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ام��ور صنفی  دبی��ر مجم��ع 
 مرغداران استان اصفهان گفت: 
»گوش��ت مرغ« در ماه مبارک 
رمض��ان ت��ا »س��قف 3300 
تومان« به مردم عرضه می شود. 
بهرام پاکزاد در گفتگو با فارس 

در اصفه��ان، در مورد وضعیت مرغ در آخرین روزهای ماه ش��عبان، 
اظهار داشت: در حال حاضر مرغ زنده...

شهرستان/ صفحه 4

وزير اطالعات: 
وزارت اطالعات نسبت به فعاليت جريان هاي 
انحرافي اطالع رساني مي كند 

سید حسن نصراله
 مدارك بي گناهي حزب ا... را افشا كرد

  در چهارمحال و بختیاري؛
همايش معتمدين و 

سران طوايف و ايالت 
عشاير برگزار شد

 گوشت مرغ در ماه رمضان؛
3300 تومان به مردم عرضه مي شود

در آس��تانه فرا رسیدن ماه رمضان؛ همایش معتمدین 
و س��ران طوایف و ایالت عشایر بختیاري، در استان 
چهارمحال و بختیاري برگزار شد. به گزارش فارس 
از ش��هرکرد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایري 
چهارمحال و بختیاري در همایش معتمدین و سران 
طوایف و ایالت عشایر استان اظهار داشت: قدرداني 
از حماسه هاي مرز داران غیور عشایر و ایجاد انگیزه و 
بهره گیري از قابلیت ها و ظرفیت هاي جامعه عشایري 
در تقویت و پش��تیباني از رده هاي بسیج عشایري و 
ایجاد وحدت و صمیمیت و انس��جام بیش از پیش 
در بین جامعه عشایري؛ از مهم ترین اهداف برگزاري 
این همایش اس��ت. منوچهر قلي زاده افزود: احیاء  و 
شناسایي، اعتماد و گسترش نقش عمده عشایر در بنیه 
دفاعي امنیتي کشور و نیز استفاده بهینه و کارآمد از این 
نقش در اس��تمرار دفاع از نظام و انقالب اسالمي در 
مقابل تهدیدات خارجي و استفاده کارآمد و بهینه از 
هم اندیشي عشایر و رقابت سالم موجود در بین عشایر 
استان در راس��تاي فرهنگ سازي و حل معضالت و 
مش��كالت جامعه عشایري از اهداف دیگر برگزاري 
این همایش است. قلي زاده با اشاره به برنامه هاي جنبي 
این همایش گفت: تجلیل از نخبگان جامعه عشایري، 
برپایي نمایشگاه هاي صنایع دستي از دیگر برنامه هاي 
این همایش اس��ت. وي با تأکید بر نقش عش��ایر در 
دفاع از مرزهاي کش��ور، گفت: عشایر با هوشیاري و 
پیروي از والیت در دوران دفاع مقدس رشادت هاي 
کم نظیري را از خود به جاي گذاش��تند. وي ادامه داد: 
عشایر امروز نیز با تبعیت از مقام معظم رهبري و براي 
دفاع از ارزش ها و آرمان هاي انقالب اس��المي؛ آماده 
هرگونه جان فشاني هستند. قلي زاده اضافه کرد: مردم 
عشایر استان در کنار س��ایر اقشار توانستند در طول 
دوران دفاع مقدس به خوبي و شایس��ته از کیان ایران 
اسالمي دفاع کنند. این همایش با شرکت بیش از 500 
نفر از عشایر بسیجي و سران ایالت و طوایف استان 

برگزار شد.

با حضور  جهرمي مديرعامل بانك صادرات ايران

طرح »منفعت سبز« بانك صادرات 
در استان اصفهان رونمايي شد
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مدیرعامل سازمان نوسازی و 
بهسازی ش��هرداری اصفهان، 
ای��ن  خب��ری  نشس��ت  در 
س��ازمان به خبرنگاران گفت: 
از دغدغه ه��ای اصلی دولت 
و مجلس بافت های فرسوده 

شهری است و در حال حاضر بافت فرسوده اصفهان ... 
گزارش /صفحه 5

شهردار نجف آباد، در سومین 
نشست خبري این شهرداري 
همزم��ان ب��ا روز خبرن��گار 
 گفت: شهرداري نجف آباد در 
س��ال هاي اخیر نش��ان داده 
است که مي تواند طرح هاي 

عمراني را با کمترین زمان به انجام برساند. »محسن خندان« با اشاره... 
شهرستان/ صفحه 4

شناسايي، طراحي و برنامه ريزي 
عملياتي؛ براي احياء و بازسازي 

بافت هاي فرسوده 

140 پروژه عمراني طي سال 89 ؛ در 
شهر نجف آباد در حال تحقق است

اين شرکت در نظر دارد به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان نسبت به واگذاری 
تعداد محدودی از اراضی و واحدهای خود با کاربری مختلف اقدام نمايد.

کلیه متقاضیان خريد می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاريخ 89/5/14 
لغايت 89/5/26 به شرکت عمران شهر جديد پوالدشهر واقع در پوالدشهر - 

بلوار ولی عصر)عج( - نبش محله هويزه - واحد واگذاری مراجعه نمايند.
تلفن تماس: 3- 2630161 – 0334 

آگهی فروش سه ماهه دوم )نوبت دوم(

شركت عمران شهر جديد پوالدشهر 

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2873/ش مورخ 89/1/18 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام عملیات نظافت و امور خدماتی جهت 
کلیه قسمت های ساختمان و محوطه پايانه مسافربری برون شهری شهرداری شاهین شهر و 
تأسیسات جانبی آن به مجری واجد شرايط باعتبار اولیه 300/000/000 )سیصد میلیون( 

ريال اقدام نمايد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بايستی در ساعات اداری 
به واحد حسابداری شهرداری شاهین شهر مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پايان وقت 
اداری روز يکشنبه مورخ 89/5/31 به دبیرخانه شهرداری تحويل نمايند. شهرداری در رد 

يا قبول يك يا کلیه پیشنهادات مختار است.
ناصر نفری 

شهردار شاهين شهر 

آگهی تجديد مناقصه عمومی نوبت دوم
)نوبت دوم(



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهار شنبه 20 مرداد 1389 / 30 شعبان 1431                 2Wednesday 11 August 2010  سراسری

س��ید حس��ن نصراله دبیرکل حزب ا... 
لبنان با بی��ان اینكه ر ژیم صهیونیس��تی 
 از طری��ق یك��ی از م��زدوران خ��ود به 
ح��زب ا... تهمت زد ک��ه درصدد ترور 
رفیق حریری نخس��ت وزیر اسبق لبنان 
بوده است، با ارائه اسناد از جمله اعترافات 
مزدوران و جاسوسان رژیم صهیونیستی و 
فیلم هایی که توسط هواپیماهای شناسایی 
اسرائیلی از مسیرهای تردد حریری تهیه 
ش��ده بودند، نقش این رژیم را در ترور 
حریری برمال کرد. به گزارش ایرنا، سید 
حسن نصراله در نشس��ت خبری خود 
که از طری��ق ویدئو کنفرانس، با حضور 
خبرنگاران لبنانی و غیرلبنانی در س��الن 
مدرسه ش��اهد در حومه جنوبی بیروت 
برگزار شد، افزود: پس از توافقنامه اوسلو 
در س��ال 1993، حزب ا... تظاهراتی در 
ناحیه جنوب بیروت تشكیل داد که در آن 
زمان رفیق حریری نخست وزیر لبنان بود 
و در جریان آن، نظامیان لبنانی به س��وی 
تظاهرکنندگان آتش گش��ودند که منجر 
به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد 
ش��د. وی خاطرنشان کرد: احمد نصراله 
مزدور اس��رائیلی با نزدیک شدن به یک 
مسئول امنیتی به وی القاء کرد که حزب 
ا... در صدد ترور رفیق حریری اس��ت و 
توانست آنها را قانع کند که »عماد مغنیه« 
از فرماندهان ارش��د و دو ت��ن دیگر از 
مسئوالن نظامی حزب ا... در صدد ترور، 
حریری هستند. سید حسن نصراله ادامه 
داد: به دنبال این امر، س��ازمان مخابرات 
سوریه در عنجر در شرق لبنان نتوانست 
به مغنیه دس��ت پیدا کند اما »علی دیب« 
از مس��ئوالن حزب ا... و ساکن صیدا را 
بازدشت کرد و به دمشق انتقال داد که در 
آن زمان نامه ای به »حافظ اس��د« رئیس 
جمهوری س��ابق سوریه نوشتم. دبیرکل 
ح��زب ا... گفت: البته پ��س از بازجویی 
اثبات شد که وی بی گناه است و تهمت 
یاد ش��ده بی اساس می باش��د. »احمد 
نصراله« مزدور رژیم صهیونیستی پس از 

چندی به فلسطین اشغالی پناهنده شد. 
ــلیمان و  ــل س ــرور میش ــرح ت طـــ

سعدحريری، توسط اسرائیل 
س��ید حس��ن نصراله با تأکید بر سخنان 
قبلی خود مبنی بر نقش رژیم اس��رائیل 
در ت��رور رفی��ق حریری گف��ت: رژیم 
صهیونیستی طرح ترور »میشل سلیمان« 
و »س��عدحریری« را از طریق جاسوسان 
خود در دست اجرا داشته است. دبیرکل 
حزب ا... لبنان در این نشست خبری که 
بیش از دو ساعت به طول انجامید، ادامه 
داد: رژیم اس��رائیل از آغاز ترور حریری 
در س��ال 2005 به س��رعت و با شتاب 
حزب ا... را به ترور حریری متهم کرد و 
این تهمت در سال های گذشته از طریق 
روزنام��ه دیر اش��پگل و بقیه روزنامه ها 
ادامه پیدا کرد. وی افزود: رژیم اس��رائیل 
قدرت انج��ام عملیات تروره��ا را دارد 
و ای��ن نی��ازی به دلی��ل ن��دارد چرا که 
تاریخ رژیم اس��رائیل ممل��و از اینگونه 
عملیات ها است؛ دشمنی رژیم اسرائیل 
ب��ا مقاومت، باعث ش��ده از هر فرصتی 
ب��رای ناب��ودی مقاومت و خلع س��الح 
حزب ا... استفاده کند. وی تصریح کرد: 
در حالی که برخی لبنانی ها فعالیت های 
رژیم اس��رائیل را اطالعاتی ندانس��ته و 
 آن را بی ارتب��اط ب��ا تروره��ا می دانند، 
رژیم اسرائیل با زیر نظر گرفتن اعضای 
گروه 14 مارس مانند: سعدالدین حریری 
و س��میر جعجع، دنبال این بود که آنان 
را ترور کند و س��پس انگش��ت اتهام را 
متوجه س��وریه و حزب ا... کند. دادگاه 
جنایی بین المللی، مس��ئول رسیدگی به 
ترور حریری، قرار است در سپتامبر آینده 
)اوایل پاییز( حكم اولی��ه خود را اعالم 
کند. انتظار م��ی ر ود که این حكم تحت 
نفوذ البی رژیم صهیونیس��تی؛ برخی از 
عناص��ر حزب ا... را متهم در این پرونده 
معرفی کند ت��ا موجبات فتنه و اختالف 

داخلی در لبنان فراهم شود.  
ــرائیل از راه  ــل اجرايی اس ورود عوام
ــام عملیات  ــان، برای انج ــا به لبن دري

تروريستی 
دبیرکل حزب ا..، »فیصل مقلد« را یكی از 
مزدوران رژیم اسرائیل خواند که اعتراف 
کرده، س��الح و مواد منفج��ره و عوامل 
اجرای��ی رژیم اس��رائیل را از طریق دریا 
برای انجام عملیات تروریس��تی به لبنان 
منتقل کرده اس��ت. س��ید حسن نصراله 
اظهار داشت: محمود رافع جاسوس دیگر 
اسرائیلی در اعترافات خود اذعان کرده که 
در 4 عملیات ترور نقش داشته و فعالیتش 
در زمینه کار گذاشتن بمب ها و استقبال 
از اسرائیلی ها در داخل لبنان بوده است. 
وی ادام��ه داد: رافع که در ترور دو تن از 
افراد مقاومت دست داشته و دادگاه حكم 
اعدام وی را صادر کرده اس��ت؛ در سال 
2005 کوش��ید با بمب گذاری در منطقه 
»زهرانی« در جنوب لبنان»نبیه بری« رئیس 
مجلس لبنان را با بمبی اسرائیلی ترور کند 
و این امر نش��ان می دهد: اسرائیل برای 
ایجاد فتنه حریری را ترور کرد اما موفق 

ب��ه ایجاد فتنه، نش��د. چنانچه در تالش 
برای ایجاد فتنه بین شیعه و سنی با ترور 
بری ناکام ماند. سید حسن نصراله افزود: 
مزدور دیگر اسرائیلی »ناصر نادر« است 
که ش��خصی شیعه بود و به دستور رژیم 
اسرائیل در منطقه جل الدیب ساکن شد و 
در ترور»غالب عوالی« از مقامات مقاومت 
نقش اصلی را داشت اما پس از شهادت 
عوالی، بیانیه ای به اسم گروه »جند الشام« 
صادر و تالش ش��د تا این ترور به جای 
رژیم اسرائیل متوجه این گروهک شود. 
وی »ادی��ب العمل« را دیگر جاس��وس 
اس��رائیلی دانس��ت که در ترور برادران 
مجذوب از اعضای جنبش جهاد اسالمی 
نقش داشته است. دبیرکل حزب ا... لبنان 
افزود: در جلس��ه قبل گفته شد که برای 
ت��رور من برنامه ریزی ش��ده بود و حتی 
گفتند که صهیونیست ها برای ترور شما 

یعنی بنده کمین نصب کردند. 
رژيم اسرائیل از مسیر حرکت حريری 
و قصرش در بیروت فیلمبرداری کرده 

بود 
دبی��رکل ح��زب ا... گف��ت: شناس��ایی 
مس��یرحرکت رفیق حریری و قصر وی 
در قریطم و تمرکز عكس��برداری آنان از 
منطق��ه ترور حریری در س��ان جرج در 
غرب بیروت نش��ان می دهد که؛ رژیم 
اس��رائیل در ترور حریری نقش داش��ته 
است. سید حسن نصراله در ادامه نشست 
خبری خود به ترور علی دیب از مسئوالن 
مقاومت که توس��ط هواپیمای شناسایی 
اس��رائیلی زیر نظر گرفته شده بود اشاره 
کرد و گفت: هدف از عملیات شناسایی 
هوای��ی اس��رائیلی توس��ط هواپیماهای 
شناس��ایی، انجام عملی��ات امنیتی بوده 
است. بین سخنان س��ید حسن نصراله، 
تلویزیون المنار با پخش مس��یر حرکت 
هواپیماهای شناسایی اسرائیلی نشان داد 
که چگونه این هواپیماها با پرواز بر فراز 
بی��روت قصر حری��ری در قریطم و مقر 
دولت لبنان و مسیر حرکت رفیق حریری 
و برادرش حتی در شهر صیدا در جنوب 

لبنان را زیر نظر گرفته اند. 
سید حس��ن نصراله افزود: پس از ترور 
حریری برای ابراز تس��لیت نزد خانواده 
حری��ری رفت��م و خان��واده وی از من 
خواستند که حزب ا... در عملیات تحقیق 
کمک کند و به دنبال آن، کمیته مشترکی 
تشكیل شد که برخی از مسئوالن حزب 
ا... نیز در آن ش��رکت کردند و از سوی 
خان��واده حریری نیز »وس��ام الحس��ن« 
مسئول مخابرات پلیس لبنان در آن کمیته 
شرکت داشت که این کمیته موفق به تهیه 
گ��زارش در این باره ش��د اما تحوالت 
سیاس��ی در لبنان مسیر امور را تغییر داد 
و انگش��ت اتهام، به سوی سوریه نشانه 
گرفته شد. دبیرکل حزب ا... خاطرنشان 
ک��رد: از جمله افكاری ک��ه مطرح کردم 
این بود که ما دارای آرش��یوی هس��تم و 

می توان به  آن مراجعه کرد.  
ــل از ترور  ــرائیل قب ــل رژيم اس عوام
ــار حضور  ــه انفج ــری، در منطق حري

داشتند 
س��ید حس��ن نصراله گفت: بر اس��اس 
اطالعات ح��زب ا... یك��ی از مزدوران 
اس��رائیلی یک روز قبل از ت��رور رفیق 
حریری در منطقه انفجار حضور داش��ته 
 اس��ت. دبی��رکل ح��زب ا... ادام��ه داد: 
»غسان الجد« یكی از مزدوران اسرائیلی 
از جمل��ه کس��انی بود که قب��ل از ترور 
حریری در منطقه سن جرج مكان ترور 
حریری در غرب بیروت حضور داش��ته 
و وی مرتبط به مجموعه ای اس��ت که 
در ترور عالب عوالی از مسئوالن حزب 
ا... نی��ز نق��ش داش��ت. وی تأکید کرد: 
کارشناس��ان فنی ما نیز تأیی��د کرده اند؛ 
بمبی که با آن حریری ترور شد، ساخت 
تل آوی��و بوده اس��ت چ��ون هیچ دولت 
دیگری توانایی ساخت اینگونه بمب را 
ندارد و واضح اس��ت که صهیونیست ها 
از طری��ق این جاسوس��ان، مواد منفجره 
 را ب��ه داخ��ل لبن��ان منتق��ل ک��رده اند. 
س��ید حس��ن نصراله با اش��اره به فیلم 
ویدئویی از تحرکات هوایی اسرائیل در 
14 مارس س��ال 2005 بر فراز بیروت و 
مس��یر حرکت رفیق حریری گفت: این 
تحرکات که حتی در روز ترور حریری 
ه��م رخ داده اس��ت، از روی تص��ادف 
نبوده و ب��رای انجام عملی��ات صورت 
پذیرفته اس��ت زیرا در بیشتر این مناطق 
مراکز حزب ا... وجود نداش��ت. دبیرکل 
ح��زب ا... اف��زود: برای هر کس��ی که 
می خواهد به حقیقت دس��ت یابد این 
اطالعات مهم اس��ت و در تصیم و رأی 
نهای��ی باید همه این اطالعات را در نظر 
گرفت چرا که این اطالعات راه را برای 
 تحقیق از رژیم اسرائیل به طور جدی باز 
می کند. سید حسن نصراله با اعالم اینكه 
به کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور 
حریری اطمینان نداریم، گفت: اگر دولت 
لبنان کمیته ای در این خصوص تشكیل 
دهد حاضر ب��ه دادن اطالعات و دالیل 

خود به آنها هستیم.  

سيد حسن نصراله مدارك بي گناهي 
حزب ا... را افشا كرد

ايراننصف النهار

وزیر اطالعات با اش��اره ب��ه این که بخش 
اعظم بودجه اس��تكبار ب��رای اجرای جنگ 
ن��رم در جمهوری اس��المی ای��ران هزینه 
می شود، گفت: آن ها در فتنه پارسال حدود 
17 میلی��ارد دالر در ای��ران هزینه کردند. به 
گزارش ایس��نا، »حجت االسالم والمسلمین 
حی��در مصلح��ی« در بیس��ت و هفتمی��ن 
اجالس رؤس��ای آموزش و پرورش مناطق 
کشور به حرکت استكبار جهانی، علیه نظام 
جمهوری اسالمی در 30 سال گذشته اشاره 
کرد و اف��زود: آن ها جنگ نرم خود را علیه 
ایران با هوش��مندی و ذکاوتی خاص انجام 
داده اند و می دهند. وزیر اطالعات گفت: از 

25 س��ال پیش تاکنون بی��ش از 80 مرکز و بنیاد در 
موضوع جنگ نرم در غرب ایجاد و س��االنه حدود 
دو میلی��ارد دالر بودج��ه در این باره صرف ش��ده 
اس��ت. مصلحی در بخش دیگری از سخنانش، از 
تش��كیل گروه غیرانقالبی با حضور برخی معلمان 
خبر داد و افزود: اس��تكبار در مقطعی بیش از 315 
ه��زار دالر در اختیار این گروه قرار داد. وی گفت: 
 براساس اسناد و اطالعات موجود، استكبار در حوزه 
جنگ نرم، س��رمایه گذاری های جدی در مجموعه 
آموزش و پرورش و نوجوانان کرده است. مصلحی 
طرح مسیحی س��ازی جوانان در برخی مدارس را 
یكی از این سرمایه گذاری ها برشمرد و افزود: البته 
مجموع��ه اینها جدای از اقلیت های پذیرفته ش��ده 
در نظام هس��تند. وزیر اطالعات در ادامه به تالش 
اس��تكبار برای جذب بس��یاری از معلمان و دانش 
آموزان در فتنه پارس��ال اشاره کرد و گفت: آن ها با 
ایجاد مؤسس��ات غیردولتی در مجموعه آموزش و 

پرورش مش��غول به کار شدند حتی در زمان وقوع 
زلزله بم، با ایجاد مؤسسه ای، حرکات سوء خود را 
دنبال کردن��د. وی اضافه کرد: از دیگر فعالیت های 
استكبار، ترویج فرقه بهائیت در برخی مدارس کشور 
است و بهایی ها با ایجاد مراکز آموزشی، مهدکودک 
و مدارس غیرانتفاعی به مقاصد س��وء خود دست 
می یابند. مصلحی در ادامه، فعالیت انجمن حجتیه را 
در فتنه پارسال بسیار وسیع خواند و گفت: این ها با 
حضور در مدارس، گفتمان سكوالریستی را رواج 
می دهن��د. وی به نمون��ه ای از فعالیت این  گروه در 
مدارس اشاره کرد و افزود: برای مثال آنها با روایتی 
از امام صادق)ع( اینگونه القا می کنند که آن حضرت 
بازی شطرنج را جایز ندانسته اند و سپس به فتوایی 
از امام )ره( مبنی بر جایز بودن بازی شطرنج اشاره 
و بدون توجه به بح��ث مقتضیات زمان و مكان و 
موضوع اجتهاد و فتوا، ذهن دانش آموزان را منحرف 
می کنن��د. مصلحی اضافه کرد: از دیگر فعالیت های 
آنان در مدارس، ایجاد فرقه های نو ظهور با رویكرد 

مفسده جویانه و بی بند و باری است و این 
جریان از طریق مدل های مو و لباس با عالئم 
و آدم ه��ای مختل��ف در پی ج��ذب دانش 
آموزان هس��تند. وی ادام��ه داد: گروه های 
دیگ��ری نیز در مقول��ه مهدویت انحرافاتی 
ایجاد می کنند. وزیر اطالعات گفت: طرحی 
در این وزارتخانه تهیه شده است که براساس 
آن اط��الع رس��انی خوبی درب��اره فعالیت 
جریان های انحرافی به مسئوالن آموزش و 
پرورش داده می شود. مصلحی اطالع رسانی 
به موقع و شناساندن تهدیدات را از موارد در 
دستور کار خود از ابتدای وزارتش خواند و 
گفت: پخش برنامه های ماهواره ای در ابعاد 
مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تبلیغ مكاتب 
و گروه ه��ای انحرافی در مدارس و جذب مرید از 
میان دانش آموزان را از مهم ترین برنامه های دشمن 
برای ایجاد انح��راف در  آموزش و پرورش نام برد. 
وی افزود: دام��ن زدن به تعصبات قومی و مذهبی 
به ویژه در مناطق مرزی، ایجاد س��ازمان های مردم 
نهاد، تالش برای گسترش ناهنجاری  و بزهكاری ها 
در می��ان دانش آموزان از طریق ماهواره، اینترنت و 
کتب مستهجن و ترویج بدحجابی و بی حجابی در 
میان دانش آموزان دختر، از دیگر برنامه های دشمن 
 ب��رای ایجاد انحراف در آموزش و پرورش اس��ت. 
وزیر اطالعات گفت: آنها ب��ا توزیع موادمخدر در 
می��ان دانش آم��وزان و اهانت به اعتقادات ش��یعه، 
اهداف خ��ود را در انحراف جوانان دنبال می کنند. 
مصلحی افزود: ب��ه محض این که معلمی به خارج 
کشور س��فر کند، سرویس های اطالعاتی به شدت 

روی او کار می کنند. 

مراسم رونمایی از طرح »منفعت سبز« بانک صادرات، 
با حضور س��ید محمد جهرم��ی، مدیرعامل بانک 
صادرات کش��ور، مسئوالن اس��تان و مدیران بانک 
صادرات استان در سالن همایش مدیریت این بانک 

در اصفهان برگزار شد.
سید محمد جهرمی، در جمع کارمندان و مدیران شعب 
بانک صادرات اصفهان، اظهار امیدواری کرد: با تالش 
مضاعف، اجرای طرح های کارآمد عملیاتی و وصول 
مطالبات معوقه، در سال جاری افزایش یابد همچنین 
سود انباشته و میزان نرخ سهام این بانک، در بورس 
بیشتر شود تا EPS )سود حاصل از عملكرد بانک(، به 
ارقام هدف مورد نظر برسد. مدیرعامل بانک صادرات 
ایران در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه نیز، 
گفت: طرح »منفعت سبز«، به منظور کمک به خرید 

مردم، کاهش قیمت ها 
و رونق کس��ب و کار، 
در حمایت از تولیدات، 
به کار گرفته شده است 
و پس از اولین رونمایی 
در شهر مقدس مشهد، 
اینک دومین رونم��ایی 
کشوری آن در اصفهان 

صورت می گیرد.
جهرم��ی یادآور ش��د: 
تاکن��ون 2700 نفر در 
اصفهان برای ش��رکت 
 در ط�������������رح
»منفعت س��بز« قرارداد 
کرده ان��د  امض��ا 
در  کارتخ��وان  و 
مجموعه ه��ای آنه��ا، 
راه اندازی ش��ده است. 
وی، در توضی��ح ای��ن 

طرح گف��ت: دارندگان س��پهر کارت در این طرح، 
می توانن��د از فروش��گاه ها و پایانه ه��ای فروش 
مخصوص و طرف قرار داد این طرح، که آرم »باشگاه 
مجازی سپهر ایران« بر روی شیشه های آنها نصب 
ش��ده اقدام به خری��د نموده و بین 5 ت��ا 20 درصد 
»تخفیف« دریافت کنند، همچنین این طرح دو سود 
برای فروشندگان طرف قرارداد دارد که: یكی استفاده 
از تبلیغات گس��ترده این طرح در سطح کشور برای 
فروشگاه خود است و دیگری استفاده از تسهیالت 
بانك��ی 200 میلیون ریالی با بازپرداخت مناس��ب و 
س��ود فقط »4 درصد«، که برای توسعه فروشگاه ها 
 افراد می توانند از سایر تسهیالت بانک نیز به صورت
»12 درصد« بهره مند شوند و نیز در قرعه کشی های 
3 ماه یكبار، که در هر استان جداگانه انجام می شود 

نیز، شرکت کرده و از جوایز آن بهره مند شوند.

س��ید محمد جهرمی، در تش��ریح فواید طرح برای 
مشتریان، گفت: خریداران با شارژ کارت ها و استفاده 
ک��رده از کارتخوان های این ط��رح، هم از تخفیف 
اس��تفاده و هم با کس��ب امتیاز براس��اس خرید، در 
قرعه کشی های مخصوص شرکت می کنند، وی، 
این طرح را کمک به بانكداری الكترونیک دانس��ت 
و افزود: »8 درصد« پول کش��ور، به صورت سكه و 
اسكناس و چک پول، در دست مردم و یا در جریان 
معامالت اس��ت ک��ه این رقم در مقایس��ه با رقم )3 
درصد( در دنیا بس��یار باالست و با اجرای این طرح، 
این حجم نقدینگی کاس��ته شده و نیز کاهش چاپ 
اسكناس را به همراه خواهد داشت. مدیرعامل بانک 
ص��ادرات ایران به فعالیت های گس��ترده این بانک 
در کشور »با بیش از س��ه هزار شعبه« اشاره کرد که 

دارای بیش��ترین پایانه فروش و کارتخوان به تعداد 
286 هزار پایانه اس��ت. که بانک قابل رقابت دیگر با 
بانک صادرات )بزرگترین بانک خصوصی کشور(، 
ص��د هزار پایانه کارتخوان کمت��ر از این بانک دارد. 
س��ید محمد جهرمی، اظهار داشت: بانک صادرات 
در توس��عه ساختمان و مسكن و پروژه های نفت و 
گاز و پتروشیمی، فعالیت چشمگیر داشته است و در 
اصفهان نیز با سرمایه یكصد میلیارد تومان، اقدام به 
انجام پروژه های مشارکتی بزرگ ساختمان و تشكیل 
یک هولدینگ مسكن با نام )شرکت سپهر اصفهان( 
نموده است. وی همچنین یادآور شد: شرکت انرژی 
س��پهر، با 12/5 میلیارد یورو 27 پروژه نفت، گاز و 
پتروش��یمي را تأس��یس مالي و برنامه ریزي کرده و 
نقش مهم��ي را در صنعت نفت و گاز ایفا می کند، 
که این خود نمونه ای از خدمات بانكداری، به صنایع 

بزرگ است. وی، تصریح کرد: صنعت بیمه باید در 
مورد تمامی تس��هیالت اعطایی بانک، نقش آفرین 
بوده و کنسرسیوم بیمه بانک صادرات، با همكاری 7 
شرکت بیمه، آغاز به کار نموده که از )خرداد ماه( هیچ 

تسهیالتی بدون بیمه شدن، پرداخت نشده است.
مدیرعامل بانک صادرات کشور، شش استان خراسان 
رضوی، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان 
و فارس را، پیش��گام در طرح »منفعت س��بز« و نیز 
هولدینگ مس��كن نامید و از شروع به کار 30 طرح 
جدید در خصوص قرض الحسنه، بانكداری شرکتی، 
حمایت از بورس و خدمات نوین بانكی، خبر داد که 
به زودی در سراسر کشور آغاز می شود. عرفانی، مدیر 
عامل بانک صادرات استان اصفهان نیز در سخنانی در 
جمع مشتریان طرف قرار داد طرح »منفعت سبز« گفت: 
نحوه ناصحیح گردش 
پول در کش��ور، باعث 
رشد نقدینگی و ایجاد 
تورم شده که این طرح 
در کنار ایجاد ش��رایط 
از  الكترونیک  تجارت 
انباشت پول در دست 
م��ردم جلوگیری کرده 
 و در حال��ی ک��ه، ب��ه 
تولید کنن��ده و توزیع 
کنن��ده وام می ده��د، 
تخفی��ف و امتی��ازات 
نی��ز، برای  ویژه ای را 
عرض��ه  خری��داران 
می کن��د و ب��ه همراه 
خدمات اینترنتی بانک 
صادرات ک��ه به عنوان 
س��اخت  زی��ر  ی��ک 
اس��ت، مجموعه ای از 
بهترین خدمات و تس��هیالت را پدید می آورد. وی 
خاطرنشان س��اخت: اگر فعاالن عرصه تولید و کار 
و عم��وم مردم، در این ط��رح همیاری کنند تحولی 
اساس��ی در نظام پول و بانكی پدید می آید و حذف 
فیزیكی پول »که میانگین سرانه آن در ایران 100 برگ 
اسكناس اس��ت« کاهش می یابد. عرفانی، همچنین 
30 خدم��ت ویژه و جدید بانک ص��ادرات را که در 
جهت حمایت از ورزش، قرض الحسنه، فرهنگ و 
کتابخوانی، همكاری در بازار تهاتری، کاهش تورم و 
افزایش نقدینگی، کنسرسیوم بیمه و بازسازی عتبات 
عالیات را، از سایر طرح های جدید بانک صادرات، 
در سراسر کشور دانست. در پایان مراسم، با حضور 
همدانی معاون برنامه ریزی استانداری، جهرمی، مدیر 
عامل بانک صادرات کشور و مسئوالن استانی از پایانه 

الكترونیكی و طرح »منفعت سبز« رونمایی شد.

با حضور دکتر جهرمي مديرعامل بانك صادرات ايران

طرح »منفعت سبز« بانك صادرات؛ در استان اصفهان رونمايي شد

فرمانده نیروی دریایی س��پاه با بیان اینكه ما امروز 
پرس��رعت ترین ش��ناور دریای دنی��ا را در اختیار 
داریم، از روند آمادگی و ارتقاء توان موشكی این 
شناور در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش فارس، 
»دریادار علی فدوی« فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاس��داران، در اولین نشست خبری خود که پس 
از انتقال س��تاد فرماندهی این نیرو به بندر عباس 
صورت گرفت با بیان اینكه امروز س��پاه پاسداران 
پر سرعت ترین شناور دنیا را در اختیار دارد، گفت: 
این شناور یک سال و نیم گذشته در حالی که تنها 
به عنوان یک شناور در مسابقات سرعت قایق های 
جهان ش��رکت ک��رده بود از یک کش��ور اروپایی 
خریداري ش��د. فدوی ضمن تش��ریح چگونگی 
در اختیار قرار گرفتن این قایق توس��ط جمهوری 

اس��المی ایران، تصریح کرد: وقتی یک سال و نیم 
گذش��ته این قایق از سمت کشورهای آفریقایی به 
سوی ایران در حال حمل بود؛ ناو جنگی امریكا از 
ساعت 6 صبح تا 10 شب در فاصله ای نزدیک با 
کش��تی حامل این قایق حرکت می کرد و در صدد 
جلوگی��ری از انتقال آن به ایران بود که گاهی این 
فاصله به حدود 500 متری می رس��ید. وی افزود: 
پس از آنكه شناورهای نیروی دریایی سپاه و یگان 
اسكورت این نیرو به فاصله 40 مایلی کشتی حامل 
این قای��ق در اقیانوس هند رس��یدند؛ ناو جنگی 
امریكا مجبور به ترک منطقه ش��د. فرمانده نیروی 
دریایی س��پاه با بیان اینكه حدود 90 روز گذشته 
رئی��س جمهور امریكا اعالم کرد که من ش��خصًا 
پیگیری خواهم کردم که چطور این قایق در اختیار 

ایران قرار گرفته است، گفت: این نشان دهنده آن 
اس��ت که آنها در امریكا چق��در از موضوع عقب 
هس��تند که رئیس جمهورش��ان یكسال و نیم بعد 
در خصوص این موضوع اعالم نظر کرده اس��ت. 
فدوی خاطرنشان کرد: این قایق، یک قایق معمولی 
و بدون اس��تفاده نظامی بود و ما در داخل کشور 
این قایق را ارتقاء داده و تا س��ال 90 انبوهی از آن 
ب��ا قابلیت پرتاب موش��ک و اژدر را به یگان های 
دریایی ایران تحویل خواهیم داد. وی خاطرنشان 
کرد: سرعت این قایق در مسابقات حدود 72 نات 
یعنی در حدود 140 کیلومتر در س��اعت است و 
این در حالی است که سرعت باالی 35 نات برای 
بسیاری از کش��ورها حتی کشوری مانند انگلیس 

یک رویا است.

وزير اطالعات: 
وزارت اطالعات نسبت به فعاليت جريان هاي انحرافي اطالع رساني مي كند 

 دريادار فدوي در نشست خبري عنوان کرد: 
تجهيز نيروي دريايي سپاه، به پر سرعت ترين شناور موشك انداز دنيا 

جهان نما

مخالفت واشنگتن؛ با »3 پيشنهاد« طرف 
فلسطينی، برای شروع مذاكرات مستقيم

جنبش فتح از مخالفت 
دول��ت امریكا با س��ه 
پیش��نهاد تش��كیالت 
 خ�ودگ�ردان، ب���رای 
از س�رگیری مذاکرات 
رژی��م  ب��ا  مس��تقیم 
صهیونیستی، خبر داد. 
به گ��زارش فارس به 
نقل از روزنامه »القدس 
العربی«، »عزام األحمد« 
رئ�ی��س فراکس��ی�ون 
گفت:  فتح  پارلمان��ی 

دولت امریكا با سه سناریوی پیشنهادی تشكیالت خودگردان، برای دستیابی 
به توافق درباره جدول زمانی، مرجعیت مذاکرات، توقف ش��هرک سازی و 
پایبندی به راه حل تش��كیل دو دولت در چارچوب مرزهای اراضی اشغالی 

سال 1967 مخالفت کرد.
وی افزود: سناریوی نخست دیدار سه جانبه فلسطینی- اسرائیلی و امریكایی، 
برای دس��تیابی به توافق در مورد مرجعیت مذاکرات مستقیم بود. سناریوی 
دوم نی��ز مرب��وط به اتكا به بیانیه کمیته چهارجانبه ص��ادره در ماه مارس به 
 عنوان مرجعیت مذاکرات بود که در آن، بر راه حل تشكیل دو دولت و توقف 
شهرک سازی تأکید شده است. وی همچنین اظهار داشت: سناریوی سوم نیز 
مربوط به درخواست از دولت ناظر بر مذاکرات، برای تعیین مرجعیت و تعیین 
جدول زمانی مذاکرات بود که دولت »اوباما« پاسخ روشنی به آن نداد و فقط به 
نامه هایی به طرف فلسطینی و اسرائیلی بسنده کرد که فاقد هر گونه پای بندی 

کامل به مرجعیت های موردنظر است.
عزام األحمد گفت: دولت امریكا به دلیل جانبداری کامل از طرف اسرائیلی 
و عقب نشینی از مواضع اعالم شده و نیز سخنراني »باراک اوباما« در »قاهره« 
پیرامون مسأله فلسطین؛ در حال حاضر صالحیت نظارت بر مذاکرات و روند 

صلح را ندارد.

»دی پرسه« بررسی کرد: 
رقابت تنگاتنگ قدرت های بزرگ؛ برای 

تصاحب ذخاير معدنی آفريقا 
یک روزنامه اتریشی، در مطلبی به رقابت سخت قدرت های بزرگ دنیا، برای 
تصاحب ذخایر معدنی آفریقا به بهانه های مختلف از جمله: تأمین امنیت و 

مبارزه با تروریسم، در این قاره پهناور اشاره کرد. 
به گزارش مهر، روزنامه اتریشی »دی پرسه« در مطلبی در این باره نوشت: در 
یكی از گزارش های مربوط به ترور در امریكا که چند روز پیش منتشر شد 
آمده بود: »این منطقه زمینه ای ایده آل برای انتقال و آموزش تروریس��ت ها 
دارد«. در این گزارش، پاکستان و افغانستان منظور نبود، بلكه سخن از نواری 
بود که از میان آفریقا می گذشت، به گونه ای که  از مناطق بیابانی در شمال 
غربی این قاره، ش��روع شده و تا سومالی در شرق آفریقا کشیده می شد. در 
بخش دیگری از این مطلب آمده اس��ت: »اوگاندا و روآندا  از متحدان مهم 
امریكا در این منطقه هستند«. از طرفی: آفریقا مدت ها بعد از پایان سلطنت 
استعمارگران مورد توجه اروپایی ها بود. از طرف دیگر: در ده سال اخیر، نه 
فقط امریكا و چین، شدیداً در اندیشه رقابت برای دستیابی به ذخایر معدنی 
آفریقا هس��تند، بلكه  هند و چین نیز، به عنوان قدرت های جهانی در حال 
رش��د، انگشت خود را روی این منطقه سرشار از ذخایر معدنی گذاشته اند. 
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب، با اشاره به عملیات نظامی روزافزون 
آمریكا، در آفریقا به بهانه برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم نوشت: هدف از 
اقدامات نظامی در حال افزایش امریكا در آفریقا، با هدف دستیابی به مواد خام 
و ذخایر معدنی این منطقه در خلیج گینه مشهود است، چرا که آمریكایی ها 
می خواهند یک چهارم نیاز نفتی خود را در سال 2015 از آفریقا تأمین کنند 
که بخش بیشتر آن، در آفریقای غربی یافت می شود. به همین دلیل، در این 
منطقه همچنین یک برنامه آموزشی نظامی گسترده از طرف آمریكا، طراحی 
ش��ده است. نویسنده در بخش دیگری با اشاره به اینكه: فرانسه نیز درصدد 
اس��ت از نظر نظامی حضور خود را در آفریقا کاهش دهد می نویسد: اما در 
زمینه ش��كار ذخایر معدنی، پاریس همچنان در آفریقا فعال است. دی پرسه 
در ادامه موضوع رقابت قدرت های بزرگ برای دس��تیابی به ذخایر معدنی 
آفریقا به تالش های پكن در این زمینه اشاره کرده و می نویسد: پكن از چند 
سال پیش، قاره آفریقا را به عنوان یک بازار مهم برای تولیدات چینی و یک 
تحویل دهنده مواد خام کشف کرد. شرکت های چینی در کشورهای آفریقایی 
همچون: نیجریه، جمهوری کنگو و خلیج گینه همگام با اروپا و آمریكا، برای 
دستیابی به ذخایر معدنی این قاره فعالیت می کنند. در ادامه این مطلب آمده 
اس��ت: »چین تنها قدرت اقتصادی دنیا نیس��ت که نیاز به ذخایر معدنی؛ آن 
کشور را به آفریقا کشانده است«. این کشور یک رقیب نوپای دیگر، در این 
زمینه دارد و آن: )هند( اس��ت. هند، به خصوص نفت خام را از نیجریه وارد 
کرده و ماشین آالت به بسیاری کشورهای آفریقایی وارد می کند. یكی دیگر 
از بازیگران در این منطقه، برزیل است که چند سالی است به عرصه رقابت با 
قدرت های بزرگ در آفریقا وارد شده است. رئیس جمهوری برزیل، تاکنون 
بیش از ده بار به کشورهای مختلف آفریقایی سفر کرده است. شرکت های 
برزیلی نیز با شرکت های چینی و هندی، در این منطقه، رقابت سختی را برای 

دستیابی به ذخایر معدنی آفریقا، به راه انداخته اند. 

آغاز روند عادی سازی روابط
 اكوادور و كلمبيا

آم��دن  کار  روی  ب��ا 
رئیس جمه��ور جدی��د 
کلمبی��ا، رون��د ع��ادی  
سازی روابط این کشور 
با »اک��وادور« نی��ز آغاز 
می ش��ود. ب��ه گ��زارش 
فارس ب��ه نقل از آژانس 
خب��ری »پرنس��ا التینا«، 
مس��تقیمی  ارتباط��ات 
در س��طح باال در زمینه 
سیاست و امنیت کنترل 
م���رزی، در راس���تای 

نزدیكی به عادی س��ازی روابط بین کلمبیا و اکوادور آغاز می ش��ود. »رافائل 
کوره آ«، رئیس جمهور اکوادور، ضمن گفتگو با تلویزیون بوگوتا اظهار داشت: 
به زودی و پس از انجام مذاکرات با »خوان مانوئل س��انتوس«، رئیس جمهور 
جدید کلمبیا، این عادی سازی روابط انجام خواهد شد. اخیراً ارتباط هایی در 
سطح وزیران امور خارجه و دفاع دو کشور اکوادور و کلمبیا، برقرار شده است. 
»خاویر پونسه«، وزیر دفاع اکوادور، خبر مذاکرات با »رودریگو ریورا«، همتای 
کلمبیایی خود، در زمان ریاست جمهوری مانوئل سانتوس را اعالم کرد. وی 
افزود: نشست هایی رسمی تشكیل خواهد شد تا مسأله کنترل مرزی و توسعه 
طرح های مشترک همكاری در مسائل امنیتی را مورد بررسی قرار دهند. وزیر 
دفاع اکوادور خاطر نشان کرد: همه این اقدامات مشترک نشانه هایی از احتمال 

از سرگیری کامل روابط دو جانبه در مدت زمانی کوتاه است.
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شرورهاي اصفهان در دام پليس

كاهش 38 درصدي وقوع سرقت هاي مسلحانه در اصفهان

راه اندازي سامانه پليس پاسخگو در استان اصفهان

در راس��تای طرح برخورد ب��ا اراذل و اوباش 
 و پیش��گیری از جرائم خش��ن، چهار شرور
 سابقه دار و برهم زنندگان نظم عمومی؛ توسط 
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان، 

دستگیر شدند. 
اصفه��ان،  از  م��وج،  گ��زارش   ب��ه 
س��رهنگ محس��ن عقیلی فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان اظهار داشت: در ادامه طرح 
برخورد با مزاحمان و اخاللگران نظم عمومی، 
موضوع دستگیری چهار شروری که در سطح 
شهر اقدام به عربده کشی، قداره کشی و ایجاد 
رعب و وحشت، برای شهروندان می کردند، 
در دستور کار مأموران کالنتری های 15، 22، 
25و 26 این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: 

مأموران با تحقیقات انجام شده و اقدامات ویژه پلیسی، مخفیگاه این اشرار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، به 
محل های مربوطه اعزام و آنها را دستگیر کردند. این مقام انتظامی، در ادامه بیان داشت: در تحقیقات صورت گرفته از 
متهمان، مشخص شد، این چهار شرور به نام های: »میثم – الف« 21 ساله، »مصطفی – ش« 22 ساله، »علی – ق« 19 
ساله و »حمید رضا – ح« 24 ساله، دارای سوابق کیفری در زمینه اوباش گری، قداره کشی، تخریب شیشه خودروها 
و مغازه های شهروندان، سرقت، اخاذی، زورگیری و بر هم زدن نظم عمومی بوده، و تحت تعقیب مراجع قضایی 
می باشند. سرهنگ عقیلی با بیان این که تمامی متهمان با تشكیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شده اند، خواستار 
شدیدترین مجازات برای این مجرمان شد. فرمانده انتظامی شهرستان با بیان این که؛ خوشبختانه اراذل و اوباش، به 
صورت باندی و خطرناک، در اصفهان وجود ندارد، گفت: با تأسف تعدادی جوان مجرم و شرور در برخی از نقاط 
ش��هر به ایجاد ناامنی و مزاحمت می پردازند، که با توجه به حساس��یت مردم در این خصوص، پلیس با جدیت و 

قاطعیت تمام، با آنها برخورد می کند و اجازه عرض اندام به آنها را نمی دهد.

فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان از کاهش 38 درصدي 
وقوع سرقت هاي مسلحانه، طي چهار ماهه اول سال جاري 

در این شهرستان خبر داد. 
 به گ��زارش م��وج از اصفهان، س��رهنگ محس��ن عقیلي، 
با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح هاي 
ص��ورت گرفته و تالش ش��بانه روزي مأموران خدوم این 
فرماندهي، وقوع س��رقت هاي مس��لحانه، در شهر اصفهان 
طي چهار ماهه اول س��ال جاري »به نس��بت مدت مش��ابه 
س��ال قب��ل«، 38 درصد کاه��ش یافت. وي پیش��گیري از 
جرائم را، یك��ي از اهداف مهم این فرماندهي برش��مرد و 
افزود: براي تحقق ای��ن هدف، تمام توان فرماندهي به کار 
 گرفته مي ش��ود، تا مردم در امنیت و آس��ایش کامل زندگي 

کنند. 
این مقام انتظامي، با بیان این که به لطف خدا و تالش شبانه روزي مأموران، در سایر جرائم نیز با کاهش 
چش��مگیر روبرو هس��تیم، گفت: طي چهار ماهه اول سال جاري، »سرقت مغازه« 12 درصد، »کیف قاپي« 
17 درص��د، »ک��ش و روزني« 18درصد، »جیب بري« 7 درصد و »س��رقت هاي به عنف« 4 درصد کاهش 
داشته است. سرهنگ عقیلي، در پایان خاطرنشان کرد: در پیشگیري از جرائم، خود مردم هم، نقش بسیار 
مهمي دارند که باید با رعایت توصیه ها و هش��دارهاي انتظامي، در این امر گام برداش��ته و به خادمان خود 

در نیروي انتظامي کمک کنند.

معاون فناوري اطالعات و ارتباطات فرماندهي انتظامي اصفهان، از راه اندازي سامانه »پلیس پاسخگو« در 
س��طح اس��تان، جهت آگاهي مردم از خدمات نیروي انتظامي خبر داد. سرهنگ محمد نوري، با اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: در راس��تاي توسعه دولت الكترونیک و اطالع رساني سریع به مردم و همچنین کاهش 
رف��ت و آمده��اي بي مورد، به ادارات، معاون��ت فناوري اطالعات و ارتباطات فرماندهي انتظامي اس��تان 
اصفهان، اقدام به راه اندازي س��امانه »پلیس پاس��خگو« در سطح استان کرده است. وي افزود: مردم استان 
مي توانند از این پس با شماره تلفن »09680« تماس گرفته و ضمن متصل شدن به سامانه پلیس پاسخگو، 
از آخری��ن اطالعات و اخبار در خص��وص خدمات نیروي انتظامي در زمینه هاي وظیفه عمومي، آگاهي و 
گذرنامه مطلع ش��وند. این مقام مس��ئول با بیان این که این سامانه در حال حاضر، فقط به سه یگان مذکور 
اختصاص دارد، تصریح کرد: به زودي سایر یگان هاي نیروي انتظامي که به ارائه خدمات مي پردازند، مانند: 
اداره اماکن عمومي و پلیس راهنمایي و رانندگي، در زمره این س��امانه قرار خواهند گرفت. وي در پایان 
راه اندازي این سامانه را گامي مثبت، در جهت خدمت رساني به مردم و پاسخ به مطالبات آنان برشمرد و 
از مردم استان خواست چنانچه نظر، پیشنهاد یا انتقادي در خصوص سامانه پلیس پاسخگو دارند، از طریق 
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جامعه

حوادث

 ندا پاکنهاد
طبق قوانین ایران، دخت��ران از رفتن به 
س��ربازی معاف هس��تند.)ماده 1 قانون 
خدمت وظیف��ه عمومی( ولی پس��ران 
 وظیف��ه دارن��د در ص��ورت نداش��تن 
عذر قانونی، مدت مش��خصی را پس از 
طی ک��ردن آموزش ه��ای نظامی مورد 
نی��از، در نیروهای مس��لح ب��ه خدمت 
بپردازند.)م��اده 2 قانون خدمت وظیفه 
عمومی( و اگر از این خدمت خودداری 
کنند و ب��ه موقع برای انجام آن مراجعه 
نكنند، دچار مجازات و محدودیت های 
اجتماعی خواهند ش��د.)ماده 10 قانون 

وظیفه عمومی(
زمان مراجعه برای اعزام به خدمت

کس��ی که عذر موجهی ب��رای نرفتن یا 
دیر رفتن به خدمت دارد، مكلف است 
بعد از برطرف شدن آن عذر به خدمت 
برود و کس��انی که عذر موجهی ندارند 
نیز موظف هستند بالفاصله بعد از اعالم 
 اداره وظیف��ه عمومی نی��روی انتظامی 
)که معموالً در روزنامه ها و صدا و سیما 
اعالم می ش��ود( خود را برای خدمت 
 ب��ه ح��وزه های نظ��ام وظیف��ه معرفی 

کنند.
 )م��اده 5 و 19 قان��ون وظیفه عمومی( 
بر اساس قوانین ایران، اداره نظام وظیفه 
در سال، از جوانانی برای انجام خدمت 
س��ربازی دعوت به عم��ل می آورد که 
 در فروردین آن س��ال، وارد 19 سالگی 
ش��ده اند. )ماده2 قانون خدمت وظیفه 
عموم��ی( بدیهی اس��ت اگر ش��خصی 
قب��ل از تاریخ مق��رر در قان��ون، برای 
انج��ام خدم��ت، خ��ود را معرفی کند، 
زمان مراجعه، به تاریخی که قانوناً باید 
مراجعه می کرده اس��ت موکول خواهد 

شد.
مدت خدمت سربازی

بر اس��اس نیازهای نیروهای مس��لح و 
وضعیت کش��ور )جنگ یا صلح( مدت 
خدمت س��ربازی متفاوت اس��ت. این 
م��دت گاهی 1 س��ال ، گاه��ی 18 ماه 
و زمانی هم 2 س��ال بوده اس��ت. ولی 
اکنون مدت خدمت سربازی در مناطق 
عملیات��ی 17 ماه، مح��روم و بد آب و 
هوا 18 ماه و س��ایر مناطق کش��ور 20 

ماه است. 
همچنی��ن قوانین و مقرراتی وجود دارد 
که به موج��ب آن مدت خدمت بعضی 
از اف��راد ب��ه دالیلی ک��ه در قانون ذکر 
شده است، کم تر یا بیشتر خواهد شد. 
کس��انی که در موقع تعیین ش��ده، خود 
 را برای خدمت سربازی معرفی نكنند، 
به م��دت 90 روز به خدمت آنها اضافه 
می ش��ود. بدیهی اس��ت که در دوران 
س��ربازی مق��ررات س��خت و انضباط 

شدید حاکم است و هر گونه بی نظمی، 
تأخیر و یا غیبت باعث تنبیه و مجازات 

خاطی خواهد شد.
سیر مراحل سربازی

شخصی که به سن مش��مولیت رسیده 
و از او خواس��ته ش��ده که خود را برای 
خدم��ت معرفی کند، باید ابتدا به حوزه 
نظام وظیفه شهر خود مراجعه و دفترچه 
آماده ب��ه خدمت )ک��ه در این دفترچه 
تاری��خ مراجعه برای اع��زام به خدمت 
درج شده است( را دریافت کند. سپس 
در تاری��خ اع��زام، به هم��ان محلی که 
دفترچ��ه خود را گرفته اس��ت مراجعه 

نماید.
اس��اس  ب��ر  وظیف��ه  نظ��ام   ح��وزه 
دستورالعمل های خود، نسبت به تقسیم 
و تعیی��ن س��ازمان مح��ل خدمت فرد 
مشمول )ارتش، س��پاه، نیروی انتظامی 
و یا س��ازمان های دیگر( اقدام می کند 
و فرد مزب��ور نیز باید در تاریخی که به 
وی ابالغ می ش��ود، خود را به سازمان 
تعیین ش��ده معرفی کند. سازمانی که به 
عنوان محل خدمت فرد مشمول تعیین 
شده اس��ت، بعد از مراجعه سرباز، ابتدا 
م��دت کوتاهی)حدود 2  ماه( آن فرد را 
به آموزش��گاه خود می فرستد تا تحت 

آموزش نظامی قرار بگیرد.
این دوران نسبتاً سخت خواهد بود، اما 
بعد از طی دوره آموزش��ی، به تناس��ب 
صالحیت و توانایی هایی که اشخاص 
دارن��د، آنها را در ش��هرها و محل های 
م��ورد نیاز به کار خواهن��د گرفت و تا 
زمانی که مدت خدمت به پایان برس��د، 
فرد مش��مول، به همین ترتیب خدمت 
خواه��د ک��رد.) تبص��ره 1 و 3 خدمت 
وظیف��ه عمومی(بدیه��ی اس��ت که در 

دوران س��ربازی مق��ررات س��خت و 
انضباط ش��دید حاکم است و هر گونه 
بی نظمی، تأخیر و یا غیبت، باعث تنبیه 

و مجازات خاطی خواهد شد.
عذرهای موجه برای نرفتن به سربازی

قباًل گفته ش��د کس��انی که عذر قانونی 
ندارن��د،  بای��د به س��ربازی بروند. ولی 
اشخاصی که دارای عذر قانونی هستند، 
نرفتنشان به سربازی، اشكالی را متوجه 
آنان نخواهد ک��رد. این افراد می توانند 
از معافیت های قانونی اس��تفاده نمایند. 
البته این بدان معنا نیس��ت که این گونه 
اف��راد اصاًل نباید به ح��وزه نظام وظیفه 
 مراجعه کنند، بلكه شرط برخورداری از 
معافی��ت ه��ا نی��ز مراجعه ب��ه موقع و 
 ارائ��ه مدارک قانونی به مس��ئولین اداره 
نظ��ام وظیفه عمومی اس��ت. یعنی این 
گون��ه افراد نی��ز همزمان ب��ا فراخوانی 
عموم��ی مش��موالن، باید با در دس��ت 
داش��تن مدارکی که ادعایش��ان را ثابت 
کند، به حوزه نظام وظیفه نیروی انتظامی 
مراجع��ه کنند و مدارک خود را تحویل 
دهن��د، در غیر این صورت ن��ه تنها از 
معافیت برخوردار نخواهند شد، بلكه به 
عنوان »س��رباز فراری« تحت تعقیب و 
مجازات قرار خواهند گرفت. )ماده 19 

قانون خدمت وظیفه عمومی(
عذرهای موجه برای معافیت از خدمت 

سربازی به دو دسته تقسیم می شوند:
-  عذرهای��ی ک��ه معافی��ت دائم ایجاد 
می کنند. مانند کسی که به دلیل داشتن 
بیماری حاد و ش��دید، قادر به خدمت 
نیست و »معافیت پزشكی« دارد. )مواد 
29 تا 44 قانون خدمت وظیفه عمومی( 
یا عذر مش��مولی که دارای پدر و مادر 
پیر و از کار افتاده است و کس دیگری 

به جز او ب��رای تأمین زندگی والدینش 
وجود ن��دارد و دارای »معافیت کفالت« 
اس��ت. )م��واد 45 و 46 قانون خدمت 
وظیفه عمومی( افرادی که معافیت دائم 
دارند الزم نیس��ت خدمت س��ربازی را 
انج��ام بدهند، بنابراین ب��ه جای کارت 
پای��ان خدمت، به آنه��ا کارت معافیت 

داده می شود.
-  عذرهایی ک��ه معافیت موقت ایجاد 
می کند. مانند کس��ی که بع��د از دوره 
متوس��طه در دانش��گاه قبول می شود و 
به تحصیل می پردازد. )دارای »معافیت 
تحصیلی« می گردد( چنین اش��خاصی 
ت��ا زمانی ک��ه دوره مج��از تحصیل را 
طی م��ی کنن��د، الزامی ب��رای رفتن به 
 خدمت سربازی ندارند، ولی همین که 
فارغ التحصیل شدند، باید خدمت خود 

را آغاز کنند. 
افرادی که در »س��ال بع��د از فراغت از 
تحصیالت متوسطه« مشمول شناخته می 
شوند، اگر تاریخ اعزام به خدمت آنان، 
قبل از اعالم نتایج کنكور باشد، باید در 
موعد تعیین شده برای اعزام، خود را به 
محل خدمتشان معرفی کنند)مواد 31 تا 
38 قان��ون خدمت وظیفه عمومی( ذکر 
این نكته ضروری اس��ت ک��ه در مورد 
معافیت تحصیلی، معموالً مدارک الزم، 
مبنی بر معافی��ت موقت )دانش آموز یا 
دانشجو بودن مشمول( مستقیماً توسط 
دانشگاه یا مرکز آموزشی محل تحصیل 
وی به مراکز نظام وظیفه ارسال می گردد 
و ضرورتی به حضور فرد مش��مول به 
حوزه نظام وظیفه نیست.)ماده 33 قانون 
خدمت وظیفه عمومی( این گونه افراد 
بعد از فراغت از تحصیل باید به ادارات 
نظام وظیف��ه مراجعه و دفترچه آماده به 

خدمت دریافت نمایند.)ماده 34 قانون 
خدمت وظیفه عمومی(

نكته ضروری دیگر این است که برخی 
افراد، بالفاصله بعد از طی دوره متوسطه، 
در دانشگاه قبول نمی شوند و یک سال 
بین تحصیل متوس��طه و امتحان کنكور 
س��ال بعدش��ان فاصله ایجاد می شود، 
چنین افرادی که در »سال بعد از فراغت 
از تحصیالت متوسطه« مشمول شناخته 
می ش��وند، اگر تاریخ اعزام به خدمت 
آنان، قبل از اعالم نتایج کنكور باش��د، 
باید در موعد تعیین ش��ده برای اعزام، 
خود را به محل خدمتشان معرفی کنند، 
زیرا در صورتی که این افراد در کنكور 
قبول شوند و به دانشگاه راه یابند، مكاتبه 
الزم از س��وی دانشگاه محل تحصیل با 
اداره نظام وظیفه به عمل خواهد آمد تا 
آنها را از خدمت ترخیص کنند و امكان 

تحصیل را برایشان فراهم آورند.
ولی اگر افرادی که در کنكور ش��رکت 
ک��رده ان��د، علیرغم رس��یدن به س��ن 
مشمولیت، خود را برای گرفتن دفترچه 
آماده به خدمت معرفی ننمایند، »غائب 
ف��راری« ش��ناخته می ش��وند و در این 
صورت، حت��ی اگر در دانش��گاه قبول 
ش��وند، امكان اش��تغال ب��ه تحصیل را 
نخواهند داش��ت.)ماده 35 قانون وظیفه 

خدمت وظیفه عمومی(
مجازات و عواقب نرفتن به سربازی

اش��خاصی ک��ه ب��رای انج��ام خدمت 
سربازی به سن قانونی می رسند و عذر 
موجهی برای نرفتن به خدمت ندارند، 
اگر به موقع خود را معرفی نكنند، عالوه 
 بر مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته 
می ش��ود )مثاًل مدتی به زمان خدمت 
آنها اضافه می گردد( دچار محرومیت 
های متعدد اجتماعی نیز خواهند ش��د 
که مهم ترین محرومیت های این افراد 

عبارتند از :
- ع��دم ام��كان دریاف��ت گذرنام��ه و 

محرومیت از سفر به خارج از کشور
- محرومیت از اس��تخدام در ادارات و 

سازمان های دولتی و مشاغل عمومی
3- محرومی��ت از امض��ای ه��ر گونه 
س��ند رس��می )خرید، فروش و ... در 

محضر(
4- محرومی��ت از گرفت��ن گواهینام��ه 
رانندگی)ماده 10 قانون خدمت وظیفه 

عمومی(
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت کس��انی ک��ه به 
خدمت نرفته اند ول��ی دارای معافیت 
 )اع��م از دائ��م ی��ا موقت( می باش��ند
 برای انجام کارهای فوق الذکر بایستی 
کارت معافی��ت ی��ا گواه��ی های الزم 
 مبن��ی ب��ر معاف ب��ودن خ��ود را ارائه 

کنند.

اگــر به سربــازی نرويــد ...

جامعــه اطالعــاتی، ابزاری بـرای جهـانی شدن 

همان ط��ور که خ��ون مهم تری��ن عنصر 
حیات انسان اس��ت. اطالعات نیز، خون 
جامعه اطالعاتی محسوب می شود.چون 
در جهان هس��تی همه چیز در حال تغییر 
و تحول اس��ت. بنابرای��ن اطالعات کهنه 
نیز باید مرتب، نو ش��وند. شتاب افزایش 
 اطالع��ات در جامعه اطالعاتی، ش��تابی 
تند شونده است که توقف و کندی در آن 
راه ن��دارد، زیرا در غیر این صورت جامعه 
از حرکت ایستاده و خواهد مرد. اطالعات 
یا دانش بش��ری با چنان سرعتی افزایش 
می یاب��د که به آن »عصر انفجار اطالعات« 
می گویند. به عبارت دقیق تر اگر بخواهیم از 
دستاوردهای فناوری اطالعات نتیجه گیری 
فلسفی کنیم. به جرأت می توانیم بگوییم 
که عرصه زندگی، آوردگاه مبارزه  نو و کهنه 
اس��ت و س��رانجام  نو، کهنه را به زباله دان 
تاریخ خواهد ریخت. تاریخ کامپیوتر را در 
نظر بگیرید، نسل اول کامپیوتر ها حجمی به 
اندازه یک اتاق داشتند، اما نسل های بعدی 
از نظ��ر اندازه کوچک ت��ر، از نظر حافظه 
بزرگ تر و سرعت پردازش آنها نیز سریع تر  
بود و براساس منطق علمی، این روند دائمی 
و وقفه ناپذیر اس��ت. در جامعه اطالعاتی، 
س��بک زندگی به تدریج دگرگون شده و 
کار، آموزش، انجام کارهای خانه و تفریح، 
تغییراتی اساس��ی می کنند. چون فناوری 
 اطالع��ات همه را به هم نزدیک می کند و 
به عبارتی عصر ارتباطات، دور را به مفهومی 
قدیمی کلمه به رس��میت نمی شناس��د، 
به انس��ان امكان می دهد ک��ه به صورت 
Online، از محل زندگی،وظایف شغلی 
خ��ود را انجام دهد،آموزش داده یا ببیند و 

امور منزل، بانكی و سایر فعالیت های 
ضروری را انجام دهد. 

بی��ل گیت��س از پیش��گامان فناوری 
اطالعات و صاحب ش��رکت عظیم 
مایكروسافت و باألخره ثروتمندترین 
مرد جهان در کتاب خود با نام »راهی 
ک��ه در پی��ش اس��ت« ب��ه صراحت 
می گوید: جامع��ه اطالعاتی، حاوی 
شاهراه های اطالعاتی است که انسان 
این جامعه، باید عضو استفاده کننده 
از این ش��اهراه ها باش��د. بیل گیتس 
معتقد اس��ت: حافظ��ه  کامپیوتر های 
آین��ده آن چن��ان گس��ترش خواهد 
یافت که می توان محتوای بزرگترین 

کتابخانه دنیا یعنی کتابخانه کنگره امریكا 
را در یک CD به اندازه شست انسان جا 
داد! جامعه اطالعاتی از این نقطه حرکت 
می کند که انسان به کمک اندیشه علمی 
می تواند جهان را شناخته و دگرگون کند 
و همان طور که گفته ش��د این شناخت و 
دگرگونی، هر دم وسیع تر می شود. به طور 
کلی، آنچه نویسندگان علمی تخیلی مانند: 
ژول ورن در قرن نوزده و آلدوس پاکسلی 
و سایرین در قرن بیستم پیش بینی کرده اند، 
نه تنها در جامعه اطالعاتی به وقوع پیوسته، 
بلكه بس��یار از آن فراتر رفته است؛ زیرا 
جامعه اطالعاتی به ش��دت نوگرا بوده و 
تغییر و تحوالت انسان این جامعه همان 

است که مولوی می گوید: 

باردیگر از ملک  پران شوم، 
             آنچه در وهم ناید آن شوم 

چون انقالبی صنعتی، فراصنعتی و خصوصًا 
اطالعاتی، منجر به انقالب های اجتماعی 
می شود، بنابراین جامعه اطالعاتی یا خانواده  
جهان��ی عمیقاً معتقد اس��ت ک��ه همپای 
تحوالت علمی و فنی،روابط انسانی نیز باید 
تغییر کند، وگرنه جامعه دچار نوعی بیماری 
 )cultural lag(»به نام »درنگ فرهنگ��ی
می ش��ود که امروزه دنیا گرفتار آن اس��ت. 
خانواده جهانی منكر زش��تی های روزگار، 
چون فقر، بی��كاری جن��گ و بی عدالتی 
نیس��ت، برخالف نظر کوتاه اندیش��ان و 
ک��ج خیاالن، اینكه 85 درصد مردم دنیا در 

فق��ر و فالکت زندگی می کنند، ناش��ی از 
سوء استفاده از علم است. جامعه اطالعاتی، 
جامعه ای بدون مرز اس��ت که انس��ان ها 
می توانن��د صرف نظر از نژاد، ملیت، زبان، 
مذه��ب و هر اختالف دیگری با یكدیگر 
تعامل کنن��د. بنابراین این جامعه فراملیتی 
و بین المللی اس��ت. س��ازمان هایی مانند 
سازمان ملل،سازمان حقوق بشر، پزشكان 
بدون مرز، س��ازمان حمایت از کودکان و 
)NGO(دیگر س��ازمان ه��ای غیردولتی
را می توانی��م نمونه هایی ابتدایی از جامعه 
جهانی بدانیم. در خانواده جهانی، اصل بر 
تكامل شخصیت و شكوفایی استعداد های 
انس��ان اس��ت؛ به عبارت دقیق تر، انسان 
ساالری محور این جامعه است. در صورت 

حذف انسان ساالری از جامعه اطالعاتی، 
علی رغم پیشرفت خیره کننده علوم یا انفجار 
اطالعات، گرفتار جهانی دردمند و مصیبت 
بار می شویم که برتراند راسل فیلسوف و 
ریاضی دان انگلیسی، آن را »جهنم علمی«می 
نامد. دانشمندان ارزشمندی مانند اینشتین، 
اوپنهایم و راسل همیشه علیه سوء استفاده 
از عل��م و نابرابری های اجتماعی اعتراض 
کرده اند. نمونه ای از این نابرابری، در تولید 
و تقس��یم اطالعات یا علم است؛ چرا که 
بخش اعظ��م تولید علم در کش��ورهای 
پیشرفته صورت می گیرد. نكته اصلی در 
ای��ن میان فرار مغزها یا روش��ن تر،چپاول 
نیروه��ا و اس��تعدادهای برجس��ته مردم 

کش��ورهای عقب  نگه  داش��ته )موسوم به 
جنوب( توسط دولت های پیشرفته )موسوم 

به ش��مال( اس��ت که در کنار غارت 
منابع طبیعی، حت��ی نیروی کار ارزان 
و ورزش��كاران کشورهای جنوب را 
به طرز ش��رم آوری چپ��اول می کنند 
و اس��باب شرمندگی خانواده جهانی 
را فراه��م آورده ان��د؛ جالب آنكه در 
سازمان های علمی و فنی کشورهای 
پیش��رفته، تعداد زیادی از دانشمندان 
جهان سوم مشغول پژوهش های علمی 
و تولید اطالعات هس��تند ک��ه از آن 
جمله مدیر پروژه فرود در مریخ، یک 
ایرانی است. حال از کسانی مانند بیل 
گیتس و سایر هواداران جامعه جهانی 

باید پرس��ید، چرا علیرغم ادعای شما، با 
رشد بی سابقه فناوری اطالعات، مشكالت 
بدیهی بش��ر چون: فقر، بیماری، جنگ و 
غیره نه تنها حل نشده، بلكه افزایش یافته 
و از همه بدتر موجب فرار مغزها و نیروی 
کار ارزان از کشورهای جنوب شده است؟ 
برای پاسخ به این سؤال، مفهوم واقعی دو 

عبارت را باید به خوبی درک کنیم: 
- جهانی شدن و جهانی سازی 

جهانی شدن روند عادی جامعه اطالعاتی 
اس��ت  زیرا جامعه اطالعات��ی، محلی و 
منطق��ه ای نبوده بلكه جامع��ه ای فراگیر و 
جهانی است که مک لوپان، جامعه شناس 
کانادایی، آن را دهكده کوچكی می داند که 
روز به روز هم کوچک تر می شود. در حال 
حاضر انسان با استفاده از ماهواره و اینترنت 
می تواند در هر لحظه، هر جای دنیا را تماشا 
کند، گوی��ی در خانه خود از اتاقی به اتاق 
دیگر می رود. انس��ان این جامعه به شدت 
عدالت خواه، تساوی طلب و مخالفت هر 
اندیش��ه ضدانسانی است و اعتقاد دارد که 
انس��انیت مرز نمی شناسد. جهانی سازی، 
شیوه سلطه مافیای قدرت جهانی بر اکثریت 
مردم دنیاست که می خواهد به هر ترتیب، 
حتی با اس��تفاده از آخرین دس��تاوردهای 
علم، سلطه شیطانی خود را بر دنیا تحمیل 
کن��د، بنابراین جهانی ش��دن، جهان بینی 
ستمدیدگان و جهانی س��ازی، جهان بینی 
ستمگران است که نبرد این دو، سرنوشت 
بشر در عصر اطالعات و ارتباطات را تعیین 
می کند. رومن روالن نویسنده و اندیشمند 
فرانسوی می گوید: »بگذار که قلب بشریت 

چون تنی واحد به تپش درآید.« 

جامعه شناسی شادی )قسمت دوم( 
ديدگاه صاحبنظران

دکت��ر ام��ان ال��ه قرایی مقدم )عض��و هیأت علمی دانش��گاه تربیت معلم( می گوید: ش��ادکردن و ش��اد 
بودن موجب پیش��رفت و توس��عه اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و خانوادگی جامعه اس��ت؛ از 
بس��یاری مسائل و بروز انواع آس��یب های جامعه، جرم و بزهكاری، طالق، نابسامانی خانوادگی و سایر 
 مس��ائل، جلوگیری می نماید؛ اختالالت روحی، در جامعه کمتر می ش��ود و میزان گرایش به تحصیل و 
دل به کار دادن و تولید، افزایش می یابد. ش��ادی یک نیاز اساس��ی انس��ان اس��ت، اف��راد اگر در جامعه 
خ��ود، نتوانند این نی��از را برآورده کنند، به راه های دیگر رو می آورن��د، در نتیجه: به تدریج از فرهنگ 
ملی خود دور می ش��وند و فرهنگ و ارزش های غربی، در جامعه رواج یافته و جامعه مس��خ می شود. 
وی می افزای��د: بای��د تا آنج��ا که می توانیم، در برگزاری جش��ن های ملی و میهنی چ��ه از راه رادیو و 
 تلویزیون و مطبوعات و چه برگزاری جش��ن ها و آداب و رس��وم خویش، ش��ادی را به مردم کشورمان 

هدیه نماییم.
به واقع، به نوعی جامعه را ش��اداب نگه داریم و بس��اط ش��ادمانی را برای مردم فراهم کنیم، تا از بروز 
هزاران مش��كل، جلوگیری کنیم و با صرف هزینه های کم برای ش��ادی، از پرداخت هزینه های هنگفت 
آس��یب های اجتماعی در امان بمانیم. خوش��بختانه در ایران، عالوه بر جشن های باستانی، اعیاد مذهبی 

زیادی داریم که می توان، برای شاد نگه داشتن جامعه، از آنها بهره برد. 
بهتر اس��ت هم��ان کاری را که برای اعیاد مذهبی انجام می دهیم، به س��ایر اعیاد مل��ی نیز، تعمیم دهیم 
و ب��ه آنچه در رابطه با ش��ادکردن جامع��ه فكر می کنیم، عم��ل نماییم، چرا که ش��ادی موجب افزایش 
دلبستگی و عالقه به کشور، فرهنگ، دین و مذهب می شود و انسجام فرهنگی و ملی، افزایش می یابد. 
قرایی مقدم، در پایان گفت: همانطور که برای ایجاد پارک و س��ینما و غیره هزینه می کنیم، بهتر اس��ت 
 بس��یار بیش��تر در آن، در زمینه ش��ادی آفرینی جامعه، به وس��یله برگزاری اعیاد س��رمایه گذاری کنیم، 
س��رمایه گذاری در این م��وارد هزاران برابر بازده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاس��ی دارد و از بروز 
 انواع بیماری های روحی و روانی، جلوگیری کرده و در نتیجه: بهداش��ت روانی جامعه را در پی خواهد 

داشت.
 دکت��ر عل��ی اکب��ر رحمانی )اس��تاندار س��ابق ته��ران( پذیرش فرهنگ ش��ادی، از س��وی مس��ئوالن را 
ضروری ترین عامل تغییر نگرش، به جوانان می داند و می افزاید: ما متأس��فانه در فضایی که به مس��أله 
ش��ادی مربوط می ش��ود، با دیده تردید می نگریم. این در حالی است که: نه تنها برای هیجانات جوانی، 
برنامه ای مشخص در نظر گرفته نشده، بلكه گاهی اوقات، با بدعت های نابه جا، اسالم را دینی عبوس 

معرفی می کنیم. 
غالمحس��ین مظفری، )عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اس��المی( گفت: باید ایام جشن را، گرامی 
بداری��م و در ای��ام عزا هم از افراط و تفریط خودداری کنیم. در مصاحب��ه هایی که با عده ای از جوانان 
کش��ورمان انجام ش��د، به نظر می رسد ش��ادی های آنان بسیار محدود اس��ت. تفریحاتی که می تواند، 
باعث ش��ادمانی شان شود، بس��یار کلیشه ای و خالی از هیجان الزم جوانی است، این امر باعث می شود 
که روحیه جامعه، تحلیل رفته و به س��وی افس��ردگی و اندوه و در نتیجه، کاهش بهره وری پیش برود. 
جامع��ه ای که درصد باالیی از آن را، جوانان تش��كیل می دهند. »جوانانی که نس��ل فردایی از: مدیران، 
سیاس��تمداران و پدران و مادران جامعه ما را تش��كیل می دهند.« آیا وقت آن نرس��یده، به موضوع شادی 
این نس��ل و س��اماندهی مناسبت های شاد، در جامعه جدی تر بیندیش��یم؟ آیا وقت آن نرسیده که روح 
نش��اط و ش��ادی را، در این نسل خسته و افسرده، بدمیم و از انرژی آنان برای کار و تالش جهت ساختن 

آینده کشور بهره ببریم؟
                                                                                                          ادامه دارد ...
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دبی��ر مجم��ع ام��ور صنف��ی 
 مرغداران استان اصفهان گفت: 
»گوش��ت مرغ« در ماه مبارک 
رمضان تا »سقف 3300 تومان« 
به مردم عرضه می ش��ود. بهرام 
پاکزاد در گفتگ��و با فارس در 
اصفهان، در مورد وضعیت مرغ 
در آخرین روزهای ماه شعبان، 
اظهار داش��ت: در حال حاضر 
م��رغ زنده با قیم��ت 2 هزار و 
100 تومان به کشتارگاه ها عرضه 
می شود و احتمال کاهش دوباره 
قیمت نیز وجود دارد. وی ادامه 
داد: م��رغ زن��ده، در چند روز 
گذشته با قیمت 2 هزار و 200 
به کش��تارگاه ها عرضه  تومان 
شد، اما کش��تارگاه ها، از خرید 

آن امتناع کردند و در نهایت با قیمت 2 هزار و 200 
تومان فروخته شد. دبیر مجمع امور صنفی مرغداران 
استان اصفهان با اشاره به اینكه دیروز مرغ با قیمت 
3 هزار و 300 تومان در بازار به مردم عرضه  ش��د، 
خاطرنشان کرد: روز شنبه هفته جاری، مرغ با قیمت 
3 هزار و 200 تومان عرضه می شد که مغازه داران با 
احتس��اب درصد سود خود به قیمت 3 هزار و 400 
تومان به مردم عرضه کردند. وی با اشاره به اینكه در 
ماه مبارک رمضان شاهد نوسانات قیمت نیستیم، بیان 

داش��ت: مرغ در این ماه با قیمت 2 هزار و 900 تا 3 
هزار و 300 تومان عرضه می شود اما بیشتر از این مبلغ 
مجاز نیست. پاکزاد در مورد عرضه مرغ در میدان ها 
 به ص��ورت عمده و فروش به م��ردم تصریح کرد: 
از می��دان هایی که محصوالت خ��ود را به صورت 
عمده عرضه می کردند، درخواست کردیم تا غرفه ای 
را نیز به مرغداران اختصاص دهند تا محصول خود 
را به فروش برس��انند، اما عمده فروشان میدان ها و 
مس��ئوالن، با اجرای این طرح مخالفت کردند. وی 

از ش��هرداری  اظهار داش��ت: 
خواس��تاریم که در بین میدان 
های��ی ک��ه به ص��ورت عمده 
محص��والت خ��ود را عرضه 
می کنند، جایگاهی را به صنف 
مرغ��داران اختص��اص دهند، 
تا به صورت مس��تقیم بتوانیم 
ب��ه ف��روش  محص��والت را 
برسانیم. دبیر مجمع امور صنفی 
مرغ��داران اس��تان اصفهان، با 
اش��اره به وضعیت نامناس��ب 
مرغداران گف��ت: در صورتی 
که دولت مشكالت مرغداران 
را نادی��ده بگی��رد و این روند 
ادامه داشته باشد، ضرر زیادی 
به بخش گوش��ت س��فید زده 
می شود. وی خاطرنشان کرد: به 
س��ازمان بازرگانی پیشنهاد کردیم، تا به مجمع امور 
صنفی این اجازه را بدهد که با استفاده از ماشین های 
یخچال دار، مرغ را در س��طح شهر توزیع کنند اما با 
این طرح موافقت نشد. پاکزاد در مورد مصرف سرانه 
مرغ در کش��ور بیان داشت: از نظر میانگین جهانی، 
ایران دو برابر کشورهای دیگر مرغ مصرف می کند 
و با توجه به اینكه هر ایرانی در سال، از 22 کیلوگرم 
مرغ استفاده می کند، کش��ور ایران در جایگاه هفتم 

جهانی قرار دارد.

مدی��رکل راه و ترابری اس��تان اصفه��ان، گفت: 
تصمیم ه��ای نهایی در ارتباط ب��ا انتقال وزارت 
راه و تراب��ری ب��ه اصفه��ان در مرحله بررس��ی 
قرار دارد و دس��تورهای نهایی هنوز ابالغ نشده 
است. هوش��نگ عشایری در گفتگو با فارس در 
اصفهان، با اش��اره به انتش��ار خبرهایی مبنی بر: 
انتق��ال وزارت راه و ترابری ب��ه »اصفهان« بیان 
داشت: با توجه به موقعیت استان و شهر اصفهان 
و مرکزیت این اس��تان در کشور، انتقال وزارت 
راه و تراب��ری، به اصفهان یک پیش��نهاد منطقی 
به نظر می رس��د. وی با بیان اینك��ه: اصفهان در 
زمین��ه حم��ل و نقل، ویژگی خاص��ی در حوزه 
راه های: ریلی، زمینی و هوایی دارد، افزود: استان 

اصفه��ان دارای ماهیتی ویژه اس��ت ک��ه نیاز به 
حمایت های بیشتر و گسترده تری دارد. مدیرکل 
 راه و تراب��ری اس��تان اصفه��ان، تصری��ح کرد: 
در این راستا مذاکراتی با استاندار اصفهان و وزیر 
راه و ترابری انجام ش��ده که از این پیشنهادها و 

صحبت ها استقبال شده است. وی به توانایی و 
ظرفیت اصفهان برای انتقال وزارت راه و ترابری 
به این استان، اشاره کرد و افزود: اصفهان، نه تنها 
ظرفیت انتقال یک مدیریت خاص، بلكه توانایی 
انتقال تمام قسمت ها و بخش های این وزارتخانه 
را دارد. عش��ایری ادام��ه داد: اصفه��ان با توجه 
 ب��ه اقدام��ات و خدماتی که در س��ال های اخیر، 
در حوزه راه و ترابری انجام داده اس��ت، توانایی 
و لیاق��ت پذی��رش وزارت راه و ترابری را دارد. 
وی اضاف��ه کرد: تصمیم های نهایی در ارتباط با 
انتق��ال وزارت راه و ترابری به اس��تان اصفهان، 
تاکن��ون ابالغ نش��ده و ای��ن پیش��نهاد، در حال 

پیگیری و بررسی است.

به همت تالشگران بخش تولیدات 
کک و م��واد ش��یمایی ش��رکت، 
تعمیرات و تمی��زکاری لوله های 
جمع کنن��ده گاز بلوک های 1 و 
2 باطری ش��ماره یک این بخش 
ب��رای اولی��ن ب��ار در ذوب آهن 
 اصفهان، صورت پذیرفت که بسیار 

غرور انگیز است.
محمد حسین اشرافی، مدیر بخش 
تولیدات کک و مواد ش��یمیائی، 
در ای��ن خص��وص گفت: بخش 

باطری های کک سازی با توجه به تكنولوژی خاص و نیاز مبرم به تولید کک، تاکنون 
امكان انجام تعمیرات اساسی را نداشته که به همین علت از زمان بهره برداری تاکنون، 
بدون وقفه به کارش ادامه داده اس��ت و با توجه به عمر مفید )25-20( س��ال جهت 
باطری های کک س��ازی، بعد از گذشت چهل سال لزوم انجام تعمیرات اساسی در 

باطری شماره )1 و 2( احساس می گردد.
وی، افزود: عالوه بر تخریب نسوز دیواره ها و دفرمگی ستون ها )ناشی از عمر باالی 
باطری( یكی از معضالت شیمیایی( و متعلقات هدایت گاز از سلول به لوله جمع کننده 
گاز بوده که باعث افزایش فش��ار گاز درون س��لول و به تبع آن وجود آتش در باالی 
باطری و ایجاد محیطی غیر قابل تحمل، جهت پرسنل و ایجاد آسیب های شدید به 
تجهیزات گردیده بود که در نهایت در مرداد ماه 89 برای اولین بار تصمیم به توقف 

باطری یک و انجام تعمیرات گردید.
مدیر بخش تولیدات کک و مواد شیمیائی ذوب آهن اصفهان، با اشاره به چگونگی 
انجام این تعمیرات گفت: تمامی این عملیات برای اولین بار و بدون حضور کارشناسان 

خارجی صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: کلیه متعلقات هدایت گاز )استایاکها – کالپانها گاز( دمونتاژ و تمیزکاری 
گردید، لوله جمع کننده نیز توسط پرسنل زحمتكش با سختی بسیار و کار شبانه روزی، 
تمیز کاری آن آغاز گردید و حتی در مواردی به ناچار با وجود خطر، پرسنل وارد لوله 
گاز شده و نسبت به خارج کردن قطران داخل لوله، اقدام نمودند که به یاری خدا و 
همت همكاران، بلوک شماره 2 راه اندازی گردید و انشاءا... بلوک 1 نیز بعد از اتمام 

تعمیرات راه اندازی خواهد شد.

معاون عمراني اس��تاندار چهارمحال و بختیاري ظرفیت این بیمارس��تان را 96 تخت 
دانست و گفت: این تعداد تخت تا 160 تخت قابل افزایش است. 

به گزارش موج، »احمد ایرج پور« برآورد هزینه بیمارستان یادشده را 100 میلیارد ریال 
اعالم و تأکید کرد: این مبلغ را بخش خصوصي از محل فروش سهام و تسهیالت بانكي 
تأمین مي کند. وي مساحت زمین و زیربناي بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي 
»پارسیان« شهرکرد را به ترتیب شش و 18 هزار متر مربع برشمرد و افزود: این بیمارستان 

در هفت طبقه احداث مي شود. 
ایرج پور، تصریح کرد: براي راه اندازي بیمارستان یادشده بخش هاي جراحي شامل: 
جراحي هاي قلب و عروق، مغز و اعصاب، چشم، گوش و حلق و بیني، زنان و زایمان، 
ارتوپدي و ارولوژي و داخلي شامل: گوارش، روماتولوژي، ریه و خون و آنكولوژي، 
کلیه، آي سي یو و سي سي یو و تخصصي و فوق تخصصي اطفال و ان آي سي یو، 
پاراکلینیكي شامل آنژیوگرافي، ام آر آي، سي تي اسكن،  سنگ شكن و رادیولوژي و 

بخش هاي اورژانس پیش بیني شده است. 
وي گفت: بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي پارسیان شهرکرد تا سال 1393 به 

بهره برداري مي رسد.

فرماندار بروجن گفت: 100 واحد مسكوني »مسكن مهر« تا پایان سال در این شهرستان 
به بهره برداري مي رسد. به گزارش فارس از شهرکرد، فتاح کرمي، در نشست شوراي 
مسكن مهر این شهرستان، اظهار داشت: بیش از 100 واحد از طرح هاي مسكن مهر، 
در این شهرستان از پیشرفت فیزیكي 90 درصدي برخوردار است که در صورت ادامه 

روند تا پایان دهه فجر امسال به بهره برداري خواهند رسید. 
وي اف��زود: با اجراي ش��بكه آب، فاضالب، برق و تلف��ن، این واحدها تاپایان بهمن 
 ماه امس��ال آماده و به متقاضیان واگذار مي ش��وند. کرمي، همچنین از واگذاري بیش 
از 6 هزار متر مربع، براي ساخت 500 واحد مسكوني، به انبوه سازان خبرداد و گفت: 
این تعاوني ها، موظف هستند این 500 واحد را تا سال آینده آماده و به متقاضیان تحویل 

دهند. 
فرماندار شهرستان بروجن با اشاره به اینكه: هم اکنون 22 تعاوني فعال در این شهرستان 
مشغول به کار هستند، افزود: بیش از 700 واحد دیگر از منازل مسكوني این شهرستان، 
در مرحله سقف ریزي اس��ت. وي ابراز امیدواري کرد: این واحدها نیز تا سال آینده، 
آماده و به بهره برداري برسند. کرمي پرداخت مرحله دوم وام مسكن به متقاضیان را از 
مهم ترین مصوبه هاي این نشست عنوان کرد و گفت: اجراي شبكه آب و فاضالب 
شهرک »الهیه« در مدت یک هفته آینده، انعقاد قرارداد واگذاري و تحویل زمین، براي 
ساخت یک واحد آموزشي در شهرک »الهیه« از دیگر مصوبات این نشست بود. وي 
با تأکید بر لزوم امیدوار کردن مردم نس��بت به طرح مس��كن مهر اظهار داشت: باید 
 با اولویت بندي؛  امكانات خود را در قس��مت هایي از مسكن مهر متمرکز کنیم که در

کوتاه مدت به بهره برداري مي رسد. کرمي الگوي ساخت مسكن مهر را به عنوان اسوه 
جهاني براي تأمین مسكن ارزان قیمت در جهان دانست و گفت: استقبال کشورهاي دنیا 
از این طرح و موفقیت و توجه ویژه مردم »به ویژه جوانان« براي حضور و مشارکت در 

اجراي مسكن مهر نشان موفقیت و توانمندي  این طرح است.

انجام موفقيت آميز تعميرات و 
تميزكاري لوله هاي جمع كننده گاز 

ذوب آهن اصفهان 

مديرکل راه و ترابري استان اصفهان:
انتقال وزارت راه، به اصفهان ابالغ نشده است

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 
افتتاح پروژه هاي برق رساني چادگان

عمليات اجرايي احداث بيمارستان 
تخصصي و فوق تخصصي پارسيان 

شهركرد، آغاز شد

تا پايان امسال؛
100 واحد مسكن مهر در بروجن به 

بهره برداري مي رسد

دبیر مجمع امور صنفي مرغداران استان اصفهان:

 گوشت مرغ در ماه رمضان؛ 
3300 تومان به مردم عرضه مي شود

  ش��هردار نجف آباد، در سومین نشس��ت خبري این شهرداري همزمان با روز 
خبرنگار گفت: شهرداري نجف آباد در سال هاي اخیر نشان داده است که مي تواند طرح 
هاي عمراني را با کمترین زمان به انجام برس��اند. »محسن خندان« با اشاره به انجام 140 
پروژه عمراني در حال س��اخت در س��ال 89، بودجه این پروژه ها را، 15 میلیارد تومان 
برآورد کرده و افزود: محدوده شهري نجف آباد، 2/3 محدوده  شهري اصفهان مي باشد، 
ولي بودجه تخصیصي به آن فقط 25 میلیارد تومان است و این شهر تنها داراي 3 منطقه 
شهري است که در مقایسه با اصفهان که داراي 14 منطقه شهرداري و بودجه اي نزدیک 
به 800 میلیارد تومان اس��ت؛ اداره کردن ش��هرداري نجف آباد کاري مش��كل به نظر مي 
رسد و این مسأله باید براي عواملي که بعضاً در کار ایجاد پروژه هاي عمراني نجف آباد، 
مانع مي شوند، روشن شود تا درک و ارزیابي صحیحي از فعالیت هاي عمراني گذشته و 
حال و نیز میزان بودجه و درآمد ها داشته باشند تا با مقایسه گذشته و حال، به ارزش کار 
پي ببرند، خندان؛ در ادامه یاد آور ش��د: شهرداري نجف آباد با بودجه 11 میلیارد توماني 
در سال 86 و آغاز تصدي او، طرح هاي زیادي را بر مبناي به وجود آوردن زیر ساخت 
هاي ش��هري انجام داده و هم اکنون بودجه این شهرداري، به زحمت از 25 میلیارد فراتر 

مي رود.
ش��هردار نجف آب��اد؛ طرح منطقه بندي نجف آباد به س��ه منطقه ش��هرداري و تفویض 
اختیار به این شهرداري ها را از دستاوردهاي شهرداري نجف آباد، دانست و ایجاد پایانه 
مسافربري و تأسیس سازمان بهسازي و نوسازي و نیز سازمان خدمات فرهنگي، رفاهي، 
تفریحي ش��هرداري نجف آباد را، گامي در مس��یر ایجاد تسهیالت بهتر، براي شهروندان 

نجف آباد خواند.

وي در تش��ریح برخي از طرح هاي عمراني ش��هرداري نجف آباد به ایجاد بلوار ولي عصر)ع( در 
منطقه 3 اشاره کرد و افزود: این بلوار از بلوار امیرالمومنین به طرف خیابان طالقاني به طول 3 کیلومتر 
احداث ش��ده که هم اکنون نیمي از آن فعال اس��ت و تا پایان شهریور به بهره برداري کامل مي رسد 
و نیاز مردم را، در دسترس��ي به مرکز شهر مرتفع ساخته و از بار ترافیک شهر کم مي کند، همچنین 

ساخت پارک محلي در کنار این بلوار پیش بیني شده که به زودي به بهره برداري مي رسد.
 ش��هردار نج��ف آباد همچنین ب��ه احداث بلوار ویالش��هر، به نج��ف آباد، در مجاورت دانش��گاه 
نجف آباد اشاره کرد که در این پروژه، احداث یک پارک جنگلي با 163 هكتار مساحت و نیز فضاي 

سبز الزم پیش بیني شده است.
محس��ن خندان، تصریح کرد: عالوه بر فعالیت عمراني، باید به نوسازي و زیباسازي شهر نیز توجه 
کرد که در این راستا، بافت فرسوده شهر نجف آباد به میزان 10 درصد کل سازه ها شناسایي شده و 
6/5 درصد آن، در کمس��یون هاي شهرداري و شوراي شهر به تصویب رسیده که با مشارکت مردم 
و ش��هرداري به صورت برابر )50 درصد مش��ارکت طرفین( به زودي احیاء و بازسازي خواهد شد 
همچنین طرح زیبا سازي شهر و معابر و ساماندهي تابلوها به همراه لكه گیري و ترمیم آسفالت در 

حال انجام مي باشد.
ش��هردار نجف آباد اجراي طرح جامع ش��هر با پیگیري دو ساله و همچنین مرمت و بازسازي قنات 
مرکزي نجف آباد )شیر بچه( و پیگیري تحقق اتمام ساخت کشتارگاه مرکزي نجف آباد که با مشكل 
آب روبه روست را از طرح هاي در دست اقدام و الزم براي شهر نجف آباد قلمداد کرده و نوسازي 
و بهس��ازي بافت هاي فرس��وده در قالب پروژه هاي امین یک تا سه و پروژه هاي مجد یک و دو و 
پروژه هادي، به میزان 500 هكتار را همراه با آغاز فاز دوم و اتمام پروژه ترمینال بزرگ مس��افربري 
نجف آباد و نیز طرح ریزي و اقدامات اولیه احداث قطار شهري نجف آباد اصفهان را از سایر طرح 

هاي محوري این شهرداري ارزیابي کرد.
 محس��ن خن��دان، در م��ورد تعری��ض خیابان هاي کم عرض س��طح ش��هر گفت: ب��ه علت عدم 
پی��ش بیني هاي قبلي، این کار به صورت ضربتي قابل انجام نیس��ت و هزینه باال و نارضایتي مردم 
را س��بب مي شود که شهرداري سعي کرده طرح »روان سازي« را دنبال کند و در مراجعه مالكان به 
دالیل مختلف به شهرداري، طرح عقب نشیني از حریم خیابان را به ایشان ابالغ کند، وي اضافه کرد: 
البته در طرح هاي جدید و پروژه هاي سال هاي اخیر، عرض خیابانها براساس نیاز کمتر از 36، 45 
و 60 متر تعریف نشده است، همچنین وي در خصوص طرح بلوار استاد )میرداماد(، احداث آن را 
نیازمند 7 میلیارد اعتبار دانس��ته که این مبلغ به صورت مساوي، با مشارکت بخش خصوصي تأمین 
شده است؛ محسن خندان همچنین به چهار طرح عمراني دیگر، یعني: بلوار شورا، پل زیر گذر پارک 
شمال شهر، پارکینگ طبقاتي بلوار میرداماد و نیز بلوار میدان معلم به طرف میدان شهدا اشاره داشته 
و بلوار ش��ورا به طول 2 کیلومتر و عرض 40 متر را باعث کاهش ترافیک ش��هر و بلوار میدان معلم 
به س��مت میدان شهدا را، سبب س��هولت تردد و بار مسافرتي اواخر هفته، به منطقه تفریحي زاینده 
رود و نیز جنوب کش��ور دانس��ت. وي در خصوص پل زیر گذر پارک شمال شهر افزود: این پل با 

مش��ارکت اداره راه و ترابري احداث ش��ده و تا اوایل مهر ماه به بهره برداري مي رس��د. 
 این پل با هزینه 2/5 میلیارد تومان؛ اتصال خیابان منتظري به پارک ش��مال شهر را ممكن 

مي سازد.
شهردار نجف آباد خاطرنشان کرد: اگر چه تنها شهرداري، متولي امر فرهنگ نیست؛ اما دو 
طرح فرهنگي – عمراني: باغ بانوان و فرهنگسراي خارون از اقدامات شهرداري نجف آباد 
در این حوزه بوده اس��ت که باغ بانوان در 11 هكتار و با 8 هكتار فضاي س��بز و امكانات 
الزم در بهار امس��ال به بهره برداري رس��یده و فرهنگسراي خارون نیز که در سال 76 در 
مرحله ي سفت کاري بوده، اکنون در مراحل بهره برداري است که به یک میلیارد بودجه 
تكمیلي نیاز دارد و علیرغم قول مس��اعدت اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمي، هنوز بودجه 
الزم تأمین نش��ده است. خندان از برنامه ریزي، براي احداث خانه هنرمندان و تخصیص 
زمی��ن براي آن در یكي از پارک ه��اي محلي نجف آباد خبر داد و همچنین احداث هتل 
را از ضرورت هاي ش��هر دانست که زمین آن در شمال شهر و در قسمت یادمان شهداي 
دانشجو، جانمایي شده و به زودي با کمک بخش خصوصي به صورت باغ هتل، احداث 

آن آغاز مي شود.
 ش��هردار نج��ف آب��اد در پای��ان تش��ریح ک��رد: نی��از اصل��ي ش��هر نج��ف آب��اد نبود 
زیرس��اخت هایي است که در گذش��ته باید برنامه ریزي و احداث مي شده است. وي با 
اش��اره به نبودن سیستم فاضالب شهري، سالن ورزشي مناس��ب و نیز عدم وجود سالن 
آمفي تئاتر و همایش در این ش��هر فرهنگي که س��ابقه گذش��تن سه قرن از خدمات شیخ 
بهایي و 80 س��ال، داشتن شهرداري را یدک مي کش��د؛ باعث تأسف خوانده و خواستار 
کوش��ش و توجه جدي مسئوالن اس��تان به این مشكالت شد محسن خندان خاطر نشان 

ک��رد: حرک��ت کردن همه بخش هاي فرهنگي، ورزش��ي و عمراني به طور همزم��ان و با مدیریت 
صحیح، باعث رش��د و توس��عه، مي ش��ود و اگر یكي از این بخش ها کوتاهي کند، سیستم ترقي و 
توس��عه با مشكل روبه رو مي ش��ود. محسن خندان، تصریح کرد: توقع مردم از جامعه مطبوعات و 
خبرنگاران، شفافیت و دیدن واقعیات و نوشتن آن است تا اعتماد و اطمینان همگان به مطبوعات و 
مسئوالن پر تالش، کامل شود. وي با اشاره به سخنان حضرت علي )ع( افزود: حق گفتن بدون حب 
 و بغض و قضاوت بدون داده هاي قبلي و آزاد اندیش��ي و آزادي قلم؛ از وظایف خطیر مطبوعات 

است.

اثبات توانايي شهرداري نجف آباد، در تحقق پروژه هاي بزرگ عمراني

140 پروژه عمراني طي سال 89 ؛ در شهر نجف آباد در حال تحقق است

مدیر ب��رق شهرس��تان چادگان 
گف��ت: پروژه ب��رق رس��انی به 
یال ش��رقی عمران، با هزینه ای 
بالغ ب��ر 2/200/000/000 ریال 
و 90 انش��عاب تک فاز خانگی؛ 
همزم��ان ب��ا آغ��از م��اه مبارک 
رمض��ان در شهرس��تان چادگان 

افتتاح می شود.
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آگهي ابالغ
 135/ت/4 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم کالسه پرونده: 308/89ح/6، وقت 
رسیدگی: 1389/8/2 – ساعت 8:30 صبح، خواهان: احمدرضا نیازی اصفهانی، خواندگان: فریبرز 
قدیری مقدم فرزند صادق و محمد هویدا کاش��ی فرزند هاشم هر دو مجهول المكان، خواسته: 
الزام خواندگان به اخذ پایان س��اخت و انتقال رسمی یک باب مغازه به انضمام مطلق خسارات 

دادرسی 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 4591                               فانی - مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقي اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
199/ ت/ 4 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت به کالس��ه پرونده: 89-40 ح/ 6، وقت 
رسیدگی: 89/8/4- ساعت 10 صبح، خواهان: محمد رضوانی فرزند عبدالكریم، خوانده: حسام 
اسكندری شهرضا فرزند احمدرضا مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ شصت و دو میلیون ریال 
بابت وجه چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده قبل از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 
چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یكنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف/ 4813                               فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
459/ ت/ 4 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده: 440/89 ح/ 11 
وقت رس��یدگی: 1389/8/3 ساعت 11 صبح خواهان: مریم سادات شاکری پور خوانده: عباس 
یزدانی و غیره خواسته: الزام به صدور شناسنامه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند.
م الف/ 5947                                   مدیر دفتر شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقي اصفهان

تحديد حدود اختصاصی 
5/245 ش��ماره: 5811 چون تحدید حدود شش��دانگ یكدرب باغ محصور و مزروعی ش��ماره  
پالک12 فرعی از 142 اصلی واقع در مزرعه علی آباد جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز 
بنام خانم معصومه یحیایی طرقی و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینكه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1389/6/20 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بكلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد 
که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 363                                             شادمان-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ 
5/250 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي و دادخواس��ت و ضمائم به سهیل س��المي، کالسه پرونده: 
89-284 ح/ 10، وقت رس��یدگي: 89/7/19 ساعت 9 صبح، خواهان:  علیرضا پرویزي، خوانده:  
سهیل سالمي، خواسته: مطالبه 110/000/000 ریال خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجوی��ز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از 

تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور به همرساند.
م الف/ 6655                                      مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 ابالغ 
5/253 آگهي ابالغ وقت دادرسي به آقاي مهدي علیخاصي فرزند حسنعلي موضوع دادخواست 
حمی��د بروجردي پور مبني بر مطالبه وجه دو فقره چک که تحت کالس��ه 89-149 ح/ 9 ثبت 
شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده و 
درخواست ابالغ بوسیله نشر آ گهي شده است که مراتب طبق ماده 73 براي یک نوبت در یكي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي درج و منتشر مي شود. بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي شود که در 
تاریخ 89/8/5 ساعت 10/30 صبح جهت رسیدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
حاضر شوید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه 

غیاباً رسیدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ 6654                                     مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/273 ش��ماره دادنامه:  8909970354500510، شماره پرونده: 8809980358301075، شماره 
بایگاني شعبه: 890201 شاکي:  خانم فروزنده رایجي به نشاني خ ابن سینا کوچه پا گلدسته بن 
بس��ت کریمي جنب پ 58، متهم: آقاي مهرداد ش��اه حسیني به نشاني مجهول المكان، اتهام ها:  
1- ایراد صدمه بدني عمدي 2- کالهبرداري، گردشكار:  دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم 

رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه 

در خصوص شكایت خانم فروزنده رایجي فرزند حسن علیه آقاي مهردادشاه حسیني فرزند بهرام 
دایر بر ایراد صدمه بدني و کالهبرداري، بدین شرح که مشتكي عنه با معرفي خود به عنوان جراح 
پالستیک اقدام به عمل جراحي روي پلک چشم شاکیه نموده است و موجب ورود صدمه )نقص 
زیبایي( به ایش��ان گردیده در حالي که پزش��ک نبوده و صالحیت انجام این کار را نداشته است 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده، گزارش مرجع انتظامي و اینكه شماره 
نظام پزشكي که متهم از آن استفاده مي کرده متعلق به شخص دیگري بوده است و سایر قراین 
و امارات موجود در پرونده از جمله نظریه کارشناس پزشكي قانوني، اتهام متهم را در خصوص 
ایراد صدمه بدني محرز تش��خیص و مش��ارالیه را به استناد مواد 495- 367- تبصره 2 ماده 302 
و تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اس��المي بپرداخت – دیه کامل )بعنوان ارش نقص زیبایي 
صورت( ظرف دو سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکیه محكوم مي نماید و در خصوص دیگر 
اته��ام متهم دایر بر کالهب��رداري با توجه به محتویات پرونده و نحوه وقوع بزه و اینكه موضوع 
دخالت در امر پزشكي مي باشد و ارکان بزه کالهبرداري در قضیه محقق نیست با استظهار از اصل 
برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران حكم بر برائت متهم موصوف 
صادر و اعالم مي گردد و چون عمل انجام شده دخالت در امور پزشكي است در این قسمت به 
استناد ماده 3 از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارویي و مواد خوردني و آشامیدني و 
رعایت تبصره 6 ماده 3 از همان قانون قرار عدم صالحیت به اعتبار و شایستگي محاکم انقالب 
اسالمي اصفهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهي در همین دادگاه مي باشد.
م الف/ 6618                          رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ 

5/274 آقاي عبداله رمضاني فرزند محمدتقي دادخواستي به طرفیت خانم شهربانو جافري فرزند 
نجف علي به خواس��ته تمكین به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت که به ش��ماره ردیف بایگاني 
890198 در شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگي مورخ 89/7/3 
ساعت 10 صبح تعیین شده است. از آنجا که خوانده مجهول المكان میباشد به دستور دادگاه و با 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب در یكي از روزنامه ها درج مي گردد تا خوانده در 
وقت رسیدگي فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثاني دادخواست 
و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود. ضمنًا 

خواسته خواهان به صدور گواهي عدم امكان سازش تغییر یافته است.
م الف/ 6620                                    مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ 

5/275 آگهي ابالغ جهت مالحظه نظریه کارشناس، کالسه پرونده: 880923 ح/ 1، ظرف مدت 
7 روز نسبت به مالحظه نظریه کارشناسي هر مطلبي نفیاً یا اثباتاً حاضر شوید خواهان عزیزاله 
عبادت و غیره، خوانده:  مهدي و حاج علي بناکار و ترکي و رحیم اصغر، فاطمه و همدم و ابراهیم 

همگي عبادت

خواهان دادخواس��تي تس��لیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه اول ارجاع 
گردیده و بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي 
میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور بهمرساند.
م الف/ 6622                                    مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ 

5/277 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي و دادخواس��ت، کالس��ه پرونده: 880247، وقت رس��یدگي: 
89/8/11 س��اعت 11 صبح، خواهان:  صدیقه عالفیان، خوانده:  رضا معادي، خواس��ته:  اعتراض 
ثالث نس��بت به دادنامه 220/73 شعبه س��وم دادگاه حقوقي اصفهان خواهان دادخواستي تسلیم 
دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 101 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین 
ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي 
مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور به همرساند.
م الف/ 6623                                      مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
5/280 چون آقاي مهدي قاري و غیره ش��كایتي علیه آقاي مصطفي کریمي مبني بر کالهبرداري 
مطرح نموده که به کالس��ه 870927 ک 111 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگي براي روز سه شنبه 
مورخ 89/7/14 ساعت 10:30 صبح تعیین شده، نظر باینكه متهم مجهول المكان میباشد، لذا حسب 
ماده 115 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و 
نشر میشود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6626                                    مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

5/281 چون گزارش شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شكایتي علیه آقاي حمید نصري 
نصرآب��ادي فرزن��د صمد مبني بر عدم ثبت واقعه ازدواج مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890513 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز یک شنبه مورخ 89/8/2 ساعت 11 
صبح تعیین شده، نظر باینكه متهم مجهول المكان میباشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6628                           عالئي- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

5/282 چون خانم مرضیه جواني فرزند رضا شكایتي علیه آقاي غالمرضا کروندي آفاراني فرزند 
امیر مبني بر ترک انفاق نسبت به همسر و فرزندش مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890153 
ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز یک شنبه مورخ 89/7/11 ساعت 9/30 صبح 
تعیین ش��ده، نظر باینكه متهم مجهول المكان میباش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6629                           عالئي- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ 

5/283 آقاي علي کتیرایي شكایتي علیه آقاي محمد حیدري فرزند اسدا... مبني بر نزاع دسته جمعي 
در ضرب و جرح و تحریق نموده که به کالسه 880202 ک 107 این شعبه ثبت و بوقت رسیدگي 
روز یكشنبه مورخ 89/6/28 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با التفات به مجهول المكان بودن 
نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي شود تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در این شعبه واقع در خیابان شهید نیكبخت اصفهان 
 حضور به هم رساند. بدیهي است در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضي صادر خواهد

 نمود.
م الف/ 6631                                     مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 آگهي ابالغ وقت رسیدگي
5/284  آگهي ابالغ وقت دادرس��ي و دادخواست و ضمائم به کالس��ه پرونده: 890699- 690 ح/ 
19، وقت رسیدگي: 89/7/18 ساعت 11 صبح، خواهان:  محمد پاساالر، نام پدر: حاجي، آدرس: خانه 
اصفهان، فلكه ماه فرخي مجتمع یاس واحد1 طبقه اول، خوانده:  پروانه پویان، نام پدر: پرویز، مجهول 
المكان، خواسته:  تمكین زوجه و سازش در زندگي خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه 19 دادگاه حقوقي عمومي ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
 نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور به 

همرساند.
م الف/ 6632                                   ادیبي- مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/285 ش��ماره دادنامه:  8909970354300378، ش��ماره پرونده: 8809980365101124، ش��ماره 
بایگاني شعبه: 880862

شاکي:  آقاي فتح اله ترکي به نشاني خانه اصفهان خ شهید خلیفه سلطاني کوي انصار جنب مهدي 
کودک شهید رضایي، متهم:  آقاي مهدي نصر مجهول المكان، اتهام: دشنامي، گردشكار: دادگاه ختم 

رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در این پرونده آقاي مهدي نصر که به علت متواري و مجهول المكان بودن اطالعات هویتي بیشتري 
از وي در دسترس نیست متهم است به فحاشي نسبت به شاکي آقاي فتح ا... ترکي فرزند عبدالرحیم 
که اتهام نامبرده با توجه به ش��رح شكایت شاکي، گزارش مرجع انتظامي، مؤداي شهادت شهود و 
سایر محتویات پرونده محرز به نظر مي رسد لذا دادگاه نامبرده را مستنداً به ماده 608 قانون مجازات 
اس��المي به پرداخت شش��صد هزار ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نماید. 
رأي صادره غیابي و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه و س��پس با 
 انقضاء 20 روز از تاریخ مذکور قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاههاي محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 6627                                     بدیحي- رئیس شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
حصر وراثت

5/286 آقاي نصرت اله صالحي یونكي داراي شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 89-
2062 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدي صالحي یونكي بشناسنامه 6-1270061460 در تاریخ 88/12/26 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر.
1- گل بان��و رئیس��ي ده کهن��ه ب��ه ش ش 592 م��ادر متوف��ي، 2- نصرت ال��ه صالحي یونكي 
ب��ه ش ش 17 پ��در متوف��ي و ال غی��ر، اینک با انج��ام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور 
را در ی��ک نوب��ت آگه��ي م��ي نماید تا ه��ر کس��ي اعتراض��ي دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوفي 
 ن��زد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ي ظرف ی��ک م��اه ب��ه دادگاه تقدی��م دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 6754                               رئیس شعبه دهم حقوقي دادگاه شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

5/287 کالس��ه پرونده: 84-908 ح/ 1، ش��ماره دادنامه: 180-85/4/19، مرجع رسیدگي:  شعبه یک 
شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر، خواهان:  سید روح ا... مومني شغل به نمایندگي از بیمه 

دانا، تهران خ گاندي، خوانده: سید احمد حسیني نشاني:  جوي آباد، پاسارگاد، موضوع: مطا لبه
رأي شوراي حل اختالف

در خصوص دعوي سید روح ا... مومني به نمایندگي از بیمه دانا بطرفیت سید احمد حسیني بخواسته 
مطالبه مبلغ 700/000 ریال به استناد چک شماره 805992 تاریخ 81/1/13 عهده بانک صادرات جوي 
آباد نظر به اینكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني هیچگونه دفاعي در قبال خواسته خواهان به عمل 
نیاورده است و نظر به اینكه وجود اصل مستند دعوي در ید خواهان حاکي از اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه آن دارد لذا شورا دعوي خواهان را وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت 
مبلغ 700/000 ریال در حق خواهان محكوم مي نماید. به انضمام تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک 
تا اجراي حكم، رأي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��ورا و 
 پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومي خمیني شهر

 است.
اعضاء شوراي حل اختالف:  1- محمود بدیهي 2- جمشید شریفي 3- رجبعلي عشقي 

شعبه یک شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر

  مهدی فضیلت
مدیرعامل س��ازمان نوسازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان، در نشست 
خبری این س��ازمان به خبرنگاران گف��ت: از دغدغه های اصلی دولت و 
مجلس بافت های فرس��وده شهری است و در حال حاضر بافت فرسوده 
اصفهان و میزان آن درخور ش��أن اصفهان نیست. وی با بیان این مطلب 
که: ما برای تحقق نوس��ازی بافت های فرسوده و احیای آن در آغاز راه 
هستیم، اصفهان را دارای 53 لكه بافت فرسوده دانست، که شناسایی شده 

و در حال طراحی برای نوسازی است.
مهندس جعفری با اشاره به عزم راسخ مسئوالن کشوری و مدیریت شهر 
اصفهان برای تحقق این امر افزود: بافت فرس��وده شهر اصفهان از شمال 
شرقی شهر تا محل قائمیه شناسایی شده و بر اساس کارشناسی اولیه، این 
کالنشهر دارای 4 هزار و 100 هكتار بافت فرسوده تاریخی و غیرتاریخی 
است که فقط 2 هزار و 157 هكتار آن، از سوی شورایعالی شهرسازی و 

معماری کشور، به عنوان بافت فرسوده مصوب شده است.
وی، از کمبود س��رانه خدمات زیست محیطی، بهداشتی و فضای سبز و 
نبودن زیرساخت های مناسب شهری، در مناطق قدیمی و بافت فرسوده 
ش��هر خبر داده و اش��اره کرد: 350 هزار نفر در این بافت ها س��كونت 
دارند که با تغییر کاربری و نوس��ازی، اس��تفاده بیش از 900 هزار نفر از 

شهروندان، از این بافت ها با امكانات بهتر فراهم خواهد شد.
مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان، همچنین 

نام��ه ای  تفاه��م  امض��اء  از 
و  اصفه��ان  ش��هرداری  بی��ن 
وزارت مس��كن، خب��ر داد که 
در قال��ب بس��ته های حمایتی 
جه��ت نوس��ازی بافت ه��ای 
می ش��ود،  ارائ��ه   فرس��وده 
بر اس��اس این تفاهم نامه: برای 
هر واحد مسكونی 200 میلیون 
ریال و برای س��اخت صنعتی، 
تا 250 میلیون ریال تس��هیالت 
در نظ��ر گرفته ش��ده که با نرخ 
س��ود 12 درصد و بدون سپرده 
گ��ذاری می باش��د و از مزایای 
دیگر آن، بازپرداخت 15 س��اله 

است.
مهندس جعفری، با اش��اره به س��رعت بخش��یدن برای احیا و بازسازی 
بافت های فرسوده به فعالیت های شرکت عمران و مسكن سازان اشاره 
کرد و راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی محالت، در بافت های فرسوده 

را نقطه عطفی در عملیاتی شدن این پروژه ها دانست.
وی، تصریح کرد: افراد می توانند برای گرفتن تس��هیالت الزم بازسازی 
و نی��ز مبلغ یک میلیون تومان وام تخریب برای نوس��ازی، به این مراکز 
مراجعه کنند و بخشودگی 50 درصدی صدور پروانه های ساخت و ساز 

جدید نیز جزو این برنامه است. 
وی گف��ت: در چهارماه��ه س��ال 
جاری؛ 555 نفر برای تس��هیالت 
نوسازی، داوطلبانه اقدام و به بانک 
عامل معرفی ش��ده اند که این امر 
در مقایس��ه زمانی »با س��ال قبل« 
رشد 3 برابری داشته و این تعداد، 
در مدت مشابه سال قبل، فقط 190 

نفر بوده است.
طراحی و اجرای 33 طرح پروژه 
در دستور کار سازمان بهسازی 
ــهرداری های  ش و  ــازی  نوس و 

مناطق اصفهان
مهندس حس��ین جعفری، در ادامه 
با اش��اره ب��ه بودج��ه 10 میلیارد 
تومانی برای ساماندهی بافت های 
فرسوده افزود: 33 طرح در مناطق 
14گانه ش��هرداری، ب��رای این امر 
تعریف شده است که در مجموع: 
360 هكت��ار طراح��ی ش��هری و 

گزارش ه��ای توجی��ه فنی 
و اقتص��ادی و 1382 هكتار 
ط��رح تفصیل��ی وی��ژه که 
ش��امل: تعیی��ن کاربری ها، 
ش��بكه معابر، تراکم ساخت 
و تراکم جمعیت می ش��ود 

تهیه شده است.
وی، با اش��اره ب��ه 3 پروژه 
مهم: احیاء میدان امام علی، 
احیاء بدنه ش��رقی چهارباغ 
عباس��ی و طرح ساماندهی 
میدان  فرس��وده  بافت های 
امام، ای��ن پروژه ه��ا را از 
مهمترین اقدامات س��ازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان برشمرد. همچنین وجود 20 پروژه 
در ف��از دوم احیا میدان امام علی را از نادرترین پروژه های بازس��ازی و 
مرمت ش��هری عنوان کرده و اتصال بازار ب��زرگ در خیابان عبدالرزاق، 
مرمت بدنه شرقی بازار بزرگ، مرمت بدنه جنوبی میدان و بقعه هارونیه، 
و نیز بازس��ازی بدنه ش��رقی میدان )مجموعه ب��ازار جدید( و همچنین، 
مرمت بدنه ش��مالی میدان )جنب مدرسه کاسه گران( و احداث دو طبقه 
پارکینگ، زیر میدان و طرح های دیگر را در نوع خود بی نظیر توصیف 

ک��رد و اظه��ار امی��دواری نمود: تا 
ش��ش ماه آینده، 13 بازار منتهی به 
میدان امام علی مرمت شود و بعد از 
40 سال بازار بزرگ به میدان متصل 
گردد. مدیرعامل س��ازمان نوسازی 
اصفه��ان  ش��هرداری  بهس��ازی  و 
در خص��وص احیای بدنه ش��رقی 
چهارب��اغ عباس��ی اظهار داش��ت: 
عرصه کل این ط��رح، از بازار هنر 
ت��ا دروازه دولت 511474 مترمربع 
اس��ت که طول آن 530 مترمربع و 
عرض آن 65/21 مترمربع اس��ت و 
در س��ه طبقه طراحی شده است که 
ف��از یک آن معم��اری و طراحی و 
فاز دوم آن اجرایی است که هر دو 
فاز به تصویب ش��ورای فنی میراث 
فرهنگی و گردشگری کشور رسیده 

است.
وی، همچنین به س��ایر طرح های 
این س��ازمان اش��اره ک��رد و گفت: 

عالوه بر پروژه های یاد شده 
و فرسوده زدایی از محالت، 
س��اماندهی گلس��تان شهدا، 
ف��از دوم خانه مش��روطیت 
و مجموع��ه فرهنگی ش��یخ 
ابومسعود، از دیگر طرح های 
در حال اقدام سازمان نوسازی 
و بهسازی و طرح نوسازی و 
بافت فرس��وده و  بهس��ازی 
تاریخی جن��وب میدان امام، 
به عن��وان بزرگتری��ن پروژه 
مرمت ش��هری با مس��احت 
17 هكتار ب��ا محوریت این 
س��ازمان، انجام می شود که 

شهرداری، در 6 هكتار آن، به طور مستقیم دخیل خواهد بود.
جعف��ری، یادآور ش��د: اتم��ام پروژه های ترمیم و احیاء بافت فرس��وده 

اصفهان به یاری خدا چهره شهر را متحول خواهد کرد.
کدام مناطق اصفهان جزو بافت فرسوده شناسايی شده است؟

مدیرعامل س��ازمان بهس��ازی و نوسازی ش��هرداری اصفهان با بیان این 
مطلب که مساحت بافت فرسوده شهری اصفهان برابر مساحت کل شهر 
یزد اس��ت یادآور ش��د: این مساحت باال، تالش ما را در رفع این معضل 

دوچندان خواهد کرد.
 مهن��دس جعفری، اعالم نمود: براس��اس کارشناس��ی های انجام ش��ده 
محله های: لنبان، الیادران، خلجا، س��رلت و درب کوش��ک، در محدود 

بافت فرسوده منطقه 2 می باشند.
براساس همین کارشناسی: در منطقه 3 اصفهان، درب زنجیر، کمرزرین، 
حكیم، گلبهار، باغ س��هیل، شهش��هان، امامزاده اسماعیل، پایین دروازه و 
جنوب میدان امام از محالت دارای بافت فرس��وده محسوب شده است. 
همچنی��ن محالت: دهنو، بابوکان و ب��رزان نیز در منطقه 2 از بافت های 

فرسوده شهری هستند.
 گزارش های س��ازمان بهسازی و نوسازی ش��هرداری اصفهان در منطقه
 4 شهرداری، محالت: کردآباد و آسنجان و همچنین در منطقه 5 محالت: 
خرم آباد و حسین آباد و در منطقه 6 : همت آباد، کوله پارچه و سعادت آباد، 
جزو این بافت مصوب گردیده است. برپایه تحقیقات محله محور، سازمان 
 بهسازی و نوس��ازی اصفهان، در منطقه 7 شهرداری، محالت: مهرآباد و 
 قلعه ش��مس آباد و در منطقه 7 شهرداری و شمال خیابان فروغی، قصر 
شمس آباد، مارچین و کوجان، نیز در منطقه 8 شهرداری در منطقه بافت 

فرسوده قرار دارند.
در خصوص بافت فرسوده منطقه9، محالت سودان، کرم، ماربین، الدان، 
جروگان و کارالدان، مادی قمیش، بهارنچی جنوبی و ش��مالی، گورتان، 

نصرآباد و آزادان، جزو بافت های فرسوده معرفی شده است.
گزارش ه��ای  اس��اس  ب��ر 
س��ازمان نوس��ازی و بهسازی 
شهرداری منطقه 10، محالت: 
هفت��ون، 24 متری ش��مالی و 
جنوب��ی، مصل��ی و پروین و 
همچنین در منطقه11، لیمجیر 
و رهن��ان و در مناط��ق 12 و 
 13 ش��هرداری، عاش��ق آباد و 
لیس��ت  در  ف��ردوس،  ب��اغ 
بافت های  مناطق فرس��وده و 
الزم ب��رای احیا آمده اس��ت. 
همچنین، محله: عمان سامانی، 
خیاب��ان مهدیه نی��ز، در بافت 
فرس��وده منطقه 14 شهرداری 
اصفه��ان واق��ع ش��ده اند که 
اعطای تس��هیالت 20 میلیون تومانی، برای ساخت و مرمت و تسهیالت 
ی��ک میلیون تومانی تخری��ب و همچنین، بخش��ش 50 درصدی هزینه 
صدور پروانه س��اخت، از تس��هیالت و امكانات ش��هرداری در پیشبرد 
این نوس��ازی ها در محالت مزبور می باشد. اهمیت این طرح آن است: 
می توان به جای یک بافت فرس��وده و غیر قابل استفاده؛ ساختمان های 
 چند طبقه و در کنار آن، امكانات شهری: فضای سبز و مراکز فرهنگی،... به 

وجود آورد.   

در سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان

شناسايي، طراحي و برنامه ريزي عملياتي؛ براي احياء و بازسازي بافت هاي فرسوده 

گزارش
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باألخره سویا مفید است یا مضر؟ خوب 
است یا بد؟ این سؤال برای هرکسی که 
تحقیقات ضد و نقیض مربوط به این 
منبع پروتئین گیاهی را خوانده باشد، 
خواه  ناخواه، پیش می  آید. دکتر تیرنگ 
نیس��تانی، متخصص تغذی��ه و رژیم  
درمانی، به این سؤال و سایر سؤال  های 
ما درباره خواص سویا پاسخ می  دهد.

سويا در اصل چیست؟
آنچه به عنوان پروتئین س��ویا در بازار 
عرضه می  شود، در واقع، از نوعی لوبیا 
گرفته شده است. به عبارت ساده  تر، 
لوبیایی است که در صنعت، روغن آن 
گرفته و پروتئین آن استخراج شده و 
با روش ه��ای خاصی به آن ش��كل 
 داده اند و به حالتی که در بازار می  بینیم 
به عنوان پروتئین س��ویا عرضه شده 
است. یعنی از نظر تغذیه ای در طبقه 
 بندی غذاها، سویا جزء حبوبات است.

ــد روی پروتئین  پس چرا تا اين ح
سويا تأکید می  شود؟چون حبوبات 
و از جمله سویا از محتوای پروتئینی 
باالیی برخوردارند، طوری که سویای 
خام پس از طبخ، چیزی حدود 50 تا 

60 درصد پروتئین دارد.
ــويا از نظر کیفیت  ــا پروتئین س آي
ــت برابر  و کمیت با پروتئین گوش

است؟
وقتی سویا طبخ می شود، به دلیل اینكه 
آب زی��ادی ج��ذب می  کند، غلظت 
پروتئین  اش ح��دود 15 تا 20 درصد 
کم می  ش��ود که با وجود این، باز هم 
پروتئین آن بسیار باال است. پس مقدار 
پروتئین آن در مقایسه با گوشت قابل 
مالحظه است. از نظر کیفیت پروتئین 
و مرغوبیت آن نیز باید به این موضوع 
توجه کنیم که تا چه حد پروتئین سویا 
 می  تواند نیاز یک فرد را برطرف کند. 
از نظر ترکیب، به طور کلی پروتئین  های 
گیاهی معم��والً از نظر ی��ک یا چند 
اسیدآمینه ضروری، کمبود دارند. برخی 
اس��یدهای آمینه که به طور طبیعی در 

بدن ساخته می شوند، به نام اسیدهای 
آمینه غیرضروری خوانده می شوند. 
در صورتی که ب��دن، آنزیم  های الزم 
برای ساخت برخی از اسیدهای آمینه 
را نداشته باشد، به آن دسته، اسیدهای 
آمینه ضروری می  گویند؛ یعنی اگر در 
برنامه غذایی مصرف نش��وند، عالئم 
کمبود آن اس��ید آمین��ه در بدن ظاهر 
ش��ده و عوارضی را به دنبال خواهد 
داش��ت. پروتئین  های حیوانی تقریبًا 
کامل  هستند و ترکیب اسید آمینه آنها 
کمبودی ندارد، اما پروتئین های گیاهی 
از نظر یک یا چند اسیدآمینه محدودیت 
دارند.پروتئین سویا از نظر اسیدآمینه 
متیونی��ن که ض��روری هم هس��ت، 
کمبود دارد، اما جالب است که بدانید 
اگر م��ا پروتئین  های گیاهی مختلفی 
را مصرف کنیم که از نظر اس��یدهای 
آمینه متفاوتی کمبود دارند، می  توانند 
همدیگ��ر را تكمی��ل کنند؛ مث��الً در 
غالت، پروتئین موجود در نان، گندم و 
برنج از نظر اسیدآمینه لیزین محدودیت 
دارد و در نتیجه اگر غالت و حبوبات 
با هم مصرف ش��وند، اسیدهای آمینه 
آن ها همدیگر را تكمیل می کنند و به 
عبارت دیگر، مصرف پروتئین سویا از 
این نظر مشكلی ایجاد نكرده و همان 

مرغوبیت پروتئین حیوانی را دارد.
با مصرف گوشت، آهن بدن تأمین 
می  شود. حاال اگر سويا را جايگزين 
ــار کمبود آهن  ــت کنیم، دچ  گوش

نمی  شويم؟

در رابط��ه ب��ا میزان آهن بای��د به این 
موض��وع اش��اره کنم که می��زان آهن 
موجود در گوشت زیاد باال نیست و در 
حد یک یا 1/7 یا 1/8 میلی  گرم است، 
اما در س��ویای خام، چیزی حدود 13 
تا 14 میلی  گرم آهن داریم. البته وقتی 
س��ویا پخته می  شود، مقداری از آهن 
موجود در آن در آب پخت و مقداری 
از آن نیز در مرحله خیساندن وارد آب 
ش��ده و از این مقدار کم می  شود. اما 
با این وجود، باز از نظر محتوای آهن، 

سویا غنی تر از گوشت است.
ــم می  تواند به خوبی  ــويا ه آهن س

آهن گوشت، جذب بدن   شود؟
در رابطه با قابلیت جذب آهن سویا باید 
به این نكته اشاره کنم که آهن موجود 
در گوشت اگر چه کم است، اما قابلیت 
جذب فوق العاده باالیی دارد، ولی آهن 
موجود در س��ویا، جذب پایین  تری 
دارد و برخی عوامل مهارکننده جذب 
آهن مثل فیبر باال در س��ویا به چشم 
می خورد. با ای��ن وجود، چون میزان 
آهن موجود در آن باال اس��ت، جذب 
پایین تر آهن س��ویا، نمره منفی برای 
 آن محس��وب نمی  ش��ود و می  تواند 

تأمین  کننده آهن بدن باشد.
ــه با عنصری مثل روی، چه   در رابط

طور؟
غالب مناب��ع غذایی که ما برای تأمین 
روی می  شناس��یم با آهن، مش��ترک 
هس��تند. بهترین منبع غذای��ی روی، 
گوش��ت اس��ت. در رابطه با سویای 

خشک باید گفت میزان روی موجود 
در آن حدود 5 تا 6 میلی  گرم به ازای 
ه��ر 100 میلی گرم پروتئین اس��ت. 
طبیعی اس��ت که وقتی س��ویا، طبخ 
می ش��ود، مقدار روی آن ناچیز شده 
و از این نظر چندان غنی نیس��ت. اما 
فراموش نكنیم که قرار نیس��ت همه 
 مواد مغذی م��ورد نیاز خود را از یک 
ماده غذایی بگیری��م و اصل تنوع در 
تغذی��ه هم بر همین واقعیت اس��توار 

است.
ب��ه ای��ن ترتی��ب، جایگزی��ن کردن 
 سویا با گوش��ت قرمز مشكلی ایجاد 
نمی  کند؟ بله؛ اگر فردی رژیم غذایی 
متنوع و متعادلی داشته باشد، جایگزین 
کردن کامل س��ویا به جای گوش��ت، 
برای او مش��كلی پیش نخواهد آورد 
و حت��ی اگ��ر ذائقه فردی مزه س��ویا 
را نپس��ندد می  توان��د آن را ب��ا یک 
دوم گوش��ت مخلوط کند. فراموش 
نكنیم که پروتئین س��ویا در مقایسه با 
گوش��ت، از نظر اقتصادی مقرون به 
صرفه   بوده و با یک فرهنگ  س��ازی 
 صحیح می  تواند جایگزین مناس��بی

 محسوب شود.
ــن کار را به  ــما  اي ــود ش ــی خ يعن

مراجعان  توصیه  می  کنید؟
هر گوش��تی الاق��ل 15 درصد چربی 
اش��باع دارد و از ای��ن نظر، س��ویا در 
صورت��ی ک��ه درس��ت طبخ ش��ود، 
می  تواند برای سالمت سیستم قلب 
و عروق مناس��ب تر از گوشت باشد. 
از سوی دیگر تحقیقات بسیاری نشان 
داده که فیتوکمیكال  های )رنگدانه های 
گیاه��ی( موجود در س��ویا ب��ه ویژه 
اس��تروژن  های گیاهی در س��المت 
عموم��ی ب��دن، پیش��گیری از پوکی 
اس��تخوان و حالت های قبل و بعد از 
یائسگی نقش مؤثری دارند. در ضمن، 
به دلیل فیبر باال برای کارکرد سیستم 
 گوارش مفید بوده و سبب رفع یبوست 

می شوند.

سالمت

مطل��ب  ای��ن  اول  قس��مت   در 
توصی��ه هایی در مورد آش��پزخانه 
 ذک��ر ش��د، در ادام��ه می خواهیم 
توصیه هایی م��ورد اتاق خواب و 

اتاق نشیمن برایتان ذکر کنیم.
توصیه در اتاق خواب

ــد: ب��ه  ــرار نکنی ــید ف از خورش
گفته محقق��ان مرک��ز بهداش��ت 
روان بیمارستان ماساچوست، بین 
محرومیت از نور با طیف مختلفی 
از اخت��الالت مرتب��ط ب��ا وزن از 
جمله: افس��ردگی، بی  اشتهایی و 
پُرخوری عصبی و اختالالت پیش 
از قاعدگی ارتباط وجود دارد، پس 
به جای پرده ی ضخیم از یک پرده 

ن��ازک و حریر روی پنجره  ها اس��تفاده کنید. روزها 
پرده را کنار بزنید و بگذارید نور آفتاب داخل ش��ود. 
مواجهه با نور خورش��ید در صبح زود؛ پیام  هایی را 
به ساعت بیولوژیک بدن فرستاده تا فیزیولوژی بدن 
شما را نسبت به محیط اطراف هوشیارتر کند. شیوه ی 
زندگی شهرنشینی کنونی، باعث شده بسیای افراد از 
نور کافی محروم شوند. این موضوع می تواند اثرات 
واضحی روی انتخاب غذا و فعالیت جسمی و وزن 
 گیری ما داشته باشد. پژوهش  های انجام شده روی 
اختالالت فصلی نش��ان می  دهد که افراد در نور کم 
و ناکافی، اشتیاق زیادی به غذا خوردن دارند و بیشتر 
احس��اس خس��تگی و خواب  آلودگی و وزن  گیری 
دارند و برخی موارد حتی بیش از 5/13 کیلوگرم در 
مدت ماه  های تاریک زمستانی وزن اضافه می  کنند. 
اگر قبل از طلوع خورش��ید از خواب بیدار شوید یا 
پرده اتاقتان را کنار بزنید این نه تنها برای محیط خانه 
خوب است، بلكه یک ساعت طبیعی است که شما را 
با نور، آرام بیدار می  کند و این موجب شادابی و نشاط 

و سالمت بیشتر شما در زمستان می شود.
رنگ ماليمی به ديوار بزنید: توجه کنید دیوار اتاق 
خ��واب را با یک رنگ مالیم مثل بنفش کم  رنگ یا 
هلویی رنگ کنید. بسیاری از رنگ  های نقاشی دارای 
اث��رات آرام  کننده هس��تند. برای بهره  من��دی از نور 
طبیعی خورشید از پرده  های روشن استفاده کنید. اگر 
می  خواهید اتاق خواب شما دارای نور صبحگاهی 
خورشید باشد، پرده ای با رنگ زمینه  ای گرم انتخاب 
کنید. برای بهره  مندی از نور بعد از ظهر، از پرده  ای 
با زمینه  خنک استفاده کنید. بسیاری از کارخانه هاي 

س��ازنده رنگ، برچس��ب رنگ گرم یا سرد را روی 
محص��والت خود می زنند. اس��تفاده از این فوت و 
فن  های انتخاب رن��گ ، برای تعدیل نور ورودی به 
اتاق خواب احس��اس طبیعی آرامش بخش��ی را در 
ما ایجاد می کند. به رنگ س��ایر لوازم و وسایل اتاق 
خواب هم توجه کنید. برای مالفه تشک خود، رنگ 
سبز و برای بالش، رنگ آبی روشن انتخاب کنید. برای 
داشتن بهترین تأثیر، پرده  هایی از این رنگ  ها که نور 

را جذب کند، انتخاب کنید.
ــاد نپوشید: افراد اغلب لباس  هایی که به  لباس گش
ان��دازه ی یک وجب بزرگ تر هس��تند، می خرند 
یا می  پوش��ند. این باعث می  ش��ود که بعد از رژیم 
گرفتن و الغر شدن راحت  تر دچار اضافه وزن مجدد 
شوند. پوشیدن لباس  های تنگ و با سایز پایین افراد 
را موظف می  کند تا در رژیم گرفتن موفق  تر باشند. 
در واقع وقتی به سایز پایین تر رسیدید، همیشه لباس  
هایی در همان سایز را تهیه کنید و لباس های سایز 

بزرگ خود را دور بریزید.
ــوده بخوابید: نداشتن یک خواب خوب شبانه،  آس
می  توان��د در توانایی طبیعی بدن، در تولید و تنظیم 
و کنت��رل هورمون  های کنت��رل کننده مختلف وزن 
)انس��ولین، کورتیزول و هورمون  ه��ای تیروئیدی( 
اختالل ایجاد کند. این عدم تعادل، س��لول های بدن 
را به ذخیره چربی بیشتر و کاهش توانایی سوزاندن 
چربی بدن تشویق می  کند. کمبود خواب همچنین 
باعث می  ش��ود که عالقه افراد به کنترل وزن کمتر 
ش��ود. برای این کار و رس��یدن به آرامش، محیطی 
 خ��واب  آور را در ات��اق خ��ود ایجاد کنی��د. از یک 
خوش  ب��و کنن��ده روی بالش خود اس��تفاده کنید. 

مطالعات نشان می  دهد که خوش 
 بوکنن��ده  های��ی مثل عطر س��نبل 
موجب آرامش سیستم عصبی شده 
و احساس آرامش را بیشتر کرده و 

کیفیت خواب را بهتر می  کند.
توصیه در اتاق نشیمن

تلویزیون را خام��وش کنید: یكی 
از بهتری��ن راه  ها ب��رای پرهیز از 
زیاد خوردن و ک��م ورزش کردن؛ 
خام��وش کردن تلویزیون اس��ت. 
 مطالع��ات نش��ان می دهن��د که 
هر چه افراد بیشتر تلویزیون تماشا 
کنند، کمتر تحرک دارند و بیش��تر 
می خورند و وزن اضافه می کنند. 
تحقیقات نشان می  دهد کودکانی 
که در اتاق خواب  شان تلویزیون دارند، ممكن است 
بیشتر دچار اضافه وزن شوند. تعداد تلویزیون  های 
خانه را کاهش دهید و هنگام مصرف غذا، از مشاهده 
تلویزیون بپرهیزید. اگر تلویزیون در مرکز خانه است 
آن را به جایی ببرید که کمتر مورد توجه باشد یا آن 
را در اتاق مخصوص سرگرمی که درش بسته شود، 
قرار دهید و روی آن را بپوشانید. قبل از روشن کردن 
آن دقت کنید که آیا زمان پخش برنامه مورد عالقه تان 
اس��ت یا نه. در ای��ن صورت دیگر ه��ر آن چه که 

تلویزیون پخش می  کند را نخواهید دید.
ــد: جای مبلمان و  ــه چیدمان مبلمان توجه کنی ب
صندلی  ه��ا در برخی فعالیت  های ش��ما تأثیرگذار 
است. به جای این که مبلمان را جلوی تلویزیون قرار 
دهید، آن ها را طوری بچینید که فقط هنگام صحبت 
و گفتگو از آن استفاده کنید. سعی کنید کمتر مبلمان را 
در مقابل تلویزیون قرار دهید. اگر چه هنگام نشستن 
و صحبت کردن روی مبلمان کالری کمی از بدن ما 
سوزانده می شود اما این میزان بیشتر از زمانی است 
ک��ه ما در مقابل تلویزیون می  نش��ینیم و به آن نگاه 
می  کنیم. حداقل شما به خاطر دیدن تبلیغات تجاری 
 هر غذا، در رژیم غذایی خود تحریک نمی  ش��وید. 
چیدم��ان  تغیی��ر  ب��رای  وق��ت  س��اعت  نی��م 
م��ا  از  کال��ری  از 200  بی��ش  مبلم��ان   جدی��د 

می  سوزاند. 
همچنی��ن حرک��ت دادن صندلی  ه��ا و دور کردن 
آن ه��ا از تلف��ن س��بب می ش��ود؛ اف��راد ب��رای 
 ج��واب دادن به تلفن بایس��تند و ی��ا کمی حرکت 

کنند.

خانه  هم می  تواند شما را چاق کند! 
محی����ط  بهداش����ت 
بیمارس��تان، شامل کلیه 
اقدامات��ی اس��ت که از 
بیماری  عوام��ل  انتقال 
زای محی��ط خ��ارج به 
و  بیمارس��تان  داخ��ل 
جلوگی��ری  بالعك��س، 
می کند. بنابراین عوامل 
محیط��ی همچون: آب، 
فاضالب،  زبال��ه،  هوا، 
غ��ذا و... باید به نحوی 
کنترل ش��وند تا عالوه 
بر ایجاد محیطی س��الم 
و بهداش��تی،  ب��ه بهبود 
بیماران نیز کمک نماید.

با توجه به تعریف بهداش��ت محیط و مس��ئولیت فردی در برابر سالمت 
اف��راد جامعه،  رعایت  مس��ائل بهداش��تی در محیط کار بیمارس��تانی، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از این رو بهداش��ت محیط بیمارس��تان ها رابطه مستقیمی با میزان شیوع 
عفونت های بیمارس��تانی داش��ته ک��ه رعایت این امر، ب��ه عهده بخش 
خدمات و نیز پرس��نل ش��اغل می باش��د. با توجه به واگذاری خدمات 
ب��ه بخش خصوص��ی و پایین بودن س��طح آگاهی افراد ب��ه کار گمارده 
ش��ده، نس��بت به خطرات کاری موجود در راستای کاهش عفونت های 

بیمارستانی؛ آموزش و نظارت از جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد.
کمیته نظارت و ارزیابی بهداشت بیمارستان های مرکز بهداشت شهرستان  
اصفهان با هدف کنترل موازین و استانداردهای بهداشتی و ایمنی و ارتقاء 

کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی، در مهرماه  1387 تشكیل گردید.
امی��د آنك��ه فعالیت های ای��ن کمیته، در جهت بهبود س��طح س��المت 
بیماران، بتواند زمینه س��از تحولی سازنده، برای افزایش کیفیت خدمات 

بیمارستان های کشورمان قرار گیرد.

رعای��ت  ب��ر  ع��الوه 
بهداش��تی ب��ودن روند 
تهیه و نگهداری زولبیا و 
بامیه؛ توزیع آن نیز باید 
استاندارد  در جعبه های 
دارای مجوز وزارت  و 
بهداشت صورت گیرد. 
به گزارش سالمت نیوز 
غالم��ی«،  »س��یدرضا 
بهداش��ت  اداره  رئیس 
بهسازی  مواد غذایی و 
بیان  با  اماکن عموم��ی 
ای��ن مطلب گفت: مردم تحت هیچ ش��رایطی؛ زولبی��ا و بامیه ماه مبارک 
رمضان خود را از دس��تفروش ها تهیه نكنند و متوجه باشند هنگام خرید، 

این مواد در معرض گرد و غبار و آفتاب قرار نداشته باشد.
وی ب��ا بی��ان این که در م��اه مبارک رمض��ان، مصرف زولبی��ا و بامیه و 
ش��یرینی های محلی، در بین مردم افزایش می یابد، گفت: توجه به نكات 
بهداش��تی برای پیشگیری از بیماری ها، در این ماه ضروری است. غالمی 
در معرض دید قرار دادن کارت معاینه پزش��كی را از سوی فروشنده های 
این نوع شیرینی ها، ضروری عنوان کرد و افزود: مصرف لبنیات و سبزی 
خوردن نیز در ماه رمضان، افزایش می یابد و استفاده از لبنیات پاستوریزه ای 
که در یخچال نگهداری می ش��ود و همچنین مصرف سبزی های تمیز که 
اصول شست وش��وی صحیح در آنها رعایت ش��ده باشد، از بروز بیماری  

جلوگیری می کند.

اشپل همان تخم  ماهی است که قبل از تخم ریزی ماهی، آن را به صورت 
بهداشتی از شكم ماهی خارج کرده و در غذا مصرف می کنند. 

حتمًا موقع پاک کردن ش��كم ماهی س��فید، تعداد زیادی از تخم های آن 
را دیده اید و ش��ک داش��ته اید که آنها را نگه دارید ی��ا دور بریزید. فكر 
می کنی��د این مواد غذایی ارزش تغذی��ه ای دارند یا اینكه زیان   بارند؟ در 
کل، اش��پل یكی از مخلفات غذایی است که ارزش غذایی باالیی دارد و 
معم��والً آن را با چلوکباب، زیتون پرورده، باقاال و مغز گردو میل می کنند 

و حتی بعضی ها با آن، کوکو تهیه می کنند. 
این ماده غذایی سرش��ار از اس��یدهای چرب امگا 3 اس��ت و یک قاشق 
غذاخوری آن معادل یک واحد روغن و دو قاش��ق  غذاخوری آن، معادل 
یک واحد گوشت محسوب می شود. پس نباید در مصرف آن زیاده روی 

کرد، چون کالری فراوانی را در یک وعده، به مصرف کننده می رساند. 
خوش��بختانه اش��پل ماهی،  آلوده به فلزات سنگینی مثل جیوه نیست و به 
راحتی می توان آن را میل کرد، زیرا فلزات س��نگین، معموالً در الیه های 
س��طحی و پوس��ت ماهی ها جای می گیرند. توصیه می کنم اشپل ماهی 
را ب��ا روغ��ن خودش تفت بدهید، به ش��كلی که قابل خوردن باش��د یا 
با کم��ی آبلیموی تازه، آب پز کنید تا به این ترتیب برای س��رخ کردنش 
از روغن ه��ای خوراکی دیگر، کمتر اس��تفاده کنید. زیرا خ��ود به اندازه 
کاف��ی ان��رژی دارد. در ضمن، مصرف این ماده غذایی ب��ه تمامی افراد، 
جز آنهایی که نس��بت به ماهی و فرآورده هایش، حساسیت دارند، توصیه 
 می ش��ود. البته باز هم تكرار می کنم که باید در خوردن آن، حد اعتدال را 

رعایت کرد.

بسیاری از افراد وقتی تصمیم می گیرند وزن کم کنند، خودسرانه روغن را از برنامه غذایی شان 
حذف می کنند، غافل از اینكه برخی روغن ها نه تنها برای سالمت و تناسب اندام ضرر ندارند، 
بلكه می توانند سبب الغری هم شوند. برای آنكه بدانید چه نوع روغن هایی را باید از سبد غذایی 

حذف کنید و یا کدام یک را نگه دارید، با ما همراه شوید.
اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع 

توصیه ما به شما حذف چربی های بد و انتخاب چربی های خوب است. دلیل چاقی ما مصرف 
باالی چربی های بد و مصرف کم، چربی های خوب است. اسیدهای چرب غیراشباع مثل »امگا 3« 
که به میزان فراواني در ماهی و محصوالت گیاهی یافت می شود، چربی های خوب هستند اما با  این 
حال نباید در مصرف آنها زیاده روی کرد چون به هر حال کالری دارند. اسیدهای چرب اشباع که 
شامل چربی های حیوانی هستند و اسیدهای چرب ترانس با چربی های »هیدروژنه« که در صنعت 
شیرینی پزي استفاده می شوند، چربی های بدی هستند که باید آنها را  از برنامه  غذایی حذف کرد. 

روغن های سبك و سنگین 
چیزی به اسم روغن سبک وجود ندارد. روغن زیتون، کلزا و آفتابگردان همگی از 100درصد 
 چربی تش��كیل ش��ده اند و هر 100 گرم در آنها 900 کیلوکالری دارد و از جمله پر کالری ترین 
مواد غذایی محسوب می شوند. با این حال این نوع روغن ها مفیدتر از سایر روغن ها هستند. روغن 
زیتون حاوی اس��یدهای چرب مونوی غیراشباع و روغن کلزا حاوی امگا3 و اسیدهای چرب 
مونوی غیر اشباع است  اما روغن برگ نخل که در دمای معمولی حالت جامد دارد، بسیار غنی از 
چربی های اشباع و زیان آور برای وزن، تناسب اندام و عروق است. نباید فراموش کرد که حذف 
روغن از سبد غذایی کار اشتباهی است. روغن ها از جمله مواد غذایی مورد نیاز بدن هستند. بخش 
وسیعی از مغز ما را روغن تشكیل داده است  اما هنگام مصرف باید توجه داشت روغن های خوب 

که منشأ گیاهی دارند یا از ماهی های چرب استخراج شده اند را انتخاب کنیم. 
هم کیفیت مهم است و هم کمیت

 بهتر است در برنامه غذایی خود مقدار کمی روغن، آن هم از نوع چرب را بگنجانیم. به این 
ترتیب نه فقط سالم خواهیم ماند، بلكه به تناسب انداممان هم، آسیبی وارد نمی شود. خوردن 
مقدار زیادی روغن از نوعی که »چربی بد« دارد، سبب می شود به انواع بیماری ها دچار شده و 

در ضمن چاق شوید. 

 کارش��ناس موادغذایي مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان گفت: در حال حاض��ر، حدود 760 
بستي فروشي در استان اصفهان فعالیت دارند که برای 360 بستني فروشي کارت معاینه بهداشت 

صادر شده است. 
»اکب��ر برهاني« در گفتگو با ایمنا اظهار داش��ت: مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان به صورت 
 هفتگی، ماهانه و فصلی از بستنی فروشی های سطح شهر اصفهان بازدید می کند. وی افزود: 
بستنی فروشی های استان اصفهان موظف هستند هر شش ماه، کارت معاینه بهداشت خود را 
تمدید کنند. کارشناس موادغذایي مرکز بهداشت استان اصفهان بیان داشت: استفاده از اسانس و 
طعم دهنده هاي مصنوعي در بستني فروشی ها ممنوع است و باید از شربت میوه استفاده شود.  
وی با بیان اینكه بستنی فروشان برای تهیه بستنی، بهتر است از شیر پاستوریزه استفاده کنند، گفت: 
شیرهای جوشیده اي که بستنی فروشان به طور معمول برای تهیه بستنی استفاده مي کنند؛ از نظر 

بهداشتی مشكلي ایجاد نخواهد کرد.

یک متخصص تغذیه گفت: مصرف خاکشیر 
برای برطرف کردن جوش های صورت که 
به علت مصرف چربی و شیرینی زیاد ایجاد 
شده است، مفید است. »مرتضی صفوی« در 
گفتگو با فارس، افزود: خاکشیر از نظر طب 
قدیم ایران گرم و خنک کننده بدن اس��ت. 
دانه های خاکش��یر به رنگ قرمز تیره است 
و مصرف آن در روز های گرم تابستان مفید 

است. وی گفت: مصرف خاکش��یر ادرار آور و تب بر است، و برای دفع کرم 
مفید است. 

خاکش��یر التیام دهنده زخم و جراحات اس��ت، و عطش را از بین می برد. این 
متخصص تغذیه افزود: جوشانده خاکشیر، برای رفع اسهال های ساده می تواند، 

مفید باشد و مصرف خاکشیر، صدا را باز می کند.

بهداشت بيمارستان

ارائه كارت معاينه پزشكي؛ از سوي 
 فروشندگان زولبيا و باميه 

ضروري شد

اشپل ماهی بخوريم يا نه؟

چه روغنی مصرف كنيم؟

کارشناس موادغذايي مرکز بهداشت استان اصفهان:
 360 بستنی فروشی در استان اصفهان 

كارت معاينه بهداشت دريافت كردند

 مصرف خاكشير براي رفع 
جوش هاي صورت مفيد است

مثل آينه

 نقطه

کلیات گیاه شناسی
نعناع، گیاهی است علفی و چند ساله 
که عالوه بر س��اقه ای زیر زمینی که 
گیاه را در خاک مس��تقر می س��ازد، 
دارای ساقه هوایی نیز هست. از محل 
گره های ساقه که در تماس با زمین 
قرار دارد، ریش��ه هایی خارج ش��ده 
که س��اقه جدید را درست می کند. 
بنابراین اگر فقط یک ساقه نعناع در 
باغچه خود بكارید ب��ه زودی تمام 
باغچه ش��ما پر از نعناع می ش��ود. 

برگ های نعناع بیضی شكل، نوک تیز و دندانه دار می باشند. گل های آن بسته به نوع نعناع 
ممكن است قرمز، ارغوانی یا سفید باشد. نعناع در مناطق معتدل و آفتاب گیر به خوبی رشد 
می کند. نعناع از قدیم االیام بعنوان یگ گیاه معطر و اش��تها آور؛ برای ناراحتی های دستگاه 
گوارش به کار رفته است. بقراط پدر علم طب از نعناع در نوشته های خود یاد کرده است در 
قرون وسطی از نعناع در معالجه بیماری ها و برای التیام زخم ها و درمان درد گزیدگی زنبور 

و سگ هار استفاده مي شد.
ترکیبات شیمیايی: نعناع دارای ماده ای به نام منتول می باشد که در دهان احساس خنكی ایجاد 
می کند. مقدار منتول در نعناع بسته به نوع آن از 35 تا 55 تغییر می کند که البته اگر نعناع دیر 

کنده شود مقدار منتول آن تا حدود 30 پائین می آید.
خواص داروئی: نعناع از نظر طب قدیم ایران نس��بتاً گرم و خش��ک است و از نظر خواص 
دارویی از پونه قوی تر است. از نعناع اسانس، روغن و تنتور تهیه می کنند که مصارف طبی 
مختلفی دارد. نعناع باد شكن است و گاز معده و روده را از بین می برد. نعناع تقویت کننده 
معده و بدن است. ضد تشنج و ضد سرفه است. یک فنجان چای گرم آن، سینه را آرام می کند. 
نعناع، مس��كن، آرام بخش و قاعده آور است. استفاده از نعناع، درد شكم را برطرف می کند. 
نعناع، درمان سرماخوردگی و آنفوانزا می باشد. نعناع ناراحتی های عصبی را برطرف می کند. 
برای تسكین درد دندان نعناع را در دهان گذاشته و بجوید. آشامیدن چای نعناع و یا عصاره آن، 
خونریزی سینه را قطع می کند.کمپرس نعناع درد سینه و پهلو را از بین می برد. نعناع، کرم های 
روده و معده را می کشد. برای از بین بردن سكسكه و دل بهم خوردگی و استفراغ نعناع را با آب 
انار ترش بخورید. نعناع ادرار را زیاد می کند. برای رفع قولنج و دردهای روده، معده و هضم 
نشدن غذا، چای نعناع بنوشید. برای از بین بردن گلو درد چای نعناع غرغره کنید. نعناع معرق 

است بنابراین تب را پائین می آورد. در هنگام سرماخوردگی بینی را با چای نعناع بشوئید.
یكی از فرآورده های نعناع، اسانس نعناع است که از تقطیر برگ و سرشاخه های گلدار نعناع 
تحت اثر بخار آب تهیه می ش��ود و دارای 50 تا 70 درصد منتول می باشد. اسانس نعناع که 
در کشور انگلستان تهیه می شود شهرت خاصی دارد. این اسانس بعنوان تقویت کننده معده، 
بادشكن، ضد عفونی کننده، رفع دل پیچه بچه ها و اسهال بكار می رود. برای استفاده از اسانس 
نعناع کافی اس��ت که مقدار یک تا س��ه قطره آنرا با یک لیوان آب و یا نوشابه مخلوط کرده و 
بنوش��ید. اس��انس نعناع را نباید به مقدار زیاد برای کودکان و نوزادان استفاده کرد، زیرا روی 
حرکات تنفسی و قلب اثر گذاشته و ممكن است خطرناک باشد. اگر اسانس نعناع به مقدار 
زیاد مصرف شود فشار خون را باال برده و موجب حالت تهوع، استفراغ و درد معده می شود. 
برای رفع س��ردردهای میگرنی می توان پمادی بصورت زیر تهیه کرد و در نقطه ای که درد 

می کند بمالید.
اسانس نعناع 3گرم، روغن زیتون 2 گرم النولین 5 گرم

برای ضد عفونی کردن بینی، محلولی بصورت زیر تهیه کرده و به مقدار پنج قطره در هر سوراخ 
بینی بچكانید.

اسانس نعناع 1 گرم، روغن بادام شیرین 40 گرم
اگر بدن شما خارش دارد مقدار 2 گرم اسانس نعناع را در 50 گرم وازلین ریخته، خوب با هم 
مخلوط کرده و در محل خارش بمالید. اگر از بیماری رماتیسم و آرتروز رنج می برید از روغن 
نعناع استفاده کنید طرز استفاده از آن به این صورت است که 2 قطره روغن نعناع را با یک قاشق 

سوپ خوری روغن بادام مخلوط کرده و محل های دردناک را با آن ماساژ دهید.
برای رفع سردرد از کمپرس نعناع استفاده کنید. بدین ترتیب که 10 قطره روغن نعناع را با یک 
لیوان آب سرد مخلوط کرده و در یک کاسه بریزید. سپس یک پارچه که به اندازه پیشانی باشد 
در آن فرو برده آب اضافی آنرا بگیرید و روی پیشانی و شقیقه ها بگذارید تا سردرد برطرف 
شود. نعناع بهترین دوست کبد است. کبد را تمیز کرده، صفرا را رقیق می کند و کلسترول خون 

را پائین می آورد. برای این مورد چای نعناع را قبل از غذا بنوشید.
نعناع با تمام خواصی که گفته شد اگر زیاد مصرف شود سیستم گوارشی را تحریک می کند. 
اگر شما دو تا سه فنجان چای نعناع در روز می نوشید؛ بهتر است بعد از دو هفته چند روزی 

آنرا قطع کرده و دوباره شروع کنید.
مضرات: مضرات خاصی برای نعناع بیان نشده است.

ــود: متخصص��ان تغذی��ه  ــت ف  فس
می  گویند: 7 غذا هس��ت که همه و 
مخصوصاً سالمندان، باید از مصرف 

آنها خودداری کنند. 
الزم نیس��ت در مورد غذاهای آماده 
زیاد صحب��ت کنیم، چرا که بیش��تر 
اف��راد در مورد مض��رات آن ها زیاد 
 شنیده  اند. تنها یک جمله کافی است: 

»فست  فود نخورید«
روغن  های اشباع: از خرید و خوردن 
کلوچه  ها، شیرینی  ها، کراکرها، فست 
 ف��ود و یا هر غذایی که با روغن  های 
اشباع، تهیه ش��ده، خودداری کنید تا 

هم جلوی بیماری قلبی و هم جلوی 
پیری را بگیرید.

ــی: روغن  های  ــای صنعت ــن  ه روغ
صنعتی که در تهیه چیپس  ها و سایر 
اس��نک  ها کاربرد دارند، س��بب درد 
شكم و س��ایر مش��كالت گوارشی 
 می  ش��ود و مص��رف آن ه��ا باعث 
می  ش��ود ک��ه افراد، کمتر به س��وی 
خوردن میوه و س��بزی که پوست را 

شاداب می  کنند، بروند.
ــا: نیترات  ها ک��ه به میزان  نیترات  ه
 زیاد در هات  داگ  ها و گوشت  های 
نمک  سود شده وجود دارند، سرطان 

 زا هس��تند و توصی��ه می  ش��ود؛ اگر 
غذاهای ح��اوی نیترات ، مصرف می 
 کنید، حداقل از ویتامین  ث بیش��تری 
اس��تفاده کنید تا تأثیر این مواد روی 

معده شما کم شود.
چربی  های اشباع حیوانی: این چربی 
اشباع، درون برخی گوشت  های قرمز 
پُرچرب، پوس��ت مرغ و همچنین در 
لبنیات پر چرب، موجود مي باشد و 
بهتر است در مصرف آنها، حد تعادل 

رعایت شود.
ــور: مصرف میان  میان وعده های ش
 وعده  های شور، باعث افزایش فشار 

خون ش��ده، و تحقیقات نشان داده؛ 
مصرف زیاد مواد شور و چرب؛ باعث 
ابتال به برخی بیم��اری  های مزمن و 

همچنین پیری پوست می  شود.
غذاهای فريز شده: این غذاها به  طور 
طبیعی، برای سالمت بدن ُمضر نیستند؛ 
البته اگر به  طور مناسب فریز شوند. اما 
 تا م��ی  توانید غذاه��ای تازه مصرف 

کنید. 
خوردن گوشت و غالت و فیبرها، به  
صورت تازه که حاوی مقدار بیشتری 
 آنتی  اکس��یدان  های ضد پیری است، 

توصیه می  شود.

نعناع

اين 7 خوراكی پيرتان می  كند!

نسخه گیاهي

مقايسه گوشت با سويا
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ركورد اسكيت سرعت 
ايران شكسته شد

در رقابت ه��ای لی��گ اس��كیت س��رعت ای��ران، 
رکورد این رشته ورزش��ی بهبود یافت. به گزارش 
ایرنا، در ادامه رقابت های لیگ اس��كیت س��رعت 
کشورمان که با همت و تالش مسئوالن فدراسیون 
اس��كیت برگزار ش��د، »محمد صالحی«  موفق شد 
ب��ا ثب��ت زمانی مناس��ب ضمن بهبود رک��ورد این 
رش��ته ورزش��ی، یک بار دیگر نام خود را در بین 
برترین های این رشته،  مطرح کند. صالحی در این 
رقابت ه��ا با ثبت زم��ان 25/49 ثانیه در ماده 300 
متر موفق ش��د رکورد »مهرداد ثاب��ت نیا« را که در 
رقابت های اسكیت قهرمانی جهان در سال 2007 
به دس��ت آمده بود، را بهبود بخشد. ثابت نیا در آن 
رقابت ها موفق شده بود زمان 25/90 را برای خود 

و ایران به ثبت برساند.  

در مسابقات کشوري
 2 مدال دو و  ميدانی  براي 

چهارمحال و بختياري

به گزارش فارس از شهرکرد به نقل از روابط عمومی 
اداره کل تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری، تیم  سه 
نفره دو و میدانی استان که در مسابقات قهرمانی لیگ 
باشگاه های ایران )رده سنی جوانان( در شهر سنندج 
استان  به  مدال  دو  کسب  با  و  شد، شرکت  برگزار 

مراجعت کردند. 
دیس��ک  پرت��اب  م��اده  در  و  رقابت ه��ا  ای��ن   در 
محمد ش��یریان با رکورد 52/67 به نشان طال دست 
یاف��ت و رضا صمیمی هم در همین م��اده و با ثبت 
 رک��ورد 49/9 مق��ام دوم ای��ن رش��ته را از آن خود 

کرد. 

54 مدال رنگارنگ 
براي كونگ فوكاران 

چهارمحال و بختياری 
دهمی��ن دوره از رقابت های کون��گ فوی قهرمانی 
کش��ور در ش��هرکرد به کار خود پایان داد. در این 
پیكاره��ا 28 تیم از سراس��ر کش��ور در چهار رده 
س��نی: نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگس��االن 
در 12 وزن ب��ا یكدیگ��ر رقابت کردن��د. در پایان 
این مس��ابقات و در رده س��نی نونهاالن، تیم تهران 
ب��ا کس��ب 34 امتی��از به مق��ام اول دس��ت یافت 
و تیم ه��ای: اصفه��ان و چهارمح��ال و بختی��اری 
 ب��ه ترتی��ب در مكان ه��ای دوم و س��وم ق��رار 

گرفتند. 
در رده سنی نوجوانان نیز گیالن با 41 امتیاز قهرمان 
این گروه شد، تهران با 35 امتیاز به مقام دوم دست 
یاف��ت و چهار مح��ال و بختیاری ب��ا 32 امتیاز در 

جایگاه سوم ایستاد. 
در رده سنی جوانان، چهارمحال و بختیاری میزبان 
مس��ابقات با کس��ب 48 امتیاز به عن��وان قهرمانی 
دس��ت یافت و تیم های: گیالن با 38 امتیاز و تهران 
الف با 22 امتیاز به ترتیب دوم و س��وم ش��دند. در 
رده سنی بزرگساالن نیز تیم چهارمحال و بختیاری 
با امتیاز 59 بر س��كوی نخس��ت ایس��تاد، گیالن با 
23 امتی��از دوم ش��د و تی��م تهران ال��ف نیز با 22 
امتیاز در مكان س��وم قرار گرف��ت. تیم چهارمحال 
و بختیاری میزبان مس��ابقات در مجموع چهار رده 
 سنی 15 مدال طال، 16 نقره و 23 نشان برنز کسب 

کرد. 

صعود دوچرخه سوار 
چهارمحال و بختياری 

به ارتفاعات سياه سرد 
»س��هراب کریم��ی« یكی از ورزش��كاران رش��ته 
کوهنوردی و دوچرخه سواری استان؛ طی حرکتی 
نمادین موفق شد با دوچرخه معمولی به ارتفاعات 
منطقه س��یاه سرد بروجن صعود کند. کریمی موفق 
شد ارتفاع 2 هزار و 831 متری منطقه سیاه سرد را 
ش��بانه و در زمانی نزدیک به س��ه ساعت طی کند. 
به گفته این ورزش��كار چنی��ن برنامه هایی به طور 
معمول با اس��تفاده از دوچرخه کوهستان که از نظر 
وزنی چند برابر سبک تر از دوچرخه معمولی است؛ 
در طول روز با صرف زمانی بیش از س��ه ساعت و 

در ارتفاع 2 هزار متری انجام می شود. 

در بازی دوستانه با مجارستان 
كاپلو: دوست دارم تماشاگران ما را، هو كنند

س��رمربی تیم ملی فوتبال انگلیس گفت: دوس��ت دارم 
هم��ه آنهایی که برای بازی دوس��تانه با مجارس��تان به 
ویمبلی می آیند، ما را ه��و کنند. به گزارش فارس و به 
نقل از روزنامه دیلی اس��تارز، فابیو کاپلو اظهار داش��ت: 
مایل هس��تم در بازی با مجارس��تان از طرف هواداران، 
هو شویم. اگر این اتفاق بیفتد، مطمئن باشید، می پذیرم. 
 چ��ون می دانم چقدر حامی��ان تیم مل��ی از نتایج ما در 
جام جهانی دلخور و ناراحت هستند و از این راه، تخلیه 

روانی می شوند. 
مربی ایتالیایی دو س��ال اخیر انگلیس��ی ها افزود: از این 
جهت بازی با مجارها بس��یار سخت و دشوار است. در 
شرایطی که هواداران با حمایت های زیاد خود، با ما به خوبی همكاری کردند،  ما با نتایج ضعیف، پاسخی 
مناس��ب برای حمایتشان نداش��تیم. پس حتی اگر از طرف آنها، هو شویم، به بازیكنانم می گویم بپذیرند 
و احترام بگذارند. این چهره 64 س��اله ادامه داد: حتی اگر این اتفاق از طرف هواداران روی دهد، اعتقاد 
دارم باعث خواهد ش��د تا بازیكنان قوی تر و پخته تر ش��وند. تیم انگلیس که در رقابت های جام جهانی 
2010 بازی های ضعیفی ارائه کرد و حتی در دیدار مرحله یک هشتم  نهایی برابر آلمان متحمل شكست 
تحقیر آمیز 4 بر یک ش��د، ساعت 23:15 مصاف خود را در ورزشگاه ویمبلی لندن، برابر مجارستان آغاز 

خواهد کرد. 

دو هلندی برترين های فوتبال آلمان شدند 

»آری��ن روب��ن« و »لوئیس فان خال« مهاج��م و مربی هلندی بایرن مونیخ به عنوان بازیكن و مربی س��ال 
فوتبال آلمان برگزیده ش��دند. در نظرس��نجی سنتی صورت گرفته از سوی نش��ریه کیكر، )از میان 925 
 خبرنگار( آرین روبن، مهاجم هلندی بایرن با 445 رأی باالتر از دو هم تیمی اش، باستین شواین اشتایگر 
)180 رأی( و توم��اس مول��ر )118 رأی( ایس��تاد و عن��وان بهترین بازیكن س��ال را از آن خود کرد. در 
نظرسنجی برای انتخاب بهترین مربی نیز لوئیس فان خال از بایرن مونیخ بهترین شناخته شد. او باالتر از 
فلیكس ماگات، سرمربی شالكه به این عنوان دست یافت. روبن پس از انتخابش گفت: این افتخار بزرگی 
است. تقدیر برای فصلی فوق العاده. تنها یک بازی کم آوردیم در غیر این صورت همه چیز را برده بودیم. 
روبن فصل پیش با بایرن، قهرمانی در بوندس��لیگا و جام حذفی باش��گاه های آلمان را به دست آورد. اما 
در دیدار پایانی لیگ قهرمانان اروپا برابر اینتر ناکام ماند. او در حال حاضر به دلیل آسیب دیدگی دور از 

فوتبال به سر می برد.
 فان خال هم که در روز تولد 59 س��الگی اش بهترین مربی س��ال ش��ناخته ش��د، گف��ت:  انتخاب آرین 
درست ترین بود. این مربی هلندی با 398 رأی باالتر از ماگات، )مربی برگزیده فصل پیش با 231 رأی( 
و همچنین یوآخیم لو، سرمربی تیم ملی آلمان ایستاد. همچنین »اینكا گرینگز« همانند سال گذشته، عنوان 

بهترین فوتبالیست زن آلمان را از آن خود کرد.

سرمربی تيم ملی واترپلو اخراج شد 
مس��ئوالن فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی 
ایران »استانیسالو پیواروف« را به دلیل کسب 
نتایج ضعیف تیم ملی »واترپلو« در رقابت های 
جهانی رومانی از س��مت خود برکنار کردند. 
تیم ملی واترپلوی کشورمان در چهاردهمین 
دوره رقابت ه��ای جام جهان��ی که با حضور 
هش��ت تیم برگزار شد؛ با کسب جایگاه آخر 
و دریافت 145 گل و به ثمر رس��اندن 19 گل 
به کار خود پایان داد. بر پایه گزارش س��ایت 
فدراس��یون شنا، کمیته فنی واترپلو، با حضور 
امیرحسین آیت اللهی، رئیس فدراسیون شنا، 
ش��یرجه و واترپلو تشكیل جلسه داد و نتایج 
ضعیف تیم ملی در مسابقات جام جهانی را بررسی کرد. در پایان گفته شد: تنها راه بهبود شرایط، تغییرات 
گسترده در تیم ملی است و به همین منظور و در رأس این تغییرات »استانیسالو پیواروف« از سمت خود 
برکنار ش��د. در این جلس��ه همچینن، مقرر شد: کمیته فنی واترپلو، با سرعت هرچه بیشتر، در خصوص 

جذب یک مربی طراز اول اقدام کند.

عليرضا حقی؛ قهرمان ماده انفرادی ليگ برتر 
دوچرخه سواری شد  

دوم  مرحل��ه  برگ��زاری  جری��ان  در 
مس��ابقه های دوچرخه سواری لیگ برتر 
کشور در نهاوند، »علیرضا حقی« در رشته 
»تای��م تریل انفرادی« ای��ن رقابت ها اول 
ش��د. این رقابت ها با حض��ور 70 رکاب 
 زن در قال��ب 10تی��م باش��گاهی در ماده 
تایم تریل انفرادی به مسافت 16 کیلومتر در 
شهرستان نهاوند برگزار شد. رئیس هیأت 
دوچرخه س��واری نهاوند ب��ه ایرنا گفت: 
در جری��ان رقابت های م��اده »تایم تریل 
انفرادی« در مسیر 16 کیلومتری کمربندی 
نهاوند تا روستای شعبان، علیرضا حقی از 
تیم آساک دوچرخ با زمان 20 دقیقه و 19 

ثانیه و 94 صدم ثانیه مقام نخست را کسب کرد. مسعود غیاثی افزود: »بهنام خسروشاهی« از پتروشیمی 
تبریز با 20 دقیقه و 33 ثانیه و 47 صدم ثانیه مقام دوم و »امیر زرگری« از تیم دانشگاه آزاد با طی این مسیر 
در 20دقیقه و 34 ثانیه و 2 صدم ثانیه جایگاه س��وم این ماده از رقابت های لیگ برتر دوچرخه س��واری 
کشور را از آن خود کردند. وی در خصوص مسابقات ماده استقامت این رقابت ها اظهار داشت: دوچرخه 
س��واران برای احراز رتبه اول تا سوم این ماده، مس��یر 110کیلومتری جاده روستای فارسبان تا روستای 

کنگاور کهنه این شهرستان را رکاب می زنند. 
وی گفت: با مش��خص ش��دن نتیجه این ماده، مرحله دوم رقابت های س��وپر لیگ بزرگساالن دوچرخه 
سواری کشور به میزبانی نهاوند، نیز پایان می یابد. وی افزود: در این دوره از رقابت ها، تیم های: همدان، 
پتروشیمی تبریز، پیكان، ترافیک تهران، شهرداری مهریز یزد، نیروی هوایی ارتش، دانشگاه آزاد، نوسازی 
مدارس یاس��وج، مس کرمان و آس��اک دوچرخ حضور دارند. غیاثی همچنین یادآوری کرد: مرحله دوم 
رقابت های دوچرخه سواری لیگ دسته یک کشور نیز با حضور 85 رکاب زن در قالب 10تیم در نهاوند 
برگزار شد. وی گفت: در رشته تایم تریل انفرادی رقابت های دسته یک دوچرخه سواری کشور که در 
مس��افت 16 کیلومتری برگزار ش��د، »سیروس هاشم زاده« از اردبیل، »هادی تیموری« از مشهد و »مهدی 
صالحی« از خراسان جنوبی مقام های اول تا سوم را کسب کردند. رئیس هیأت دوچرخه سواری نهاوند 
اضافه کرد: در رشته استقامت جاده نیز، »سیروس هاشم زاده« از اردبیل، »حامد پاسبان« از تیم گاز زنجان 
و »سعید نوید فر« از تیم گاز زنجان نیز به ترتیب بر جایگاه های اول تا سوم تكیه زدند. وی خاطرنشان 
کرد: تیم شرکت شهرک های صنعتی به عنوان نماینده همدان نیز در جایگاه ششم رقابت های لیگ دسته 
یک دوچرخه س��واری کش��ور قرار گرفت. وی خاطرنش��ان کرد: در رده بندی تیمی رقابت، از میان 17 
تیم ش��رکت کننده در دو رشته استقامت جاده و تایم تریل انفرادی؛ گاز زنجان با 253 امتیاز قهرمان این 
 دوره از رقابت ها ش��د، هایت اردبیل با 251 امتیاز نایب دوم و پدافند نیروی هوایی با 191 امتیاز س��وم 

شد. 

پرونده شكایت علی دایی 
از فدراسیون فوتبال بابت 
اخراج��ش از تیم ملی در 
پایانی  روزه��ای  حال��ی 
خ��ود را س��پری می کند 
پیروزی  از  ش��واهد  ک��ه 
علی کفاشیان و فدراسیون 
پرونده  ای��ن  در  فوتب��ال 

حكایت دارد.
ب��ه گزارش مه��ر، پس از 
اعت��راض علی کفاش��یان 
و عل��ی دای��ی ب��ه رأی 
ابتدایی کمیت��ه انضباطی، 
این پرونده برای بررس��ی 
دوباره به کمیته اس��تیناف 
فدراس��یون فوتبال ارجاع 
شد و پس از تأخیری چند 
ماه��ه از ح��دود دو هفته 
گذشته رس��یدگی به این 
پرونده ب��ه طور جدی در 
دستور کار اعضای کمیته 
استیناف قرار گرفته است. 
وج��ود برخی ابهامات در 
تنظیم قرارداد منعقد شده 
بی��ن دایی و فدراس��یون 
فوتبال و نامشخص بودن 
مبلغ قرارداد توافق ش��ده 
ب��رای س��ال دوم، افزوده 
ش��دن دو متمم به قرارداد 
اصل��ی، بح��ث پرداخت 
مالی��ات ق��رارداد دای��ی، 
مطالبه تم��ام مبلغ قرارداد 
سه ساله دایی و... در کنار 
تفس��یرهایی متف��اوت از 
محتوای قرارداد؛ از جمله 

موضوعاتی است که رسیدگی به این 
پرونده را ب��ا پیچیدگی های حقوقی 
و قانونی بس��یار روبرو کرده اس��ت. 
قرارداد علی دایی با فدراسیون فوتبال 
برای س��رمربیگری تی��م ملی فوتبال 
 کش��ورمان در مس��ابقات مقدمات��ی 
ج��ام جهان��ی از اول فرودین ماه 87 
آغاز شد. فدراس��یون در سال اول با 
توجه به نتایج خوب دایی همراه تیم 
ملی به تمامی تعهدات خود نس��بت 
به وی عمل کرده و اعتراضی در این 

زمینه وجود ندارد
فدراس��یون فوتبال برای س��ال دوم 
قرارداد با علی دایی شرط و شروطی 
را مطرح ک��رده ک��ه عمده ترین آن، 
تواف��ق مال��ی اس��ت. متأس��فانه در 
س��ال دوم تواف��ق مالی بی��ن دایی و 
فدراس��یون فوتبال انجام نشد. با این 
وج��ود هم��كاری دایی ب��ا تیم ملی 
ادامه یافت. فدراس��یون در این زمینه 
اعتقاد به متممی دارد که قرارداد دایی 
را بص��ورت مقطعی تأیید می کند و 
با اس��تناد به آن، فدراسیون با اخراج 
عل��ی دای��ی در 9 فروردین 88 خود 

را در قبال پرداخت دستمزد کامل به 
وی متعه��د نمی بیند. در مقابل دایی 
عنوان می کند از وجود چنین متممی 
بی خبر اس��ت و هرگز پ��ای چنین 
قراردادی را امضا نكرده اس��ت. این 
درحالی اس��ت که فدراسیون فوتبال 
متمم��ی را در اختیار دارد که امضای 
دایی پای برگه قرارداد دیده می شود. 
علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف 
 با اش��اره ب��ه اینكه پرونده ش��كایت 
علی دایی از فدراس��یون فوتبال یک 
پرونده معمولی نیست و برای اولین 
بار چنین شكایتی در سطح فوتبال ما 
مطرح می ش��ود، گفت: واقعیت این 
اس��ت که ما دو متممی را در اختیار 
داریم ک��ه هرکدام امض��ای یكی از 
طرفی��ن دعوا را دارد. با این ش��رایط 
باید ببینیم این قرارداد در چه شرایط 
و با چه مالحظاتی تنظیم شده است. 
وی اضافه کرد: مسأله مورد اختالف 
در ای��ن پرونده م��دت و مبلغ مورد 
قرارداد است که طرفین نظر یكدیگر 
را نم��ی پذیرن��د. دایی تم��ام مدت 
ق��راردادش را از فدراس��یون طل��ب 
می کند و در مقابل فدراسیون مدعی 

اس��ت قرارداد دایی مقطعی بوده و با 
برکناری او از تیم ملی؛ تنها حاضر به 

پرداخت قرارداد سال دوم است.
یكی دیگ��ر از آگاهان این پرونده که 
نخواست نامی از او برده شود با بیان 
اینكه دایی برای سال دوم، توافق مالی 
با فدراسیون نداشته و قرارداد او قطعی 
و مشخص نیس��ت، اظهار داشت: با 
 توجه به نامش��خص ب��ودن قرارداد، 
نمی ت��وان در این زمین��ه، حق را به 
دایی داد. وی اضافه کرد: دایی نسبت 
ب��ه این پرونده نگاه حرفه ای دارد که 
معم��والً در فوتبال بی��ن بازیكنان و 
مربیان خارجی وجود دارد در حالی 
که این پرونده کاماًل داخلی و مربوط 
به تیم ملی است و بحث های حرفه ای 
برای گرفتن حق و حقوق بازیكنان که 
در باش��گاه ها مطرح می شود، جایی 
ب��رای طرح ن��دارد. این مق��ام مطلع 
یادآور ش��د: جایی که مردم حاضرند 
برای کشور شان از جان خود بگذرند، 
 مط��رح ک��ردن اینگون��ه مطالبات از 
تی��م ملی یک کش��ور چن��دان قابل 
توجیه نیس��ت. وی در مورد کشیده 
ش��دن این پرونده به فیف��ا و تبعات 

ناش��ی از آن گف��ت: هیچ 
ج��ای نگرانی نیس��ت و 
فیفا ب��ه اینگونه پرونده ها 
ک��ه طرفی��ن آن در داخل 
یک کشور هستند، دخالت 
نمی کند. چ��را که اعتقاد 
دارد اینگونه پرونده ها باید 
در داخل فدراس��یون های 
ملی حل و فصل ش��ود و 
ارجاع یک پرونده داخلی 

به فیفا معنایی ندارد.
از س��وی دیگ��ر، عل��ی 
دایی که به نظر می رس��د 
از پیگی��ری ای��ن پرونده 
قصد حس��اب کش��ی از 
مس��ئوالن فدراس��یون را 
دارد و ب��ه گفت��ه خودش 
فدراسیون نقشی در آمدن 
و رفت��ن وی ب��ه تیم ملی 
نداش��ته  اس��ت، صراحتًا 
پرونده  ای��ن  اعالم کرده؛ 
را تا پای��ان دنبال خواهد 
ک��رد و ابای��ی از طرح آن 
المللی  بی��ن  مجام��ع  در 
ندارد. دای��ی اعتقاد دارد؛ 
فدراس��یون باید ت��ا پایان 
پای تصمیم��ی که گرفته 
بایس��تد و اگ��ر او از تیم 
ملی اخراج شده باید مثل 
تمام مربیانی که از تیم های 
برکنار  باش��گاهی  و  ملی 
می ش��وند؛ حق و حقوق 
خود را طبق قرارداد س��ه 
س��اله دریافت کند. با این 
اوصاف به نظر می رس��د 
 که در رأی روزهای آینده اس��تیناف، 
علی دایی برنده رویارویی با فدراسیون 
فوتبال نخواهد بود و رأی اس��تیناف؛ 
فدراس��یون را در ای��ن پرونده پیروز 
خواهد کرد. به نظر می رسد اعضای 
استیناف با اس��تناد به بندهایی که در 
متن قرارداد دایی با فدراسیون فوتبال 
وجود دارد و روشن نبودن جزئیات 
توافقات انجام شده با تأیید نظر کمیته 
انضباطی، بار دیگر محق نبودن دایی 
را ب��رای دریافت تمامی مبلغ قرارداد 
 با فدراس��یون فوتبال، تأکید خواهند 

کرد.
اینكه آی��ا دایی با وجود فش��ارهای 
جانبی که ب��رای پیگی��ری مطالبات 
خود از فدراسیون با آن روبه روست 
با تأمین نش��دن خواس��ته اش باز هم 
بخواهد به فیفا ش��كایت کند، اتفاقی 
است که باید تا روزهای آینده منتظر 
آن بود. اما پیش بینی می ش��ود دایی 
بار دیگ��ر ناگفته های ت��ازه ای را در 
مورد این پرونده مطرح کند که شاید 
چندان به مذاق فدراسیونی ها خوش 

نیاید.

رئیس کمیته ی ملی المپیک در بازدید 
از مجموعه ی ورزش��ی صدا و س��یما 
ضمن خوب توصیف کردن امكانات 
ای��ن مجموعه، اظهار امی��دواری کرد 
که کاروان ورزش��ی ای��ران بتواند در 
بازی های آسیایی گوانگجو مقام ششم 
را کسب کند. به گزارش ایسنا، محمد 
علی آبادی در این بازدید با قدردانی از 
مس��ئوالن س��ازمان صدا و سیما برای 
س��اخت چنی��ن مجموع��ه ای گفت: 
مجموعه ورزشی صداوسیما امكانات 
ورزش های مختلفی مثل: تنیس، فوتبال، 
بوکس، بدنسازی، شنا و... را دارد و یک 
مجموعه المپیكی کامل است که حتی 
زمین فوتبال آن با بسیاری از زمین های 
فوتبال رقابت می کند و روزانه 500 نفر 
از کارکنان صدا و سیما از این مجموعه 
اس��تفاده خواهند ک��رد. وی افزود: در 
بازی های آسیایی گوانگجو امیدواریم 

که کاروان ورزش��ی ایران مقام ششم 
را به دست بیاورد که البته کسب مقام 
پنجم نیز دور از انتظار نیست. علی آبادی 
با اشاره به چشم انداز کسب مقام چهارم 
در این بازی ها و تغییر آن به کسب مقام 
شش��م، دلیل آن را نرسیدن منابع مالی 
عن��وان کرد. رئیس کمیته  ملی المپیک 
در این بازدید از س��الن های بدنسازی، 
اس��تخر، ورزش های باس��تانی، سالن 
چند منظوره نهم مرداد و زمین فوتبال 
مجموعه ورزشی صدا و سیما بازدید 
کرد و همچنین دقایقی نیز شاهد فوتبال 
 کارکن��ان صدا و س��یما بود. همچنین 
بهزاد کتیرایی، مسئول ورزش سازمان 
صدا و سیما طی سخنانی جایگاه کنونی 
 خود در ریاس��ت مجموعه ورزش��ی 
صدا و س��یما را از ریاست فدراسیون، 
خطیرت��ر ارزیابی و اظه��ار امیدواری 
کرد که بتواند در این جایگاه عملكرد 

موفق��ی داش��ته باش��د. وی همچنین 
عملك��رد تیم های صدا و س��یما را در 
مسابقه های مختلف خوب اعالم کرد. 

در ای��ن مراس��م از نصی��ری، قهرمان 
پیشكسوت وزنه برداری ایران نیز تقدیر 

به عمل آمد. 

تیم »ب« بسكتبال کشورمان با تحمل 
شكست مقابل قزاقستان در مسابقات 
جام استانكوویچ لبنان، رده دوم گروه 
خود را از دس��ت داد و 2 پله سقوط 
کرد. س��ومین روز از س��ومین دوره 
استانكوویچ  بسكتبال جام  مسابقات 
لبنان روز گذش��ته با برگزاری چهار 
دی��دار، پیگیری ش��د. در دیدارهای 
برگزار شده دیروز، تیم »ب« کشورمان 
که در روز نخس��ت بازی ها با قرعه 
اس��تراحت، روبه رو بود در مصاف 
 با قزاقس��تان، متحمل شكس��ت شد. 
در سایر دیدارها نیز، تیم های: چین 
تایپ��ه و فیلیپین، موفق به شكس��ت 
حریفان خود شدند. ضمن اینكه تیم 
لبنان به خاطر حاضر نشدن سوریه در 

زمین مسابقه، برنده معرفی شد.

نتیجه دیدارهای روز سوم مسابقات 
جام اس��تانكوویچ لبنان، به شرح زیر 

است:
 عراق 77 - چین تایپه 86

ایران 67 - قزاقستان 80 
 اردن 71 - فیلیپین 75

 لبنان 20 - سوریه صفر
در پای��ان دیداره��ای روز گذش��ته، 
شاگردان محمد کسایی پور، که پس 
از دی��دار با ژاپن و پیروزی برابر این 
تی��م، در رده دوم گ��روه خ��ود قرار 
گرفته بودند، به خاطر واگذاری نتیجه 
به قزاق ها، ب��ه رده چهارم گروه »آ« 
سقوط کردند. تیم های: عراق، اردن 
و س��وریه نیز بدون کسب حتی یک 
امتیاز، در قع��ر گروههای »آ« و »ب«  

قرار گرفته اند.

ماجرای شکايت دايی از فدراسیون فوتبال؛

 فـدراسيون پيــروز می شود!

علي آبادي: 
اميدوارم كاروان ايران در گوانگجو ششم شود 

سقوط 2 پله ای بسکتبال ايران در جام استانکوويچ 

ورزش
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حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

مس��ئول کانون ه��ای تخصصی 
دبیرخانه مساجد استان اصفهان 
گفت: جشنواره س��رود و تئاتر 
در کانون های مساجد این استان 
برگزار می ش��ود. حجت االسالم 
در  قربانی«،  »علی  والمس��لمین 
گفتگو ب��ا ف��ارس، در اصفهان 
با اش��اره ب��ه اینكه: جش��نواره 
س��رود و تئات��ر؛ در کانون های 
برگزار  اصفهان  اس��تان  مساجد 
می شود، اظهار داشت: دبیرخانه 
با  اس��تان،  مس��اجد  کانون های 
همكاری کانون فرهنگی - هنری 
امام علی)ع( ش��هر »مش��كات«، 
کانون تخصصی س��رود و تئاتر، 
اطالعات مرب��وط به گردهمایی 
سرود و تئاتر را جمع آوری و با 

س��اماندهی این اطالعات، جشنواره سرود و تئاتر 
را در اصفه��ان برگزار می کن��د. وی، در ارتباط با 
برگزاری این جش��نواره افزود: این جش��نواره با 
عن��وان های: ش��هید، دفاع مقدس، غدی��ر، نماز، 

مهدویت، امام رضا)ع(، امام حس��ین)ع(، عاشورا 
و حض��رت زه��را)س( در ارتب��اط ب��ا عفاف و 
حج��اب برگ��زار می ش��ود. مس��ئول کانون های 
تخصصی دبیرخانه مساجد استان اصفهان، اضافه 
ک��رد: در حال حاضر فراخوان این جش��نواره در 

قرار  مس��اجد  اختیارکانون های 
می توانند:  و عالقمن��دان  گرفته 
با مراجعه ب��ه این کانون ها، فرم 
ثبت ن��ام را دریافت نمایند و تا 
اول مهر م��اه 1389 تمامی آثار 
خود را ب��ه دبیرخانه کانون های 
مس��اجد اس��تان اصفه��ان ب��ه 
صورت ل��وح فش��رده همراه با 
متن اثر ارس��ال کنند. وی ادامه 
داد: این آث��ار در تاریخ 20 مهر 
ماه 1389 داوری می شود و بعد 
از داوری س��ه اث��ر برگزیده در 
بخش س��رود و سه اثر برگزیده 
تئات��ر،  و  تواش��یح  بخ��ش   در 
به مرحله کش��وری راه می یابند. 
قربانی، اس��تعدادیابی و تشویق 
جوان��ان و هنرمندان، به فرهنگ 
دین��ی، مذهبی و ایث��ار را از هدف های برگزاری 
این جشنواره دانست و اضافه کرد: در نظر داریم: 
طی س��ال های آینده نیز، نسبت به برگزاری چنین 

جشنواره هایی اقدام کنیم.

حمید حقیقت
70 اث��ر از، حامد بذر افكن، پی��ام پورفالح، امیر 
مال��ک صالحی، مس��عود ضیایی، رس��ول رنجبر، 
مه��ری ی��اوری، ناهی��د زمان��ی، تح��ت عنوان  
کاریكاتوره��ای مطبوعاتی در خان��ه هنرمندان به 

نمایش گذاشته  شده است. 
ش��خصیت ها، مس��ائل روز، دغدغه های انسان، 

محور آثار ارائه شده، در این نمایشگاه هستند. اما 
آثاری که در این نمایش��گاه دیده می شود، از آثار 

برجسته این هنرمندان نیست. 
مش��خص اس��ت که س��رعت و عجل��ه در آثار، 
ب��ه وف��ور یاف��ت می ش��ود و از آن مان��دگاری 
کاریكاتورهای��ی که حتی ن��ام مطبوعاتی را یدک 
می کشند خبری نیست. البته باید به این مهم توجه 

داش��ت: کاریكاتوره��ای مطبوعاتی، ب��ا توجه به 
روز بودن ش��ان از معناگرای��ی و خالقیت کمتری 
برخوردارند، اما در این آثار تأثیرگذاری و ارتباط 
مس��تقیم با مخاط��ب، کمتر یافت می ش��ود. البته 
در ای��ن رهگ��ذر نباید، تک آثارهایی از مس��عود 
 ضیای��ی و حامد بذرافك��ن را به راحت��ی نادیده 

گرفت.

خانه هنرمندان اصفهان
نمايشگاه كاريكاتورها و طرح های مطبوعاتی، در خانه كاريكاتور اصفهان

مسئول کانون هاي تخصصي دبیرخانه مساجد استان اصفهان:

جشنواره: سرود و تئاتر، در کانون هاي مساجد اصفهان برگزار مي شود 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه اصفهان

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم
)شماره 800/10307(

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان در نظر دارد امور مربوط به جايگاه شرکتي ناحیه گلپايگان شامل 
خدمات   – نگهداشت تأسیسات و تجهیزات   – تعمیرات جزيي   – نفتي  عملیات خريد و عرضه فرآورده هاي 
ايمني – بهداشت محیط زيست – نظافت و فضاي سبز را بصورت بهره بردار در مقابل پرداخت کارمزد فروش 

فرآورده با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.
الف( محل انجام کار

جايگاه شرکتي گلپايگان 
ب( شرايط شرکتهاي متقاضي 
1 – داشتن شخصیت حقوقي 

2 – داشتن تجربه کافي و مرتبط با موضوع مناقصه 
3 – داشتن تجهیزات، امکانات و تخصص الزم، توانايي فني و مالي کافي جهت انجام کار موضوع مناقصه.

4 – ارائه تأيیديه صالحیت کار وزارت کار و امور اجتماعي.
متقاضیان مي توانند به مدت 10 روز پس از درج اين آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس اصفهان – 

چهارباغ باال – چهارراه نظر – جنب پمپ بنزين – واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
و شش  بیست  به حروف  )تکرار  ريال  مناقصه 26/000/000  در  مبلغ ضمانتنامه شرکت  است  ذکر  شايان 

میلیون ريال( مي باشد.
HTTP://ISFAHAN.NIOPDC.IR

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

يك شرکت تولید کننده لوازم صوتي و تصويري در اصفهان منطقه صنعتي مورچه خورت 
جهت تکمیل کادر فني خود افراد زير را دعوت به همکاري مي نمايد.

جنسیتمهارت حداکثر سنحداقل سابقه کارمشاغلرديف

28 سالسه سالمهندس صنايع1
آشنايي با سیستم ها و روش ها – آشنايي 

با استاندارد )ISO( و تضمین کیفیت
مرد

2
رئیس تدارکات و خريد 

داخلي 
مردرشته هاي مرتبط با بازرگاني داخلي30 سال پنج سال

3
مهندس برق الکترونیك 
)لیسانس – فوق لیسانس(

30 سال پنج سال 
ترجیحاً آشنا به کنترل کیفیت محصوالت 

صوتي و تصويري
مرد

4
مهندس برق – 

الکترونیك 
28 سال پنج سال 

مسلط به طراحي مدارات الکترونیك – 
آشنايي به سیستم هاي PLC – آشنايي با 

روش هاي الکترونیکي
مرد

5
تعمیر کار تلويزيون 

رنگي
30 سالپنج سال

تعمیر کار درجه يك تلويزيون رنگي 
CRT-LCD-LED

مرد

آدرس: کد پستي 83315-365
با شماره تلفن 0312-5642145  بیشتر  توانند براي کسب اطالعات  متقاضیان مي 

تماس حاصل نمايید.  

آگهي استخدام

متقاضیان واجد شرايط حداکثر تا تاريخ 89/5/30 نسبت به ارسال کپي مدرک 
و  متقاضي  نشاني  اعالم  با  و  عکس  قطعه  يك  و  کار  سابقه  شناسنامه،  تحصیلي، 

شماره تلفن دقیق به آدرس ذيل مکاتبه نمايند.

کالم نور
امام علي )ع(:

مستمند، فرستاده خدا است، کسیکه از او دريغ دارد از خدا دريغ داشته و کسیکه به او عطا 
و بخشش کند بخدا عطا کرده.

 به منظ��ور ارج نهادن به تأثی��ر انكارناپذیر 
»جان اش��تاین بک« نویسنده جنوب آمریكا و برنده 
جایزه نوبل ادبي، بر داستا ن نویسي مدرن، مراکز ادبي 
مختلفي در سراسر دنیا میزبان برگزاري جشن هایي 
ب��ا محوریت »جان اش��تاین بک« هس��تند تا براي 
نخستین بار جان اش��تاین بک این چنین فراگیر در 
سراس��ر جهان، گرامي داشته ش��ود. براي مثال در: 
برلین شرقي، کتابفروشي بین المللي »شرق بهشت« 
در جشن اش��تاین بک به ارائه برنامه هاي موسیقي 
محل��ي پرداخ��ت و در الپاز مكزی��ک، ماهیگیران 
به افتخار جان اش��تاین بک و س��فرش همراه با اد 
ریكت )دوست صمیمي نویسنده( در دریاي کورتز 
 توري؛ به دریا انداختند. جان اشتاین بک در یكي از 
ایال��ت هاي امریكا به نام کالیفرنیا چش��م به جهان 
گشود، در جواني کارگر مزرعه بود، و بعد به روزنامه 
ن��گاري و خبرنگاري روي آورد. وي نویس��نده اي 
رئالیس��ت، بود و به تشریح وقایع و دردهاي جامعه 
در اکثر آثار خود پرداخته اس��ت. در 1962 به خاطر 

نوشتن کتاب خوش��ه هاي خشم به دریافت جایزه 
ادب��ي نوبل موف��ق گردید. از آث��ار وي مي توان به 
کتاب هاي زیر: موشها و آدمها، دهكده از یاد رفته، ماه 
پنهان اس��ت، راسته کنسرو سازان، مروارید و شرق 

بهشت، اشاره داشت.

بسیجي و سرباز شهید دالور بیگي فرزند نوراله در سال 1347 در خانواده اي مومن و مسلمان به دنیا آمد. 
وي دوران دانش آموزي خود را در مقطع ابتدایي و راهنمایي در مدارس روستاي دزک گذراند. با شروع 
جنگ تحمیلي و تشكیل بسیج به فرمان امام خمیني )ره( به عضویت در این نهاد مقدس درآمد و همواره 
با فعالیت خود در پایگاه بسیج روستا،  عاشق جبهه، جهاد و شهادت شد، عشق او و جذبه الهي سرانجام 
موجب شد با رفتن به خدمت مقدس سربازي، در تاریخ 1367/4/22 در جبهه فكه به شهادت برسد. عشق 
او به نهاد مقدس بسیج، دوست داشتن امام )ره( ، همنشیني با دیگر شهداي روستا، مهرباني با دوستان و 

خویشاوندان و داشتن روحیه انقالبي، از جمله ویژگي هاي این شهید عزیز بود. 

شهيد دالوربيگي 
روزی بود...

»سي امين جشنواره ساالنه جان اشتاين بك«

حامد حقی 
حس��ین پناهی دژکوه، در 6 شهریور 1335 )یا به 
روایتی 1339(، در روستای دژکوه، از توابع شهر 
سوق )شهرس��تان کهگیلویه( در استان کهگیلویه 
و بویراحمد، متولد ش��د. پس از اتمام تحصیالت 
در بهبهان، به توصیه و خواس��ت پدر، برای ادامه 
تحصیل به مدرس��ه آی��ت ا... گلپایگانی رفت و 
بعد از پایان تحصیالت، برای ارش��اد و راهنمایی 
مردم، به محل زندگی اش بازگش��ت. چند ماهی 
در کس��وت روحانیت، به م��ردم خدمت می کرد. 
تا اینكه زنی برای پرس��ش مس��أله ای که برایش 
پیش آمده بود پیش حس��ین می رود. از حس��ین 
می پرس��د که فضله موش��ی داخل روغن محلی 

)ک��ه حاصل چن��د ماه زحمت و ت��الش ام بود( 
افتاده اس��ت، آیا روغن نجس اس��ت؟ حسین، با 
وجود اینكه می دانس��ت روغن نجس است، ولی 
این را هم، می دانس��ت که حاصل چند ماه تالش 
این زن روستایی، خرج سه چهار ماه خانواده اش 
را باید تأمین کند، ب��ه زن گفت: نه، همان فضله 
و مق��داری از اطراف آن را، در بیاور، روغن دیگر 
مش��كلی ندارد. بعد از این اتفاق بود، که حسین 
علیرغم فشارهای اطرافیان، نتوانست تحمل کند، 
که در کس��وت روحانیت باق��ی بماند. این اقدام 
حس��ین، به ط��رد وی از خانواده نیز منجر ش��د. 
حس��ین به تهران آمد و در مدرسه هنری آناهیتا، 
چه��ار س��ال درس خوان��د و دوره بازیگری و 

نمایشنامه نویس��ی را گذراند. پناهی بازیگری را 
نخس��ت از مجموعه تلویزیونی )محله بهداشت( 
آغ��از کرد: س��پس چن��د نمای��ش تلویزیونی، با 
اس��تفاده از نمایش��نامه های خودش س��اخت. با 
پخش نمایش »دو مرغاب��ی در مه« از تلویزیون، 
که ع��الوه بر نوش��تن و کارگردانی؛ خودش هم 
در آن بازی می کرد، خوش درخش��ید و با پخش 
نمایش ه��ای تلویزیونی دیگ��رش، طرف توجه 

مخاطبان خاص قرار گرفت.
نمای��ش ه��ای: »دو مرغابی در م��ه« و »یک گل 
و به��ار« که پناه��ی آنها را نوش��ته و کارگردانی 
کرده بود، بنا به درخواس��ت م��ردم، به دفعات از 
تلویزی��ون پخش ش��د. در دهه ش��صت و اوایل 

دهه هفتاد، او یك��ی از پرکارترین و خالق ترین 
نویسندگان و کارگردانان تلویزیون بود.

به دلیل فیزیک کودکانه و ش��كننده، نحوه خاص 
سخن گفتن، س��ادگی و خلوصی که از رفتارش 
م��ی باری��د و طنز تلخ��ش، بازیگ��ر نقش های 
خاصی بود. اما حس��ین پناهی، بیش��تر شاعربود. 
و این خصلت در ذره ذره وجودش نفوذ داشت. 
نخس��تین مجموعه ش��عر او با ن��ام »من و نازی« 
در 1376 منتش��ر شد، این مجموعه شعر تا کنون 
بیش از ش��انزده بار تجدید چاپ ش��د و به شش 
زبان زنده دنیا ترجمه شده است. وی در مردادماه  
1383 و در س��ن 49 س��الگی، بر اثر ایست قلبی 

درگذشت.

در آستانه ششمین سال 
خاموشی شاعر تنهايی و  امید
 »حسين پناهی و 
سادگی و خلوصی كه 
از رفتارش می باريد«

عکس روز )تقدير از خبرنگاران توسط رئیس اداره کل تربیت بدني استان اصفهان(


