتن 
روزها تاكنون اهميت زيادي داده شده تا نيروها بتوانند 
ماموريت خود را به خوبي به اجرا برس��انند. وي بيان 
ك��رد: در اين تمرين چهار مأموريت اساس��ي پدافند 

هوايي ش��امل كش��ف، شناس��ايي، رهگيري و انهدام 
هدف ها تمرين شد. س��رهنگ اسماعيلي اضافه كرد: 
طي اين تمرينات هدفي )هواپيماي بدون سرنش��ين( 
به پرواز درآمد و توسط سامانه هاي راداري و چشمي 
مستقر در منطقه كشف، رهگيري و توسط سالح هاي 

پدافندي مستقر در منطقه منهدم شد. 
وي گفت: در اين تمرين س��امانه هاي ارتفاع پس��ت 
پدافند هوايي ش��امل انواع توپ ه��اي ضد هوايي و 
موش��ک هاي دوش پرتاب اس��ترال و ميثاق دو مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. فرمانده قرارگاه پدافند مركزي 
اصفه��ان همتا س��ازي نيروه��اي جوان ب��ا نيروهاي 

ب��ا تجرب��ه تر و پيشكس��وت را از ديگ��ر هدف هاي 
برگ��زاري اي��ن تمري��ن تاكتيكي برش��مرد و گفت: 
نيروهاي جوان نيز با حضور در كنار پرسنل قديمي به 
تجربيات خويش افزودند. سرهنگ اسماعيلي حضور 
فراگي��ر نيروهاي وظيفه در كنار پاي��وران را از ديگر 
ويژگي هاي اين تمرينات دانس��ت و افزود: نيروهاي 
وظيف��ه و كادر دوش به دوش هم از كليه س��امانه ها 
و بس��ترهاي ايجاد شده از س��وي پدافند هوايي براي 
مقابله با تهديدات دش��من فرضي اس��تفاده كردند و 
 چه��ار مأموريت اساس��ي پدافند هواي��ي را به انجام 

رساندند. 

شهرستان

کارگروه مروجين اصالح الگوي مصرف
در آبفاي استان اصفهان تشكيل شد

مهم ترين مشکل شهرداری شهرضا 
عدم وجود درآمد پايدار است

ترموتک 2011 میزبان 110 شرکت داخلي 
و خارجي است

 زاینده رود 
نب��ود درآمده��ای پايدار عمده ترين و مهم ترين مش��كل ش��هرداری 
شهرضا  می باشد. مهندس سعيدرضا بهرامی شهردار شهرضا طی گفتگويی 
اعالم داش��ت و افزود: در طول سه سال گذش��ته به داليل اقتصادی شاهد 
ركود در زمينه ساخت وساز در اين شهرستان بوديم و از آنجايی كه بخش 
عظيمی از منابع درآمدی ش��هرداری شهرضا از اين حوزه تأمين می شود با 

مشكالتی مواجه شديم. 
وی ادامه داد: با وجود اينكه از حوزه صنعتی درآمد چندانی عايد شهرداری 
اين شهرس��تان نمی ش��ود اما بودجه شهرداری ش��هرضا در طول سه سال 
اخير از ح��دود 50 ميليارد ريال به بيش از 120 ميليارد ريال افزايش يافته 
اس��ت كه در صورت رفع ركود فعل��ی می توان اين رقم را تا 200 ميليارد 

ريال افزايش داد. 
ش��هردار شهرضا با اشاره به مراحل اجرايی پايانه مسافربری شرق شهرضا 
افزود: با وجود اينكه قرار بود از اعتبارات اس��تانی بودجه ای به اين طرح 
اختص��اص يابد اما اين موضوع عملی نش��د و ش��هرداری برای اتمام اين 
طرح  ناچار به اختصاص بودجه از س��رفصل های ش��هرداری ش��د.  وی 
در ادامه با اش��اره به عدم تكميل س��الن مديريت بحران ش��هرضا به علت 
اختصاص نيافتن بودجه كافی از س��وی ستاد حوادث استان اصفهان افزود: 
اميدواريم اين طرح كه به عنوان يک نياز حياتی برای شهروندان شهرضايی 
مطرح اس��ت با حمايت مس��ئوالن شهرستان و اس��تان در آينده نزديک به 

اتمام برسد. 

 زاینده رود 
نهمي��ن نمايش��گاه بين المللی تجهيزات و تأسيس��ات سرمايش��ی و 
گرمايش��ی )TERMOTEC2011( از 16 لغايت 20 دی ماه در اصفهان 
داير اس��ت. به گزارش واحد رس��انه ش��ركت نمايش��گاه های بين المللی 
اس��تان اصفهان اين نمايش��گاه در محل نمايش��گاه های بين المللی استان 
واقع در پل شهرس��تان در فضايی بالغ بر 9500 مترمربع برپا می شود و در 
اين دوره ميزبان 110 ش��ركت فعال اس��تان و كشور در اين عرصه خواهد 
 بود. اس��تان های اصفهان، تهران، يزد، خراس��ان رضوی، خراسان شمالی، 
خراس��ان جنوبی، مركزی، سمنان، لرس��تان، آذربايجان شرقی و آذربايجان 
غربی، البرز و فارس و نمايندگان كش��ورهای ايتاليا، آلمان، انگليس، ژاپن، 
تايوان، تايلند، چين، تركيه، اس��پانيا و دانمارک از مش��اركت كنندگان اين 
نمايش��گاه هس��تند. محص��والت و توليداتی چ��ون انواع و اقس��ام لوله و 
اتصاالت، پكيج ها، رادياتور، ش��يرآالت گازی، ش��يرآالت بهداشتی، ديگ 
بخار، لوازم بهداشتی و گرمايشی، چيلرهای جذبی، تجهيزات تهويه مطبوع، 
فيلترهای صنعتی و فيلترهای خودرو، ش��وفاژهای ديواری، دس��تگاه های 
تصفيه آب، دس��تگاه های محافظ و كاهنده مصرف برق، دستگاه های آب 
ش��يرين كن، تصفيه پساب و گندزدا، انواع اتصاالت و جوش های ليزری، 
س��ردخانه های ثابت و متحرک، گرماتاب، ديگ ه��ای مخصوص روغن 
داغ، لوله های فاضالبی چنداليه، pvc وupvc   و نش��ريات و مطبوعات 
تخصص��ی در اين نمايش��گاه عرضه خواهد ش��د. س��اعات بازديد از اين 

نمايشگاه 15 الی 21 است.

 زاینده رود 
س��تاد هماهنگی و برنامه ريزی اي��ام ا... دهه مبارک فجر 
شهرستان نايين با حضور اعضا در محل فرمانداری نايين 
تشكيل گرديد. سيد مجتبی ايزدی فرماندار نايين در اين 
ارتباط افزود: در آس��تان س��ی و دومين سالگرد پيروزی 
شكوهمند انقالب اسالمی قرار داريم. وی در ادامه بيانات 
خود بر ضرورت حفظ انقالب و انتقال اين ميراث گرانبها 
به نسل های بعدی انقالب تأكيد نموده و افزود: حضرت 
امام خمينی )ره( با پايه گذاری و پيروزی انقالب اسالمی 
ايران اقدام های بزرگی به انجام رسانيدند. در دهه مبارک 
فجر امسال به پيش بينی تعداد 18 كميته تخصصی ستاد 

برنامه ريزی شهرستان گرديده: كميته ارتباطات و اطالع 
رس��انی، با مسئوليت دفتر خبری شهرستان نايين، كميته 
اصناف با مسئوليت اداره بازرگانی شهرستان و همكاری 
مجامع ام��ور صنفی تولي��دی و توزيع��ی، اداره تعاون،  
نماين��دگان اتحاديه های صنفی و بس��يج اصناف، كميته 
ايثارگران با مسئوليت بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان، 
كميته بانوان با مسئوليت كميسيون امور بانوان فرمانداری 
شهرس��تان، كميته بسيج با مس��ئوليت فرماندهی ناحيه 
مقاومت بسيج سپاه پاسدارن انقالب اسالمي و عضويت 
و همكاری بسيج ادارات و اصناف، بسيج كارگری، بسيج 
دانش آموز، بس��يج دانشجويی، بس��يج خواهران، بسيج 

طالب علوم دينی، كميته پش��تيبانی و افتتاح پروژه های 
عمرانی با مس��ئوليت فرمانداری شهرستان و عضويت و 
همكاری كليه دستگاه های اجرايی شهرستان، كميته تربيت 
بدنی و ورزش، با مسئوليت اداره تربيت بدنی، كميته تعاون 
و تشكل های مردمی، كميته دانشجويان و جوانان، كميته 
روستايی، كميته فرهنگيان و دانش آموزان، كميته فرهنگی 
و هنری، كميته قرآن و نهج البالغه مساجد و حسينيه ها و 
هيأت مذهبی و كانون های اسالمی، كميته كارگری، كميته 
كودک و نوجوان، كميته مراسم و تبليغات و كميته نظارت 
و ارزيابی از جمله كميته های فعال در دهه فجر امس��ال 

شهرستان نايين است.

برنامه ريزي 18 کمیته تخصصي ستاد در دهه فجر

عضو كميسيون تلفيق مجلس شورای اسالمی گفت: 
اين كميسيون پس از بررسی اليحه برگشتی شورای 
نگهب��ان در مورد افزايش ظرفيت مازاد دانش��گاه ها، 
ضوابط��ی غير از ت��وان علم��ی داوطلب��ان را معيار 
ورود به دانش��گاه ها ندانس��ت. محمد كريم شهرزاد 
در گفتگ��و ب��ا ايرنا اف��زود:   بر اين اس��اس،  افزايش 
ظرفيت دانشگاه ها خاصه در مقاطع كارشناسی ارشد 
و باالتر با رعايت ضوابط س��ازمان س��نجش و توان 
علمی داوطلب��ان خواهد بود و صرف داش��تن توان 

مالی داوطلبان مالک ورود و تحصيل در دانش��گاه ها 
نيست. وی ادامه داد:  در صورتی كه توان مالی مالک 
قرار می گرفت، در آينده افراد مس��تعد از رشته های 
 كليدی خاصه در دانشگاه های معتبر و معروف محروم

 می شدند. 
ش��هرزاد افزود: مصوبه قبلی مجلس بر اس��اس توان 
مالی برای ظرفيت مازاد دانش��گاه ها  پيشنهاد شده بود 
كه ش��ورای نگهبان پس از ايراد ب��ه اين مصوبه، آن 
را ب��رای اصالح به مجل��س بازگرداند. وی همچنين 

در خصوص مصوبه مربوط به تركيب مجمع عمومی 
بانک مركزی كه ازسوی ش��ورای نگهبان مورد ايراد 
ق��رار گرفته اس��ت، گفت:  به احتمال زي��اد از امروز 
اين مصوبه در صحن علنی مجلس به ش��ور گذاشته 
 می شود. شهرزاد افزود: كميسيون تلفيق پس از اصالح، 
 داش��تن نماين��ده ای از س��وی ق��وای مختل��ف در
مجمع را به تصويب رساند، اما معتقديم اين تصميم 
كميس��يون باز هم با اش��كاالتی همراه است چرا كه 
مصوبه با برخی از اصول قانون اساسی مغايرت دارد. 

نماینده مجلس:
کمیسیون تلفیق، داشتن امکانات مالي را معیار ورود به دانشگاه ندانست 

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسي:
تعدد مراکز تصمیم گیري دلیل تاخیر طرح شهید خرازي فوالد مبارکه

فرمانده قرارگاه پدافند اصفهان 
مهمات مورد استفاده در تمرينات ما ساخت صنايع دفاعي داخلي است 

آموزش همگانی احیای قلبی ريوی در 
مدارس استان اصفهان

 زاینده رود 
به گزارش روابط عمومی مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی 
اس��تان اصفهان، دكتر مهرزاد آرتنگ معاون فن��ی اين مركز، آموزش همگانی 
احيا در مدارس استان را ويژه سه گروه هدف شامل دانش آموزان، آموزگاران 
 و والدي��ن عنوان ك��رد و افزود: ض��رورت و لزوم اج��رای آموزش همگانی 
 احي��ا ب��رای د ان��ش آم��وزان، هماهنگ��ی جه��ت اس��تفاده از حماي��ت 
در  اجراي��ی  كميته ه��ای  تش��كيل  پ��رورش،  و  آم��وزش  كل   مدي��ران 
 زمين��ه آموزش همگانی و بررس��ی راهكاره��ای اجرايی ب��رای هر چه بهتر
  ط��رح به��ا در آم��وزش و پ��رورش از مباحث مط��رح در اين جلس��ه بوده

است. 
 وی در اد ام��ه ب��ا بي��ان اينك��ه در اس��تان اصفه��ان، بال��غ ب��ر 800 ه��زار 
 دان��ش آم��وز و آم��وزگار داري��م تصريح كرد جمعي��ت دانش آم��وزان اين 
 اس��تان بال��غ بر 750 ه��زار نف��ر می باش��د بنابراي��ن چنانچه اين قش��ر از 
 جامع��ه دوره آم��وزش احي��ای قلبی ريوی را پش��ت س��ر بگذارند هر يک 
جامع��ه در  ام��ر  اي��ن  ب��رای  خوب��ی  مبلغ��ان  می توانن��د  آن��ان   از 

 باشند.
 آرتن��گ برگ��زاری اين جلس��ه را به پيش��نهاد مرك��ز مديريت ح��وادث و 
فوريت های پزش��كی اس��تان اصفهان عن��وان كرد و اظهار داش��ت: هدف از 
برگزاری اين جلس��ه ارتقای س��طح دانش و عملكرد عم��وم مردم جامعه در 
 انج��ام اقدام ه��ای اوليه در صحن��ه حادثه تا قبل از رس��يدن نيروهای امدادی

 می باشد. 

پرداخت بیش از 12 میلیارد ريال 
مستمری به مددجويان آران و بیدگل

 رئي��س كميت��ه ام��داد ام��ام خمين��ی )ره( شهرس��تان آران و بي��دگل 
ابت��دای س��ال ج��اری  از   گف��ت: 12 ميلي��ارد و 279 ميلي��ون ري��ال 
 مس��تمری ب��ه مدجوي��ان و نيازمن��دان اي��ن شهرس��تان پرداخت ش��ده 

است. 
حسن توكلی در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: اين كمک ها بابت هزينه های 
دارو و درم��ان، هزينه ه��ای عمرانی، فرهنگی، اجاره و وديعه مس��كن و 
 خري��د جهيزي��ه به مددجويان تحت پوش��ش اين س��ازمان هزينه ش��ده

است. 
 وی، تع��داد اف��راد تح��ت حمايت كميت��ه امداد ام��ام خمين��ی )ره( اين 
امس��ال  اف��زود:  نفرذك��ر ك��رد و   شهرس��تان را چه��ار ه��زار و 521 
ش��ش ميليون و 758 ميليون ريال به اين افراد مس��تمری پرداخت ش��ده 

است. 
رئيس كميته امداد امام خمينی )ره( آران بيدگل خاطر نش��ان كرد: خيرين 
و مردم اين شهرستان نيز در سال جاری چهار ميليارد و 711 ميليون ريال 

به نيازمندان كمک كردند.
به گفته وی، اين كمک های مردمی ش��امل صدقات، زكات، كفاره، اكرام 

ايتام، سهم امام و سادات بوده است.
توكلی، ب��ه پرداخت هفت ميليارد ريال وام به مددجويان اين شهرس��تان 
اش��اره ك��رد واظه��ار داش��ت: اين مي��زان تس��هيالت در قال��ب وامهای 
 خ��ود اش��تغالی، خودكفايی و كارگش��ايی ب��ه 486 مدد جو اهدا ش��ده 

است. 
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سالمت

احضار
9/212 چون آقاي اس��الم الدين محموديان فرزند خان محمد ش��كايتي عليه آقاي بشير الر 
خبي��ر )الرخاوي( فرزند محمد رفيع مبني بر ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالسه 890929 ک 104 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 89/12/16 ساعت 
11 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و 
نش��ر می ش��ود 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/ 12056                                   دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/271 چون آقاي ابراهيم طالبي شكايتي عليه آقاي موسي شهابي مبني بر خيانت در امانت 
و فروش مال متعلق به شاكي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890643 اين دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگي براي روز 89/12/14 س��اعت 9 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 ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12457                            مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/308 چون خانم مهش��يد سلحش��ور فرزند اكبر ش��كايتي عليه آقاي علي بادس��ار فرزند 
مرتض��ي مبني بر ت��رک نفقه مطرح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 891110 ک 115 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز ش��نبه 1389/12/14 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده 
نظ��ر به اينك��ه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب م��اده 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 مته��م مذك��ور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ خواهد

 نمود.
م الف/ 12660                            مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/310 چون خانم س��ميه جليلي فرزند قربانعلي ش��كايتي عليه آقاي اميرشاهبندري فرزند 
يحيي مجهول المكان مبني بر ترک منزل و ترک انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
890804 ک 111-985/2 اي��ن دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 89/12/16 س��اعت 
8/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون 
آئين دادرس��ي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود 
 و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد

 نمود.
م الف/ 12658                                   دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
9/345 شماره درخواست: 8910460350600037، شماره پرونده: 8909980350600481، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890491، خواهان عبداله كريمي دادخواس��تي ب��ه طرفيت خوانده 
حميد ش��هبازي دس��تجردي فعال مجهول المكان به خواسته تأمين خواس��ته و مطالبه وجه 
چک تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه ششم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به كالس��ه 
پرونده 8909980350600481 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/12/14 و س��اعت 
10:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجوي��ز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انق��الب اصفهان در امور مدني 
و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهي و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر

 گردد.
م الف/ 12939                                 دفتر شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

افزايش سرمايه
10/218 آگهي افزايش س��رمايه شركت ش��يمي تفلون دنا ثبت شده به شماره 250 اردستان 
و شناس��ه ملي 1026006009، به اس��تناد صورت جلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 
89/9/15 ش��ركت شيمي تفلون دنا )س��هامي خاص( سرمايه شركت از مبلغ ششصد ميليون 

ريال به سه ميليارد و ششصد ميليون افزايش يافته و ماده 5 اساسنامه اصالح گرديد.
م الف/ 310                                     فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تأسيس
10/221 ش��ماره: 13517 آگهي تأسيس شركت آراد كوير اردستان )سهامي خاص(. خالصه 
اساس��نامه و اظهارنامه ش��ركت آراد كوير اردستان )س��هامي خاص( كه در تاريخ 89/9/23 
تحت ش��ماره 775 با شناسنامه ملي 10980033221 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
89/9/23 از لحاظ امضا ثبت تكميل گرديده اس��ت و براي اطالع عموم در روزنامه رس��مي 
كش��ور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: انجام كليه 
فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات خريد و فروش توليد و تهيه كليه كاالهاي 
مجاز بازرگاني- اخذ تس��هيالت از بانكهاي دولتي وخصوص��ي صرفا جهت تحقق اهداف 
ش��ركت. انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور، ش��ركت در مناقصات 
و مزايدات خصوصي و دولتي، مش��اركت و س��رمايه گذاري در ش��ركت هاي خصوصي و 
دولت��ي، اخذ و اعطاء نمايندگي از ش��ركت هاي دولتي و خصوص��ي، انجام امور خدماتي از 
قبيل طراحي، نظارت، اجرا در زمينه امور س��اختماني راه س��ازي و طراحي و اجراي فضاي 
س��بز و خدمات مربوط به درخت كاري و طرح هاي فضاي س��بز، جدول بندي، آذين بندي 
ميادين و خيابان ها و خدمات تأسيسات و هر گونه اموري كه مرتبط با شركت مي باشد. 2- 
مركز اصلي شركت: اردستان ميدان نماز پاساژ داريوش كدپستي 8381865849، 3- سرمايه 
شركت: يک ميليون ريال منقسم به صد سهم با نام هر يک به ارزش ده هزار ريال كه سي و 
پنج درصد آن نقداً پرداخت و مابقي آن در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 4- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 5- اولين مديران و صاحبان امضاء: آقاي رضا دهقانان زاده 
به سمت رئيس هيئت مديره، عفت امامي بسمت مديرعامل و خانم الهام امامي بسمت نائب 
رئيس هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
با امضا مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر خواه��د بود. 6- اختيارات مديرعامل: خانم عفت 
امامي مديرعامل شركت مجري مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 7- بازرسان شركت: آقاي 
حسين فدوي اردستان بسمت بازرس اصلي و خانم زهرا عسكري بسمت بازرس علي البدل 
شركت براي مدت يک سال انتخاب شدند. 8- روزنامه زاينده رود جهت درج در آگهي هاي 

شركت انتخاب گرديد.
م الف/ 312                         فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

اخطاريه
10/225 اخطاريه ماده 87 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می. بدينوسيله به ورثه مرحومه 
خديجه قاسمي مورث مرحوم غالمرضا قاسمي كه عبارتنداز: 1- خانم بتول عذرا قاسمی 2- 
آقاي عبدالحسين قاسمي ساكنين: شهرضا – كوي سادات – منزل شخصي ، مديونين پرونده 
اجرائي كالسه 11/2065 ق 85 اجرای ثبت شهرضا و پرونده اجرائي كالسه 3954/108413  
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان كه برابر گزارش مامور ابالغ نيروي انتظامي مربوطه امكان 
ابالغ واقعي به شما ميسر نگرديده ابالغ مي گردد كه برابر پرونده هاي اجرائي فوق الذكر له 
خانم افسر اعتماديان و عليه مورث شماتمامت يكدانگ مشاع پالک 40 و 46 فرعی مجزي 
ش��ده  از 2245 واقع در بخش چهار ثبتي اصفهان ملكی موروثي ش��ما در قبال طلب خانم 
افس��ر اعتماديان و 5 درصد اجرائي بازداشت گرديده است لذا برابر ماده 87آئين نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب به شما اخطار مي شود تا از هرگونه نقل و انتقال و يا 
معامله در خصوص پالک مزبور خودداري نمائيد واال برابر مقررات مسئول خواهيد بود اين 

آگهي فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد. 
ميرمحمدی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ اجرائيه
10/227 آگهي ابالغ اجرائيه كالس��ه: 112090-4100 بدينوس��يله به آقايان 1- س��يد مهدي 
حس��يني فرزند سيد فخرالدين به شماره شناس��نامه 180، 2- سعيد محمدي فرزند فريدون 
به ش��ماره شناس��نامه 173، 3- حسين قاسمي س��ياني فرزند فضل اله به شماره شناسنامه 3، 
4- رضا خدابخش فرزند س��لطان مراد به ش��ماره شناس��نامه 215، بدهكاران پرونده كالسه 
112090-4100 ك��ه برابر گزارش واحد ابالغ ش��ناخته نگرديده اي��د ابالغ مي گردد كه برابر 
قرارداد 3036-85/11/2 بين ش��ما و مديريت بانک س��په منطقه اصفهان )ش��عبه هوانيروز( 
مبل��غ 55/663/988 ري��ال اصل و مبلغ 21/772/774 ريال خس��ارت تأخي��ر تأديه تا تاريخ 
89/4/31 بانضمام مبلغ 31/262 ريال ذمه روزانه بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت 

وجه بس��تانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به 
كالسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي 
بش��ما ابالغ مي گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر مي گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات 

اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
13601                                      اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ رأي
10/229 ش��ماره دادنامه: 8909970354701137، ش��ماره پرونده: 8909980362000766، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890715، ش��اكي: آقاي حامد محمودي به نشاني خ امام خميني ک 
ش جعفريان فرعي گلها، متهم: آقاي علي حصه اي مجهول المكان،  اتهام: ايراد جرح عمدي 
با چاقو، گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل 

مبادرت بصدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آق��اي علي حصه اي ف��راري و مجهول المكان داير ب��ر جرح عمدي با 
چاقو موضوع كيفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به 
شكايت آقاي حامد محمودي و گزارش مأمورين انتظامي و گواهي پزشكي قانوني و نظر به 
عدم حضور و دفاع از ناحيه متهم اتهام انتسابي را محرز و مسلم مي داند مستنداً به مواد 480 
و 481 و 614 از قانون مجازات اسالمي از بابت جنبه عمومي جرم به تحمل شش ماه حبس 
تعزيري و از بابت صدمات وارده به پرداخت سه و نيم درصد ديه كامل بابت داميه الله گوش 
چپ و متالحمه آرنج چپ در حق ش��اكي خصوصي محكوم مي گردد. رأي صادره غيابي و 
ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 

20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 13593                      مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
10/230 ش��ماره دادنامه: 8909970354701286، ش��ماره پرونده: 8909980365600657، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890835، شاكي: خانم مريم درويش��ي به نشاني خ زينبيه خ آيت اله 
غفاري ک بي س��يم فرعي اول پشت قالي شويي، متهم:  آقاي خسرو قلياني به نشاني متواري، 
اتهام: ترک انفاق،  گردش��كار: دادگاه با بررس��ي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص ش��كايت خانم مريم درويشي عليه آقاي خسرو قلياني فرزند علي داير بر ترک 
انفاق فرزندان مشترک دادگاه صرفنظر از عدم حضور شاكيه با توجه به اينكه حسب شكايت 
شاكيه فرزندان مشترک همگي به سن رشد و بلوغ رسيده و دو نفر از آنها نيز رشيد مي باشند. 
س��متي در طرح شكايت ندارد. مس��تنداً به ماده 177 از قانون آئين دادرسي كيفري حكم بر 
برائ��ت متهم موصوف صادر و اعالم مي گردد رأي صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 13592                      مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
10/232 ش��ماره دادنامه: 8909970350601258، ش��ماره پرونده: 8909980350600512، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890523، خواهان: ستاد اجرايي به نشاني خ حكيم نظامي خ حسين 
آباد پ 40، خوانده:  آقاي جعفر كياني به نش��اني خ آبش��ار ک كاجي پ ش��هرداري مجهول 
المكان، خواس��ته ها: 1- ابطال س��ند )موضوع سند مال اس��ت(، 2- مطالبه اجرت المثل 3- 
اعتراض به ثبت، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و بش��رح زير مبادرت بصدور 

رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي س��تاد اجرائي فرمان امام )ره( به طرفيت آقاي جعفر كياني به خواس��ته 
اعتراض نس��بت به رأي ش��ماره 2548 مورخ 82/6/8 هيأت اداره دوم ثبت اصفهان موضوع 
م��اده 147 قان��ون ثبت مقوم به مبلغ پانص��د ميليون ريال، 2- ابطال س��ند 16501 فرعي از 
5000/2518 بخش 5 ثبت اصفهان و صدور س��ند بنام س��تاد مقوم به پانصد ميليون ريال 3- 
خلع يد و قلع و قمع از ملک موصوف هر يک مقوم به پانصد ميليون ريال 4- مطالبه اجرت 
المث��ل از زمان صدور حكم قطعي بنام س��تاد تا زمان تحويل ملک با جلب نظر كارش��ناس 
مقوم به پانصد ميليون ريال، از توجه به تصوير مصدق دادنامه ش��ماره 128/78/م صادره از 
دادگاه ويژه اصل 49 اصفهان كه به موجب آن ضمن صدور حكم مبني بر ضبط اموال خانم 
راحل گباي كليمي به نفع خواهان مقرر مي دارد به لحاظ اينكه اس��ترداد عين پالک موصوف 

با توجه به س��اخت و ساز افراد داراي مفسده است آقاي كريمي ضامن پرداخت قيمت يوم 
االداء باش��د و با عنايت به اينكه به موجب ذيل همان دادنامه،  قس��مت اول دادنامه، مبني بر 
ضبط اموال راحل گباي كليمي بنفع ستاد مورد تأييد قرار گرفته است و نسبت به قسمت دوم 
دادنام��ه، مبني بر محكوميت آقاي كريمي به عنوان ضامن به قيمت يوم االداء پالک موصوف 
اظهارنظر نش��ده اس��ت و با التفات به اينكه هيأت موضوع ماده 29 آئين نامه نيز به موجب 
دادنامه استنادي خواهان، عليرغم قيد ضرورت اظهارنظر در قسمت اخير دادنامه موصوف و 
عدم قطعيت اين قسمت از دادنامه، از تأييد يا نقص قسمت از دادنامه صدرالذكر، طرح دعوا 
به طرفيت متصرفين ملک و نسبت به عين ملک موجه نمي باشد. دادگاه مستنداً به ماده 197 
قانون آئين دادرس��ي مدني رأي بر بطالن دعوا صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره از تاريخ 

ابالغ ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است. 
م الف/ 13590                        محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزايده
10/233 قس��مت اجراي احكام ش��عبه 6 محاكم حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرون��ده كالس��ه 311/89 اجراي��ي ح /6 و موضوع دع��وي آقاي عبدالرض��ا هاروني فرزند 
خدابخ��ش به آدرس اصفهان بلوار كش��اورز خياب��ان دكتر مفتح- مجتمع مس��كوني بذر و 
نه��ال- بن بس��ت محمد- پ 105 به طرفيت جالل مزروع��ي فرزند تقي به آدرس اصفهان 
خيابان چهارباغ باال- خيابان هفت دس��ت- بن بس��ت كاج مجتمع س��رو- ش��ماره 20 و به 
خواسته مبلغ يكصد و هفتادو يک ميليون و دويست و نود و شش هزار و هشتصد و پانزده 
ريال )171/296/815 ريال( بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و كارشناسي و تأخير تأديه 
و هزيه نش��ر آگهي و مبلغ هفت ميليون و دويس��ت و پنجاه هزار ريال به عنوان حق االجرا 
در حق صندوق دولت، جلسه مزايده اي را در تاريخ دوشنبه 89/11/4 ساعت 8 الي 9 صبح 
در دادگس��تري اس��تان اصفهان واقع در اصفهان خيابان نيكبخت طبقه سوم اتاق 309 برگزار 
و ام��وال توقيفي را از طريق مزايده به فروش برس��اند. طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از 
تاري��خ مزايده از اموال توقيفي مذكور )لوازم خانگ��ي( بازديد و در صورت تمايل به خريد 
با واريز ده درصد قيمت پايه كارشناس��ي به حس��اب 2111290210008 سپرده دادگستري 
اصفهان )بانک ملي( در تاريخ فوق الذكر در جلسه مزايده شركت نمايند. برنده مزايده كسي 

است كه باالترين قيمت پيشنهادي را ارائه نمايد.
مشخصات اموال توقيفي موضوع مزايده

ام��وال موضوع مزايده: عبارتند از يكس��ري لوازم خانگي كه متعلق ب��ه محكوم عليه جالل 
مزروعي فرزند تقي به آدرس اصفهان خيابان هفت دس��ت بن بست كاج مجتمع سرو واحد 
10 و ش��امل: 1- يک دستگاه تلويزيون 43 اينچ پروجكش مارک سوني با دستگاه كامل باند 
مس��تعمل به قيمت پايه كارشناس��ي چهار ميليون ريال. 2- مبل استيل كتيبه كاري كله شيري 
ش��امل دو نيمكت س��ه نفره و ش��ش عدد مبل تكي و دو عدد مبل عسلي به اضافه يک عدد 
ميز نهارخوري و ده عدد مبل نهارخوري كه همگي به صورت سرويس مي باشد و مستعمل 
و به قيمت پايه كارشناس��ي چهل و پنج ميليون ريال. 3- يكدس��ت مبل راحتي چرمي كرمي 
رنگ ش��امل يک عدد مبل س��ه نفره و يک عدد مبل دو نفره و دو عدد مبل تكي مستعمل به 
قيمت پايه كارشناسي هفت ميليون ريال. 4- يک دستگاه يخچال فريزر دو در مارک ديجيتال 
DIGITAL مس��تعمل و به قيمت پايه كارشناس��ي شش ميليون ريال. 5- يک عدد ماكروفر 
مارک دوو مستعمل به قيمت پايه كارشناسي يک ميليون و پانصد هزار ريال. كه اموال مذكور 
جمعًا به قيمت پايه كارشناس��ي ش��صت و س��ه ميليون و پانصد هزار ريال توسط كارشناس 
رس��مي دادگستري اصفهان برآورد و ارزيابي شده اند. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع 

و برنده مزايده كسي است كه باالترين قيمت پيشنهادي را ارائه نمايد.
م الف/ 13596                      فاني- مدير اجراي احكام شعبه 6 دادگاه حقوقي اصفهان

ابالغ اجرائيه
10/234 آگهي ابالغ مفاد اجرائيه در كالس��ه پرونده: 88-1212 ح/ 9 محكوم له س��يف اله 
س��لطاني رناني فرزند محمدعلي با وكالت كريم بلوچي به نش��اني اصفهان- خيابان كهندژ- 
رهنان- جنب خيابان امام رضا جايگاه پمپ بنزين محكوم عليهم 1- قاس��م، 2- س��هراب، 
3- فري��ده، 4- خديجه همگي كاظمي رناني به نش��اني همگي مجه��ول المكان به موجب 
دادنام��ه غيابي به ش��ماره 8909970350900959 مورخ 89/8/1 ش��عبه نهم دادگاه عمومي 
حقوق��ي اصفهان محكوم عليهم محكوم اس��ت به حضور در احراز دفاتر اس��ناد رس��مي و 
انتقال به ميزان 29/85 حبه مش��اع از 72 حبه پالک ثبتي 18/372 بخش 14 ثبت اصفهان در 
ح��ق محكوم له- بعالوه پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق االجراء مفاد 
اجرائيه مستنداً به ماده 9 قانون اجراي احكام يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي درج و منتشر مي گردد كه محكوم عليهم مجهول المكان در فرجه قانوني ضمن اعالم 

آدرس از حق قانوني خود استفاده نمايد.
م الف/ 13667                                  رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:

مصرف فست فودها افسردگي ایجاد مي کند
دارچين درختی اس��ت كوچک، هميشه 
س��بز، به ارتفاع 5 تا 7 مت��ر كه از تمام 
قس��مت های آن بويی مطبوع استشمام 
می شود. گل های آن در فاصله ماه های 
بهمن تا اوايل فروردين ظاهر می شود. 
ب��رگ اين درخت س��بز تي��ره و دارای 
گل هايی به رنگ س��فيد است. اسانس 
دارچي��ن كه تنها قس��مت مهم دارچين 
اس��ت به مقدار يک درصد در پوس��ت 
درخت مذكور وج��ود دارد و از تقطير 

آن با آب نيز حاصل می شود.
يک قاشق چای خوری دارچين، حاوی 
28 ميلی گرم كلس��يم، 1 ميلی گرم آهن 
و بيش��تر از 1 گرم فيب��ر و مقدار زيادی 
ويتامين ه��ای C و K و منگنز اس��ت. 
همچنين مق��دار 1/2 گرم كربوهيدرات 
دارد. دارچين بومی سری النكا و جنوب 
هند است و پوست درختچه آن كاربرد 
فراوان��ی به عنوان ادويه دارد. برای تهيه 
دارچين، پوس��ت اي��ن درختچه را جدا 
كرده و به طور معمول پودر می كنند و 

در غذا يا چای از آن استفاده می كنند.
خواص درمانی:

دارچين رم��ز جوانی اس��ت و مصرف 
روزانه آن انس��ان را سالم نگه می دارد. 
دارچين برای زياد شدن و تجديد نيروی 
جنس��ی نيز به كار م��ی رود. كليه ها را 

گرم می كند، ضعف 
كمر و پاها را از بين 
می برد و كم خونی 
می كند.  درم��ان  را 
بهتري��ن  دارچي��ن 
دارو ب��رای دردهای 

عضالنی است. 
دارچين اثر آرام كنده 
و شاد كننده دارد و از 
از داروهای  بسياری 
بهت��ر  بخ��ش   آرام 

است. 
اث����ر مه��م ديگ��ر 
دارچي�����ن پايي��ن 

آوردن ت��ب می باش��د و حت��ی امروزه 
دارچين را به صورت قرص و كپس��ول 
در آورده ان��د ك��ه به عنوان ت��ب بُر به 
كار م��ی رود. دارچي��ن رگ ه��ا را باز 
 می كن��د و باعث بهبود گ��ردش خون 
می ش��ود. يكی از خواص دارچين اين 

است كه باعث افزايش كارآيی هورمون 
انس��ولين در بدن می ش��ود و در نتيجه 
بدن نياز كمتری به اي��ن هورمون برای 

كنترل قند خون پيدا می كند. 
بسياری از افراد مبتال به ديابت گزارش 
داده اند كه مصرف يک قاشق چايخوری 
دارچين در روز تأثير بسيار مثبتی بر قند 

خونشان داشته است. 
نش��ان  تحقيق��ات  برخ��ی  همچني��ن 
دهن��ده تأثير مثبت دارچي��ن در كاهش 
فش��ار خ��ون ب��وده اس��ت. دارچي��ن 
خاصي��ت عجي��ب ديگ��ری دارد و آن 
 تقوي��ت سيس��تم ايمنی ب��دن در مقابل 
بيماری هاست و حتی می توان گفت كه 
اثری مشابه پنی س��يلين و آنتی بيوتيک 
دارد. اگ��ر ح��س كردي��د ك��ه ضعيف 
شده ايد و ممكن اس��ت مريض شويد، 
چای دارچينی را فراموش نكنيد و حتی 
اگر س��رما خورده ايد يا ضعف ش��ديد 
داريد، چای دارچين بهترين داروس��ت. 
اگر ناراحتی معده داريد به طور حتم از 

دارچين استفاده كنيد.
دارچين عالوه براين همه خواص، طعم 
بسيار خوبی نيز دارد. برای اينكه بيشتر 
از طع��م و خاصي��ت درمان��ی دارچين 
به��ره ببريد، می تواني��د موقع دم كردن 
چ��ای، مق��داری از پوس��ت آن را در 
بريزيد  قوری  داخل 
 تا همراه با چای دم 

بكشد.
اثر دارچین بر نفخ 

معده:
با بررسی اثر دو گياه 
دانه  دارچين و سياه 
ب��ر روی نفخ معده، 
به  نتيجه هاي��ی ك��ه 
دست آمد نشان داد 
افرادی  درص��د   60
كه س��ياه دان��ه، 90 
درص��د اف��رادی كه 
دارچي��ن  مخل��وط 
و س��ياه دان��ه و 10درصد اف��رادی كه 
دارچين اس��تفاده ك��رده بودن��د، بهبود 
يافتن��د. از ط��رف ديگر درص��د بهبود 
يافت��گان با مص��رف مخل��وط دارچين 
 و س��ياه دانه، در زنان و مردان يكس��ان 

بود.

خواص دارچین

شاداب کننده گل بابونه
2 قاشق غذاخوري گل خشک بابونه همراه با نيم ليتر آب تازه جوش به 
مدت 25 دقيقه با حرارت ماليم بگذاريد دم بكشد. سپس آب دم كرده 
غليظ آن را صاف كرده و پس از ولرم شدن با كمي گالب مخلوط كرده 

و پوست را مرتب با آن ماساژ دهيد.
شاداب کننده جو

يک سير )معادل 75 گرم( جو را به حالت نيمكوب درآوريد و همراه با 
75 ميلي ليتر آب در يک ظرف سربسته به مدت نيم ساعت بجوشانيد 
تا جو به طور كامل پخته شود. مايع را صاف كرده و در يک بطري تيره 
رنگ دردار بريزيد. به اين محلول 4 قطره اسانس معطر روغني ليمو اضافه 
كرده و خوب هم بزنيد. بعد ابتدا پوست را با صابون يا ساير پاک كننده ةاي 

طبيعي، پاک كرده و بعد آن رابه پوست بماليد و ماساژ دهيد.
شاداب کننده پوست لیمو

5 قطره اس��انس معطر روغني يا افشره پوست ليمو را با يک ليوان آب 
مقطر مخلوط كرده و خوب هم بزنيد. س��پس ابتدا پوس��ت را با  آب و 
صابون شس��ته و خشک كنيد و بعد محلول آماده را به پوست بماليد و 

ماساژ دهيد.
شاداب کننده بهار نارنج

ي��ک ليوان عرق غليظ بهارنارنج را با نص��ف ليوان گالب يا آب مقطر 
مخلوط كرده و پس از شستن صورت با آب و صابون و خشک كردن 
آن، آن را به پوست چندين مرتبه بماليد و پس از 15 دقيقه صبر كردن، 

پوست را با آب سرد بشوييد.
شاداب کننده شیر و نارگیل

دو قاشق مرباخوري پوره ريز ريز شده مغز نارگيل را با يک استكان شير 
مخلوط كرده و داخل همزن بريزيد و به مدت يک دقيقه بزنيد تا خوب 
مخلوط ش��وند. سپس پس از شستن صورت و خشک كردن آن، آن را 
به پوس��ت بماليد و پس از يک س��اعت گذاشتن، پوست را با آب سرد 

بشوييد.
شاداب کننده خیار

آب دو عدد خيار تازه را گرفته و بجوشانيد. كف حاصل را گرفته و پس از 
سرد شدن در يخچال، صورت را چندين مرتبه با آن ماساژ دهيد.

شاداب کننده گوجه فرنگي 
يک عدد گوجه فرنگي را به صورت ورقه هاي پهني برش دهيد. سپس 
ابتدا پوست را با آب و صابون بشوييد و خشک كنيد و بعد آن را روي 
پوس��ت بماليد و پس از 20 دقيقه گذاشتن،  آن را برداشته و با آب سرد 

بشوييد.
شاداب کننده سرکه سیب

يک قاشق چايخوري سركه سيب را به 1/5 فنجان آب نيمه سرد اضافه 
كنيد و خوب هم بزنيد. س��پس آن را به پوست صورت بماليد و ماساژ 

دهيد.
شاداب کننده گزنه

يک استكان عرق غليظ يا آب صاف شده دم كرده غليظ برگ گزنه را با 
كمي گالب مخلوط كرده و درون تشت بريزيد. كمي آب نيز به آن اضافه 
كرده و صورت را چندين مرتبه داخل آب تش��ت فرو برده و شستش��و 

دهيد.

گیاهان دارويي و میوه هاي مؤثر 
در لطافت، شادابي و جواني 

صورت

مثل آینهنسخه گیاهی

 زاینده رود 
س��يد مرتض��ی صف��وی ب��ه 

مناس��بت هفته ملی تغذيه س��الم 
در جم��ع خبرن��گاران گف��ت: 

بيماری های  خون،  پرفشاری 
قلب��ی- عروق��ی و... تنه��ا 
بيماری هاي��ی نيس��تند كه 
از مصرف فس��ت فودها 
ايج��اد می ش��وند بلكه 
ثابت شده كه افسردگی 
كه از مص��رف اين نوع 

غذاه��ا به اف��راد تحميل 
می شود بسيار شايع است. 

وی خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر در حال گ��ذر تغذيه ای 

هس��تيم. هنوز ك��ودكان كوتاه قد، 
ك��م وزن و الغ��ر داريم 
كه اين س��ه ش��اخص، 
س��وء  ش��اخص های 

تغذيه اند.
و  تغذي��ه  متخص��ص 

رژيم ه��ای درمان��ی و عضو 
عل��وم  دانش��گاه  علم��ی  هي��أت 

پزش��كی ضم��ن تأكي��د ب��ر توج��ه به 
ش��اخص های س��وءتغذيه در دوران كودك��ی 

تصريح كرد: ثابت ش��ده ك��ه بيماری ها و آفات 
دوران بزرگس��الی ريش��ه در كودكی دارند و اگر 
ب��ه ش��اخص های س��وءتغذيه در دوران كودكی 
 توجه نش��ود اثرات آن تا بزرگسالی باقی خواهد 

ماند.
س��يد مرتضی صف��وی گفت: با توج��ه به تغذيه 
درست در دوران كودكی در بزرگسالی با بسياری 
از مش��كالت ش��ايع فعلی مواجه نمی شويم. به 
عنوان مثال اگر مصرف شير مادر تا 2 سال كامل 
رعايت شود عالوه بر داشتن دندان های سالم در 
بزرگس��الی دچار چاقی و عفون��ت هم نخواهيم 

شد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه ب��ا افزاي��ش س��ن 
ناراحت��ی دوران كودكی در بزرگس��الی خود را 
نش��ان می دهد افزود: درصد بااليی افراد س��نين 
ب��اال ب��ه پرفش��اری خون مبت��ال هس��تند كه در 
واق��ع بدخوری ها و س��وءتغذيه زمين��ه را برای 
 ابت��الی افراد ب��ه چنين بيم��اری را فراهم نموده 

است.
متخص��ص تغذيه و رژيم های درمان��ی در ادامه 
خاطرنش��ان كرد: در كش��ور حدود 800 نفر در 
روز ف��وت می كنند كه از اي��ن تعداد حدود 300 

نف��ر بر اثر بيماری های قلبی و عروقی و 110 نفر 
بر اثر سرطان فوت می كنند. 

بررس��ی ها نش��ان داده ك��ه در س��ال های آت��ی 
س��رطان ها از بيماری ه��ای قلب��ی و عروق��ی 
 پيش��ی می گيرند و افراد زي��ادی را مبتال 

می كنند.
س��يد مرتضی صفوی با بيان اينكه 
رسانه ها می توانند قدم مهمی در 
امر فرهنگ سازی صحيح تغذيه 
گفت:  بردارند 

آخري��ن كتاب های مرجع تغذي��ه ای می گويند تا 
80 درصد س��رطان ها و تا 60 درصد بيماری های 
قلبی و عروقی با تغيير رفتار و رويه زندگی قابل 
پيشگيری اس��ت. هم اكنون به بيماری های قلبی 
و عروق��ی تا حد زيادی توجه می ش��ود اما بايد 
 اين توجه به سوی بيماری های سرطانی نيز جلب 

شود.
وی فرهنگس��ازی تغذيه درست از سنين كودكی 
را بس��يار مؤثر دانست و افزود: طبق تجربه نشان 
داده ك��ه آموزش ب��ه كودكان در مه��د كودک ها 
س��بب می ش��ود كه نكته های مثبت از طريق آنها 
به پدر و مادرهايش��ان انتق��ال يابد و والدين هم 

نكته ها را رعايت كنند.
متخص��ص تغذي��ه و رژيم درمانی خاطرنش��ان 
كرد: ذائقه بچه ها وقتی به ش��وری عادت كند در 
بزرگس��الی نيز ناخودآگاه به سراغ غذاهای شور 
می رون��د و در نتيجه آن ابتال به بيماری هايی مثل 
پرفشاری خون و... است كه اكنون بسياری با آن 

دست و پنجه نرم می كنند. 
بنابراين آموزش درس��ت كودكان سبب می شود 
كه در بزرگس��الی به بيماری های ناشی از تغذيه 

نامناسب دچار نشويم. 

س��يد مرتضی صفوی با اش��اره ب��ه اينكه تعداد 
مبتاليان به چاقی در كالنش��هرها دو رقمی شده 
اس��ت تصريح ك��رد: هنگامی كه اف��راد در طول 
روز ب��ه عنوان تنوع كه گاه��ی در هفته چند بار 
ه��م تكرار می ش��ود ب��ه غذاهای فس��ت فود و 
ساندويچ ها روی می آورند ميزان زيادی كالری به 
بدن تزريق می كنند به عنوان مثال يک س��اندويچ 
همبرگر همراه با چيپس و نوش��ابه 2000 كالری 
دارد در حال��ی كه بدن در طول يک روز كامل به 

اين ميزان كالری احتياج دارد.
وی توج��ه به ميزان جذب آه��ن در بدن را مهم 
دانست و گفت: حدود 45 درصد زنان باردار 
در برخی نقاط دچار كم خونی هستند. 
اين كم خونی ناش��ی از فقر آهن در 
ميان دانش آموزان هم ديده می شود 
از س��ويی مص��رف ن��ان تخمير 
نشده و جوش شيرين در پخت 
نان و نيز مصرف چای بالفاصله 
پ��س از غذا از موانع جذب آهن 
 و در نتيجه كم خونی محس��وب 

می شوند.
متخص��ص تغذيه و رژيم های درمانی 
مصرف برخی ميوه ها را راهی جهت جذب 
باالی آهن عنوان و خاطرنشان كرد: نارنگی مملو 
 از ويتامين C اس��ت كه جذب آهن را چند برابر 

می كند.
از س��ويی ليموش��يرين، پرتقال و گريپ فوروت 
ب��اال   C ويتامي��ن  دارای  ميوه ه��ای  جمل��ه  از 
هس��تند كه افراد با مص��رف آنها در طول روز به 
ش��ادابی دس��ت می يابد. در واقع اين ميوه ها در 
 ايجاد نش��اط و جلوگيری از افس��ردگی بس��يار 

مؤثرند.
س��يد مرتضی صفوی همچنين مصرف آجيل كه 
سرش��ار از ويتامين E و سلنيوم است و نيز ماهی 
را كه سرشار از ويتامين D است و برای تقويت 
حافظه و جلوگيری از افسردگی مؤثر است را به 

افراد توصيه كرد.
وی در خاتم��ه رعاي��ت نكته ه��ای تغذي��ه ای 
هم��راه با درم��ان را در بهبود برخ��ی بيماری ها 
مث��ل س��رماخوردگی مؤث��ر دانس��ت و گف��ت: 
مط��رح نمودن بح��ث تغذي��ه ای در حين درمان 
به بهبود س��ريع بيماری و پيش��گيری از ش��يوع 
 بيماری هاي��ی مثل س��رماخوردگی بس��يار كمک 

می كند. 
به عنوان مثال حل كردن عس��ل در آب جوش و 
خوردن آن در پيشگيری از سرماخوردگی بسيار 

مؤثر است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
10/235 آقاي جمشيد رسولي مباركه داراي شناسنامه شماره 139 به شرح دادخواست به كالسه 
89-4369 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان حسن رسولي مباركه بشناس��نامه 111 در تاريخ 87/10/20 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به همس��ر و شش فرزند به اسامي زير: 
1- پروانه احمدپور مباركه ش ش 122 همس��ر مرحوم، 2- مريم رس��ولي مباركه ش ش 1990 
فرزند مرحوم، 3- فاطمه رسولي مباركه ش ش 693 فرزند مرحوم، 4- محمدعلي رسولي مباركه 
ش ش 2084 فرزند مرحوم، 5- جمش��يد رس��ولي مباركه ش ش 129 فرزند مرحوم، 6- مجيد 
رسولي فرد ش ش 722 فرزند مرحوم، 7- حميد رسولي مباركه ش ش 257 فرزند مرحوم، اينک 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 13794                                        شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
10/236 چون آقاي س��عيد معين فرزند يداله ش��كايتي عليه آقاي مرتضي موسوي مبني بر ايراد 
ضرب و جرح عمدي و فحاش��ي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891187 ک 121 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 1389/12/16 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت 
رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13670                                           دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
10/237 چون آقاي غضنفر اكبري فرزند علي اكبر ش��كايتي عليه آقاي محمد لک مبني بر ايراد 
ضرب و جرح عمدي و تخريب مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890992 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 89/12/14 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13669                                           دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
10/238 چون 1- رقيه عنايتي فرزند رضا 2- مهدي معصومي باقرآبادي فرزند علي شكايتي عليه 
آقاي محسن محقق دولت آبادي فرزند عباس مبني بر سرقت چک و جعل چک و استفاده از آن 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891001 ک 108 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 
89/12/11 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 
115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13668                                           دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
10/239 ش��ماره دادنامه: 8909970354701095، شماره پرونده: 8709980358100269، شماره 
بايگاني شعبه: 880495، شاكي:  آقاي عليرضا نظري با وكالت آقاي احمد قديري به نشاني رباط 
1 نبش ک 61 ط فوقاني آزمايشگاه، متهمين: 1- آقاي بهنام غفاري مجهول المكان، 2- آقاي رضا 
يوسفيان به نشاني خميني شهر- بلوار اميركبير روبروي مجتمع آب ط فوقاني بيمه كارآفرين، اتهام: 
جعل اسناد دولتي و رسمي از طرف افراد عادي، گردشكار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده 

به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهم بهنام غفاري فراري و مجهول المكان داير بر جعل و استفاده از بيمه نامه 
مجعول دادگاه از توجه به شكايت آقايان عليرضا نظري و قدمعلي نظري و صرفنظر از رضايت 
بعدي آنان، تحقيقات بازپرس محترم دادسرا و اظهارات متهم رضا يوسفيان و نظر به عدم حضور 
و دفاع از ناحيه متهم اتهام انتسابي را محرز و مسلم مي داند. مستنداً به ماده 536 از قانون مجازات 
اسالمي به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي بابت بزه جعل و سه ميليون ريال جزاي نقدي 
بابت بزه استفاده از سند مجعول در حق صندوق دولت محكوم مي گردد در خصوص اتهام ديگر 
متهم رضا يوس��فيان فرزند مرتضي داير بر جعل و استفاده از سند مجعول و با توجه به رضايت 

ش��اكيان خصوصي و نظر به اينكه بواس��طه رضايت و عدم حضور آنان امكان تكميل تحقيقات 
وجود ندارد و در وضعيت موجود داليل به نحوي نمي باش��د كه بتوان س��وءنيت متهم را احراز 
نمود مستنداً به ماده 177 از قانون آئين دادرسي كيفري حكم بر برائت متهم اخير صادر و اعالم 
مي گردد رأي صادره در قسمت محكوميت غيابي ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر 

استان اصفهان است.
م الف/ 13671                              مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

تأسيس
10/240 شماره: 3734/ث 89/103 آگهي تأسيس شركت مهندسي انرژي سازان خايد الو سهامي 
خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/10/06 تحت شماره 42653 و شناسه ملي 10260604741 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/10/06 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده 
رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: ارائه تمامي خدمات فني و مهندسي شامل مشاوره طراحي 
و نظارت- اجرا و نصب و بهينه س��ازي- كنترل پروژه- تست و راه اندازي- تعمير و نگهداري 
پست هاي فشار قوي- شبكه هاي انتقال و توزيع و انواع تابلوهاي فشار قوي و ضعيف و صنعتي- 
بانک هاي خازني- برق ساختماني- برق صنعتي- كليدهاي فشار قوي و پست- سيستم هاي تأمين 
روشنايي- سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي- اتوماسيون صنعتي و آسانسور و پله برقي- كنترل 
ابزار دقيق- اجرا پست هاي فشار قوي- سيستم هاي حفاظتي- اعالم و اطفاء حريق- دوربين هاي 
مدار بسته- آنتن مركزي- پروژه برق رساني )انتقال توزيع( به كارخانجات و چاه هاي كشاورزي 
و دامداري و اماكن صنعتي و مس��كوني )كه ش��امل نصب پست ها و ترانس هاي هوايي و زميني 
و خطوط و تابلوهاي فش��ار قوي و متوسط و ضعيف مي شود(. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان فروغي- 
كوچه ش��هيد محبي- بن بست صرفيانپور- پالک 7، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال 
توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 2121 مورخ 1389/09/28 نزد بانک سپه شعبه ملک 
ش��هر پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- خانم مريم پيرحياتي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محسن پيرحياتي 
به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي ياسر رضائي به سمت عضو هيئت مديره. 5-4- 
آقاي ياسر رضائي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 
7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي وجيه اله قش��الق رحيمي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم مينا ديناري به عنوان 

بازرس علي البدل. 
م الف: 13643/1                 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
10/241 ش��ماره: 1500/ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت آذرخش سپند سپاهان با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 38812 و شناسه ملي 10260564493 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
ش��ركا مورخ 1389/09/21 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- شركت مذكور در تاريخ فوق منحل 
اعالم گرديد و علي استاد شريف معمار به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشاني محل تصفيه 
خيابان محتشم كاشاني- كوي شهيد رحيمي- كوچه شهيد آقا داودي- مجتمع آذين- طبقه همكف 
و كدپس��تي 8175894571 مي باشد. در تاريخ 1389/10/04 ذيل دفتر ثبت شركتها و مؤسسات 

غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء  قرار گرفت.
م الف: 13643/2                 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
10/242 ش��ماره: 3715/ث 89/103 آگهي تأسيس شركت مهندسي بهامين كشت پارسه سهامي 
خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/10/05 تحت شماره 42641 و شناسه ملي 10260604590 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/10/05 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده 
رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: 1- انجام كليه امور بخش بازرگاني، كشاورزي اعم از 
خريد و فروش،  صادرات و واردات كليه نهاده هاي بخش صنعتي و كشاورزي، 2- فعاليت در كليه 
امور كش��اورزي اعم از زراعت و باغباني و دامپروري، فضاي سبز، گل آرايي و گلخانه، پرورش 
قارچ، خاكشناس��ي، انواع سيس��تم هاي آبياري در قابل احداث و احداث سيستم، احداث كانال، 
ايزوالسيون، احداث استخر،  اجرا و نظارت، توليد و مشاوره صنعتي، 3- انجام فعاليت هاي ترويجي 
و مشاوره كشاورزي و امور مربوطه به شركت هاي خدمات مشاوره اي تحت نظارت سازمان جهاد 
كش��اورزي، 4- بسته بندي و توزيع محصوالت كش��اورزي و صنعتي،  5- استفاده از تسهيالت 
بانک ها و بنگاه هاي كوچک اقتصادي زودبازده، 6- بررسي و كارشناسي و نظارت امور مربوطه 

به كليه فعاليت هاي كشاورزي، 7- فعاليت در زمينه كشاورزي مكانيزه و مكانيزاسيون،  8- تأمين 
نيروي انساني موقت و تأسيسات كليه ادارات دولتي، شركت هاي دولتي و خصوصي، 9- فرآوري- 
طبخ و توزيع غذا و مايحتاج كليه شركت ها و ارگان هاي مختلف، 10- كليه امور مربوط به منابع 
طبيعي و آبخيزداري اعم از حفظ و ترميم مراتع، 11- صنايع تبديلي و فرآوري محصوالت غذايي، 
12- انجام كليه امور مربوط به محصوالت غذايي و كشاورزي- ارگانيک اعم از توليد، فرآوري،  
توزيع، فروش، صادرات، 13- هر نوع اقالمي كه با موضوع شركت در ارتباط باشد. 14- شركت 
در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- مش��اركت و سرمايه گذاري در شركت هاي دولتي 
و خصوصي، 15- اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت هاي دولتي و خصوصي. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
ملک شهر- خيابان مفتح- بن بست توحيد- پالک 3، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم بي نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال 
توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 42995 مورخ 1389/04/29 نزد بانک كشاورزي شعبه 
منوچهري اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- 
اولين مديران شركت: 1-5- خانم سعيده آزاد به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي مهدي گل 
بخش به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي مهدي يزداني بخش به سمت عضو هيئت 
مديره. 4-5- آقاي مهدي يزداني بخش به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و يكي از 
اعضاي هيأت مديره )رئيس هيأت مديره يا نايب رئيس هيأت مديره( مي باشد و با مهر شركت معتبر 
است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي 
 البدل: 1-8- آقاي علي جمي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم سميه شفيعي به عنوان بازرس

 علي البدل. 
م الف: 13643/3                آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
10/243 شماره: 3744/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت سايه بان ساخت مهر سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/10/06 تحت ش��ماره 42661 و شناس��ه ملي 10260604820 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/10/06 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده 
رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام امور خدماتي از قبيل: طراحي- نظارت- اجرا در 
زمينه امور س��اختماني- راه ساختماني- نقشه برداري- پل سازي- طراحي و اجراي فضاي سبز 
و خدمات مربوط به درخت كاري و طرح هاي فضاي سبز- جدول بندي- آذين بندي ميادين و 
خيابان ها- رشته خدمات در برگيرنده امور پيمانكاري مربوطه به رفع آلودگي محيط هاي خشكي 
و آبي و محيط دريايي- شهري- صنعتي- دريايي و جنگل ها- جمع آوري مواد خصوصي صرفًا 
جهت تحقق اهداف شركت- انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور- شركت 
در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي و سرمايه گذاري در شركت هاي دولتي و خصوصي- 
اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت هاي دولتي و خصوصي- تسطيح اراضي- آبخيزداري و آبخون 
داري- مالچ پاشي و تثبيت شن روان- عمليات زراعي- كاشت و داشت و برداشت محصوالت 
عمده و استراتژيک- مرتع داري و ايجاد مرتع دست كاشت- تأمين نيروي انساني موقت- تهيه و 
طبخ و توزيع غذا و هر گونه اموري كه به نحوي با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان 
پروين- چهار راه صباحي- پاساژ شهيد رجايي- پالک 20، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 1/000/000 
ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي ش��ماره 481 مورخ 1389/09/29 نزد بانک ملي شعبه 
سروس��تان جي پرداخت گرديده اس��ت. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي احسان ابراهيمي 
فراني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي حسين ذاكر اصفهاني به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره. 3-5- آقاي محمد ابراهيمي فراني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي محمد ابراهيمي 
فراني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق 
و اسناد مالي و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر شركت معتبر 
است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي 
 البدل:1-8- آقاي مسلم ايرانپور به عنوان بازرس اصلي . 2-8- آقاي داود اسماعيلي به عنوان بازرس 

علي البدل.  
م الف: 13643/4                آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تأسيس
10/245 ش��ماره: 3764/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت فردوس آذين پارس سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/10/07 تحت ش��ماره 42673 و شناس��ه ملي 10260604984 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/10/07 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده 
رود  آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام- اجرا- نظارت و مشاوره كليه امور پيمانكاري 

ساختماني- عمراني- صنعتي- فني و تأسيسات- جاده سازي- سد و پل سازي- ابنيه و محوطه 
سازي- راهسازي- زهكشي- سند بالست- رنگ كاري- لوله كشي- لوله گذاري- جوشكاري- 
عايق كاري- تجهيزات مكانيكال- راديوگرافي و تنش زدايي- ساخت و نصب مونتاژ اسكله هاي 
فلزي و بتوني و س��كوهاي نفتي- س��اخت و نصب و مونتاژ مخازن نفتي و آبي و ذخيره سازي 
مواد- خطوط انتقال گاز و نفت- تأمين نيروي انساني موقت- تنظيفات عمومي- ساخت- اجرا- 
حفظ و نگهداري فضاي س��بز- طبخ و توزيع غذا- برق صنعتي و س��اختماني- خريد و فروش 
آهن آالت و فلزات- انبارداري- بازاريابي غير هرمي و غير شبكه اي و غير الكترونيكي- جدول 
كش��ي- كانال كشي- باغباني- اليروبي- خدمات كشاورزي- فيبر نوري- خدمات گازرساني و 
برق رساني- خدمات لوله كشي آب و فاضالب- مخابرات- )به جز مواردي كه بموجب قانون 
در انحصار شركت مخابرات مي باشد(- نوار نقاله- برج هاي صنعتي- سازه هاي فلزي- خدمات 
اجراي فلز- خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و 
اعتبارات بانكهاي داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل 
و خارج از كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سپاهانشهر- بلوار 
غدير- خيابان خوارزمي 3- كوچه شريف- كوچه شاداب- بن بست اديب- بلوک 243- قطعه 
93. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي مي باشد كه 
تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 500/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
9193/456 مورخ 1389/09/03 نزد بانک ملت ش��عبه ارتش اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و 
الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي گلباد داودي 
فرد به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي امير كشاورزي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي همايون داودي مفرد به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي همايون داودي مفرد به 
سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد 
مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و در غياب مديرعامل با امضاي يكي از اعضاي هيأت 
مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت 
مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آق��اي يحيي امامي پور به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- آقاي جالل جمشيدي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 13643/6                 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
10/247 كالس��ه پرونده: 265/89، ش��ماره دادنامه: 1087-89/8/18، مرجع رسيدگي: شعبه 22 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آمنه حسيني، نشاني: فوالدشهر، A2 ساختمان هاي تكادو 
ساختمان اطلس طبقه چهارم پ 129، خواندگان: عباسعلي بهارلو مجهول المكان، محمدحسين 
خاكسار جاللي نشاني: خيابان جابر انصاري، كوي الله، بن بست گلبرک پ 11، خواسته: الزام به 
انتقال، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن 

اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد:
رأي شورا

در خصوص دعوي خانم آمنه حسيني بطرفيت عباسعلي بهارلو و محمد حسين خاكسار جاللي 
بخواسته الزام به انتقال يكدستگاه سواري پژو پارس به شماره 536 ب 46 ايران 13 و تحويل سند 
به انضمام خسارات دادرسي با توجه به محتويات پرونده و اينكه خواهان با استناد به قولنامه عادي 
مورخه 88/1/20 مدعيست اتومبيل متنازع فيه را از خوانده رديف اول خريداري و ليكن اتومبيل 
در پليس راهور متعلق به خوانده رديف دوم است تقاضاي انتقال دارد و كل ثمن را نيز پرداخته 
است از سوي ديگر مالک قانوني اتومبيل در جلسه دادرسي حاضر و اقرار به فروش اتومبيل به 
شخصي به نام مرتضي سليماني فروخته و آقاي مرتضي سليماني هم در جلسه حاضر و اقرار به 
فروش اتومبيل به عباسعلي بهارلو دارد و ليكن بابت فروش اتومبيل به بهارلو سه قطعه چک به 
مبلغ 150/000/000 ريال طلب دارد. عليهذا عباسعلي بهارلو نيز زنداني است به هر تقدير با توجه 
به محتويات پرونده اينكه مالک قانوني اقرار به فروش اتومبيل به مرتضي سليماني دارد و مرتضي 
س��ليماني هم اقرار به فروش اتومبيل به خوانده ردي��ف اول دارد لذا فروش اتومبيل به خواهان 
ثابت به نظر مي رس��د و شورا مس��تنداً به ماده 198، 515، 519 قانون آئين دادرسي مدني خوانده 
رديف دوم آقاي محمد حسين خاكسار جاللي را به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال 
قطعي اتومبيل متنازع فيه در حق خواهان و آقاي عباس��علي بهارلو را به پرداخت هزينه دادرسي 
معادل مبلغ سي هزار ريال در حق خواهان محكوم مي نمايد. ارشاداً در خصوص طلب سليماني 
از بهارلو چون مشاراليه دادخواستي بخواسته مطالبه تقديم شورا ننموده لذا خواسته وي موجه به 
نظر مي رسد و نامبرده مي تواند جهت وصول طلب خود از مراجع ذيصالح نسبت به وصول وجه 
چک هاي دريافتي اقدام نمايد. رأي صادره نسبت به آقاي محمد حسين خاكسار جاللي حضوري 
و ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي و نس��بت به 
 آقاي عباس��علي بهارلو غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين ش��عبه 

خواهد بود.
م الف/ 13559                                          شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مراسم رونمايی از سه عنوان كتاب دفاع مقدس 
از سوی بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس در محل فرهنگس��رای رس��انه برگزار 
ش��د. به گزارش ايس��نا، كتاب ه��ای »خاكريز 
202« نوش��ته  علی عبدی بس��طامی، »رؤيای 
پرواز« نوشته فاطمه نيری دهقان و »گاهشمار 
حمالت شيميايی در هشت سال دفاع مقدس« 
نوشته  محمدباقر نيكخواه بهرامی در اين مراسم 

رونمايی شدند. 
در ابتدای اين مراسم رونمايی كتاب، سيدصادق 
پژمان )رئيس فرهنگسرای رسانه( گفت: حجم 
توليدات فاخر بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس طی اين سال های اخير بسيار باال 
بوده و اميدوارم اين رويه در آينده ادامه داش��ته 
باش��د. اين سه عنوان كتاب دفاع مقدس را كه 

خوانده ام، خيلی خوب  است. 
امي��دوارم در آين��ده اين كتاب ها ب��ا توزيع در 
س��طح عمده مخاطبان فراوانی داشته باشد و 
خوانندگان از آنها بهره  كافی بگيرند. در ادامه  اين 
مراسم، احمد شاكری كه به عنوان دبير شورای 
سياس��ت گذاری ادبيات داستانی دفاع مقدس 
معرفی شد، در سخنانی درباره  تفاوت خاطره 
و داستان بيان كرد: خاطره و داستان در موضوع، 
 شكل گيری و ساختار زمينه های مشترک زيادی

دارند. 
وی در ادام��ه افزود: پيروزی انق��الب و دفاع 
مق��دس دوره  جديدی را در ادبيات داس��تانی 

رقم زده اند. اين دوره بندی برای ادبيات داستانی 
محفوظ بوده و معانی خاص خود را دارد؛ چرا 
كه دوره بندی در س��ايه ادبيات به معنای تغيير 
و تحولی بنيادين در ادبيات داس��تانی در فرم و 
موضوع است. س��نتی را كه در خاطره نويسی 
دفاع مقدس داريم، پيش��تر به اين شكل نبوده، 
خاطره نويسی آغازی دارد كه اين آغاز با وقوع 
دفاع مقدس است و داستان دفاع مقدس متأثر از 

خاطره های دفاع مقدس است.
اين امر مربوط به دهه  60 نيست؛ چرا كه اكنون 
نيز اين گونه است. البته به نظر می رسد پس از 
پايان دهه 60 و در يک زمان بندی منظم پس از 
قطع نامه، ادبيات داستانی راه خود را از خاطره 

جدا كرد. 
اي��ن نويس��نده در ادامه گفت: خاط��ره زمانی 
می تواند ب��ه نقطه اوج خود برس��د كه واجد 
بنيانی باشد كه بتواند خود را اثبات كند و آن چه 
می تواند خاطره را به اوج برس��اند، آن اس��ت 
كه از واقعيت ها و ش��خصيت ها كم ياد كنيم و 
خاطره از جنگ و تاريخ خود را كنار بكشد و 
به حكمت بپردازد و داستان از آن جهت مورد 

پذيرش است كه مدلل باشد.
وی در پاي��ان اف��زود: در ادبي��ات ش��عاری با 
ش��خصيت های س��فيد، صراح��ت در پيام، 
اص��رار به پي��ام اخالقی و مرزهای روش��ن و 
حماس��ی روبه رو هس��تيم. همچنين در پايان 
مراس��م رونمايی از س��ه عنوان كت��اب دفاع 

مق��دس، عل��ی عبدی بس��طامی )نويس��نده 
 كتاب خاكري��ز 202( درباره  اث��ر خود عنوان 
ك��رد: اين كتاب ش��رح عملكرد گ��ردان 139 
پياده از تيپ مس��تقل 84 و ادغ��ام آن با گردان 
علی ولی ا... اس��ت. وی در ادامه خاطره هايی 
از دوران جن��گ و عمليات های ش��هيد ناصر 
 كاظمی، شهيد همت و ش��هيد صياد شيرازی 

گفت. 
س��پس فاطمه نيری دهقان )نويس��نده كتاب 
رؤيای پرواز( گفت: دومين كتاب من در حيطه  
خاطره دفاع مقدس است و خاطره های جامع 

محمدعلی فلكی را به تصوير می كشد. 
در نوشتن » رؤيای پرواز« فقط گفتن خاطره  و 
حادثه های جنگ مدنظر من نبوده و جذابيت 
محت��وا و داوری خواننده و آش��تی دادن او با 
كتاب ه��ای دفاع مقدس از اولويت های من در 
نوشتن اين كتاب بوده است. وی در ادامه گفت: 
حاج محمدعلی فلكی در نوشتن اين كتاب به 
من خيل��ی كمک كردند. بيان خاطره وقتی 30 
س��ال از آن می گذرد، خيلی سخت است؛ ولی 
آقای فلكی در بي��ان خاطره های خود صبور 
بود. همچنين محمدباقر نيكخواه بهرامی درباره  
كتاب »گاهشمار حمالت شيميايی در هشت 
س��ال دفاع مقدس« اظهار ك��رد: محتوای اين 
كتاب تحقيقی و مستند است و براساس اسناد و 
شواهد مختلف نوشته شده و حماسه های ملی و 

بی نظير دفاع مقدس در آن بيان شده است.

جناي��ت دش��من در به كار بردن س��الح های 
شيمايی و كشتار جمعی در طول جنگ، موضوع 
اصلی اين كتاب است. وی در ادامه گفت: كتاب 

»گاهشمار حمالت شيميايی در هشت سال دفاع 
 مقدس« به زودی به زبان عربی و انگليسی ترجمه 

می شود.

فرهنگ و هنر

ركوردش��كنی فيلم »آواتار« در س��ينمای 
چين، مخالفت سوئيس با استرداد رومن 
پوالنسكی به آمريكا، اعطای نخل طالی 
كن به ي��ک كارگ��ردان تايوان��ی و... از 
مهم ترين رويدادهای س��ينمای جهان در 
س��ال گذش��ته ميالدی بودند. به گزارش 
ايسنا، نشريه س��ينمايی هاليوود ريپورتر 
در گزارشی به مناسبت پايان سال 2010 
ميالدی، فهرست مهم ترين اتفاق هايی كه 
در سال 2010 در سينمای جهان روی داد 
را براساس توالی زمانی منتشر كرد كه در 

ذيل می خوانيم: 
ــه؛ چين دومين بازار فيلم  چهارم ژانوي

جهانی برای »آواتار« 
فيلم »آواتار« به كارگردانی جيمز كامرون 
در س��ينماهای چين ب��ه روی پرده رفت 
و با كس��ب ف��روش 207 ميليون دالری 
موفق ترين فيلم خارجی تاريخ سينمای 
چي��ن نام گرفت. س��ينماهای چين در  9 
ماهه منتهی به س��پتامبر حدود يک و نيم 
ميليارد دالر درآمد بليت فروش��ی داشت 
كه بيش��ترين ميزان فروش متعلق به فيلم 
»آوات��ار« بود. »آواتار« ك��ه جايزه بهترين 
كارگردانی جوايز گلدن گلوب  2009 را 
برای جيمز كامرون به  همراه آورد، برنده 
جايزه  اس��كار بهترين جلوه های ويژه و 
بهترين فيلم برداری اس��ت كه ساخت آن 
يك��ی از مهم ترين رويداد ه��ای هنری و 
سينمايی س��ال  2009 نام گرفت. »آواتار« 
با هزينه س��اخت  500 ميليون دالر عنوان 
پرهزينه ترين توليد تاريخ سينما را يدک 
می كشد و مس��ئوالن فوكس سعی دارند 
با بودجه ای نزديک به اين مبلغ پيش توليد 

بخش دوم آن را آغاز كنند. 
29 مارس؛ »آواتار« ركورد سينماهای 

كره جنوبی را شكست 
فيل��م »آواتار« بي��ش از 13 ميليون قطعه 
بليت در سينماهای كره جنوبی فروخت تا 
ركورد پربيننده ترين فيلم تاريخ سينمای 
اين كشور را به خود اختصاص دهد. اين 
فيلم س��ه  بعدی محصول كمپانی »فاكس 
قرن بيستم« 87 ميليون دالر در كره فروش 
به  دست آورد. انيميشن »آواتار« كه سال 
گذشته ركورد فروش جديدی در تاريخ 
س��ينمای جهان به ثبت رس��اند، در سال 
 2010 باالترين ميزان تكثير غيرمجاز يک 

فيلم را به خ��ود اختصاص داد. اين فيلم 
بيش از 16 و نيم  ميليون بار در اينترنت به 
 صورت غيرقانونی ازسوی كاربران دانلود 
شد كه اين بيشترين ميزان تكثير غيرمجاز 

فيلم در سال جاری بوده است. 
24 می؛ اعطای نخل طال به كارگردان 

تايوانی 
ش��صت  و يكمين جش��نواره فيلم كن با 
اعطای جاي��زه نخل طال ب��ه فيلم »عمو 
بونمی ك��ه می تونه زندگی گذش��ته اش 
را به ي��اد بياره« پايان ياف��ت. اين فيلم به 
كارگردان��ی »آپيچاتپونگ ويراس��تاكول« 
نماينده س��ينمای تايوان در جوايز اسكار 
2011 است. »ويراستاكول« در سال 2002 
جايزه  بهترين فيلم بخش نوعی نگاه كن 
را گرفت و در س��ال 2004 جايزه  هيأت 
داوران را درياف��ت ك��رد. وی در س��ال 
2002 جايزه اس��كندر طاليی جش��نواره  
تسالونيكی و در سال 2004 جايزه  منتخب 
 منتقدان را از جشنواره  سائوپائولو گرفته

است. 
12 جوالی؛ رومن پوالنسكی آزاد شد 

هفت ماه پس از آن كه در آستانه برگزاری 
جشنواره زوريخ از سوی پليس سوئيس 
به اتهام رس��وايی اخالقی دس��تگير شد، 
رومن پوالنسكی با نظر مقام های قضايی 
اين كش��ور آزاد ش��د.  كارگ��ردان فيلم 
»پيانيس��ت« و برنده نخ��ل طالی كن به 
اته��ام پرونده ای كه 32 س��ال پيش عليه 
وی در امري��كا به جريان افت��اد، از روز 
چهارم دسامبر پس از آزادی از زندان، در 
بازداشت خانگی به  سر می برد. با وجود 
حك��م آزادی پوالنس��كی، وی به  علت 
»پيگرد قانونی« همچنان قادر به س��فر به 
امريكا نخواهد ب��ود، هرچند می تواند به 
فرانسه كه س��ال ها در آنجا زندگی كرده، 
برگردد. »پوالنس��كی« كه طی س��ه دهه 
گذشته در فرانسه اقامت داشته است، در 
سال 2002 برای فيلم »پيانيست« موفق به 
كس��ب جايزه اس��كار و نخل طالی كن 
ش��د. وی كه خالق آث��ار معروفی چون 
»چاق��و در آب«، »بچ��ه رزماری«،»محله 
چينی ها« و »مرگ و مستخدم« است، برای 
جديدترين فيلمش با نام »روح نگار« موفق 
به كسب خرس نقره ای بهترين كارگردانی 

از شصتمين جشنواره برلين شد. 

چند رويداد مهم سینماي جهان 
در سال 2010

اخبار سینمایی

س��ينمايی  فيل��م  ب��ا  ارتب��اط  در  س��ينايی   خس��رو 
»قط��ار زمس��تانی«عنوان ك��رد: در ح��ال حاضر منتظر 
تأمي��ن بودج��ه اين فيل��م از س��وی طرف لهس��تانی 
هس��تيم. اين كارگردان در گفتگو با ايس��نا، با بيان اين 
مطل��ب گف��ت: در ارتباط با اي��ن پ��روژه توافقنامه ای 
با كش��ور لهس��تان منعقد ش��ده و ما منتظر هستيم كه 
 س��رمايه های اين فيلم تأمين شود تا بتوانيم فيلم را كليد 

بزنيم. 
 وی در عي��ن حال به س��ينمای لهس��تان اش��اره كرد و 
افزود: اگرچه اين كش��ور سينمای بسيار خوبی دارد اما 
كشور سرمايه داری محسوب نمی شود و بودجه فيلم ها 
در آن س��االنه طی چهار جلس��ه به تصويب می رسد. 
اكنون ما منتظر هستيم كه اين جلسه ها تشكيل و بودجه 
اين فيلم مصوب شود، البته ما زمستان امسال را از دست 
داديم اما به هر حال هر وقت كه بودجه اين فيلم تصويب 
شود كار را شروع خواهيم كرد و قسمت هايی كه مربوط 
به زمستان نيس��ت را می گيريم تا به زمستان سال آينده 
برس��يم. سينايی در ادامه از حضور عزت اله انتظامی در 
اين فيلم خبر داد و عنوان كرد: خوشبختانه آقای انتظامی 
از فيلمنامه خوششان آمده و ذوق و شوق و سابقه  ايشان 

من را هم تشويق می كند تا با توان بيشتری ساخت اين 
فيلم را دنبال كنم.

بازيگ��ران  س��اير  ب��ا  ارتب��اط  در  كارگ��ردان   اي��ن 
»قطار زمس��تانی« هم عنوان كرد: در كنار آقای انتظامی 
يكی ديگر از بازيگران زن مطرح لهستان به ايفای نقش 
خواهد پرداخت كه پيش از اين در آثاری از شكسپير و... 
ايفای نقش كرده است. بقيه عوامل اين فيلم هم پس از 
عقد قرارداد با طرف لهستانی مشخص خواهند شد. به 
گزارش ايسنا، »قطار زمستانی« موضوع مهاجرت گروه 
زيادی از لهستانی ها از جمله زنان و كودكان را در دوران 
جنگ جهانی دوم از كشور شوروی به ايران و ماجراهای 

پس از آن را به تصوير می كشد.
اين فيلم با مش��اركت بنياد س��ينمايی فارابی و كش��ور 
لهس��تان به كارگردانی خسرو س��ينايی ساخته خواهد 
ش��د و تهي��ه آن را ه��م پروانه پرت��و بر عه��ده دارد. 
س��اير عوام��ل و بخش ه��ای تولي��د ني��ز تركيب��ی از 
دس��ت اندركاران سينمای ايران و لهس��تان خواهد بود 
ك��ه براس��اس امكان��ات، اس��تعدادها و ضرورت های 
 فن��ی و اقتص��ادی فيلم اي��ن عوامل انتخ��اب خواهند 

شد.

به گزارش ايس��نا، حجت االسالم عباس��علی ابراهيمی 
)مديركل فرهنگ و ارشاد اس��المی مازندران( در اين 
همايش گفت: نيما يوش��يج در زمان فروغ سبک های 
ادبی، تحول اساس��ی در س��بک ش��عری ايجاد كرد و 
پدر ش��عر نو خوانده ش��د و امروز به عن��وان يكی از 
 مفاخر بالنده مردم مازندران بر تارک ادبيات ايران  زمين 

می درخشد. 
وی كنگره ملی نيما را علمی و پژوهش��ی معرفی نمود 
و اظهار ك��رد: از نيما فقط يک كت��اب ديوان بر جای 
مانده اس��ت كه متوليان فرهنگ بايد در كش��ف معانی 
بلن��د آن و معرف��ی اش به نس��ل جوان بي��ش از پيش 
بكوشند و اين همايش ملی، گامی است در اين راستا. 
ابراهيمی با بيان اين كه 31 مقاله به دبيرخانه كنگره نيما 
ارسال شده اس��ت، يادآور شد: از اين تعداد، 14 مقاله 
 توسط پژوهش��گران مازندرانی به رشته تحرير درآمده 

است. 
مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المی مازندران با اعالم 
اين كه در حاشيه كنگره نيما، كتاب ديوان نيما در اختيار 
ميهمانان قرار می گيرد، عنوان كرد: يكی از ويژگی های 
ش��عر نيما، رجاخوانی اس��ت كه در اين كنگره توسط 

 محمدرضا اسحاقی )استاد موسيقی محلی مازندران( اجرا 
می شود.

 وی همچنين از انتخ��اب 11 مقاله منتخب برای ارائه 
در كنگره مل��ی نيما خبر داد و افزود: ش��ش مقاله در 
همايش خوانده  ش��ده كه عبارت اند از: غالمرضا كافی 
از ش��يراز، شهال شريفی و ابوالفضل اخالقی از مشهد، 
موسی زاده از سبزوار، عليرضا نوری از همدان، محمد 
 عظيمی از بهش��هر، جواد ميزبان و منصوره صفرزاده از 

مشهد.
مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمی مازندران با تأكيد بر 
اين كه مقام معظم رهبری نيما يوشيج را به عنوان چهره 
متدين می شناس��ند، خاطرنشان كرد: مازندران در سال 
ج��اری، عالوه بر كنگره، نيما ميزبان چند همايش ملی 
برای بزرگداش��ت ش��خصيت های بومی از جمله امير 
پازواری، سلمان هراتی و طالب آملی است. كنگره نيما 
از سوی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با 
همكاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، فرمانداری نور، 
ش��ورای اسالمی و ش��هرداری های نور، رويان، بلده و 
ايزدشهر در مجتمع فرهنگی - هنری پيامبر اعظم)ص( 

شهرستان نور در حال برگزاری است.

خسرو سینايي»قطار زمستاني« 
را با بازي عزت اله انتظامي کلید مي زند

کنگره  بزرگداشت نیما يوشیج 
گشايش يافت

سه عنوان کتاب دفاع مقدس 
رونمایي شد
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شهاب گردان کادر 
فنی و بازيکنان 
ذوب آهن 
را غافلگیر کرد

علی شجاعی: 
بیستم دی 
به امارات می رويم

منصور ابراهیم زاده: 
برای تیم ملی 
آرزوی موفقیت 
می کنم

زاینده رود 
تمرين تي��م فوتب��ال ذوب آهن اصفهان ب��ا حضور 22 
بازيكن در ورزشگاه ملت ش��هر گنبدهای فيروزه ای پيگيری 
 ش��د. در اين تمرين ملی پوشان ذوب آهن حضور نداشتند اما 
ش��هاب گردان )گل��ر ذوبی ها( ك��ه دلش ب��رای كادر فنی و 
هم بازی هايش تنگ ش��ده بود بر س��ر تمرين حاضر و از كنار 
زمين ش��اهد حركت های كشش��ی، تكنيكی و تاكتيكی ديگر 
بازيكنان بود كه پس از پايان تمرين بازار دست و روبوسی اين 
دروازه بان با ديگر بازيكنان داغ داغ بود. از ديگر حاش��يه های 
اي��ن تمرين مصدوميت جزئی علی رض��ا حدادی فر از ناحيه 
كشاله ران بود كه به گفته شريفيان پزشک تيم اين مصدوميت 
چندان جدی نخواهد بود. علی شجاعی سرپرست تيم فوتبال 
ذوب آهن در حال گرفتن گذرنامه بازيكنان جهت اردو در كشور 
امارات بود. در تمرين سبزجامگان اصفهانی، محمد نعمتی به 
عنوان گلر از جوانان اين باشگاه به همراه عباس قاسمی، محمد 
 باقر صادقی و امير مالكی زير نظر توميس��الو س��اويچ مربی 

دروازه بان ها به تمرين پرداخت.

زاینده رود 
سرپرست تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: وضعيت 
بچه ها از هر نظر عالی اس��ت و با شادابی خاصی پس از يک 
هفته استراحت بر سر تمرين ها حاضر می شوند. علی شجاعی 
ادامه داد: روز يكشنبه بيستم دی ماه برای يک اردوی 10 روزه 
اصفهان را به قصد كشور امارات ترک خواهيم كرد و در آنجا 
دو بازی تداركاتی كه قطعی ش��ده انج��ام خواهيم داد و اگر 
فرصتی باقی ماند يک ديدار دوس��تانه نيز در دستور كار كادر 
فنی است و در اين اردو بازيكنان ملی پوش حضور نخواهند 
داشت. وی به تيم ملی كشورمان اشاره كرد و توضيح داد: به 
عقي��ده من تيم ملی بازيكنان خ��وب و با تجربه ای در اختيار 
دارد كه می توانند برای كشورمان افتخار آفرينی كنند و آرزوی 
 موفقي��ت برای ش��اگردان قطب��ی را دارم. ش��جاعی در پايان
افزود: تيم ذوب آهن در اين رقابت ها چهار نماينده )ش��هاب 
گ��ردان، قاس��م حدادی ف��ر، فرش��يد طالبی و محم��د رضا 
خلعتب��ری( دارد كه به نظر من س��يد محمد حس��ينی و علی 

احمدی می توانستند در اين اردو حضور داشته باشند.

زاینده رود 
بازيكنان��م با طراوت و ش��ادابی خاص��ی در تمرين ها 
حاضر می شوند. س��رمربی فوتبال ذوب آهن ادامه داد: برای 
آمادگ��ی هر چه بيش��تر در نيم فصل دوم لي��گ برتر فوتبال 
كش��ور، طی يک اردوی 10 روزه در امارات، 2 الی 3 ديدار 

تداركاتی در دستور كار داريم.
منصور ابراهيم زاده در مورد برخی از ش��ايعات در خصوص 
 اخ��راج ش��اهين خي��ری و مصدوميت مجي��د نورمحمدی 
گفت: ش��ما شاهد تمرين های اين بازيكن هستيد كه اين دو 
با جان و دل بر س��ر تمرين ها حاضر می ش��وند و كسانی كه 
قصد حاش��يه س��ازی دارند در صدد ضربه زدن به تيم بدون 

حاشيه ذوب آهن هستند.
وی به تيم ملی اش��اره كرده و توضي��ح داد: فقط از خداوند 
من��ان برای اي��ن تي��م آرزوی موفقيت می كن��م و در بحث 
تيم ملی ش��خص يا گ��روه خاصی مهم نيس��ت چرا كه تيم 
 ما به اس��م اي��ران در ج��ام ملت های آس��يا حضور داش��ته

است.

خبر

زاینده رود 
يک هفته استراحت ريكاوری خوبی برای تيم ما بود كه با روحيه ای 
مضاعف در تمرين ها حاضر شويم. مدافع پوششی ذوب آهن ادامه داد: از 
روز شنبه تمرين های خود را هر صبح و بعد از ظهر زير نظر كادر فنی دنبال 
می كنيم و يكشنبه آينده برای برپايی اردويی 10 روزه اصفهان را به مقصد 
دوبی ترک خواهيم كرد. علی احمدی در مورد فهرست مدافعان تيم ملی اظهار 
داشت: با بازی های درخشانی كه من و سيد محمد حسينی در ليگ قهرمانان 
 آسيا و ليگ برتر كشور انجام داديم تصور اين را داشتيم كه همراه تيم ملی به قطر
برويم. وی اضافه كرد: تيم ملی ايران در گروه دشواری قرار دارد اگر اين تيم 

از گروه D باال برود به راحتی به فينال اين رقابت ها صعود خواهد كرد. 

زاینده رود 
روابط عمومی باشگاه فوالد مباركه سپاهان در اطالعيه كوتاهی نسبت 
به درج اخبار كمک مالی فوالد نيش��ابور به باش��گاه های اصفهانی موضع 
گي��ری نمود. در اين اطالعيه آمده اس��ت: ط��رح ادعاهايی مبنی بر كمک 
كارخانه فوالد نيش��ابور كه نام و وجود اين كارخانه برای باش��گاه سپاهان 
ناخوش��ايند است و اين باش��گاه هيچ مراوده و ارتباطی با كارخانه مذكور 
نداشته، موضوعی دور از واقعيت است كه معلوم نيست از كجا نشأت گرفته 
است. باشگاه فوالد مباركه سپاهان از افراد و مسئوالنی كه در اين باره ادعا 
و طرح موضوع نموده اند در خواست دارد تا بدون كلی گويی، مستندات 

شفاف و دقيق خود را در اين ارتباط ارائه نمايند.

زاینده رود 
رقابت های ليگ فوتسال دس��ته يک جوانان اصفهان با قهرمانی 

تيم گيتی پسند به پايان رسيد.
اين دوره از مس��ابقه ها با حضور 12 تيم در ورزشگاه پيروزی آغاز و 
تيم ها در قالب دو گروه ش��ش تيمی و به صورت دوره ای به رقابت 
با يكديگر پرداختند. تيم های گيتی پس��ند، آذين س��پهر و مهرگان به 
ترتيب به مقام های اول تا سوم نائل شدند و توانستند جواز صعود به 

مسابقه های سوپر ليگ استان اصفهان را كسب نمايند.
در ديدار رده بندی تيم مهرگان با نتيجه 5 بر 2 زهرائيان را شكست داد 
و مقام س��وم را به خود اختصاص داد. در مسابقه نهايی گيتی پسند در 

ضربه های پنالتی با حساب 9 بر 8 از سد حريفش گذشت.

ب��ه گ�����زارش رواب��ط عم���وم��ی اداره كل تربي��ت بدن��ی 
چهارمح��ال و بختياری، هفته چهارم مس��ابقه های ليگ قهرمانی 
ايت بال و اس��نوكر در سطح اس��تان برگزار شد. كه در رشته ايت بال 
مه��رگان بروجن 5 بر 4 آريا من بروجن را شكس��ت داد. تک بيليارد 
ش��هركرد 5 بر صفر عصر جديد فارسان را مغلوب نمود و ستاره شهر 
ش��هركرد 5 بر 3 دريا بيليارد شهركرد را از پيش رو برداشت. همچنين 
در رش��ته اسنوكر آريا من بروجن 2 بر يک مهرگان بروجن را مغلوب 
نمود، تک بيليارد ش��هركرد 2 بر صفر عصر جديد فارسان را شكست 
داد وس��تاره شهر ش��هركرد 2 بر صفر دريا بيليارد شهركرد را از پيش 

رو برداشت. 

 زاینده رود 
رئي��س اداره تربيت بدنی شهرس��تان نايين گف��ت: مرحله نهايی 
دومين المپياد روس��تايی و عش��ايری اس��تان اصفهان در رشته واليبال 
آقايان با ش��ركت تيم های نايين، كاشان، نجف آباد و شهرضا در سالن 
ورزش��ی آزادگان مجموعه ورزشی تختی شهرستان نايين برگزار شد. 
خداكرم پور مهدی ادامه داد: در پايان تيم های نايين، شهرضا و كاشان 
به ترتيب مقام های اول تا س��وم اين مس��ابقه ها را كسب نمودند. وی 
در پايان افزود: اين مس��ابقه ها توس��ط هيأت روستايی و عشايری و با 
همكاری هيأت واليبال شهرس��تان نايين برگزار شد و هيأت روستايی 
استان اصفهان نظارت بر اين مسابقه ها را عهده دار بود. فينال اين دوره 
از مس��ابقه ها با حضور بخشدار مركزی، ش��هردار و جوانان عالقه مند 
برگزار ش��د. اس��امی بازيكنان تيم واليبال جوانان روستايی و عشايری 

نايين:
1 – امي��ر ش��هرياری، 2- مي��الد رس��تگار مق��دم، 3- اميرحس��ين 
 س��عيدی، 4- معي��ن نجفيان، 5- محمد ورپايی، 6- س��عيد اوش��نی،
7- محمد مهدی ايمانی، 8- مصطفی حميدنيا، 9- محس��ن شهرياران، 
 10 – مه��رداد محمدی، 11- س��عيد محمدی، 12- محمد افش��اری،

13- مس��عود اكب��ری. س��رمربی: عليرضا ش��ريعت، مرب��ی: مرتضی 
منوچهری، سرپرست: عبدالناصر سعيدی.

ورزش

زاینده رود 
تصميم بر اين گرفته ش��ده تا روزهای يكش��نبه و 
چهارشنبه هر هفته و در س��تونی تحت عنوان »آقای... 
سالم« مسئوالن، مقام های استان و شهرستان را پيرامون 
مس��ائل، مش��كل ها و رخداده��ای خاص و برجس��ته 
ورزش ديارمان مخاطب قرار دهيم و به صورت كوتاه، 
صريح، بی پيرايه، دلس��وزانه و صد البته صادقانه با آنها 

درد دل نماييم.
مطلب اين س��تون تحت عنوان آقای... س��الم از س��ر 
دلس��وزی و احساس وظيفه به رش��ته تحرير درخواهد 
آم��د. اميدواري��م اي��ن حرك��ت جدي��د و ابت��كاری 
 بتوان��د چراغی باش��د ف��را روی مس��ئوالن، مقام ها و 
دست اندركاران استان برای به حركت درآوردن بهتر و 

روان تر چرخ های ورزش اين خطه.
پيش از اي��ن از صعه صدر مقام ها و مس��ئوالن محترم 
استان، مسئوالن و دست اندركاران تربيت بدنی، مديران 
پر تالش و زحمتكش باشگاه ها و هيأت های ورزش و 

ديگر مخاطبان سپاسگزاری می كنيم. 
و اما اولين مطلب اين حركت جديد...

آقای استاندار سالم 
1 – ابت��دا الزم می دان��م ب��ه عنوان يک ش��هروند از 
حسن نيت و حس��ن نظر جنابعالی به ورزش و جامعه 
ورزش��كاران آن هم با وجود مشغله های كاری بسيار و 

مسئوليت های سنگين، تشكر و سپاسگزاری كنم.
2- اگر چه كمی تا اندكی زمان تش��كر از بابت دعوت 
شما از مقام ها، مسئوالن، دست اندركاران و بازيكنان دو 
قطب برتر فوتبال كشور )سپاهان – ذوب آهن( در شب 
يلدا گذش��ته است ولی منطق و شعور ايجاب می كند تا 
باز هم از اين كار خوب و پس��نديده شما سپاسگزاری 
نمايم. هر چند كه انتقادها و نقدهايی به مش��اوران شما 
در خص��وص چگونگی دعوت از ميهمانان آن مراس��م 

وارد می باشد.
3- ظ��رف يک س��ال و اندی ك��ه از حضور ش��ما به 
عن��وان اس��تاندار و باالترين مق��ام اجرايی اس��تان در 
اصفهان می گذرد، ش��اهد تحرک و پيگيری های مستمر 
و ارزش��مندی در خص��وص روش��ن ك��ردن وضعيت 
ورزش��گاه نقش جه��ان بوده ايم كه همي��ن تالش های 
ملموس و مس��تمر زمينه س��از جوان��ه زدن بارقه هايی 
از امي��د در نزد دلس��وختگان و اهال��ی ورزش پيرامون 
تكميل ورزشگاه نقش جهان گشته است و اميدواريم با 
تداوم پيگيری های شما در آينده ای بسيار نزديک شاهد 

تكميل و بهره برداری از اين ورزشگاه باشيم.
4- اگر ش��اهد حسن توجه مسئوالنه و تحسين برانگيز 
ش��ما در خص��وص مس��ائل روز ورزش و چگونگی 
عملكرد تيم ها در رش��ته های مختلف ورزش��ی شهر و 
استانمان نبوديم، اين مهم را كه بيشتر مربوط به تربيت 
بدنی استان و متوليان آن می باشد را خدمت شما مطرح 
نمی كردي��م ولی دقت نظر و عالقه مندی ش��ما موجب 
شده تا به جای طرح س��ئوال از متوليان تربيت بدنی و 
ورزش اس��تان از شما سئوال كنيم كه آيا منطقی و قابل 
قبول اس��ت كه در اصفهان به فرض در رش��ته هندبال 
س��ه تيم به نام های سپاهان، س��پاهان نوين و ذوب آهن 
در ليگ برتر كش��ور حضور داشته باشند اما در عوض 
ش��هر و اس��تان ما با وجود عقبه بس��يار درخش��ان در 
ورزش واليبال، ظرف چند س��ال گذشته هيچ تيمی در 
مسابقه های ليگ برتر در اين رشته مطرح نداشته باشد؟ 
و يا آيا از ديد شما منطقی و قابل قبول است كه اصفهان 
در رشته فوتس��ال سه تيم به نام های فوالد ماهان با 95 
درصد بازيكنان وارداتی گيتی پسند آن هم با 95 درصد 
بازيكن��ان وارداتی و فيروز صفه در ليگ برتر فوتس��ال 
داش��ته باش��د اما در عوض شهر و اس��تان ما با وجود 
پيش��ينه خوب در ورزش اصيل، مادر و مدال آور كشتی 
هيچ تيمی در ليگ برتر اين رشته كه ورزش اول كشور 

به حساب می آيد نداشته باشد؟
5- جناب آقای اس��تاندار در گام اول سعی داريم كمتر 
متصدی وقت بس��يار ارزشمند شما شويم ولی من باب 
تش��كر و يک ش��روع، اولين مطلب اين س��تون تازه را 
خطاب به ش��ما به رش��ته تحري��ر درآورده ايم و تالش 
می كني��م در آينده در مواقع خ��اص و ضروری مزاحم 
شما شويم و مسائل و مشكل های ورزش ديارمان را با 

مسئوالن و دست اندركاران مربوطه مطرح نماييم.

جواد خلیفه سلطانی

لعنت بر پديده ش��وم بازيكن س��االری. 
خدا آن دس��ته از سرمربيان به روز، ولی 
فاقد ت��وان و قدرت برخورد با بازيكنان 
بی انضباط و دانه درشت را به راه راست 

هدايت كند.
آری از اواس��ط دهه هفتاد و هم زمان با 
تزريق بی حس��اب و كتاب پول بر پيكر 
فوتبال ما، اندک اندک ش��اهد پيدايش و 
سپس گسترش پديده زشت و شومی به 

نام بازيكن ساالری از بعضی باشگاه ها و 
نزد بعض��ی از آقايان مربی بوديم. پديده 
بس��يار زشت و ش��ومی كه بايد گفت تا 
بدين جای كار خسارات معنوی و مادی 
زي��ادی به پيك��ر فوتبال م��ا وارد نموده 

است.

در اين رابطه متأس��فانه باي��د گفت: كه 
فوتبال باش��گاهی ش��هر ما نيز در طول 
اي��ن س��ال ها از آس��يب ها و زيان های 
دردن��اک اي��ن پدي��ده ش��وم در ام��ان 
نب��ود، ب��ه گون��ه ای ك��ه در بعضی از 

مواق��ع و ايام��ی ك��ه بعض��ی از آقايان 
س��رمربی فاقد توان و ق��درت برخورد 
ب��ا بازيكن��ان بی انضباط دانه درش��ت 
 در مصدر كار بوده و يا هس��تند؛ ش��اهد 
عرض ان��دام، خودنماي��ی و يكه تازی 
 بازيكنان نامنظم، زياده خواه و دانه درشت 

بوده ايم.
در اينجا و بدون آنكه خواسته 
باشيم از كسی اسم برده باشيم 
خطاب به آن دس��ته از آقايان 
س��رمربی ك��ه فاقد ت��وان و 
ق��درت مقابل��ه ب��ا بازيكنان 
بی انضباط و دانه درش��ت در 
تيم خود هس��تند می گوييم: 
آقاي��ان  ع���زي��ز،   دوس��تان 
علم گرا، منطق حكم می كند 
كه با تمام��ی بازيكنان تحت 
امرت��ان از دان��ه درش��ت ها 
گرفته ت��ا بازيكن��ان جوان و 
كم ن��ام و نش��ان ب��ه هنگام 
مواجه شدن با بی انضباطی و 
نافرمانی يكسان برخورد كنيد 
نه اينك��ه ف��الن بازيكن دانه 
درشت و ياغی آن هم نه يک 

ب��ار بلكه حداقل هفت��ه ای يک مرتبه با 
گذش��ت های قابل تعمق و قابل بررسی 

شما مواجه شود. 
ول��ی زمان��ی كه ف��الن بازيك��ن جوان 
و ي��ا كم نام و نش��ان تيم ش��ما مرتكب 

خالف يا بی انضباطی می ش��ود آنچنان 
با آن بازيكن��ان در جمع ديگر بازيكنان 
برخورد می كنند كه آدمی متحير از اين 

برخوردهای دوگانه می شود. 
آری در اينج��ا و ب��ه صورت سربس��ته 
خطاب به آن دس��ته از سرمربيانی كه در 
بحث دانش و داشته های فنی 
حرف های زيادی برای گفتن 
دارند ولی در بحث مديريت 
ايراده��ای  و  ابه��ام  دارای 
فراوانی هستند می گوييم كه 
آقايان با بازيكنان بی انضباط 
ولی دانه درشت تيم خودتان 
 هم برخ��ورد الزم را داش��ته 

باشيد. 
در كنار اين تذكر پشت پرده 
خط��اب ب��ه همين دوس��تان 
می گوييم ش��ما ك��ه در حال 
حاضر در بس��ياری از مواقع 
باش��گاه  مديرعام��ل  نق��ش 
نقش سرپرس��ت تي��م، نقش 
قائ��م مق��ام، نق��ش... را هم 
ايف��ا می كنيد. لط��ف كنيد و 
تنه��ا و تنه��ا در چهارچوب 
وظاي��ف خ��ود حرك��ت كنيد چ��را كه 
ممكن اس��ت بد عادت ش��ويد و زمانی 
كه قرار شد همه چيز در جای خود قرار 
 گي��رد ش��رايط آن زمان به ش��ما خوش 

نياد.

آقای استاندار سالم

علی احمدی: 
من و حسینی حقمان حضور در تیم ملی بود

واکنش باشگاه سپاهان به موضوع حمایت 
فوالد نیشابور از باشگاه های اصفهانی 

گیتی پسند قهرمان لیگ فوتسال 
دسته یک جوانان شهر اصفهان

هفته چهارم مسابقه های لیگ اسنوکر 
وایت بال استان برگزار شد 

قهرمانی نایین در دومین المپیاد 
روستایی و عشایری والیبال اصفهان

دو کلمه حرف حساب با بعضی از آقایان سرمربی 

با بازیكنان دانه درشت بی انضباط، برخورد کنيد

گزارش

پژمان سلطانی 

صديق��ه كعب��ی زاده معاونت بان��وان اداره كل تربيت 
بدنی استان اصفهان درباره افتخارآفرينی ورزشكاران 
بانو اظهار داش��ت: در بخش بانوان، از جمله آخرين 
مدال هايی را كه به دست آورديم می توان به دو مدال 
 طال توس��ط خديجه آزادپور و الهه منصوريان اشاره 

كرد.
وی ادامه داد: اين دو ورزشكار اصفهانی كوچ نخبگان 
به اس��تان های ديگر هستند. چالش��ی كه در اداره كل 
تربيت بدنی اس��تان احساس می شود عدم حمايت از 
تيم های ورزشی و قهرمانان در بخش بانوان است و 
ما به دنبال اس��تراتژی هايی هستيم كه بتوانيم حمايت 
مديران ارشد باش��گاه ها را جلب كرده تا قهرمانان را 

در استان حفظ كنيم. 
كعبی زاده اف��زود: يكی از هدف ه��ای اداره كل اين 
است كه بيش��تر مردم را به سمت ورزش سوق دهد 
و برای اين كار يک س��اختار و سازماندهی الزم بود، 
به همين منظور در دس��تگاه اجراي��ی نمايندگانی را 
مشخص كرديم و برای رسيدن به هدف يک شورايی 
به نام ش��ورای هماهنگی فعاليت نهادها، ارگان ها و 
س��ازمان های تحت ش��ورای انس تشكيل داديم. وی 
تصريح كرد: اكنون ش��اهد توس��عه ورزش بانوان در 
ارگان ها، خانواده ها و س��ازمان ها هستيم كه نسبت به 

سال قبل 5 درصد رشد داشتيم. 
مأموريت اصلی در بخش بانوان اداره كل تربيت بدنی 
استان توسعه ورزش عمومی در راستای سطح ارتقای 
سالمت بانوان است. كعبی زاده به فدراسيون ها اشاره 
ك��رد و توضيح داد: بايد با فدراس��يون های ورزش��ی 
تعامل بيشتری داشته باش��يم تا بتوانيم ورزش بانوان 

را با توجه به پتانسيل های استان به جايگاه اصلی اش 
برسانيم. 

معاونت بانوان اداره كل تربيت بدنی اس��تان اصفهان 
پيرامون فضاهای ورزش��ی گفت: فضاهای ورزش��ی 
در س��طح استان پايين و نزديک به 25 صدم مترمربع 
فضای ورزشی برای هر نفر است كه اين محدوديت 

برای بانوان خيلی بيشتر است. 
در هفت شهرستان درحال حاضر يک سالن مخصوص 
فعاليت ورزش��ی بان��وان داريم كه در ش��هر اصفهان 
می توان به مجموعه ورزش��ی شهيد نصر اشاره كنيم 
و اميدواريم در س��ال آينده با حوزه های تعريف شده 
بتوانيم اين مش��كل را به حداقل برسانيم. وی تقويم 
 ورزش��ی را ي��ک برنامه عملياتی دانس��ت و توضيح 
داد: اين تقويم را هيأت های ورزشی تنظيم می كنند كه 
از طريق فدراسيون ها به هيأت ها ابالغ می شود كه در 
بعضی مواقع زمان بر است و مشكل هايی در هيأت ها 
پيش می آيد ك��ه اين ايراد ب��ه اداره كل تربيت بدنی 

استان اصفهان برنمی گردد. 

كعبی زاده درباره نايب رئيس هيأت های ورزشی تأكيد 
كرد: ما به دنبال شايسته ساالری هستيم. شاخص هايی 
را تعريف كرده كه در آن عملكرد نايب رئيسان مورد 
بررس��ی قرار می گيرد و افرادی كه فعال هستند مورد 
حمايت اداره كل هس��تند و اگر با توجه به پتانسيلی 
كه در اس��تان وجود دارد كم كاری كنند، با مشورت 
تي��م مديريتی اداره كل نس��بت به جا به جايی جهت 
بهبود اقدام خواهيم كرد. وی از دو باشگاه ذوب آهن 
و سپاهان تشكر كرد و اظهار داشت: از اين دو باشگاه 
تش��كر می كنم ك��ه در بخش بانوان س��رمايه گذاری 
خوب��ی كردند ولی واقعيت امر اين اس��ت كه نگاه به 
ورزش بانوان در اين باش��گاه ها نس��بت به آقايان از 
نظر قراردادهای مالی متفاوت و تناسبی با هم ندارند. 
اميدوارم مديران ارش��د باشگاه ها نگاهشان به ورزش 

بانوان تغيير كند. 
وی درب��اره تعام��ل معاونت بانوان و نايب رئيس��ان 
تصريح كرد: اس��تان اصفهان جزو معدود استان هايی 
اس��ت كه تعامل خوبی بين معاون��ت بانوان و نايب 
 رئي��س هيأت ه��ا وج��ود دارد كه اين هم��كاری و 
هم دلی باعث شده كه به يک هدف مشترک فكر كنيم 
كه همان ارتقای ورزش بانوان در سطح كشور است. 
صديقه كعب��ی زاده در پايان پيرام��ون بحث فرهنگی 
گف��ت: خط مش��ی ك��ه در ورزش قهرمانی تعريف 
كرديم منش پهلوانی در ورزش قهرمانی است و بايد 
دو ورزش��كار نام برد كه از نظر رفتاری الگو هستند، 
الهه منصوريان س��ال گذشته مدال نقره خود را تقديم 
به آستان قدس رضوی كرد و امسال هم مدال برنزش 
را تقديم به مقام معظم رهبری كرد و خديجه آزادپور 
نيز قرار اس��ت روز بيستم دی ماه مدالش را به استان 

قدس رضوی تقديم كند.

صدیقه کعبی زاده: 
خديجه آزادپور مدالش را به آستان قدس رضوی تقديم می کند

منطق حکم 
می کند که با 

تمامی بازیکنان 
تحت امرتان از 
دانه درشت ها 

گرفته تا بازیکنان 
جوان و کم نام و 
نشان به هنگام 
مواجه شدن با 
بی انضباطی و 

نافرمانی 
یکسان برخورد 

کنید

کسب یک طال و یک نقره در مسابقه های 
قهرمانی کشوری تکواندو بانوان

زاینده رود 
مس��ابقه ه��ای قهرمانی كش��وری تكواندو دخت��ران در رده س��نی جوانان و 
بزرگس��االن 12 و 13 دی ماه در س��الن خانه تكواندو تهران برگزار گرديد. در اين 
مسابقه ها 200 نفر در قالب 32 تيم در 8 وزن به رقابت پرداختند. در پايان رقابت 
ها تيم تكواندو بانوان اصفهان با كسب يک مدال طال و يک نقره در رده پنجم تيمی 
قرار گرفت. نيره رس��تمی تكواندوكار اصفهانی در وزن هش��تم توانست با غلبه بر 
حريفان خود به مدال طال دست يابد. در وزن دوم فريده رشيدی ديگر تكواندوكار 
اصفهانی در بازی فينال مغلوب بازيكنی از اس��تان البرز ش��د و به مدال نقره بسنده 
كرد. كميته داوران فدراس��يون خانم مژگان فوالدی داور درجه يک اصفهانی را به 
عن��وان بهترين داور اين دوره از رقاب��ت ها معرفی كرد. در اين رقابت ها تيم های 
تهران، البرز، گيالن و توابع تهران به ترتيب اول تا چهارم شدند. نفرات اول و دوم 

اين رقابت ها به اردوی تيم ملی دعوت می شوند.

سید محمد حسینی:
به نظر قطبی احترام می گذارم

زاینده رود 
مدافع 8 گله تيم فوتبال ذوب آهن وضعيت جسمانی خود را فوق العاده دانست 
و گفت: پس از يک هفته اس��تراحت تمرين های خوبی را صبح و بعد از ظهر انجام 

می دهيم. 
سيد محمد حسينی ادامه داد: در اين فصل بازی های درخشانی را برای ذوب آهن به 
نمايش گذاشتيم. به نظر خودم شايسته حضور در تيم ملی بودم ولی به هر حال بايد 

به نظر سرمربی تيم ملی احترام گذاشت.
وی افزود: اكنون كه دعوت نش��ده ام بايد فق��ط به موفقيت تيم ذوب آهن فكر كنم 
تا امس��ال به مقام قهرمانی ليگ برتر فوتبال كش��ور برسيم. برای حضور در تيم ملی 
فرصت داريم و بايد آنقدر خوب بازی كرد تا خود را به مربيان تيم ملی تحميل كنم. 
س��يد محمد حس��ينی در پايان پيرامون تيم ملی ايران توضيح داد: تيم ملی می تواند 
از گروه خود صعود كند و آرزوی موفقيت برای اين تيم در جام ملت های آس��يا را 

دارم.

ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی اداره كل تربيت بدنی 
چهارمحال و بختي��اری، مس��ابقه های مينی واليبال 
انتخاب��ی شهرس��تان ل��ردگان با حض��ور 12 تيم به 
ص��ورت دوره ای  ب��ا هم��كاری اداره تربيت بدنی 
شهرس��تان لردگان و هيأت واليبال در محل س��الن 

تختی لردگان آغاز شد. 
در اي��ن رقابت ها هي��أت )ب( ل��ردگان 2 بر يک 
فرهنگيان را شكس��ت داد، هي��أت )الف( لردگان 2 
ب��ر صفر تكنو آلومينيوم را مغلوب نمود و نوجوانان 
 )ال��ف( 2 بر صف��ر نوجوان��ان )ب(  را از پيش رو

برداشت.

آغاز مسابقه های مینی والیبال 
انتخابی شهرستان لردگان



اين شركت قصد دارد اقالم مازاد خود از قبيل آهن قراضه، چوب، كمد، 
آلومينيوم، ترازو، يخچال، فريزر، ليفتراك و...را از طريق مزايده به فروش 

برساند.
مراجعه  با  بازديد  ضمن  مي آيد  بعمل  دعوت  عالقمند  متقاضيان  از  لذا 
و  www.escocorp.ir آدرس:   به  شركت  اين  سايت هاي  وب   به 
يا www.9514050.ir و كسب اطالعات الزم آمادگي خود را حداكثر تا 
تاريخ 89/10/20 ساعت 15 در پاكت در بسته تحويل دبيرخانه شركت 

نموده و رسيد دريافت نمايند.

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري شاهين شهر به استناد مجوز شماره 
5791/ن س مورخ 89/10/1 هيأت مديره محترم سازمان در نظر 
حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص  به  را  بانوان  باغ  بوفه  و  رستوران  دارد 
به صورت اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي بايست تا روز دوشنبه 
مورخ 89/10/27 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها و 
تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 89/10/28 جهت تحويل 
اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند. سازمان در رد يا 

قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

با واشر و مانشون  DPR همراه  لوله آزبست كالس  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد 
مربوطه و لوله بتني قطر 800 با روكش ايراني مورد نياز خود را از محل اعتبارات عمراني، به شرح جدول 

ذيل خريداري نمايد.
مبلغ تضمين )ريال(بودجهشماره مناقصهعنوان مناقصهرديف

خريد لوله آزبست كالس DPR با 1
126/000/000عمراني418-4-89اتصاالت مربوطه

خريد لوله بتني قطر 800 ميليمتر كالس 2
162/500/000عمراني419-4-489 با روكش داخلي يا خارجي پلي اتيلن

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه خريدار: تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 89/10/25
تماس:  تلفن   ،89/10/26 مورخ  يكشنبه  روز  صبح   8/30 ساعت  از  مناقصه:  پاكات  گشايش 

0311-6680030
 www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتي

شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي تعاوني ذوب آهن اصفهان

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي مزایده عمومي )نوبت اول( آگهي مناقصه دو مرحله اي

آب و هوای امروز )شهركرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 13 °12 ° -3 °-1 ° حداكثرحداكثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه 15 دی 1389/ 30 محرم 1432/ شماره Wednesday 5 January 2011     433 )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام صادق )ع(:
 اهل بهشت چهار نشانه 
دارند: روی گشاده، زبان 
نرم، دل مهربان و دست 
دهنده.

 )unido( انتخاب شايسته حضرتعالي را به عنوان مدير نمونه جوان كشور از طرف سازمان
وابسته به سازمان ملل، در راستاي تحقق چشم انداز 20 ساله كشور در چهارمين جشنواره 

ملي توليدكنندگان جوان، كه نشان از تدبر و همت و تالش هاي خستگي ناپذير جنابعالي است 
را تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.

مدیرعامل محترم شرکت قند نقش جهان
جناب آقاي مهندس کاروان مزایده بزرگ شرکت تعاونی مصرف ذوب آهن

روزنامه زاينده رود

مهدی رفائی
كميسيون ويژه اجرای طرح های توسعه شركت فوالد مباركه با حضور 
اعضای كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی و مديرعامل 

و مديران ارشد شركت فوالد مباركه برگزار شد.
در اين كارگروه طرح های توسعه شركت فوالد مباركه به سمع و نظر 
نمايندگان رسيد و پس از رفع ابهام ها و ارائه توضيحات الزم به وسيله 
فيلم و نمودار و نيز ارائه پاس��خ كافی به س��ئواالت نمايندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی در كميسيون صنايع و معادن از خطوط توليد شركت 
بازديد نمودند در پايان نظر كلی كميسيون نسبت به اجرای طرح های 

توسعه مثبت بود.
مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه در اين نشست اظهار داشت: شركت 
فوالد مباركه دارای 21 هزار پرسنل و 5/2 ميليون تن توليدات محصول 
تخت فوالدی و نيز 4/6 ميليون تن ذوب در فوالد مباركه و 1/6 ميليون 

تن ذوب در فوالد سبا می باشد.
محمد مس��عود س��ميعی نژاد اظهار اميدواری كرد با اجرای طرح های 
توس��عه شركت فوالد مباركه بتواند حدود 15 هزار شغل مستقيم ايجاد 
كرده و ظرفيت توليد محصوالت تخت فوالدی را به 11 ميليون تن ارتقا 
بخشد. وی با اشاره به واردات ساالنه 50 ميليون تن فوالد به كشور از 
اينكه نيمی از نياز كشور به فوالد از طريق خارج تأمين می شود اظهار 
تأس��ف كرد و انجام طرح های توسعه در راستای برطرف نمودن نياز 

كشور و رسيدن به خودكفايی در فوالد را ضروری دانست.
س��ميعی نژاد همچنين از ايجاد مجتمع معدنی در نزديكی ش��ركت و 
توليد 5 ميليون تن كنستانتره و گندله در راستای طرح های توسعه خبر 

داد كه صحبت های اوليه آن با ايميدرو انجام شده است.
دريافت 50 نشان افتخار ملی و صادرات به بيش از 40 كشور جهان 

مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه با اش��اره به دريافت 50 نشان افتخار 
ملی توس��ط اين ش��ركت و صادرات محصول به بيش از 40 كش��ور 
جهان، ايجاد نقش محوری توسط اين شركت در توسعه صنايع كشور 
و حضور در بازار جهانی فوالد به عنوان ش��ركت پيشرو در كنار بومی 

سازی صنعت فوالد را از هدف های كالن شركت برشمرد.
محمد مسعود سميعی نژاد خواستار حمايت كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شورای اسالمی و ساير نهادهای باالدستی از اين شركت شد و 
افزود: از سهام شركت هم اكنون 30 درصد سهام عدالت، 18/5 درصد 
س��هام تأمين اجتماعی، 5 درصد سهام صندوق بازنشستگی، 31 درصد 

سهام شركت ايميدرو و بقيه سهام جزء می باشد.
وی ش��ركت فوالد مباركه را بزرگ ترين تولي��د كننده فوالد تخت در 
اي��ران و خاورميانه و دومين ش��ركت فعال در بهره وری صنعت فوالد 

در منطقه ناميد.
نقش مهم فوالد مباركه در ارزش افزوده ملی و ارتقای رتبه توليد 

فوالد كشور
مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه در تشريح برنامه ها گفت: تا سال 84 
و در آغاز طرح های توس��عه 2/4 ميليون تن به توليد اين ش��ركت در 
كنار استقرار فوالد سبا اضافه شده است. سميعی نژاد ادامه داد: در همه 
برنامه ها و توليدات ش��ركت رشد مثبتی نسبت به سال های گذشته به 
چش��م می خورد و اين رشد در توليد آهن اس��فنجی، گندله سازی و 

نخال مشهود است.
وی در خص��وص نيروگاه 300 مگاواتی برق ش��ركت ف��والد مباركه 

اف��زود: اين نيروگاه با توجه به هدفمندی يارانه ها و ش��روع توس��عه 
شركت جوابگوی طرح ها نمی باشد و نياز به تكميل و افزايش ظرفيت 

دارد.
س��ميعی نژاد وضعيت تحويل به بازار را مطلوب ارزيابی كرد و اذعان 
داش��ت: ارائه محصوالت شركت فوالد به بازار و رسيدن به توان توليد 
500 هزار تن سقف در ماه باعث كاهش قيمت های بازار شده  است. 
مديرعامل شركت فوالد مباركه با مقايسه سهم شركت در ارزش افزوده 
مل��ی در صنعت فوالد و ارتقای رتبه اي��ران به مقام 17 در توليد فوالد 

جهان آن را مرهون حضور شركت فوالد مباركه دانست.
وضعيت فعلی شركت فوالد و آغاز طرح های توسعه

مديرعامل ش��ركت فوالد س��ال 83 را آغاز طرح توس��عه و رسيدن به 
4/3 ميليون تن توليد و س��ال 84 را س��ال شكوفايی فوالد سبا و اضافه 
ش��دن آن به مجموعه در توليد بيشتر ذكر كرده و اظهار اميدواری كرد 

در سال 90 افزايش توليد زير سقفی در اولين فاز به 5/4 ميليون تن در 
شهريور اين سال برسد.

محمد مس��عود سميعی نژاد در راستای طرح های توسعه اجرای كوره 
پيش گرم چهارم، اصالح سيستم كويل، ايجاد انبار كويل و انبار توسعه 
نخال، احداث اسيد شويی شماره2، دستيابی به ظرفيت 2 ميليون تن در 
ورق اسيدشويی شده، احداث واحد اسكين پاس و اصالح تاندوم ميل 
به تاندوم مداوم را از فعاليت های انجام شده و مقدمات طرح دانست 
و وضعيت اكنون ش��ركت را به طور كل��ی در 8 كوره قوس الكتريک، 
7 ميليون تن گندله س��ازی، 4 ماش��ين ريخته گری مداوم، نورد گرم و 
س��رد و 6 واحد مگامدول احيای مس��تقيم توصيف كرد و گفت: بهينه 

س��ازی كوره 5 و 6 انجام شده و اجرای طرح واحد گازدائمی در حال 
انجام است.

س��ميعی نژاد با اشاره به حذف شركت از فهرس��ت صنايع آالينده كه 
با نصب الكتروفيلترها و هودها تحقق يافته همه طرح های توس��عه را 

دارای زمينه زيست محيطی دانست.
فاز اول طرح های توسعه با 2 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری 
رس��يدن به توليد 7/5 ميليون تن در محص��والت تخت هدف فاز اول 
توس��عه ش��ركت فوالد مباركه اس��ت كه پس از 1/5 س��ال تالش كل 
مصوب��ات الزم انجام و ط��رح در بخش مناقصه ق��رار دارد. همچنين 
ب��رای انجام طرح های توس��عه با 3 بانک ب��رای 1500 ميليارد تومان 
تسهيالت قرارداد بسته ش��ده است و برای توسعه طرح شهيد خرازی 
ني��ز ب��رای فاينانس با ش��ركت ها و بان��ک های چين��ی مذاكره هايی 
 انجام ش��ده اس��ت. انجام دو پروژه پاتيل و كوره و نيز افزايش ظرفيت 

كوره ها، س��اخت يک واحد ريخته گری، س��اخت مدل های اكسيژن 
جديد و تأسيسات نيروگاه 500 مگاواتی برق در كنار ايجاد خط نورد 
گرم جديد از ملزومات اجرای طرح توسعه در فاز اول است اين طرح 

به 2 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری نياز دارد.
ــرمايه  ــزار ميليارد تومان س ــا 2 ه ــهيد خرازی ب ــعه ش طرح توس

گذاری
طرح توس��عه شهيد خرازی كه در دس��ت مطالعه قرار دارد ايجاد يک 
واگن برگردان و رس��يدن به س��قف 18 ميليون تن مواد اوليه در كنار 
اح��داث يک واحد آهک س��ازی جديد و اضافه ك��ردن واحد گندله 
سازی 7 ميليون تنی و نيز ايجاد دو مدل احيای 1/5 ميليون تن و كوره 
جديد 160 تنی از زيرس��اخت های اجرای اين طرح می باش��د كه در 
كنار ايجاد واحد اكسيژن جديد و ريخته گری پيوسته به ظرفيت 12/8 

ميليون تن، 2 هزار ميليارد تومان هزينه در بر خواهد داشت.
طرح توسعه نورد پيوسته فوالد سبا

 تحق��ق ظرفي��ت توليد 1/6 ميليون تن در فوالد س��با ك��ه در محدوده 
ذوب آه��ن اصفهان و 30 كيلومتری ش��ركت فوالد مباركه قرار دارد با 
احداث واحد آهک س��ازی و ريل برگردان، كوره جديد و خط توليد 
پيوسته 800 هزار تنی، واحد اكسيژن و ... اين طرح توسعه تكميل می 
شود و براساس برآورد انجام شده 870 ميليارد تومان هزينه در بر دارد 

كه با همكاری بانک تجارت انجام خواهد شد.
ــيون صنايع و معدن مجلس و  ــخ نمايندگان كميس ــش و پاس پرس

مديرعامل شركت فوالد مباركه
در اتمام كميس��يون س��يد حسين هاش��می )رئيس كميسيون صنايع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی( روند توسعه شركت را مثبت ارزيابی 
كرد. حميدرضا فوالدگر خواس��تار ارائه آمار دقيق و صحيح براس��اس 
واقعيات ش��ده، كوهكن انجام مطالعات بيشتر برای طرح ها را پيشنهاد 
كرد. مهدوی از نحوه تهيه مواد اوليه برای آينده در حال توسعه شركت 
پرسيد، نيک نهاد انجام اين طرح ها با حداقل مخارج و نيروی انسانی 
را شايسته دانست. نماينده اروميه خواستار صادرات از طريق اين شهر 
ش��د و پورسينا )مديركل صنايع و معادن اس��تان( خواستار حمايت از 
صنايع كوچک و عدم جلب همه امكانات به وسيله صنايع بزرگ شد. 
س��ميعی نژاد )مديرعامل شركت( در پايان گفت: شركت فوالد مباركه 
بايد در كنار خود معادن بزرگ داش��ته باش��د و ب��رای اين منظور همه 
اس��تان مورد كاوش و تحقيق قرار گرفته اس��ت و معادن س��نگ آهک 
و آهن استان ساماندهی ش��ده است. همچنين برای خروج از انحصار 
نمايشگاه قطعات مورد نياز شركت ايجاد شده است و سيستم مديريت 

يكپارچه در شركت فوالد اسقرار يافته است.

طرح های توسعه شرکت فوالد مبارکه ضامن حضور ایران در بازار جهانی فوالد 


