
داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.
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  همزم��ان ب��ا هفت��ه دول��ت 
بهره برداری از 23 پروژه برق 
اعتباری  با  منطقه ای اصفهان 
بالغ بر 125 میلیارد تومان آغاز 
می ش��ود. »رضا نامجو« مدیر 
روابط عمومی برق منطقه ای 

اصفهان با اعالم این خبر گفت: پروژه های مذکور در دو محور... 
سراسري / صفحه2

سخنگوي وزارت امور خارجه:
انگلیسی ها، در اقداماتشان تجدیدنظر کنند

رأي مثبت مجلس
به افزایش تعطیلي عید فطر

فرماندار شهركرد:
طرح ساماندهي، جایگزین 
طرح تفضیلي بافت هاي 

فرسوده شود

همزمان با هفته دولت:
بهره برداري از 23 پروژه برق 
منطقه اي اصفهان آغاز مي شود

فرمان��دار ش��هرکرد خواس��تار جایگزینی طرح 
س��اماندهی بافت های فرسوده ش��هری به جای 
ط��رح تفضیل��ی در محله ه��ای دارای باف��ت 
فرسوده مصوب شهری ش��د. به گزارش فارس 
از ش��هرکرد، »سعید زمانیان« در نشست شورای 
ساماندهی بافت های فرسوده در این شهرستان، 
ب��ر ض��رورت فرهن��گ  س��ازی در راس��تای 
 نوسازی بافت های فرس��وده تأکید کرد و اظهار 
داشت: برهمین اساس باید دستگاه های اجرایی 
از جمل��ه: ص��دا و س��یما، رواب��ط عمومی ها، 
شهرداری ها و روزنامه ها در این مسیر تالش و 

همت مضاعفی داشته باشند.
وی افزود: ساماندهی ش��کل ناموزن بافت های 
فرس��وده از مهم ترین اهداف نوسازی بافت های 
فرس��وده در مناطق ش��هری اس��ت، چرا که این 
موض��وع منجر به تبدیل این مراک��ز به خرابه و 
محل انباشت زباله های س��اختمانی و بهداشتی 
و م��کان تجمع مفس��دان اجتماع��ی و اخالقی 
می شود. زمانیان خاطرنشان کرد: کاری که دولت 
در نظام جمهوری اسالمی در ارتباط با بافت های 
فرس��وده انجام داده یک حرکت بسیار مناسب و 
انقالبی است. فرماندار شهرستان شهرکرد خطاب 
به ش��هرداران شهرس��تان ها گفت: اطالع رسانی، 
س��رویس دهی  و امکانات دولت ب��ه بافت های 
فرس��وده، ارائه تس��هیالت بانکی به متقاضیان، 
ارائ��ه خدمات مطلوب از س��وی ش��هرداران و 
سازمان مسکن و شهرسازی، منجر خواهد شد تا 
 تعداد بیشتری نسبت به این موضوع اقدام کنند. 
وی ب��ر ضرورت اطالع رس��انی مطلوب و بهینه 
به مردم تأکید کرد و گفت: از س��وی دیگر الزم 
است تا مسئوالن در اسرع وقت نسبت به افتتاح 
حساب مشترک عمران و مسکن سازان استان و 
واریز سهم 50 درصد هزینه تهیه طرح بهسازی 

و نوسازی بافت فرسوده اقدام کنند.

 همزم��ان ب��ا هفت��ه دول��ت 
بهره برداری از17 طرح بزرگ 
 آبفای اس��تان اصفه��ان آغاز
می ش��ود. مدیرعامل شرکت 
آب فاضالب اس��تان اصفهان 
با اعالم ای��ن خبر گفت: این 

طرح ها شامل 16 طرح در بخش تأمین، انتقال و توزیع آب...
فرهنگ و هنر/ صفحه8

همزمان با هفته دولت انجام می شود
بهره برداری از 17 طرح آبفای استان 

اصفهان با هزینه  77/000/000/000 ریال

مديركل گمرك اصفهان:

رشد 53 درصــدي صــادرات
گمــرك اصفهــان

صفحه 2

ني
زئی

س: ت
عك

ب��ا اق��دام س��ریع و ب��ه موقع 
مأم��وران کالنتری 26 اصفهان 
دو ب��رادر ک��ه به وس��یله تبر 
قصد زورگیری از دو شهروند 
را داش��تند قبل از ه��ر اقدامی 
دستگیر شدند. س��ره��ن�گ 

»محس��ن عقی��ل�ی« فرمان��ده انت���ظامی ش��هرستان اصفهان اظهار 
داشت: مأموران کالنتری 26 این فرماندهی ... 

جامعه/ صفحه3 

دستگیري زورگیرهاي 
تبر به دست، توسط پلیس اصفهان

شهرداري خمیني شهر در نظر دارد نسبت به فروش 2532 مترمربع 
زمین واقع در منطقه كارگاهي دو شاخ از طريق آگهي مزايده اقدام 

نمايد.
پیشنهاددهندگان بايستي پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداري روز يكشنبه 

89/6/14 به دبیرخانه شهرداري تسلیم و رسید دريافت نمايند.

آگهي مزايده مرحله دوم 
)نوبت دوم(

عزیزاله پورکاظم 
شهردار خمیني شهر
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مدی��رکل گمرک اس��تان 
اصفهان گفت: در س��ال 
1388 صادرات 461 قلم 
کاال به 80 کش��ور دنیا به 
و 925  ه��زار  وزن 898 
تن و ارزش 702 میلیون 
و 652 هزار دالر از طریق 
گم��رک اس��تان صورت 
گرفته که نس��بت به سال 
قبل از لح��اظ وزن 114 
درص��د و از حیث ارزش 
53 درصد رش��د داش��ته 
عس��گری  فرود  اس��ت. 
در گفتگ��و با ف��ارس در 
اصفهان با اشاره به اینکه 
در راس��تای هفت محور 
اساس��ی ط��رح تح��ول 
اقتص��ادی دولت، اصالح 
نظ��ام گمرکی ب��ه عنوان 
یکی از ای��ن محورها در 

نظر گرفته شده اس��ت، اظهار داشت: در این راستا 
حمایت های ویژه ای توس��ط دولت صورت گرفته 
اس��ت که از مهم ترین آنها تخصیص بودجه برای 
تجهی��ز گمرکات به نرم افزارها و س��خت افزارهای 
م��ورد نیاز ب��رای کاه��ش هزینه ها و تس��ریع در 
تشریفات گمرکی و اجرای دولت الکترونیک است. 
وی ادامه داد: همچنین با توجه به سفرهای استانی 
رئیس جمهور به استان های مختلف کشور از جمله 
اصفهان و با توجه به پتانسیل باالی کاشان در زمینه 

صادرات، در دور سوم سفر استانی هیأت دولت به 
اس��تان اصفهان، طرح راه اندازی گمرک کاش��ان به 
تصویب رسید. عسگری افزود: کسب رتبه سوم در 
ارزیابی عملکرد دستگاه های استان در دوازدهمین 
جشنواره شهید رجایی، کسب رتبه پنجم در طرح 
میزان رضایت مندی ارباب رجوع با شاخص 80/80 
و کسب رتبه سوم در بین گمرکات 29 استان و شش 
گمرک اجرایی اس��تان تهران در طرح نظرسنجی از 
مدیران ستادی گمرک ایران از جمله دستاوردهای 
گمرک استان اصفهان از هفته دولت 1388 تا هفته 

دولت 1389 بوده اس��ت. 
وی بیان داش��ت: کسب 
رتبه دوم در بین گمرکات 
کشور از لحاظ تعداد ارائه 
پیشنهاد به گمرک ایران و 
همچنین انجام اصالحات 
الزم در فضاهای اداری به 
منظور رفاه ح��ال ارباب 
رجوع و در راستای نظام 
 ISO:9001-2008 و S5
از دیگ��ر دس��تاوردهای 
گم��رک در دول��ت دهم 

بوده است. 
وی ادام��ه داد: بررس��ی 
یک ه��زار و 149 پرونده 
مظنون ب��ه قاچاق کاال به 
ارزش بالغ بر 174 میلیارد 
ری��ال و تعیین جریمه به 
ریال  میلی��ارد  مبلغ 415 
در س��ال 1388 از دیگ��ر 
اقدامات گمرک استان اصفهان در این سال بوده که 
به ترتیب نس��بت به سال قبل 86/35 و 122 درصد 
رش��د داشته است. عسگری افزود: انجام تشریفات 
356 هزار و 506 نفر مسافر ورودی و خروجی در 
سال 1388، ارزیابی بیش از 27 هزار بسته پستی در 
گمرک امانات پستی اصفهان در سال 1388 و کسب 
رتب��ه دوم از لحاظ حجم فعالیت در بین گمرکات 
امانات پس��تی کشور، از دس��تاوردهای گمرک این 

استان در این بازه زمانی بوده است. 

س��خنگوی وزارت امور خارجه گف��ت: اظهارات 
مقام هاي انگلیس��ی و دخالتش��ان در امور داخلی 
کش��ور ما زمینه منفی در روابط ایجاد کرده است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، رامین مهمانپرس��ت 
در ادامه نشس��ت خبری خود در پاس��خ به سئوال 
خبرنگار روزنامه فرهنگ آش��تی که از وی درباره 
علت درخواس��ت های س��فیر انگلی��س در ایران 
 ب��رای مالقات ب��ا مقام های کش��ورمان پرس��ید، 
افزود: عملکرد کش��ورها به ویژه عملکرد انگلیس 
و اظه��ارات مقاماتش��ان در روابط بین دو کش��ور 
زمینه منفی ایجاد کرده و طبیعی اس��ت که مقام ها 
و علمای بزرگ کشور ما درخواست مالقات سفیر 
این کش��ور را نپذیرند. وی گفت: اگر انگلیسی ها 
بخواهند رویه عوض و فضای مثبتی ایجاد شود باید 
در عملکردها،  اظهارات و اقداماتش��ان تجدید نظر 
کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: زمانی 
که ملت ما احس��اس می کند که برخی از کشورها 
اص��رار دارند بر ضد منافع کش��ور ما قدم بردارند، 
به طور حتم در همه اقش��ار تأثیر خواهد داش��ت. 
مهمانپرس��ت در ادامه به موضوع اظهارات رئیس 
سازمان انرژی اتمی و بیانیه وزارت اطالعات درباره 
آقای موسویان اشاره کرد و گفت: بحث مربوط به 

آقای موس��ویان بحث قضایی اس��ت و پرونده آن 
را قوه قضائیه باید بررس��ی کند و م��ا در این باره 
اظهارنظر خاصی نداریم. وی افزود: دستگاه امنیتی 
کشور و قوه قضائیه موضوع های مشابه این پرونده 

را بررسی می کنند. 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه درب��اره زمان 
گفتگوی وین و دیدار جلیلی با خانم اشتون گفت: 
زمان این مذاکرات هنوز قطعی نشده است. البته به 
محض اینک��ه آنها جزئیات را اعالم کنند و بتوانیم 

درب��اره زم��ان و مکان مذاکرات به توافق برس��یم، 
 این کار ش��روع خواهد ش��د. س��خنگوی وزارت 
 ام��ور خارج��ه همچنی��ن گف��ت: زم��ان مذاکره 
آقای جلیلی نیز همانطور که گفته شده بود، اواخر 
س��پتامبر یا اوایل اکتبر اس��ت اما باید درباره تاریخ 
 دقی��ق آن ب��ه توافق برس��یم. س��خنگوی وزارت 
امور خارجه در ادامه نشس��ت خبری خود گفت: 
نیروگاه اتمی بوشهر از معیارهای بسیار باالی ایمنی 
برخوردار اس��ت و برای محیط زیست جای هیچ 
نگرانی نیست؛ این را آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هم تأیید کرده اس��ت. رامین مهمانپرست در پاسخ 
به سئوالی درباره اظهارات مقام های امریکایی مبنی 
بر اینکه آزمایش ه��ای دفاعی ایران تهدیدی برای 
منطقه اس��ت و اینکه کویت در خصوص نیروگاه 
بوشهر به خاطر مسائل زیست محیطی ابراز نگرانی 
کرده است گفت: مقام هایی که درباره توان دفاعی 
کشور ما ابراز نگرانی می کنند، با هر نیتی که باشد، 
برداشت درستی ندارند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
تصریح کرد: کشور ما در جهت صلح و امنیت گام 
برمی دارد و توان دفاعی ایران نیز در این راستاست، 
بنابراین جمهوری اسالمی ایران نقش مؤثرتری در 

منطقه خواهد داشت.

نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی به یک 
فوری��ت طرح اختیار دولت برای تعیین س��اعت 
 کار در م��اه مب��ارک رمضان و افزای��ش تعطیلی 
عید سعید فطر رأی مثبت دادند. به گزارش ایرنا، 
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه به 
بررسی دو فوریت طرحی با عنوان اختیار دولت، 
برای تعیین س��اعت کار در ماه مبارک رمضان و 
افزایش تعطیلی عید س��عید فطر پرداختند. اما دو 
فوری��ت این طرح تنها 143 رأی موافق، 68 رأی 
مخال��ف، 8 رأی ممتن��ع از مجموع 219 نماینده 
حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید. سپس 
ی��ک فوریت آن به رأی گذاش��ته ش��د که یک 
 فوریت آن با 145 رأی موافق، 58 رأی مخالف و

  6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر به تصویب 
رسید.

براس��اس م��اده واحده این ط��رح و در صورت 

 تصوی��ب نهایی، هی��أت وزی��ران می توانند در 
ماه مبارک رمضان س��اعت کاری کارکنان دولت 
را متناسب با فصل و شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
مناط��ق مختل��ف کش��ور حداکثر به می��زان 15 
س��اعت در هفته کاهش دهند به نحوی که منجر 
ب��ه تعطیلی یک یا چن��د روز کاری یا اخالل در 
انجام وظایف قانون��ی و ارائه خدمات به ارباب 
رجوع و عدم هماهنگی بین دستگاه ها و کاهش 

بهره وری نشود.
همچنی��ن در صورت تصوی��ب نهایی تعطیالت 
عید سعید فطر س��ه روز خواهد بود و روزهای 
15 خرداد عزای عمومی و 29 اس��فند روز ملی 
صنعت نفت بوده اما تعطیل رسمی نخواهد بود. 
ط��رح اختیار دولت برای تعیین س��اعت کار در 
ماه مبارک رمضان و افزایش تعطیلی عید س��عید 
 فط��ر به امض��ای 53 ت��ن از نمایندگان رس��یده 

است.
طراح��ان در دالی��ل توجیهی تهیه ای��ن طرح با 
قید فوریت به تأکی��د پیامبر اکرم)ص( در خطبه 
ش��عبانیه مبنی ب��ر این که: خداوند در محاس��به 
اعمال افرادی که بر مستخدمان خود آسان بگیرند 
 و کار آنها را س��بک کنند آس��ان می گیرد، اشاره 

کردند.
 آنان همچنین توجه به بند س��وم اصل 43 قانون 
اساس��ی ک��ه مقرر م��ی دارد: تنظیم س��اعت کار 
باید به نحوی باش��د که هر فرد عالوه بر تالش 
ش��غلی فرصت و ت��وان کافی برای خودس��ازی 
معنوی داشته باشد را یادآور شدند. این طراحان 
خاطرنش��ان کردند: تعطیالت عید سعید فطر در 
 کش��ور تناس��بی با اهمیت این روز ن��دارد و در 
عی��ن حال مردم پس از یک ماه روزه داری انتظار 

فرصت بیشتری را برای تجدید قوا دارند.

انگلیسی ها، در اقداماتشان تجدیدنظر کنند

جهان نما

از سوی واتیكان؛ 
فهرست بلند باالیی از بایدها و 

نبایدهای زائران درطول سفر پاپ، 
منتشر شد 

زائرانی که در مراس��م 
عمومی در طول س��فر 
آینده( پ��اپ به  )م��اه 
انگلس��تان و اسکاتلند 
حضور خواهند یافت؛ 
بلند باالیی  با فهرست 
از بایده��ا و نبایدها از 
جمله ممنوعیت همراه 
داش��تن آالت موسیقی 
و کارد و چنگال استیل 

رو به رو شده اند. 
به گزارش مهر به نقل از رویترز، در این فهرست که در پایگاه اینترنتی رسمی 
سفر پاپ منتشر ش��ده، از کاتولیک هایی که می خواهند در مراسم عمومی 
سفر پاپ در گالسکو، لندن و بیرمینگهام شرکت کنند، خواسته شده همراه 
خود وسایلی چون: کرم ضد آفتاب، پرچم و صندلی های تاشو داشته باشند 
و از حمل نوشیدنی های الکلی، چترهای بزرگ به عنوان آالچیق های همراه 
و ش��مع خودداری کنند، چرا که این وسایل می توانند به عنوان تهدید تلقی 
شوند. سفر چهار روزه پاپ به بریتانیا از 16 تا 19 سپتامبر صورت می گیرد و 
پس از سفر پاپ ژان پل دوم در سال 1982 به بریتانیا که یک سفر معنوی بود 
این سفر نخستین سفر رسمی پاپ به بریتانیا تلقی می شود. انتظار می رود در 
طول این سفر تظاهرات مختلفی صورت گیرد از جمله سکوالریست های 
منتقد هزینه های این سفر و همچنین افراد معترض به رسوایی های جنسی 
که در سراس��ر کلیس��اهای کاتولیک جهان رس��وایی به بار آورد، تظاهرات 
خواهند کرد. اما از سوی دیگر نیز انتظار می رود دهها هزار نفر از پنج میلیون 
پیرو کلیسای کاتولیک در بریتانیا، در مراسم عمومی این دیدار شرکت کنند. 
براساس اعالم قبلی، حدود 85 هزار نفر در مراسم نیایش شبانه در هایدپارک 
لندن شرکت می کنند و قرار است بین 65 تا 70 هزار نفر در مراسم تقدیس 
کاردینال »جان هنری نیومان« که مذهب خود را از انگلیکن به کاتولیک تغییر 
داد، شرکت کنند. همچنین 100 هزار نفر نیز در مراسم عشای ربانی گالسکو 
در اسکاتلند حضور خواهند داشت. شرکت کنندگان در این مراسم می توانند 
 هم��راه خود پتو، چراغ قوه، دوربین و وس��ایل پیک نیک با کارد و چنگال 
غیر استیل و لیوان های غیر شکستنی داشته باشند، اما اندازه سبد پیک نیک 

آنها نباید از حد مجاز فراتر رود.

 بر اساس يک نظرسنجی؛ 
فقط 34 درصد فرانسوی ها سارکوزی 

را قبول دارند 
یک نظرسنجی جدید از 
کاهش شدید محبوبیت 
 نی���کال س����ارکوزی 
جمه��وری  رئی����س 
فرانس��ه خبر می دهد. 
ب��ه گزارش مه��ر، این 
نظرسنجی که از سوی 
 Viavoice مؤسس��ه 
برای روزنامه لیبراسیون 
نش��ان  ش��ده  انج��ام 
محبوبیت  که  می دهد 
 و مقبولی��ت س��ارکوزی ب��ه 34 درصد کاهش پی��دا کرده، ک��ه این میزان 
 پایی��ن تری��ن حد از زمان راهیابی وی به کاخ الیزه در س��ال 2007 اس��ت.

 55 درصد شرکت  کنندگان در این نظرسنجی ترجیح می دهند در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری فرانسه رقبای چپ گرای سارکوزی پیروز شوند.

 منتقدان بر این باورند که گفته های س��ارکوزی درباره مهاجران، از عوامل 
کاهش محبوبیت وی بوده اس��ت. س��ارکوزی طی اظهارات��ی مهاجران را 
عامل افزایش جرم و جنایت در فرانس��ه معرفی کرد و وعده داد که برخی 

جنایتکاران متولد خارج از فرانسه را از این کشور اخراج کند.
 همچنین هفته گذش��ته دولت س��ارکوزی از برنامه خود برای اخراج 700  
»کولی روما« که از اتباع رومانی و بلغارس��تان هس��تند خبر داد. شکس��ت 
 س��ارکوزی در اصالح��ات اجتماع��ی و اقتص��ادی و همچنی��ن بیکاری
 10 درصدی این کشور و عمل نکردن وی به وعده های انتخاباتی، از موارد 
نارضایتی فرانسوی ها از عملکرد حزب محافظه کار به رهبری او شده است. 
همچنین مس��ائل اخالقی از جمله فس��اد اخالقی سارکوزی و همسرش از 
دیگر عوامل کاهش محبوبیت رئیس جمهور فرانسه تلقی می شود. اظهارات 
تند رئیس جمهوری فرانس��ه درباره کولی ها و مهاجران؛ اعتراض گروه های 
چپ، کلیس��ای کاتولیک و حتی راس��ت گرایان را برانگیخت و مخالفانش 

دولت او را »نژادپرست« خوانده اند.

كره جنوبی: 
تالفی می کنیم

کره جنوبی تهدید کرد در 
تیران��دازی کره  ص��ورت 
شمالی در مرز دریایی مورد 
مناقشه دو کشور بالفاصله 
تالفی کن��د. واحد مرکزی 
خبر به نق��ل از خبرگزاری 
فرانسه: در بحبوحه تشدید 
تنش ها در شبه جزیره کره، 
کره جنوبی متعهد ش��د در 
چارچ��وب فرم��ان جدید 

نظامی این کش��ور چنانچه کره شمالی اقدام به تیراندازی در مرز دریایی مورد 
مناقشه دو کشور کند بالفاصله دست به اقدام تالفی جویانه بزند. کیم تای یونگ 
وزیر دفاع کره جنوبی به کمیته دفاعی پارلمانی کشورش گفت: این دستور در 
راستای سیاست جدید نظامی برای نیروهای کره جنوبی صادر شده است که از 
مرز دریایی مورد مناقشه با کره شمالی محافظت می کنند. در چارچوب سیاست 
های پیشین نظامی کره جنوبی نیروهای این کشور ملزم به شلیک سه بار تیر 
هشدار پیش از آغاز تیراندازی بودند. کره شمالی نهم ماه اوت، هجدهم مرداد 
ماه، پس از پایان بزرگترین رزمایش ضد زیردریایی کره جنوبی اقدام به شلیک 
توپ به آب های بین دوکره در دریای زرد کرد. مقام هاي نظامی اعالم کردند، 
کره شمالی بدون توجه به تیرهای هشدار از سوی کره جنوبی حدود یکصد و 
سی گلوله شلیک کرده است که بیشتر این گلوله ها در ضلع شمالی خط مرزی 
با کره جنوبی و برخی از آنها در ضلع جنوبی اصابت کرده است. نیروهای کره 
جنوبی به این حمله واکنشی نشان ندادند. در پی غرق ناو کره جنوبی که چهل 
و شش ملوان آن کشته شدند تنشها میان دو کره شدت یافت. در حالیکه سئول 
می گوید اژدری که زیردریایی کره شمالی شلیک کرده علت غرق این ناو بوده 

است اما پیونگ این اتهامات را رد می کند.

مديركل گمرك اصفهان؛

رشد 53 درصدي صادرات گمرك اصفهان

رأي مثبت مجلس به افزایش تعطیلي عیدفطر

تصاویری که از خروج نظامیان امریکایی 
از عراق، آن هم دو هفته زودتر از زمان 
مق��رر در صفح��ه تلویزی��ون نمایش 
 داده ش��د، خروج��ی پیروزمندانه تلقی 
نمی ش��ود. آن س��ربازانی ک��ه در کنار 
ب��ا  زره��ی،  نفربره��ای  و  تانک ه��ا 
پروژکتورهای روشنش، دیده می شدند، 
هیچ ک��دام احس��اس و حرکتی حاکی 
از پای��ان یک نبرد ظفرمندانه نداش��تند؛ 
نبردی که زمان آغاز آن آخرین روزهای 
اسفند سال 81 بود. فرمانده ارتش امریکا 
گفته است که، ارتش امریکا بزرگترین 
عملیات لجستیکی خود از جنگ جهانی 
دوم را ب��ا خارج کردن ه��زاران نیروی 
رزم��ی و بیش از یک میلیون تجهیزات 
لجستیکی از عراق به پایان رسانده است.
ای��ن بزرگترین عملیات عقب نش��ینی 
ارتش امریکا از زمان جنگ دوم جهانی 
محسوب می شود. »دونی واکر« فرمانده 
گردان پشتیبانی ارتش امریکا در پایگاه 
کلیدی امریکا در کوی��ت )که اکثر این 
تجهیزات سنگین نظامی به آنجا منتقل 
ش��ده(، گفت: این عملیات، بزرگترین 
عقب نشینی از زمان جنگ جهانی دوم 
بود. آنطور که دونی واکر فرمانده گردان 
پشتیبانی در ارتش امریکا می گوید: از 
حدود یک سال پیش که عملیات خروج 
آغاز ش��د، ح��دود  1/2 میلیون قطعه از 
تجهیزات به این پایگاه منتقل شده است. 
»ژنرال نی��ک تولیاتوس« معاون فرمانده 
واحد پش��تیبانی در پای��گاه کویت نیز 
اعالم کرد: حدود  1500 کامیون بزرگ، 
روزانه به ع��راق می رود تا تجهیزات را 
از این کش��ور خارج کند. وی گفته که  
ارسال تجهیزات به افغانستان پایان یافته 
اس��ت و هرچه که از ع��راق می آید به 
امریکا ارس��ال خواهد ش��د. مسئوالن  
دیگ��ر این پای��گاه اع��الم کردند:  بیش 
از 90 هزار س��رباز یگان ه��ای نظامی از 
ابتدای روند عقب نشینی از عراق خارج 
ش��ده  که تعداد زی��ادی از آنها از طریق 
کویت راهی امریکا شده اند. اگرچه که 
امریکایی ها سعی کرده اند این خروج 
را نوعی اعالم پایان کار عنوان کنند، اما 
نگاه های مختلفی درحوزه های تحلیلی 
در این خصوص وجود دارد. هفته نامه 
امریکایی تایم، خروج نظامیان امریکایی 
را مانند خالصی واش��نگتن از باتالقی 
می داند که اهالی کاخ س��فید در طول 
هفت سال گذش��ته هرگز نخواسته اند 
باورش کنن��د. این مجل��ه در مقاله ای 
اینگونه می نویس��د: »همزمان با خروج 
بیش��تر نیروهای نظامی امریکا از عراق، 
برخی در پنتاگون نفس راحتی کشیدند«، 
چرا که به اعتقاد نویس��نده: »ژنرال ها و 
پرس��نل نظامی پنتاگون حدود یک دهه 
اس��ت که س��ربازان امریکایی را برای 
ب��رآورده کردن نیازهای دو جنگ عراق 
و افغانس��تان هماهنگ کرده بودند و در 
این راستا اکثر یگان های نظامی پنتاگون 
را به زحمت انداختند«. امریکایی ها از 
یک س��و کاهش سطح نیروها در عراق 
را باعث افزایش تنش ها در این کشور 
می دانن��د و از ق��درت گرفت��ن دوباره 
القاعده س��خن می گویند و از س��وی 
دیگر س��عی می کنند مأموریت ارتش 
امریکا را با پایانی موفقیت آمیز نمایش 
دهند. حال آنکه کارشناسان امور نظامی، 
حتی در خود امریکا معتقدند که کاهش 
سطح نیروها در عراق لطمات وارده بر 
ارتش امریکا را کاه��ش می دهد. آنچه 
بیش از هرچیز فضا را برای امریکایی ها 
غیرقابل تحمل ساخته بود، هزینه های 
جنگ ع��راق و ب��رآورد س��ود و زیان 
عملیات نظامی در این کش��ور اس��ت؛ 
هزینه های��ی مانند کش��ته ش��دن بیش 
از  4400 س��رباز امریکای��ی و مجروح 
ش��دن  30 هزار نفر و اینکه هزینه های 
نظام��ی سرس��ام آور این جنگ بس��یار 
 فراتر از آن چیزی شد که در زمان آغاز 
»عملی��ات آزادی ع��راق« در  20 مارس 
 2003 انتظ��ار می رف��ت. ب��ا این حال 
خروج این گ��روه از نظامیان امریکایی 
باع��ث پایان فعالیت ارت��ش امریکا در 

عراق نمی شود.
مجله تایم با طرح این سئوال ها که بیش 
از  50 هزار نظامی امریکایی که در عراق 
باقی می مانند، قرار اس��ت چه نقشی را 
ایفا کنند؟ نق��ش نظامی یا غیر نظامی؟ 
و اینکه چه نیروهایی قرار اس��ت جای 
خال��ی نیروهای امریکایی خارج ش��ده 
از ع��راق را پر کنند؟، مش��خص کرده 
 که این خروج پایان اش��غال نیس��ت و 
در ادامه به پاسخگویی و توجیه پیشاپیش 
ب��رای حضور ای��ن نیروه��ا پرداخته و 
نوشته است: تمامی این  50 هزار نیروی 
امریکایی در عراق قرار اس��ت تا ژانویه 
 2012 در این کشور باقی بمانند و پس 

از آن، عراق را ترک کنند.
چه��ار  در  نیروه��ا  ای��ن  مأموری��ت  
 عنوان »گ��روه آموزش ه��ای نظامی«، 
فعالیت ه��ای  و  اطالعات��ی  »تأمی��ن 

ضد تروریس��تی برای دول��ت عراق«، 
»حفاظت از آژانس ه��ای امریکا و هم 
پیمانان واش��نگتن، همزم��ان با تالش 
آنها برای بازس��ازی عراق« و همچنین 
»آماده س��ازی برای عزیمت به امریکا و 
 ترک نهایی عراق« تعریف ش��ده است. 
»ژنرال ری اودیرن��و« فرمانده نیروهای 
امریکای��ی در عراق که فعالیتش در این 
س��مت را به پایان رس��انده، می گوید: 
باقی مانده نیروهای امریکایی و نیروهای 
عراقی می توانند از پس هر چالش��ی که 
ش��به نظامیان ایجاد کنند، برآیند. او در 
حقیق��ت با این جمل��ه می خواهد پیام 
بدهد که نیروه��ای امریکایی همچنان 
در ع��راق حض��ور خواهند داش��ت. با 
این حال حدود  2400 غیرنظامی دولت 
امریکا هم به فعالیتش��ان در عراق ادامه 
خواهن��د داد و ب��ه ان��دازه دو برابر این 
غیرنظامیان، مقاطعه کاران ش��رکت های 
خصوصی مس��ئولیت  تأمین امنیت آنها 
را برعهده خواهند داش��ت. این مقاطعه 
کاران در ع��راق با گش��تی های مدرن، 
صدها خودرو و چندین فروند هواپیما 
و هلی کوپتر به گش��ت زنی های خود 
در ع��راق می پردازند. آنها با بهره گیری 
از رس��انه های فراگیر خود قصد دارند، 
کار ارتش امریکا در عراق را تمام شده 
قلمداد کنن��د، مثاًل »کریس��توفر هیل« 
که س��مت س��فیری امریکا در عراق به 
تازگی ت��رک کرده گفته ک��ه، تغییرات 
بنیادین در عراق رخ داده است. هیل از 
اینکه  ح��اال مغازه های خارج از منطقه 
الخضراء )منطقه سبز امنیتی(، از شیشه 
برای درب ها و پنجره هایش��ان استفاده 
می کنند، ذوق زده ش��ده و آن را نشانگر 
این می داند که حس نا امنی چند سال 

پیش در عراق دیگر وجود ندارد.
در س��طح منطقه باور اینکه امریکایی ها 
قص��د دارند ع��راق را ترک کنند، خیلی 
مشکل است. حتی خیلی از اعراب منطقه 
نمی توانند باور کنند که امریکا بخواهد 
از عراق دس��ت بکشد. روزنامه البیان در 
مقاله ای با عنوان »بازیچه« می نویس��د: 
وقتی باراک اوباما از عقب نشینی نظامیان 
این کشور از عراق تا پایان ماه جاری خبر 
داد، رسانه های امریکایی و انگلیسی از 
آن به عنوان »پایان جنگ« یاد کردند، حال 
آنکه این تعبیر امریکایی ها و انگلیسی ها 
دورتری��ن برداش��ت و تعبی��ر ممکن از 

واقعیت محسوب می شود.
 نویسنده مقاله معتقد است: امریکایی ها 
با تغیی��ر اصطالح��ات و واژه ها قصد 
دارند، بر شکس��ت هایش��ان توجیهات 
بیش��تری بتراش��ند. به نظر نمی رس��د: 
امریکایی ها دس��ت به عقب نش��ینی از 
عراق زده باش��ند، اما از نگاه تحلیلگران 
ع��رب، آنچه اتفاق افتاده این اس��ت که 
امریکایی ها دارند با واژه اشغالگری بازی 
می کنند. به طور مث��ال: عبارت »جنگ 
علیه تروریسم« جرج بوش به »عملیات 
اضط��راری در خارج« اوبام��ا تغییر نام 
 یافته است. از روزهای آینده نیز عبارت 
»عملیات رزمی امریکا« به »عملیات ثبات« 
تغییر می یابد. رسانه های عربی منطقه، در 
تأیید این نظر به اشارات فرمانده نیروهای 
امریکای��ی در عراق توج��ه می کنند که 
گفته اس��ت: در صورت وخامت اوضاع 
و درخواس��ت ارتش ع��راق، نیروهای 
عملیاتی امریکایی می توانند بار دیگر به 

این کشور باز گردند. 
ژنرال ریموند اودیرنو به تلویزیون سی. 
بی. اس. گفته که اگر آنها از ما درخواست 
کنن��د ما می مانیم. در حالی که نیروهای 
عراقی ت��وان تأمین امنی��ت داخلی این 
کشور را به دست آورده اند و این مطلب 
را مقام های سیاسی، امنیتی و نظامی این 
کشور بارها تکرار کرده اند، اودیرنو مدعی 
آن اس��ت که سطح خشونت ها در عراق 
به طور چش��مگیر پایین تر از نقطه اوج 
خود در سال های 2006 و 2007 رسیده 
است، حال آنکه تعداد قربانیان عملیات 
تروریس��تی در بغداد و س��ایر شهرهای 
 عراق طی هفته های اخیر، بی سابقه بوده 

است. 
به طوری که تنها در چند عملیات انجام 
شده در هفته گذشته 160 شهروند عراقی 
از جمله نیروهای پلیس این کش��ور آن 
هم در یک روز کش��ته شدند. اظهارات 
ژن��رال اودیرنو در حالی در رس��انه های 
مختلف منتشر ش��ده بود که همزمان با 
آن مصاحبه، یک س��رباز امریکایی طی 
حمله ای در جنوب عراق کشته شد و این 
اولین سربازی اس��ت که پس از خروج 
آخری��ن یگان نظامی امریکا از عراق، در 
این کشور کشته ش��ده است.به هرحال، 
به نظر می رسد خروج نظامیان امریکایی 
از ع��راق، یک صحنه علنی نمایش دارد 
و یک پش��ت پرده؛ آنها از یک سو سعی 
می کنند خ��ود را از باتالق عراق خارج 
سازند و از سوی دیگر می خواهند بدون 
پرداخت هزینه و خ��روج واقعی از این 

کشور به این هدف برسند.

آمريكا – عراق
 این خروج، پایان اشغال نیست

نصف النهار

 همزمان با هفته دولت بهره برداری از 
23 پروژه برق منطقه ای اصفهان با اعتباری 

بالغ بر 125 میلیارد تومان آغاز می شود.
»رض��ا نامجو« مدی��ر رواب��ط عمومی برق 
 منطق��ه ای اصفه��ان ب��ا اع��الم ای��ن خبر 
گف��ت: پروژه ه��ای مذک��ور در دو محور 
احداث و توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاهها 
و خطوط انتقال و فوق توزیع می باشد که در 
فاصله هفته دولت سال گذشته تاکنون آماده 
بهره برداری ش��ده اند. مدیر روابط عمومی 
برق منطقه ای اصفهان افزود:  ایستگاه های: 
63/20 کیلوولت ملک شهر، شهید فهمیده، 
س��جزی، کنجدج��ان، جالل آب��اد، مورچه 
خورت و اترک، خط 400 کیلوولت نیروگاه 

جنوب اصفهان به سورمق در استان فارس به طول 
208 کیلومت��ر و اتص��ال خط اردس��تان- راوند در 
پست 230 کیلوولت کاشان و نیروگاه جدید کاشان، 
همچنین اجرای کابل های 63 کیلوولت حدفاصل 
ایس��تگاه 230 کیلوولت نقش جهان و ملک شهر و 

نقش جهان به ش��هید فهمیده، از جمله پروژه های 
احداث ش��ده این شرکت طی یکسال گذشته بوده 

است.
رضا نامجو افزایش ظرفیت ایس��تگاههای 230/63 
کیلوولت آبشار، شهرضا، نشاط و 63/20 کیلوولت 
ش��هید منتظری، سروش، ش��جاع آباد نطنز، غرب 

اصفه��ان، جن��وب اصفه��ان و س��د زاینده 
رود را از دیگ��ر پروژه های توس��عه ای این 
شرکت برش��مرد و اذعان داشت: همزمان با 
هفته دولت، همچنین ش��اهد به ثمر رسیدن 
پروژه های توس��عه ایس��تگاههای 230/63 
کیلوولت اردس��تان،  نقش جهان و توسعه و 
افزایش پست 400 کیلوولت چهلستون نیز 

خواهیم بود.
وی ادامه داد: پروژه های مورد اشاره با اعتباری 
افزون بر 125 میلیارد تومان آماده بهره برداری 
شده اند. مدیر روابط عمومی برق منطقه ای 
اصفهان، همچنین از بهره برداری از نیروگاه 
325 مگاواتی کاش��ان خبر داد و افزود: این 
نیروگاه با اعتباری معادل 2500 میلیارد تومان 
در قال��ب دو واحد 162 مگاواتی، طراحی و به اجرا 
درآمده است. وی در پایان افزود: نیروگاه مذکور قابل 
افزایش به 4 واحد 162 مگاواتی و تبدیل به سیکل 
ترکیبی بوده و ظرف مدت 18 ماه توس��ط سازمان 

توسعه برق ایران به بهره برداری رسیده است.

همزمان با هفته دولت:

بهره برداري از 23 پروژه برق منطقه اي اصفهان آغاز مي شود



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3             چهارشنبه3 شهريور1389 / 14رمضان1431/ شماره 330 Wednesday 25 August 2010 

بسم ا... الرحمن الرحیم
ــّم ال تؤاِخْذنی فیِه بالَعثراِت واقِلْنی فیِه من الَخطايا والَهَفواِت وال  الله

تَْجَعلْنی فیه َغَرضاً للباليا واآلفاِت بِِعّزتَِک يا عّز المْسلمین.
خدای��ا مؤاخذه نکن مرا در ای�ن روز به لغزش��ها و درگذر از من در آن 
از خطاها و بیهودگیها و قرار مده مرا در آن نش��انه تیر بالها و آفات ای 

عزت دهنده مسلمانان

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)3 شهريور 1389(

تاريخ: چهارشنبه3 شهریور             رمضان المبارك: 14  
اذان صبح: 08 : 05           طلوع خورشید: 06:33 

اذان ظهر: 13:06                    غروب خورشید: 19:37 
اذان مغرب: 19:55           نیمه شب شرعی: 00:22 

دعای روز چهاردهم ماه مبارك رمضان

هفته ای که مس��ئوالن طراز اول کش��ور س��عی 
فعالیت ه��ا و عملک��رد  دارن��د، خدم��ات و 
خ��ود را در بخش ه��ای مختل��ف: تولی��دی، 
صنعت��ی، کش��اورزی و خدمات��ی ب��رای مردم 
بی��ان کنن��د.  »هفته دول��ت« نام گذاری ش��ده 
 اس��ت که به مناسبت ش��هادت دولتمردان وقت 
ن��ام  ب��ه   ، باهن��ر« در س��ال 60   »رجای��ی و 
»هفته دولت« تعیین ش��ده، هر ساله یک فرصت 
مناس��ب را برای بیان خدمات انجام ش��ده، در 
اختیار مس��ئوالن قرار می دهد. با وجود گذشت 
س��ه دهه از انقالب اس��المی و به سرکار آمدن 
دولت های مختلف، مردم ای��ران با وجود همه 
مشکالت هماره از دولت حمایت کرده اند، باید 
گفت حمایت از دولت، به معنای نبود اشکال و 

نقص، در کار دولت نیست. 
ب��ه طور قطع، این موضوع در دولت نهم و دهم 
هم صادق اس��ت به طوری که در کنار خدمات 
و کارهای برجسته و گاه کم نظیری که صورت 
گرفته است، اشکال ها و کاستی هایی هم دارد. 
هرچند که اشکال ها هر چه باشد، قابل مقایسه 
با انبوه کارهای مفید و س��ازنده دولت نیست، با 
همین حال، مردم حمایت خود را اعالم کردند. 

چرا که اگر دولتی در این کش��ور )که مهمترین 
نیاز آن کار است( مسأله اصلی اش کار و تالش 
باش��د، به طور طبیعی، شایسته حمایت خواهد 
بود. ولی شرط الزم برای حمایت همانا آگاهی از 

عملکرد دولت است. 

در ای��ن ص��ورت مهمتری��ن 
نقش بر عه��ده روابط عمومی 
خواه��د بود ولی اگ��ر روابط 
دس��تگاه های  عمومی ه��ای 
اجرایی که با اطمینان ترین منبع 
اطالعات��ی دولت می باش��ند، 
نتوانند نقش خود را به عنوان 
پل ارتباطی ملت و دولت ایفا 
نمایند؛ مخاطبان با پناه بردن به 
منابع دیگ��ر اطالعاتی ممکن 
است حتی از اخبار و اطالعات 
نادرس��ت بهره ب��رده و افکار 
عمومی نیز برمبنای آن ش��کل 

گیرد. 
اهمی��ت اط��الع رس��انی در 
شرایط کنونی عصر ما که پا را 
از عصر اطالعات و ارتباطات 
نیز فراتر گذاشته است، وقتی 
معنا پی��دا می کند که بپذیریم 
در چنین ش��رایطی هر یک از 
افراد جامعه که از حداقل سواد 
اس��ت،  برخوردار  رایان��ه ای 

از ی��ک طرف این ام��کان را دارد ک��ه دریافت 
 کنن��ده اطالعات بیش��ماری از مناب��ع مختلف 
)مطمئن یا نامطمئن(، باشد، و از طرف دیگر نیز 
می تواند خود به عنوان یک منبع اطالعاتی عمل 
کرده و منتشر کننده اطالعات مختلفی باشد. در 

چنین ش��رایطی، هر مخاط��ب در هر روز و هر 
لحظ��ه با انبوه��ی از اطالعات و اخب��ار مواجه 

است. 
مقام معظم رهبری، در جمع کارگزاران نظام در 
خصوص ت��الش دولت در امر اطالع رس��انی 
تأکی��د کردند: »دول��ت باید به ط��ور حتم، این 

کاستی را برطرف کند و روابط 
بخش ه��ای  عمومی ه��ای 
مختل��ف دول��ت، بای��د فعال 
شوند و با استفاده از رسانه ملی 
و روزنامه ها، اقدامات مختلف 
را، با زبان��ی تأثیرگذار و قابل 
فهم به اطالع مردم برس��انند. 
»این سخن مقام معظم رهبری، 
بی��ان یک��ی از چالش ه��ای 
اساس��ی دولت اس��ت که در 
گذش��ته نیز کم و بیش وجود 
داش��ته و در حقیقت؛ تلنگری 
است تا دولت با تثبیت و ارتقاء 
نقش و جایگاه روابط عمومی 
در دس��تگاه های اجرای��ی و 
تدوی��ن آیین نامه های خاص 
و ش��رایط ویژه ب��رای احراز 
پست مدیریت روابط عمومی 
در وزارتخان��ه ه��ا، نهادها و 
س��ازمان های دولتی، زمینه را 
برای خروج روابط عمومی ها 
از انفعال حاکم ب��ر آن فراهم 
نماید. بنابراین این هفته فرصت بس��یار مناسبی 
برای بیان عملکرد و بازگویی فعالیت های یک 
ساله دس��تگاههای مختلف، در ارائه خدمات به 

مردم است. 
تمام��ی دس��تگاههای اجرایی، باید ب��ا آمادگی 

کامل مقدمات فضای اطالع رس��انی به صورت 
هنرمندانه، از دس��تاوردهای دول��ت را در »هفته 

دولت« فراهم کنند. 
مدی��ران و رئیس��ان ادارات و س��ازمان ها باید 
بر عملک��رد روابط عمومی ه��ای خود نظارت 
دقیق داش��ته باشند و تالش کنند تا در چند روز 
باقیمان��ده، آمادگی الزم جهت پاس��خگویی به 
پرسش های مردم فراهم شود، تا مردم به صورت 
کامل در جریان تالش ها و دستاوردهای دولت 
قرار گیرند. ولی اگر این اطالع رسانی به صورت 
صحیح صورت نگیرد، در بلند مدت و با سخت 
ش��دن مش��کل های مردم، متوجه بزرگنمایی و 
ناتوانی دولت، در حل مسائل خواهند شد و در 
این حالت اس��ت که اعتمادی که مردم نسبت به 
مس��ئوالن و توانایی های آنها دارند خدش��ه دار 
شده و نتیجه آن چیزی نیست، جز ایجاد شکاف 
میان دولت و ملت که در نهایت، آن شعله همدلی 
میان دولت و ملت فروکش می کند و برنامه ها 
و اقدام��ات دولت با دیده تردی��د و بی تفاوتی 
نگریس��ته می ش��ود. ضرورت دارد ک��ه روابط 
عمومی دس��تگاهها، به س��رعت اطالعات دقیق 
از گزارش ها، برنامه ها و کارهای انجام شده را، 
جمع آوری و نس��بت به انع��کاس آن اقدام کنند 
و مدیران باید نسبت به تالش ها و کارکردهای 
خود پاسخگو باشند و اگر در خصوص اقدامات 
انجام شده کوتاهی صورت گرفته، باید در جهت 

رفع آن تالش ویژه ای صورت گیرد.

همان گون��ه که می دانی��م، الزمه داش��تن یک 
زندگ��ی ایده آل، در مرحله نخس��ت، داش��تن 
 ه��دف مش��خص و تعیی��ن مس��یر می باش��د
زندگی، هدیه ای ست که از جانب خداوند به ما 
ارزانی شده و ما اجازه نداریم، در فقر، ناامیدی 
و حس��رت، روزگار بگذرانی��م و در این دنیا، 
بدون آرمان و باری  به  هر   جهت، زندگی کنیم  
بنابراین: باید مراقب گذر لحظه های ارزشمند 
عم��ر خود باش��یم و این لحظه  ه��ا   را با  هدف 
بگذرانیم، چراکه زندگی، دکمه  بازگشت ندارد 
و  هرچ��ه را با تمام وجود بخواهیم، به دس��ت 
می آوری��م. همان گونه ک��ه می دانیم، بی هدف 
ب��ودن، انس��ان را دچار روزمرگ��ی می کند اما 
داش��تن هدف، برنامه ری��زی را در پی دارد و 
داش��تن برنام��ه، هدف ها را محقق می س��ازد 
و درنهای��ت برنامه ری��زی درس��ت، موفقیت 
می آفریند. هدف، وضعیتی است که می خواهیم 
در آینده داشته باشیم و موفقیت، مسیری است، 
برای دست یابی به اهدافی خاص. اگر خودمان 
نتوانی��م وضعیت مان را در آین��ده تعیین کنیم،  
ناچ��ار محیط پیرامون م��ان، آن را به ما تحمیل 
می کن��د و آن چه که محیط بر ما حکم می کند، 
چه بس��ا با ما سازگاری نداش��ته باشد. بنابراین 
بهتر است که خود، هدف مطلوب مان را معلوم 

نموده و به سمت آن حرکت کنیم.
انتخاب هدف:

یکی از ضرورت ه��ای زندگی، انتخاب هدف 
اس��ت که باید به ص��ورت آگاهانه انجام گیرد. 
اهداف زندگی هر شخص، با دیدگاه ها، مقاصد 
و اعتق��ادات او، ارتباط تنگاتنگ دارد، بنابراین 
به جای داش��تن یکس��ری خیال ها و آرزوهای 
مبه��م، بهت��ر اس��ت روی اهداف مش��خص، 
متمرکز ش��ویم. این ک��ه بدانی��م هدف مان در 
زندگی چیس��ت، خود باعث رس��یدن هرچه 
س��ریع تر، به موفقیت می شود. مشخص کردن 
اهداف، باعث می ش��ود  بتوانی��م انتخاب های 
بهتری داش��ته و به دستاوردهای مهمی برسیم. 
داشتن هدف، باعث می ش��ود، انسان از تقلید 
کورکوران��ه و گم ش��دن در راه��ی که مقصود 
او نیس��ت، دوری کن��د. این هدف ها هس��تند 
که مس��یر و مقصد زندگی را تعیین و روش��ن 

می کنن��د و به انس��ان 
انگیزه  اعتماد به نف��س، 
زندگی  ب��ه  عش��ق  و 
می دهند. هدف، انسان 
و  اس��تعدادها  ب��ا  را 
بی کران  توانمندی های 
آش��نا  درون��ی اش، 
می کند. داش��تن هدف 
زندگی،  در  برنام��ه  و 
حرک��ت  انس��ان  ب��ه 
می دهد و در او انرژی 
می آفرین��د. کس��ی که 
دارد،  مشخص  هدفی 
برای رسیدن به آن، با 
می کوشد  توانش  همه  
و پیش م��ی رود و هیچ 
س��د و مانعی را یارای 

آن نیس��ت ک��ه در برابرش، مقاوم��ت کند. او 
بر می خی��زد و برای رس��یدن ب��ه آرمان هایش، 

دست به اقدام و تالش می زند.  
مراحل رسیدن به هدف: 

با وجود اهمیت بس��یار زیاد انتخاب هدف در 
زندگ��ی، م��ردم به طور معم��ول، نمی دانند که 
چه طور بای��د برای خود هدف تعیین کنند. در 
زیر، آموزش هایی  ارائه می شود، که به انتخاب 
ه��دف در زندگ��ی، کمک ش��ایانی می نماید: 
کاغذی جلوی روی تان قراردهید و هرچه، به 
فکرتان می آید را، روی آن  نوش��ته و لیستی از 
رؤیاهای تان را تهیه نمایید. خیلی از ما، توانایی 
خیال پردازی را از دس��ت داده ای��م و این مایه  
تأسف است. با خیال پردازی می توان، به آینده 
امیدوار بود و هرکجا امید باش��د، موفقیت نیز 
هست.بنابراین سعی کنید تا حد امکان، تمامی 
رؤیاهای ت��ان را به ی��اد آورید. بع��د از تکمیل 
لیست تان، در مورد هر آیتم آن، از خود بپرسید 
»چرا؟« اگر نتوانس��تید در یک جمله بیان کنید 
که چرا چنین خیالی داشته اید و چرا می خواهید 
به آن برس��ید، پس دیگر آن ای��ده، یک خیال 
نخواهد بود و نمی تواند برای شما هدف باشد 
بنابراین: روی آن خط بکش��ید. سپس بررسی 
کنید که آی��ا این به طور واقعی هدف خود من 

است یا کس��ان دیگری می خواهند من به این 
هدف برس��م؟ آی��ا این ه��دف، کار صحیح و 
درستی است؟ آیا رسیدن به این هدف، من را 
از رس��یدن به اهداف دیگرم باز می دارد؟ وقتی 
کارتان در این مرحله تمام شد، به احتمال زیاد 
لیست تان بسیار کوچک تر از اول شده است و 
این باعث می شود کم کم به تشخیص هدفی که 
توانایی رسیدن به آن را دارید، نزدیک تر شوید 
و این، همان هدف اصلی زندگی می باشد. در 
تعیی��ن اهداف، به وی��ژه هدف اصلی یا هدف 
نهایی زندگی، توجه به یک نکته، ضروری ست 
و آن، هماهنگ��ی و تطاب��ق اه��داف، با ذات، 
جوهر، فطرت و رس��الت زندگی ماست.البته 
این نکته را نیز باید درنظر داش��ته باش��ید، که 
بعضی از اهداف تان باید آن قدر بزرگ باشد که 
باعث شود توانایی های تان را ارتقاء دهید. این 
اهداف باید در درازمدت حاصل شود که شور 
و شوق شما را حفظ کرده و ناکامی های تان را 
از اه��داف کوتاه مدت، کاهش دهد. در مرحله  
بعد، اهداف  تان را دس��ته بندی ک��رده و به دو 
گ��روه کوتاه م��دت و بلندمدت، تقس��یم بندی 
نمایید و پ��س از آن، فعالیت ه��ای الزم برای 
رس��یدن به هر کدام از آن ها را، نیز مش��خص 
کنید. برای این کار، نقشه ای در ذهن تان طراحی 

توانایی ها  ک��ه  کنی��د 
را  ضعف های ت��ان  و 
ه��دف  آن  م��ورد  در 
به خصوص، نشان دهد. 
دقت نمایید که باید با 
خ��ود صادق ب��وده و 
اه��داف عملی و قابل 
از  را  خ��ود  وص��ول 
و  تخیل��ی  رؤیاه��ای 
جدا  دسترس  غیرقابل 
نمایید. نکات مثبت و 
منفی ش��خصیت خود 
را ب��ا ذک��ر جزئیات، 
بیان کنید. نقاط ضعف 
و  بپذیری��د  را  خ��ود 
ضعف  احساس  بدون 
برنامه ریزی  ی��ک  ب��ا 
منظ��م، س��عی در کاهش آن نمایی��د و با باور 
نق��اط قوت خویش، با ارائ��ه و تقویت آن در 
مقاطع خاص، ارزش های ش��خصیتی خویش 
را تثبی��ت نموده و ارتق��اء دهید. حال، بهترین 
راه های رسیدن به هدف تان را بنویسید و پس 
از درنظر گرفتن تمامی جوانب کار، مسیر خود 
را مش��خص نمایید. پس از طی تمامی مراحل 
باال، نوبت ب��ه مهم ترین مرحله یعنی ش��روع 
حرکت، در مس��یر هدف می رسد. تا زمانی که 
تصمی��م جدی ب��رای ق��دم گذاش��تن در راه 
نداشته باش��ید، همواره هدف های تان، در حد 
رؤیا و آرزو باقی خواهن��د ماند. بنابراین باید 
با عق��ل و درایت، تصمیم گی��ری کنید، تردید 
نداش��ته باش��ید، از عواقبش نترسید، عجوالنه 
تصمیم نگیرید، با افکار نا امید کننده بجنگید و 
مهم تر از همه اینک��ه: تصمیم گیرنده، خودتان 
باش��ید. پس بدون ت��رس از خطرات احتمالی 
راه و با انتخاب بهترین مس��یر، اقدام نمایید و 
به نتیجه  کار خود، مطمئن باش��ید.در یک نگاه 
کلی، مراحل رس��یدن به هدف ها به شکل زیر 

تقسیم بندی می شود:
- لیس��ت بندی هدف ها - زمان بندی هدف ها 
)زم��ان الزم ب��رای رس��یدن ب��ه ه��دف( - 
اولویت بندی هدف ها - ایجاد انگیزه برای هر 

ه��دف )وضوح در هدف( - برنامه ریزی برای 
رس��یدن به هدف ها - اقدام و ش��روع حرکت 
در مس��یر هدف )تالش مس��تمر برای رسیدن 

به هدف(
 به خاطر بسپارید که هدف گذاری ، یک فعالیت 
همیشگی اس��ت که نیازمند به روزآوری، ثبت، 
اولویت  بندی و مرور منظم هر دو نوع اهداف 
کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. بدین منظور، 
دست کم، هر شش ماه یک بار، اهداف خود را 
مرور ک��رده و آن ها را )در صورت نیاز( مورد 
اصالح قراردهید، چراکه با حرکت در مسیری 
منظم، ممکن است متوجه شوید دیگر اهدافی 
که در گذش��ته ثبت نموده بودی��د، آن ارزش 
اولیه را ندارند و نیازمند اصالح می باش��ند. در 
این هنگام، س��عی کنید، از تناقض یا تضاد بین 
اهداف یا قیاس نادرس��ت، به هر شکلی، آگاه 
بوده و از آن ها اجتناب کنید. به زبان س��اده تر، 
ممکن است رس��یدن به دو هدف در کنار هم 
در ی��ک دوره  زمانی، غیرممکن باش��د. از این 
طری��ق، می توانید، چنین تناقضاتی را کش��ف 
نمایی��د اما در عین حال، هرگز کوش��ش برای 
دس��ت یافتن به آن ه��ا را فرام��وش نکنید. در 
نهایت، مهم این اس��ت که بدانیم همه  چیزهای 
الزم، ب��رای برداش��تن اولین ق��دم را، در اختیار 
داری��م  بنابرای��ن، بای��د دس��ت از بهانه گیری و 
بهانه جویی های بی پایه و   اساس، برداریم و لحظه  
کنونی را به عنوان بزرگ ترین فرصت زندگی خود 
بپذیریم و اولین گام را به سوی تحقق آرزوهای 
خود برداریم و آن قدر در این مس��یر، مداومت و 
پافشاری نماییم که در نهایت، اتفاقی که همیشه 
آرزوی آن را داش��تیم، در مقاب��ل چش��مان مان 
محقق شود و به وقوع بپیوندد. هیچ گاه فراموش 
نکنیم که زندگی، فرصت های فراوانی در اختیار 
کس��انی که به جس��تجوی آرمان های بلندشان 
به پا خاس��ته اند و به تحقق رؤیاهای ش��ان همت 
گماشته اند، قرار می دهد. بنابراین، باید خط مشی 
خود را در زندگی، تعیین کنیم و سکان دار کشتی 
سرنوش��ت خود باش��یم و منتظر دیگران نمانیم 
و ب��ا طراحی و هدف گذاری، مس��یر زندگی مان 
 را روش��ن کنیم و از زندگی خود، یک شاهکار 

بسازیم.

روزها همچنان مي گذرد...

كنترل اعتیاد در پادگان ها مؤثر است
25 درصد سربازان ورودي به 

دوره آموزشي معتادند!

 دستگیري 35 محكوم متواري 
توســط پــلیس آگــاهي اصفهــان

مهار آتش سوزي 
در جنگل هاي چهارمحال و بختیاري

دستگیري زورگیرهاي تبر به دست 
توسط پلیس اصفهان

 سپیده نصر اصفهاني 
چهارده روز از این ماه پر خیر و برکت گذش��ت و ش��اید تعدادی از ما 

هنوز....
ت��وی این م��دت، از کار خی��ر،  رجوع ب��ه خودم��ون و اصالح اصل 
درونمون، خورد و خوراک ماه رمضان، دعاهاش و خیلی چیزای دیگه 
حرف زدیم. حتی از اینکه روزهای ماه رمضان خیلی سریعتر از چیزی 
که تصورش��و بکنیم میگذره و حسرتش میمونه، ولی امروز که 14 روز 
از این ماه گذشته اگه یه لحظه به 15 روز قبل، یعنی روزی که هنوز این 
ماه شروع نشده بود فکر کنیم، بهتر و عینی تر حس می کنیم که لحظات 

عمرمون چطور در حال گذره و ما متوجه اون نمیشیم...
انگار همین دیروز بود که می گفتیم وای خدا فردا رو بگو... چطور واسه 
س��حر بیدار بش��م؟؟؟ واااااای یه روز روزه؟ اونم توی این هوای گرم؟ 
یعنی میشه 15 ساعت تشنگی و گشنگی اونم وسط تابستون! بعدم توی 

دلمون حس کردیم که چه راه سختی رو پیش رو داریم...
اما امروز... امروزی که نزدیک به نصفه از این ماه مبارک گذش��ته شاید 
اگر خوب دقت کنیم متوجه بشیم بهمون سخت که نگذشته هیچ، تازه 
اصاًل هم متوجه گذرش نشدیم! اونقدر ساعتاش زود اومدن و رفتن که 

واسه اکثر ماها غیرقابل باوره.
خوشا به سعادت کسانی که از این لحظات بهترین استفاده هارو بردن... 
نه فقط تشنگی و گشنگی، نه فقط ریاضت جسمی و خستگی، نه فقط 
تحمل کردن س��حر تا افطار که همه اینا تمام ش��دنیه و گذرا... بلکه از 
روحش��ون سرمایه گذاش��تن تا در نهایت این ماه، باالترین برداشت رو 
از لحظاتی که ش��اید خیلی از ماها تا سال دیگه نتونیم شاهدش باشیم، 

ببرن.
نهایتشو بخوایم بگیم 16 روز دیگه فرصت داریم. اگر تا االن آستینهارو 
واس��ه خودم��ون باال نزدیم، هنوزم دیر نیس��ت... راه برای کس��انی که 
همچنان دلواپس روح خودشون هستن بازه... به اندازه نصفه از این ماه 
که می تونیم روش حس��اب کنیم حتی برای یه لحظه... کافیه یه ثانیه به 
زندگی ایس��ت بدیم...چشم ظاهرو ببیندیم و با چشم دل نگاه کنیم. یه 

اراده می خواد و یه توکل. بعدش دیگه با خداست...
نترس! دیر نیست... بلند می شم به حرمت اسم مقدس خدا.... دستمونو 
تو دس��تای پربرکتش میزاریم ت��ا همراه با این قش��نگترین لحظه های 

عرفانی به بی نهایت خودمون برسیم...
یاعلی!

 مهدی رفائی
سرهنگ احمدآبادی، فرمانده پایگاه چهارم 
هوانیروز گفت: اقدامات کنترل، سنجش و 
ترک اعتیاد، برای جوان��ان باید از محل 
پادگانها فرماندهی شود زیرا کنترل اعتیاد 

در پادگان ها بسیار مؤثر بوده است.
احمدآبادی که در ش��ورای اداری استان 
س��خن می گفت افزود: ام��روز با پایین 
آمدن سن اعتیاد باید سنجش سالمت و 
تس��ت اعتیاد، از سربازان در بدو ورود به 
پادگان های آموزشی به عمل آید، تا بتوان 
برنامه های ترک اعتیاد و نجات بخشی را 

برای آنها در نظر گرفت.
وی ی��ادآور ش��د: این ط��رح در پادگان 
چهارم هوانیروز اصفهان در بین سربازان 
ورودی دوره آموزشی، انجام گرفته است 
که با تأسف حدود 25 درصد، آنها دارای 
انواع اعتیاد سنتی و صنعتی بوده اند که با 
روش های نوین پزشکی و روانپزشکی، 
تحت کنترل و درمان قرار گرفته اند. این 
فرمانده هوانیروز افزود: کنترل و درمان این 
سربازها، طوری بوده است که خروجی 
سربازان معتاد در پایان خدمت به حدود 5 
درصد تقلیل یافته است و این 20 درصد 
کاهش مرهون اجرای صحیح طرح های 
درمانی و روحیه ایمانی و نظامی اس��ت. 

باید عالوه بر پاک کردن پادگان ها براي 
داشتن سربازان سالم، جوانان پاک را پس 
از خدمت وظیف��ه به جامعه تحویل داد. 
وی تصریح کرد: کمترین ورودی سربازان 
معتاد در دوره های مختلف 22 درصد بوده 
و پایین ترین میزان سربازان ورودی دارای 
اعتیاد، از شهرس��تان ترکمن صحرا بوده 
است، وی خاطرنشان کرد: مأموریت های 
نظامی و رزمی و پشتیبانی امروز هوانیروز 
در س��طح باالیی قرار دارد و برنامه های 
فرهنگی نیز در کن��ار برنامه های رزمی 
در پایگاه های هوانیروز انجام می شود. 
وی در پایان، پایگاه هوانیروز، ش��ماره 4 
اصفهان را دارای 76 درصد، حداکثر توان 
نظامی و از مهمترین پایگاه های هوانیروز 
و بالگرد کشور در پشتیبانی های رزمی به 
خصوص در سفرهای مسئوالن کشوری 

و عملیات های امداد دانست.

رئیس پلیس آگاهی اصفهان از دستگیری 
35 محکوم متواری و تحت تعقیب توسط 
این پلیس طی پنج ماهه اول سال جاری 
در سطح استان خبر داد. به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی پلیس، سرهنگ »حسین 
حس��ین زاده« رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهان گفت: برابر گزارش زندان مرکزی 
اصفهان، مبنی ب��ر: غیبت طوالنی مدت 
یک��ی از مجرمان به ن��ام »محمود- ف« 
که به مرخصی اعزام ش��ده بود، موضوع 
در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار 
گرف��ت. وی افزود: با تحقیقات صورت 
گرفته و اقدامات ویژه، مخفیگاه این متهم 
شناس��ایی و مأموران ب��ا هماهنگی مقام 
قضای��ی به محل اعزام ش��دند اما وی با 

مشاهده مأموران قصد فرار »از راه پشت 
بام را داشت« که با اقدام به موقع و سریع 
مأموران دس��تگیر و ب��ه مراجع قضایی 

تحویل شد. 
این مقام مس��ئول، در ادامه از دستگیری 
35 مج��رم ف��راری و تح��ت تعقیب و 
تحویل آنان به مراجع قضایی، خبر داد و 
 گفت: مقامات قضایی و سازمان زندان ها 
به منظور رعای��ت حال خانواده مجرمان 
و پیشگیری از بروز و ظهور، عقده های 
روانی در پاره ای از مجرمان و محکومان 
در زندان، اقدام به اعطای مرخصی می کند 
که با تأسف این امتیازات و رأفت دستگاه 
قضایی، با سوءاستفاده برخی از مجرمان 
مواجه می ش��ود. رئی��س پلیس آگاهی 
اصفهان تصریح کرد: با تأسف تعدادی از 
مجرمان از اعطای امتیازات به آنان س��وء 
اس��تفاده کرده و نه فقط مرتکب غیبت، 
بلکه در م��دت مرخصی خود، مرتکب 

جرم و جنایت نیز می شوند. 
سرهنگ »حس��ین زاده« در پایان خاطر 
نش��ان ک��رد: یکی از طرح ه��ای پلیس 
آگاه��ی اصفه��ان تعقی��ب و مراقبت و 
دس��تگیری مجرمان و محکومان فراری 
و تحت تعقیب مراجع قضایی می باشد 
و این طرح در طول سال به مرحله اجرا 
گذاشته می شود که بی تردید این اقدام در 

برقراری امنیت شایان توجه است.

آت��ش س��وزی مرات��ع و جنگل ه��ای شهرس��تان اردل، در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری مهار شد. 

به گزارش موج، رئیس اداره منابع طبیعی شهرس��تان اردل با اش��اره 
ب��ه اینکه این آتش س��وزی از روز گذش��ته در 5 منطقه شهرس��تان 
اردل آغ��از ش��د، گفت: این آتش س��وزی 112 هکت��ار از مراتع و 
 جن��گل های: کت��وال، پونک، میانک��وه، عباس آباد و دین��اران را از 

بین برد. 
 مه��دی عال��ی پ��ور، با بی��ان اینکه ب��رآورد می��زان خس��ارت این 
آتش سوزی، در دس��ت بررسی است، گفت: علت اصلی وقوع این 
آتش س��وزی، مش��خص نیس��ت ولی به احتمال زیاد خطای برخی 
 از کش��اورزان و مرت��ع داران، در روش��ن کردن آت��ش علت اصلی 

باشد.

 ب��ا اقدام س��ریع و ب��ه موقع 
مأم��وران کالنت��ری 26 اصفهان دو 
ب��رادری ک��ه به وس��یله تب��ر قصد 
زورگیری از دو ش��هروند را داشتند 

قبل از هر اقدامی دستگیر شدند.
عقی��ل�ی«  »محس��ن  س��ره��ن�گ 
فرمان����ده انت���ظامی ش��هرس��تان 
اصفه��ان اظه��ار داش��ت: مأم��وران 
 کالنت��ری 26 ای��ن فرماندهی، حین 
گشت زنی در سطح حوزه خود ناگاه 
دو ج��وان تبر به دس��ت که در حال 
زورگی��ری از دو ش��هروند بودند را 
 مشاهده کرده و به سرعت به سمت آنها 

می روند.
وی افزود: آن دو، با مشاهده مأموران 
 ب��ه وس��یله ی��ک موتورس��یکلت پا 

به فرار می گذارند. 

اما خوشبختانه، مأموران پس از مدتی 
تعقیب آنها را در یکی از خیابان های 
و  ک��رده  متوق��ف  ش��هر،   فرع��ی 

دستگیر می کنند.
ای����ن مق�ام مس���ئول گف���ت: در 
بررس��ی های به عمل آمده مشخص 
ش��د ای��ن دو زورگیر دو ب��رادر به 
نام های »حس��ن و رضا – گ« 23 و 

21 ساله هستند.
سرهنگ »عقیلی« بیان داشت: در این 
خص��وص دو عدد تب��ر و یک قبضه 
چاقو ضب��ط و موتورس��یکلت آنان 

توقیف شد.
 س���ره��نگ »عقیل����ی«، در پای��ان 
خاطرنشان کرد: هر دو متهم به همراه 
پرونده جهت س��یر مراحل قانونی به 

مرجع قضایی تحویل شدند.

جامعه

ث
واد

ح

اطـالع رسـانـی و هـفته دولـت

هر کس، به اندازه هدف هایش ثروتمند است!
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها

فريدونشهر

لردگان

كاشان

شهركرد

شهركرد

مسئول مشارکت های مردمی اداره بهزیستی کاشان، از کمک 5 میلیارد و 788 میلیون و 
367 هزار ریالی خیران کاشانی، به مددجویان این اداره در سال گذشته خبر داد. »سید 
جواد سنایی«، این میزان کمک را به صورت نقدی و غیرنقدی دانست و در گفتگو با 
موج در کاشان گفت: کمک های نقدی، برای خرید و تعمیر مسکن، تأمین جهیزیه، 
هزینه های درمانی، کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانش��جویان، خرید وسایل 

ضروری و اولیه زندگی برای مددجویان هزینه شده است. 
وی تهیه پوش��اک، کیف، کفش، مواد غذایی، تهیه وس��ایل زندگ��ی و جهیزیه را از 
موردهاي کمک های غیرنقدی عنوان کرد و افزود: پزشک رایگان، استفاده از نیروهای 
فنی، کارهای تأسیس��اتی آب، برق، گاز و تلفن، فرانشیزهای هزینه های بیمارستانی، 
نس��خه های دارویی و خدمات آزمایشگاهی نیز از دیگر اقدام های خدماتی خیران 
به مددجویان بهزیستی کاشان است. سنایی، با اشاره به واگذاری 4 هزار و 500 سهام 
عدالت به مددجویان تصریح کرد: کمک به س��اخت مس��کن مددجویان به مبلغ 3 
میلیارد و 125 میلیون و 770 هزار ریال، عملکرد دیگر امور مشارکت های مردمی اداره 
بهزیستی کاشان است. به گفته وی، بیش از 500 نفر از مددجویان فاقد مسکن نیز در 
طرح نهضت تأمین مسکن خانواده های بی سرپرست و معلوالن زیر پوشش این اداره 
به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند. مسئول مشارکت های مردمی اداره بهزیستی کاشان، 
حضور و کمک خیران را، گام مؤثری در راستای گسترش فرهنگ خیرخواهی، تقویت 
روحیه تعاون، همکاری و تفاهم، توسعه فعالیت های خیرخواهانه ذکر و خاطرنشان 
کرد: مش��ارکت خیران و نهادینه کردن خدمات آنان، تالش در راستای ایجاد بستری 
مناسب برای توانمندی مستمندان و کمک به آنهاست. وی با اشاره به اهداف دولت 
نهم و دهم در اجرای عدالت گستری، در جامعه یادآور شد: اداره بهزیستی کاشان، در 
واحد ارزیابی و پاسخگویی، پیرو شکایت های مردمی در سال 88 و سه ماهه نخست 

سال 89 به ترتیب به 258 و 89 نامه ارسالی رسیدگی کرده است.

بازس��ازي  س��تاد  مس��ئول 
چهارمحال  عالی��ات  عتب��ات 
و بختی��اري گف��ت: س��اخت 
روکش ضری��ح حضرت امام 
حسن عس��کري )ع( و منبت 
کاري درب صحن حرم مطهر 
امی��ر المومنین)ع ( ب��ه مردم 
محول  بختیاري  و  چهارمحال 
شد. »اردش��یر ریاحي پور« با 
بیان اینکه براي اجراي این دو 
طرح بال��غ بر 55 میلیارد ریال 
نیاز اس��ت ، بر لزوم همکاري 

مردم استان براي جمع آوري آن تا پایان سال جاري تأکید کرد. 
ب��ه گفته وي، اس��کلت درب ورودي صح��ن امام علي )ع( در اس��تان فارس 
ساخته ش��ده است و براي منبت کاري و تکمیل آن تا پایان ماه مبارک رمضان 
امس��ال به کارگاهي واقع در مصالي بزرگ امام خمیني )ره ( ش��هرکرد انتقال 
خواه��د یاف��ت. وي میزان هدای��اي مردم چهارمح��ال و بختی��اري به عتبات 
عالیات در چهار ماه نخس��ت س��ال ج��اري را بالغ ب��ر 370 میلیون ریال وجه 
نق��د و 70 گ��رم زیورآالت ذک��ر کرد و گف��ت: در این م��دت 24 نفر نیروي 
 متخص��ص عمران��ي نیز براي همکاري ب��ه عتبات عالیات کش��ور عراق اعزام 

شده اند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال و 
بختی��اری گف��ت: س��االنه 35 هزار 
تن گوش��ت قرم��ز، در این اس��تان 
تولید می ش��ود. »ب��رزو هیبتیان« در 
گفتگو با فارس در ش��هرکرد اظهار 
داشت: هم اکنون این مقدار از میزان 
تولید پیش بینی شده در برنامه پنجم 
توسعه که 32 هزار و 200 تن بوده، 
جلوتر است. وی سرانه تولید ساالنه 
گوشت قرمز به ازای هر نفر در این 

اس��تان را 34 کیلو و 300 گرم اعالم کرد و گفت: این رقم در کش��ور 12 کیلو و 
500 گرم اس��ت. هیبتیان با اش��اره به سیاست های س��ازمان جهاد کشاورزی در 
افزایش تولید گوش��ت قرمز در اس��تان افزود: صدور مجوز برای توسعه پرورش 
دام س��نگین، جایگزینی دام س��نگین به جای دام سبک، برنامه ریزی برای توسعه 
دامداری صنعتی به منظور حفظ مراتع و حمایت از تولیدکنندگان در تنظیم بازار 
از جمله سیاس��ت های سازمان جهاد کشاورزی در افزایش تولید گوشت قرمز در 
اس��تان است. معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری تعداد دام های س��نگین اس��تان را 206 هزار رأس برشمرد و افزود: این 
تع��داد ش��امل 37 هزار رأس گاو اصیل، 123 ه��زار رأس گاو دورگه و 50 هزار 
رأس گاو بومی است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 632 هزار 
گوسفند و بره و یک میلیون و 233 هزار رأس بز و بزغاله نیز به عنوان دام سبک 
در استان وجود دارد. هیبتیان همچنین از فعالیت یک واحد کشتارگاه صنعتی در 
استان خبر داد و گفت: یک واحد کشتارگاه صنعتی طیور در استان فعال است که 
نقش مهمی در توسعه صنعتی این بخش ایفا می کند. وی ظرفیت ساالنه مجموع 
این واحد را بیش از 8 هزار تن به صورت مرغ آماده طبخ اعالم کرد و گفت: توان 
کشتار این واحد در ساعت 2 هزار قطعه مرغ زنده است. هیبتیان خاطرنشان کرد: 
میزان اشتغال ایجاد شده توسط این واحد به میزان 100 نفر به طور مستقیم و 500 
نفر غیر مس��تقیم اس��ت. وی تأکید کرد: هم اکنون یک واحد کشتارگاه صنعتی با 
ظرفیت 8 هزار تن در سال و کشتار 2 هزار قطعه در ساعت و با پیشرفت فیزیکی 

بیش از 80 درصد در حال احداث است.

توسط افراد خیّر صورت گرفت
بیش از 5 میلیارد ریال کمك  

به مددجویان بهزیستي کاشان

ساالنه؛
 تولید 35 هزار تن گوشت قرمز 

در چهارمحال و بختیاري 

  ساخت روکش ضریح
 امام حسن عسكري )ع( به مردم 
چهارمحال و بختیاري محول شد

به مناس��بت ماه مبارک رمضان 
و احی��ای س��نت حس��نه امام 
عل��ی )ع(، طرح همای رحمت 
با هم��کاری و حمای��ت مالی 
داوطلب��ان جمعیت هالل احمر 
شهرستان فریدونش��هر برگزار 
می ش��ود. به گ��زارش فارس از 
فریدونش��هر، ب��ا حضور جمع 
کثیری از اعض��ای داوطلب در 
گروه ه��ای حمای��ت، هدایت، 
مهارت و مش��ارکت، در سالن 

جمعیت هالل احمر این شهرستان، برنامه ریزی ویژه شب 19 ماه مبارک رمضان؛ طبق 
سنت حسنه امیرالمؤمنین)ع( با همت توانمندان برای رفع نیاز نیازمندان به کار گرفته 
شد. در نشست اعضای داوطلب جمعیت هالل احمر فریدونشهر؛ جهاد رمضان امسال 
با ساماندهی این گروه ها، توجیه و آشنایی با اهداف سازمان داوطلبان و معرفی طرح 
همای رحمت برگزار می شود. همچنین در این گردهمایی به ساماندهی و برنامه ریزی 
طرح های تسکین دردهای بشری، پایگاه محالت و اهدای خون نیز پرداخته می شود. 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان فریدونشهر در این نشست با اشاره به اینکه ماه 
مبارک رمضان، ماه عبادت، س��ازندگی و تجدید قوای معنوی است خاطرنشان کرد: 
طرح همای رحمت با همکاری و حمایت مالی اعضای داوطلب این نهاد هر ساله با 
الگو گرفتن از سیره امام علی)ع( و یادآوری نیازمندان و یتیمان برگزار شده و پس از 
جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی، قلم هاي غذایی خریداری شده و با بسته بندی 
مناسب توسط داوطلبان، بین مددجویان و مستمندان توزیع می شود. »هادی رستمی« 
اضافه کرد: ماه مبارک رمضان ماه طراوت مشتاقان و زنده شدن دل ها از نسیم رحمت 
الهی است. مسلمانان با یادآوری برادران دینی و سایر اعضای جامعه که محتاج و نیازمند 
هستند، سنت حسنه صدقه را پاس می دارند و فضایل اخالقی و خصلت نیکوکاری 

را ترویج می کنند.

فرماندار لردگان گفت: همزمان 
ب��ا هفت��ه دول��ت، 47 پ��روژه 
عمران��ی در این شهرس��تان به 
بهره برداری می رس��د ».منصور 
ظفریان« در گفتگو با فارس در 
شهرکرد، با اشاره به پروژه های 
قابل بهره برداری این شهرستان 
در هفته دولت، اظهار داش��ت: 
به مناس��بت گرامیداشت هفته 
دول��ت، 47 پ��روژه عمران��ی، 
بهداشتی  سازی،  راه  آموزشی، 
 و درمان��ی در این شهرس��تان 

به بهره برداری خواهد رسید. 
وی اف��زود: برای اج��رای این 

تع��داد پروژه عمرانی، بیش از 100 میلی��ارد و 971 میلیون و 600 هزار ریال 
اعتبار توس��ط بخش خصوصی، دولتی و تس��هیالت بانکی هزینه شده است. 
ظفری��ان پروژه 64 واحدی مس��کن مهر تعاونی فرهنگی��ان لردگان را یکی از 
مهم ترین این پروژه ها عنوان کرد و بیان داشت: پروژه با اعتباری افزون بر 12 

میلیارد و 800 میلیون ریال از محل اعتبارات احداث شده است.
فرماندار  لردگان ادامه داد: س��اخت مدرسه شبانه روزی قلعه مدرسه با اعتباری 
افزون بر 8 میلیارد ریال از محل اعتبار استانی، احداث مدرسه دو کالسه جغد 
ب��ا اعتباری بیش از 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، احداث مدرس��ه 
هفت کالسه سردشت، با اعتباری افزون بر 3 میلیارد ریال، از دیگر پروژه های 

قابل افتتاح، در هفته دولت است. 
وی اضافه کرد: احداث آتش نشانی شهر آلونی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
و 200 میلیون ریال، ساخت سالن ورزش های رزمی با 2 میلیارد و 730 میلیون 
ریال اعتبار، تکمیل پارک چش��مه برم ل��ردگان، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
ریال و تکمیل میدان دفاع مقدس ش��هر ل��ردگان، با صرف اعتبار 500 میلیون 

ریالی از دیگر طرح ها به شمار می رود. 
ظفریان از روکش آسفالت هفت روستای دهستان ریگ در این شهرستان خبر 
داد و گفت: این طرح با 330 میلیون ریال اعتبار به همراه پروژه آسفالت فالرد 
� گن��ج و قطعه اول لردگان � بروجن با صرف اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون 
 ریالی و روکش آس��فالت ل��ردگان �  چنار محم��ودی از مهم ترین پروژه های 

راه و ترابری این شهرستان است. 

 ب��ه گ��زارش نه��اد نمایندگ��ی 
اصفه��ان،  دانش��گاه  در   رهب��ری 
 حج����ت االس����الم و المس����لمین 
»جعف��ر عم��ادی« با اش��اره ب��ه اینکه: 
دس��تور برگزاری طرح ضیافت اندیشه 
در اردیبهش��ت ماه توس��ط این نهاد در 
دانش��گاه ها ابالغ ش��د، اظهار داشت: 
چون این طرح برای نخستین بار برگزار 
می شد، برخی مس��ئوالن با آن مخالف 
بودند. ک��ه پس از ک��ش و قوس های 
فراوان قرار بر این ش��د این طرح طبق 
برنامه ریزی قبلی و در موعد مقرر اجرا 
شود، س��پس جلسه های دانشگاه علوم 
برگ��زاری کالس های  برای  پزش��کی 

برادران و نهاد رهبری در دانش��گاه اصفهان برای 
کالس های خواهران تعیین گردیدند.

وی ادام��ه داد: برای برگزاری ه��ر چه بهتر این 
ط��رح ق��رار بر این ش��د، دفتر نهاد مق��ام معظم 
رهبری در دانش��گاه »هنر و پیام نور«، به دانشگاه 
علوم پزش��کی کمک رس��انی و نهاد دانش��گاه 
صنعتی و سایر دانشگاه ها نیز با دانشگاه اصفهان 

همکاری کنند.
عم��ادی ب��ا اش��اره به اینک��ه این طرح در س��ه 
معاونت: آموزش��ی، فرهنگی و پشتیبانی برگزار 
می ش��ود، بیان داش��ت: در معاونت آموزش��ی 
فهرستی، از استادان مجرب و مطرح را آماده و به 

تهران معرفی کردیم اما معاونت آموزش و تبلیغ 
نهاد، در عین ناباوری این لیس��ت را نپذیرفت و 

استادانی از مرکز اعزام کرد.
معاون آموزشی طرح ضیافت اندیشه، در دانشگاه 
اصفه��ان با اش��اره به اینک��ه، در هماهنگی برای 
برگزاری و انتخاب کالس ها مشکل های زیادی 
به وجود آمد، تأکید کرد: اس��تقبال زیادی از این 
ط��رح، به عمل آمد، و در روزهای نخس��ت یک 
هزار و 500 نفر در لیس��ت اصلی و بیش از هزار 

نفر نیز در لیست ذخیره ثبت نام کردند.
مع��اون نه��اد مقام معظ��م رهبری، در دانش��گاه 
اصفه��ان گفت: در مجموع: یک هزار و 600 نفر 
از بان��وان ثبت نام کردن��د که 700 نفر از آنان در 

خوابگاه مستقر شدند.
وی با اش��اره به اینکه: شرکت کنندگان 
در 27 گ��روه تقس��یم بندی ش��ده اند، 
افزود: این 27 گروه نیز به سه مجموعه 
9 گروهی تقسیم و برای هر یک از آنان 
دو کالس آموزشی با شش عنوان درسی 

در نظر گرفته شد.
عمادی با بیان اینکه دانش��جویان در هر 
هفته دو عنوان درس را در پنج جلس��ه 
می گذرانند، اظهار داش��ت: سعی شده 
جزوه های تهیه شده دروس به بهترین 

شکل گردآوری شود.
وی تصری��ح ک��رد: کالس ها ب��ا نظم 
خاصی آغاز شده اما برخی از استادانی 
که از تهران آمده اند، با فضای شهر و جو دانشگاه 
آشنا نیستند که این موضوع اعتراض دانشجویان 

را در پی داشته است.
مع��اون نه��اد مقام معظ��م رهبری در دانش��گاه 
اصفه��ان با اش��اره به اینکه هر دانش��جو 5 هزار 
تومان برای ش��رکت در کالس ها پرداخت کرده 
است، بیان داش��ت: بودجه این طرح 21 میلیارد 
ریال در نظر گرفته ش��ده و ق��رار بود که بخش 
زیادی از این رقم را استانداری پرداخت کند اما 
ای��ن ارگان دولتی به ج��ز تأمین بخش کوچکی 
 از بودج��ه ط��رح، اقدام دیگ��ری انج��ام نداده 

است.

 مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: با توجه ب��ه برنامه پنجم توس��عه تعداد 
خانه های عالم مس��تقر در این اس��تان، تا سقف 

450 واحد افزایش می یابد. 
»حجت االس��الم جعفر مرتض��وی« در گفتگو با 
فارس در ش��هرکرد، با بیان اینکه در حال حاضر 
بی��ش از 150خانه عالم، در اس��تان وجود دارد، 
اظهار داش��ت: برهمین اساس احداث 50 واحد 
خانه عالم، در 50 روس��تای استان در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت که اح��داث و راه اندازی این 
تعداد خانه عال��م نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار 

خواهد بود. 
وی اف��زود: این در حالی  اس��ت ک��ه باتوجه به 
برنامه پنجم توسعه، تعداد خانه های عالم مستقر 
در این اس��تان، تا س��قف 450 واح��د افزایش 
خواه��د یافت. مرتض��وی، ادام��ه داد: در حال 
حاض��ر بی��ش از 120 پایگاه قرآن��ی، با حضور 

ی��ک هزار مربی دارالقرآنی در سراس��ر اس��تان، 
فعال است. مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال 
و بختی��اری از برگ��زاری 70 گفتم��ان دینی در 
راستای پاسخگویی به شبهات دینی دانشجویان، 
تا پایان س��ال ج��اری در این اس��تان خبر داد و 
اف��زود: همچنین یک ه��زار گفتمان دینی نیز در 
راستای آگاهی بخشی و تقویت امور دینی برای 
دان��ش آموزان مقاطع مختل��ف تحصیلی برگزار 

خواهد  شد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در طول ماه مب��ارک رمضان 
بی��ش از 700 مس��جد در ای��ن اس��تان فعالیت 
دارن��د، گفت: برگ��زاری مس��ابقه های دینی و 
قرآنی، شناس��ایی و اعزام مبلغان دینی به سراسر 
استان، گس��ترش فعالیت فرهن��گی در مساجد، 
تروی��ج و اش��اعه مباح��ث قرآن��ی، حمایت از 
آموزش ه��ای فرهنگ��ی و دین��ی، از مهم تری��ن 
 فعالیت های این س��ازمان در ماه مبارک رمضان 

است. 
مرتضوی، بر ض��رورت ترویج فرهنگ حجاب 
در س��طح جامع��ه تأکید کرد و اف��زود: در دین 
مبی��ن اس��الم بحث ه��ای حج��اب و عف��اف، 
همواره از اهمی��ت فوق العاده ای برخوردار بوده 
اس��ت که عدم توجه به آن پیامدهای اجتماعی، 
 فرهنگی و اقتصادی فراوانی را به همراه خواهد 
داشت. وی، حجاب را یکی از ویژگی های مهم 
فرهن��گ قرآنی عنوان کرد و گفت: حجاب نماد 
عفت تلقی می ش��ود و با رعایت آن و پاکدامنی 
می ت��وان به کرامت انس��انی رس��ید و در نهایت 
 در پرت��و آن، س��المت جامع��ه حف��ظ خواهد 
ش��د. مرتضوی، اساس��ی ترین فلس��فه روزه را 
تقوی��ت فضای��ل معن��وی و اخالقی در انس��ان 
برش��مرد و گف��ت: معی��ار قبول��ی روزه در این 
م��اه عمل با اخالص اس��ت و تق��وا رمز بندگی 

خالصانه با خدا محسوب می شود.

 مهدی فضیلت
چهل و یکمین جلسه شورای 
مس��کن اس��تان اصفه��ان، با 
حضور »پور صالحی«، مشاور 
وزیر مس��کن و شهرس��ازی، 
صمص��ام ش��ریعت مع��اون 
عمرانی استانداری و مسئوالن 
بانکی، اداری و فرمانداری های 
اس��تان اصفهان در اولین روز 
اس��تانداری  در  ش��هریورماه 

اصفهان برگزار شد.
 س��ی��د جم����ال الدی����ن 
صمص��ام ش��ریعت از افتتاح 
6500 واحد مسکونی مسکن 
مهر از هفته چهارم شهریور تا 
آذرماه خبر داد. وی گفت: این 
مرحله اول افتتاح پروژه های 

مسکن مهر است و به زودی در دهه فجر نیز تعداد 
زیادی از واحدهای مس��کونی مهر تکمیل و افتتاح 
می شود. همچنین وی یادآور شد، پروژه های باالی 
هزار واحد با حض��ور رئیس جمهور و پروژه های 

کوچکتر با حضور وزیر مسکن افتتاح خواهد شد.
 مع��اون عمران��ی اس��تانداری اصفه��ان، در ادام��ه 
خاطر نشان کرد: تعداد 70 هزار واحد مسکونی مهر، 
در استان اصفهان وعده داده شده است، که با عنایت 
ویژه »نیکزاد« عمده موانع پیش روی پروژه ها برداشته 
شده است و مجموعه استان در تحقق آن همگرایی 
دارند. وی همچنین، خواستار هماهنگی اداره های 
ب��رق، آب و گاز در جه��ت حل زیرس��اخت های 
پروژه های بزرگ مسکن مهر به خصوص در فوالد 
 شهر شد و 5 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده را 
قابل شناسایی، برای افزودن به سازه های مسکن مهر 

دانست.
پورصالحی مشاور وزير مسكن:

ــكن در سال جاری  تحقق يک میلیون واحد مس
ــكن در  ــزی يک میلیون واحد مس ــه ري  و برنام

سال 90
پورصالحی، مش��اور وزیر مسکن و شهرسازی نیز، 
به تشریح برنامه های مسکن مهر، در سراسر کشور 
پرداخت و گفت: در س��ال ج��اری 937372 واحد 
مس��کن مهر در دستور کار اس��ت که به یاری خدا 
به عدد یک میلیون خواهد رس��ید. وی برنامه ریزی 
الزم برای احداث یک میلیون واحد مسکونی مسکن 
مهر در سال 90 را تحقق اشتغال، در بخش ساختمان 
س��ازی، تعدیل بازار مسکن و حل شدن مشکالت 

مسکن جوانان دانست.
پورصالح��ی، اضافه ک��رد: از این تع��داد واحدهای 

مسکونی مهر، 25 هزار واحد در شهرهای جدید و 
اقماری، 150 هزار واحد در ش��هرهای زیر جمعیت 
25 هزار نفر و بقیه در کالنش��هر و مراکز اس��تان ها 
خواه��د بود. وی افزود: در ح��ال حاضر 400 هزار 
واحد مسکونی مسکن مهر در کل کشور در مرحله 
س��فت کاری است و 700 هزار واحد نیز در مراحل 
فونداس��یون قرار دارد. پورصالحی تصریح کرد: کار 
در دو شیفت، اضافه کردن پیمانکار، افزایش ساعت 
 کار، همراه با انجام به موقع خدمات بانکی، هماهنگی 
اداره ها، تعاونی ها، انبوه سازان و پیمانکاران، سبب 

تسریع در طرح مسکن مهر می شود.
مش��اور وزیر مس��کن از کند کار کردن در مراحل 
پایان��ی )س��فت کاری و ن��ازک کاری( و برخ��ی 
ناهمانگی ها، جهت اجرای امور زیربنایی در برخی 
استان های کشور گالیه کرد و تحقق پروژه مسکن 
مهر فوالدشهر، شاهین شهر، خمینی شهر، شهرضا و 

کاشان را نیازمند همت بیشتر دانست.
ــارات بانكی جهت  ــزار میلیارد تومان، اعتب 8 ه

پروژه های مسكن مهر كشور
پورصالحی در ادامه از اختصاص 8 هزار میلیارد اعتبار 
و تس��هیالت بانکی، به پروژه های مسکن مهر خبر 
داد که تاکنون 4 هزار میلیارد آن، توسط بانک مسکن 
پرداخت شده است. همچنین، اختصاص واحدهای 
20 میلیونی سنتی و 25 میلیونی صنعتی بانک مسکن 
را برای حل مشکل مسکن، جوانان ضروری ارزیابی 
کرد. وی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی جهت 
تسهیالت بانکی وجود ندارد، و بودجه 1/4 میلیارد 
تومانی جهت تأمین برق، و بسته های دیگر حمایتی 
دولت، حمایت استانی و سرمایه گذاری جهت امور 
زیربنایی آب و فاضالب و گاز پیش بینی شده است.

ــد  واح ــزار  ه ــق 8  تحق
ــكن مهر در  مسكونی مس
ــتگرد با افتتاح رئیس  هش

جمهور 
پورصالح��ی همچنی��ن از 
پیشرفت چشمگیر در یک 
پروژه عظیم ملی خبر داد که 
در س��ال گذشته به صورت 
زمی��ن بایری بوده اس��ت و 
در کمت��ر از ی��ک س��ال، 8 
هزار واحد مس��کن مهر در 
شهرستان هش��تگرد بر آن 
بنا شده اس��ت که به زودی 
توسط ریاس��ت جمهوری 
افتتاح می شود. وی در ادامه 
افزود: برای تأمین آب، برق 
و گاز پروژه های مسکن مهر 
یک سوم بودجه این طرح ها توسط دولت و وزارت 
نیرو فراهم شده، یک سوم آن باید توسط خود استان 
تأمین ش��ود و یک سوم دیگر هم، سهم همان اداره 
متب��وع اس��ت. وی در خص��وص آب و فاضالب، 
تخصیص 3/8 میلیارد تومان از اعتبارات اس��تانی را 
برنامه ای برای شروع کار دانست که با اضافه شدن 
دو سوم دیگر از سهم کشوری و وزارت نیرو تحقق 
طرح ه��ا ممکن خواهد ش��د. وی از ای��ن اداره ها 
برای پیشرفت کار خواستار شروع پروژه های آب، 
ب��رق، گاز و فاضالب با همین بودجه حداقلی برای 

پیشرفت کار شد.
قیمت نهايی واحدهای مسكن مهر، بايد مشخص 

شود
مدیرکل مس��کن و شهر سازی اصفهان، در شورای 
مسکن استان، خواستار تعیین قمیت نهایی هر یک از 
واحدهای مسکن مهر در پروژه های مختلف شد و 
از عموم تعاونی ها و پیمانکاران نیز درخواست کرد 
در تعامل با انبوه سازان به سرعت واحدهای مسکن 
مهر را از مرز 70 درصد پیش��رفت عب��ور داده و به 
نازک کاری برس��انند. وی اذعان داش��ت: در برخی 
مورده��ا نبود صالحیت و یا نداش��تن رتبه بندی از 
شرکت ها، مشاهده شده که باید این موانع برطرف 
ش��ود و اداره تعاون نی��ز، بتواند در کمترین فرصت 
 نس��بت به معرفی به بانک ها، برای تسهیالت اقدام 

کند. 
پاک��دل در پای��ان: اداره ها، ش��هرداری ها، بانک ها 
تعاونی ه��ا و ش��رکت های س��رمایه  و عم��وم 
گ��ذار را به هم��کاری، در تحقق اعتبار اس��تان در 
 انج��ام به موقع طرح ه��ا در زمان وعده داده ش��ده 

دعوت کرد. 

معاون نهاد رهبري در دانشگاه اصفهان خبر داد:
اختصاص بودجه 21 میلیارد ریالي به طرح ضیافت اندیشه اصفهان

تا پايان برنامه پنجم توسعه؛
افزایش خانــه هاي عالــم در چهارمحــال و بختیــاري

صمصام شريعت در شوراي مسكن استان خبر داد:

 افتتاح 6500 واحد مسكوني مهر 
از شهريــور تـا آذرمـاه در اصفهــان

در فريدونشهر
اجراي طرح هماي رحمت

همزمان با هفته دولت؛
 بهره برداري از 47 پروژه عمراني 

در لردگان 

 اصفهان

 شهركرد

 اصفهان

گلپايگان

مدیر امور برق شهرستان گلپایگان گفت: از ابتدای سال جاری، 6 میلیارد ریال از بودجه 
عمرانی شهرستان در امور برق جذب شده است. 

»شاهپور حدادی پور« در گفتگو با فارس، در گلپایگان به فعالیت های پنج ماهه نخست 
سال 89 در حوزه برق شهرستان گلپایگان اشاره کرد و اظهار داشت: در مدت پنج ماه، 
مبلغ 6 میلیارد ریال از بودجه عمرانی شهرس��تان، جذب ش��ده که این مبلغ از ردیف 
 بودجه شهرس��تان و از محل اعتبارات ش��رکت توزیع برق استان اصفهان هزینه شده 

است. 
وی افزود: ادامه فیدرگیری از پست 63 کیلو ولت گلشهر، با هزینه ای بیش از 512 میلیون 
ریال، بهینه سازی و تعمیر شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف در سطح شهرستان 
280 میلیون ریال، احداث و بهینه سازی روشنایی در سطح شهرستان 600 میلیون ریال، 
احداث شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و نصب ترانس، جهت رفع ضعف ولتاژ در 
شهرک الوند، خیابان شهید عبداله فصاحت گلشهر، جاده قدیم اصفهان،خیابان بهارستان، 
نگارس��تان گلشهر، بنیاد مسکن روستای رباط س��رخ و خیابان گلستان رباط سرخ با 

هزینه ای بالغ بر یک هزار و 11 میلیون ریال انجام گرفته است. 
حدادی پور بیان داشت: همچنین در پنج ماهه نخست سال جاری، اجرای پروژه حریم 
روستای سراور با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون ریال، نصب تجهیزات جهت بهبود قدرت 
مانور 247 میلیون ریال و تعویض کنتورهای تک فاز و سه فاز معیوب، با اعتبار 150 

میلیون ریال صورت گرفته است. 
وی ادامه داد: احداث ش��بکه فشار ضعیف جهت مشترکان جدید با هزینه ای بیش از 
یک هزار و 200 میلیون ریال، تبدیل انواع ترانس جهت افزایش قدرت مشترکان با اعتبار 
600 میلیون ریال، رفع حریم با هزینه ای بالغ بر 450 میلیون ریال، رفع نقص ناشی از 
حوادث مانند شکستن پایه و سوختن ترانس با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون ریال هزینه 
و جابه جایی شبکه 20 کیلو ولت و فشار ضعیف و ترانس خیابان اردیبهشت، با هزینه 
100 میلیون ریال از دیگر اقدامات امور برق شهرستان گلپایگان، در پنج ماهه نخست 

سال جاری بوده است. 
حدادی پور از افزایش مشترکان جدید برق، در این شهرستان خبر داد و گفت: در پنج 
ماه نخست سال 89، 862 مشترک جدید عادی و 26 مشترک جدید دیماندی به جمع 
مشترکان افزوده شده و تعداد کل مشترکان برق، تا پایان خرداد ماه به 38 هزار و 472 

فقره رسیده است. 
وی همچنین به تعداد مش��ترکان عادی جذب ش��ده از ابتدای س��ال 89 اشاره کرد و 
بیان داش��ت: تعداد مش��ترکان تک فاز خانگ��ی 731، تج��اری 72، عمومی هفت و 
صنعتی 13 بوده اس��ت و مشترکان کنتورهای س��ه فاز تجاری 18 مورد، عمومی 12 
مورد و صنعتی 9 مورد را ش��امل می ش��ود که در مجموع مشترکان تکفاز 823 مورد 
و مشترکان س��ه فاز 39 مورد بوده اند. مدیر امور برق شهرستان گلپایگان خاطرنشان 
ک��رد: طی ای��ن مدت در جهت کاهش پیک مصرف، 100 ش��عله المپ کم مصرف 
60 وات، بین مش��ترکان تجاری شهرس��تان توزیع شده و نشست هایی نیز با صنایع 
 به منظ��ور انجام برنامه تعمیر و تعطیالت س��االنه آنها در ماه های پی��ک بار، برگزار 

شده  است.

از ابتداي سال جاري؛
جذب 6 میلیارد ریال بودجه عمراني 

گلپایگان توسط حوزه برق
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ابالغ اجرائیه
5/333 ش��ماره:  88-191 ح/ 10 بموجب دادنامه غیابي شماره 93 مورخ 89/2/2 دادگاه عمومي 
شعبه 10 استان قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي مجید خزائي نشاني محل اقامت:  مجهول 
المکان محکوم است به:  الزام به انتقال سند اتومبیل رونیز به شماره انتظامي ایران 33-118 ج 69 
نیم عشر اجرا به مبلغ 250/000 تومان بعهده محکوم علیهم مي باشد. مشخصات محکوم له: آقاي 
کورش محمدي با وکالت محسن کبیري نشاني محل اقامت: خ شیخ صدوق. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجراي احکام مدني بشرح ذیل اقدام نماید: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- 
یا مالي معرفي کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
اجراء تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي 
فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام 
یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه 
محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز مي تواند به جاي محکوم علیه براي استیفاي حکم 
محکوم به، مالي معرفي کند. عالوه بر موارد باال به موادي از قانون اجراي احکام مدني و قانون 
آئین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي مصوب 77/8/10 

که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف/ 7133                                                   شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
5/341 چون آقاي محمد ابراهیمیان فرزند عزیزاله به والیت از رضا ابراهیمیان شکایتي علیه آقاي 
عبداله احمدي فرزند اسداله مبني بر اتهام مشارکت در آدم ربایي مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 890504 این دادسرا ثبت،  وقت رسیدگي براي یکماه پس از انتشار آگهي تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک 
نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار 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 دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7103                       مدیر دفتر شعبه 2 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ رأي

5/356 ش��ماره دادنامه:  8909970350300206، شماره پرونده: 8809980350301024، شماره 
بایگاني ش��عبه: 881026، خواهان:  بانک ملت به مدیریت آق��اي علي دیواندري با وکالت آقاي 
حبیب محمدي به نش��اني ابتداي خ بزرگمهر ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34، خواندگان: 
1. خانم مهتاب بخش��نده 2. آقاي محمود رجبي 3. آقاي ش��هرام رستمي برتیاني هر 3 مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

نظر به اینکه وکیل خواهان باستناد 3 فقره سفته بشماره هاي 714627-714628-917285 جمعًا  
بمبلغ 25/000/000 ریال طرح دعوي نموده با توجه به اینکه صحت و اصالت مستندات مذکور 
از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتساب آنها 
به خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن نیز مسلم 
و وجود اصل چک ها در ید خواهان استقرار دین بر عهده خواندگان را تحقق بخشیده و ظهور 
در اشتغال ذمه مشارالیهم و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه نامبردگان هیچگونه دلیلي بر 
بري الذمه بودن خویش ارائه ننموده و دلیلي بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده 
و با وصف ابالغ در جلس��ه دادرس��ي مورخ 89/2/25 حضور نیافته و در قبال خواسته خواهان 
دفاعي بعمل نیاورده لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوي مطروحه را وارد تش��خیص 
باستناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسي مدني و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت 
مدني و ماده 1 قانون مدني و مواد 249 و 307 و 308 و 309 ق تجارت و ماده 3 آیین نامه حق 
الوکاله و... حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامني به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/001/000 ریال بابت هزینه دادرسي و هزینه واخواست و 
پرداخت خس��ارات دیرکرد براساس توافق صورت گرفته و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس 
تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگي در 

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7109                          اسماعیلي- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/357 ش��ماره دادنامه:  8909970354200622، شماره پرونده: 8609980354001256، شماره 
بایگاني شعبه: 870975، شکات: 1. آقاي داود توانایي به نشاني ملک شهر خ هزار دستگاه استخر 
کوثر کوچه ش��هید منصور اسدي کوچه یوس��ف پ 9، 2. آقاي عباسعلي محمدزماني به نشاني 
ملک شهر خ هزار دستگاه استخر کوثر کوچه شهید منصور اسدي کوچه یوسف پ 7، متهمین: 
1. آقاي معین حیدري به نشاني ملک شهر خ مطهري 60 دستگاه کوچه کوي سحر پ 39 2. اقاي 
آرش محمودوند به نشاني ملک شهر شهرک نگین 10 متري زمرد پ 3 3. آقاي نادر جهانگیري 
به نش��اني مجهول المکان 4. آقاي کمال جهاني به نش��اني ملک شهر خ مطهري کوچه پزشکان 
روبروي بن بست سپهر، اتهام: ضرب و جرح عمدي، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

به حکایت از محتویات پرونده در مورخ 1384/2/21 ساعت 12 شب در اثر درگیري بین آقایان 
داوود توانای��ي و عب��اس محمد زماني از یک طرف با آقایان معی��ن حیدري- آرش محمودوند 
– کم��ال جهاني)جهانگیري( و نادر جهانگیري از طرف دیگ��ر منجر به ایراد صدمه بدني آقایان 
توانایي و محمد زماني گردیده اس��ت. از جمله صدمات وارده به آقاي محمدزماني شکس��تگي 
انتهاي تحتاني اس��تخوان زند اعلي س��اعت دست راست وي مي باش��د که مدعي است در اثر 
برخورد سنگ با دست وي ایجاد شده است که به تحقیقات از شهود هیچ یک ضارب را معرفي 
ننموده و تنها بر شرکت متهمین در نزاع دسته جمعي شهادت داده اند که پرونده پس از صدور 
کیفرخواست به شعبه محترم 114 دادگاه عمومي جزایي اصفهان ارسال که نهایتاً پس از تشکیل 
جلسه شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره 1800 مورخ 1384/12/28 آقایان معین حیدري را 
از جهت مباشرت در ضرب و جرح با چاقو نسبت به آقاي داوود توانایي و کمال جهانگیري و 
نادر جهانگیري و آرش محمودوند را به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدي نسبت به آقاي 
عباسعلي محمدزماني متساویاً محکوم به پرداخت دیه و همچنین تحمل حبس بابت جنبه عمومي 
ب��زه ایراد ضرب و جرح مي نماید که اح��دي از متهمین به نام آقاي کمال جهاني )جهانگیري( 
نسبت به دادنامه فوق الذکر شعبه 114 دادگاه عمومي جزایي تقاضاي واخواهي مي نماید و شعبه 
مزبور ضمن رد واخواهي دادنامه معترض عنه را تأیید مي نماید و نهایتًا بر اثر تجدیدنظرخواهي 
واخواه مذکور نسبت به دادنامه واخواهي، دادگاه شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان برابر دادنامه 
شماره 1640 مورخ 85/9/19 بدون ورود به ماهیت )امر( به اعتبار قطعي بودن دادنامه بدوي در 
خصوص جنبه خصوصي جرم قرار رد تجدیدنظرخواهي صادر نموده اس��ت متعاقباً احد دیگر 
محکوم علیهم به نام آرش محمودوند نسبت به دادنامه غیابي درخواست واخواهي نموده که در 
جریان واخواهي دادگاه محترم ش��عبه 114 عمومي جزایي بنابر اظهارات ش��اکي و اینکه پرتاب 
کننده سنگ به طرف شاکي مشخص نگردیده است ضمن عدول از نظر خود درباره مساوات در 
محکومیت محکوم علیهم در پرداخت دیه صدمه وارده به آقاي محمد زماني در اثر پرتاب سنگ 
به مچ دست وي عقیده بر استقراع قرعه بین متهمین داشته که با استقراع قرعه بین آنها به نام آقاي 
معین حیدري اصابت نموده است به موجب دادنامه شماره 870167 مورخ 87/2/18 ضمن نقض 
دادنامه معترض عنه شماره 1800 مورخ 84/12/28 در آن قسمت از محکومیت بالسویه متهمین 
به پرداخت دیه صدمه وارده به شاکي در اثر اصابت سنگ به دست وي آقایان آرش محمودوند 
و کمال جهاني )جهانگیري( را از این قسمت از اتهام تبرئه نموده است و آقاي معین حیدري را 
محکوم به پرداخت دیه صدمه وارده به عباسعلي محمد زماني نموده است. سپس به لحاظ اینکه 
دادنامه هاي مزبور واجد اشکال بین شرع از طرف رئیس محترم قوه قضائیه تشخیص داده شده 
پرونده در راستاي اعمال ماده 18 و اعاده دادرسي به این شعبه ارجاع گردیده، این دادگاه نیز اقدام 
به انجام تحقیقات مکفي و اخذ اظهارات مطلعین نموده و با توجه به محتویات پرونده و اینکه 
شاکي نتوانسته مشخص نماید کدامیک از متهمین موصوف وي را مورد ضرب و جرح قرار داده 
اند و بنابر گواهي پزش��کي قانوني یک ضربه نیز بیش��تر نبوده و شهود نیز نتوانسته اند مشخص 
نمایند که کدامیک از متهمین اقدام به ایراد ضرب و جرح نموده لهذا دادگاه در راس��تاي قاعده 
فقهي القرعه لکل امر مشکل- به استقراع از بین متهمین کمال جهانگیر و نادر جهانگیري و آرش 
محمودوند و معین حیدري در جلسه مورخ 89/5/9 نموده که قرعه به اسم آقاي کمال جهانگیري 
اصابت نموده لهذا دادگاه مستنداً به مواد 302 و 367 و 442 و 480 و 495 و 496 و 614 و تبصره 
آن از قانون مجازات اس��المي متهم معین حیدري را از جهت مباشرت در جرح عمدي با چاقو 
نسبت به آقاي داوود توانایي محکوم به پرداخت سه هزارم دیه کامل بابت کبودي لب تحتاني و 
دو درصد دیه کامل بابت دامیه سمت راست سر و مجموعاً دو درصد دیه به عنوان ارش الجنایه 
دامیه گردن و حارصه هاي کمر در حق مصدوم داوود توانایي و تحمل چهار ماه حبس تعزیري 
علیه وي و همچنین آقاي کمال جهانگیري را نیز با عنایت به وحدت مالک ماده 315 قانون فوق 
االش��عاره محکوم به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت دیه مقدره شکستگي استخوان زند اعلي 
س��اعد راس��ت که بهبود یافته و ارش الجنایه آسیب نسوج نرم اطراف استخوان ساعد راست در 
حق مصدوم عباسعلي محمدزماني محکوم علیه همچنین با عنایت به اینکه جملگي متهمین اذعان 

به حضور خود در منازعه دس��ته جمعي نموده اند و شهود نیز شهادت به حضور ایشان در نزاع 
داده اند با اصالح ماده استنادي یعني ماده 614 قانون مجازات اسالمي به بند 3 ماده 615 از همین 
قانون و با عنایت به اینکه نزاع دس��ته جمعي بوده و با رعایت بند 3 ماده 3 قانون نحوه وصول 
برخي از درآمدهاي دولت، هر کدام از متهمین معین حیدري، کمال جهانگیري، نادر جهانگیري 
و آرش محمودوند را به تحمل چهارماه حبس تعزیري بابت مش��ارکت در نزاع دس��ته جمعي 
منجر به ایراد ضرب و جرح عمدي محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مدت 10 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7108          وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

5/370 در پرونده کالس��ه 890526 ش��عبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آقاي 
سید جعفر سامع فرزند سید حسن شکایتي علیه آقاي علیرضا مصلحي فرزند رحیم دایر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدي مطرح نموده که در جهت رسیدگي به این شعبه ارجاع گردید:  نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان مي باشد، حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در 
یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا متهم از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به شعبه 
مربوط مراجعه تا ضمن اعالم نشاني کامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارد و دفاع از خود 

حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7021                       مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
  تأسیس

5/384 ش��ماره: 1682/ ث 89/103 آگهي تأس��یس شرکت اندیشه پردازان گویا سیستم سهامي 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/04/31تحت شماره 41179 و شناسه ملي 10260588857 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/04/31 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: بخش نرم افزار آن شامل: تولید انواع نرم افزارهاي 
حسابداري، منشي تلفني، ویراستار حساس صدا، اتوماسیون اداري و صنعتي و مالي، برنامه نویسي 
موبایل، سیستم هاي مراکز تماس مي باشد بخش سخت افزار آن شامل نمایندگي فروش قطعات 
کامپیوت��ري و س��خت افزارهاي ارتباط��ي در محیط آنالوگ و دیجیتال، پ��اره اي از تعمیرات از 
فعالیتهاي شرکت به شمار مي رود. بخش شبکه آن شامل:  پیاده سازي شبکه هاي ساده و پیچیده 
براي اس��تفاده مؤسسات مختلف، فروش تجهیزات ش��بکه اقدام مي ورزد. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان میدان 
قدس- چهار راه بنایي- کوچه 12 بهمن- کوچه همت- پالک 180. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 
3/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 30/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که 
مبلغ 1/050/000 ریال توس��ط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 125 مورخ 1389/04/04 نزد 
بانک ملي شعبه مدرس 3082 پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي 

باشد. 5- اولین مدیران شرکت:
1-5- خانم صفورا ماهري اصفهاني به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره. 2-5- آقاي محمد کریمي 
رزوه به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي مهدي کریمي رزوه به سمت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقاي مهدي کریمي رزوه به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مجري مصوبات هیأت مدیره 
مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي مهرداد وحدت به عنوان بازرس اصلي. 

2-8- آقاي حسین کریمي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/2                    آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
  

تأسیس
5/385 ش��ماره: 1721/ ث 89/103 آگهي تأس��یس شرکت مهندسي هامون فراز سپاهان سهامي 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/05/04تحت شماره 41209 و شناسه ملي 10260589157 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/05/04 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تأمین- مهندسي- 
طراحي و س��اخت تجهیزات الکتریکي- مکانیکي- الکترونیکي و تأسیس��اتي در زمینه صنایع 
فوالد- نفت- پتروش��یمي و معدن- انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- 
خرید و فروش- تولید و تهیه و توزیع کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهیالت از بانکهاي دولتي 
و خصوصي جهت تحقق اهداف شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي و 
اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکتهاي دولتي و خصوصي داخلي و خارجي- انجام کلیه فعالیتهاي 
خدمات��ي از قبی��ل طراحي و نظارت و اجرا در زمینه امور س��اختماني و س��اخت ابنیه- فضاي 
س��بز- نظافت صنعتي و راه س��ازي و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط 
باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان بهارستان- خیابان ولي عصر- خیابان شمشاد- بلوک چهارم. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 200/000/000 ریال منقسم به بیس��ت هزار سهم 10/000 ریالي که تعداد بیست 
هزار سهم با نام مي باشد که مبلغ 70/000/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 
92270/120 مورخ 1389/04/17 نزد بانک ملت ش��عبه آپادانا اصفهان پرداخت گردیده است و 
الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي مصطفي 
عس��کري اردستاني به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مژگان سمغاني نژادیان به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقاي محمد عسگري به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي محمد عسگري به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي 
و تعهدآور ش��رکت با امضاي دو نفر از اعضاي هیئت مدیره متفقاً و با مهر ش��رکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي 
و علي البدل: 1-8- خانم ش��یوا کریمي نیا به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم مریم بدیعي به 

عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/3                   آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

  
تأسیس

5/386 شماره: 1688/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت شیرین شهد جي سهامي خاص.
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/04/31تحت شماره 41185 و شناسه ملي 10260588916 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/04/31 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: ایجاد کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات، واردات، 
خری��د و فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ تس��هیالت از بانکهاي 
دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال 
از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي،  اخذ و اعطاي نمایندگي 
از ش��رکتهاي دولتي و خصوصي. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جي- خیابان شهید رجائي- بن بست 
مهر- پالک 43. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي 
که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي 
ش��ماره 9230463 مورخ 1389/04/08 نزد بانک ملت ش��عبه قریشي اصفهان پرداخت گردیده 
اس��ت و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي 
ناص��ر عمادي به س��مت رئیس هیئت مدی��ره. 2-5- خانم ویدا عمادي به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره. 3-5- آقاي عباس فقهي به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي عباس فقهي به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي دو نفر از اعضاي هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي 
و عل��ي البدل: 1-8- خان��م زهره رحمتي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي مهدي رحمتي به 

عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/4                    آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
  

تأسیس
5/387 شماره: 1907/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت بهبود دام شفیع سهامي خاص.

ش��رکت فوق در تاریخ 1389/05/19تحت شماره 41334 و شناسه ملي 10260590500 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/05/19 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: پرورش دام و طیور و دامپروري- شاخ بري و سم چیني 
دام- شرکت در مزایدات و مناقصات شرکتهاي خصوصي و دولتي- تهیه و تولید خوراک دام و 

طیور و هرگونه اموري که به نحوي با موضوعات شرکت مرتبط مي باشد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- 
شهر اصفهان رویدشت شرقي- اژیه- روستاي کفران. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/650/000 ریال 
منقسم به یکصد و شصت و پنج سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد و شصت و پنج سهم با نام 
مي باشد که مبلغ 1/650/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 1541868 مورخ 
1389/05/07 نزد بانک کشاورزي شعبه ورزنه پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقاي علي شفیعي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي محمد قدیري کفراني به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي حس��ین عبداللهي قهفرخي به س��مت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقاي حس��ین عبداللهي قهفرخي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي رئیس هیئت مدیره 

و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل:  مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي نجفعلي سلطاني کفراني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي ابوالقاسم طاهري کفراني 

به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/5                    آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
  

تأسیس
5/388 ش��ماره: 1923/ ث 89/103 آگهي تأس��یس شرکت بهشت شهریار سازه سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/05/19تحت ش��ماره 41350 و شناس��ه ملي 10260590630 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/05/19 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار 
زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: فعالیت در زمینه هاي راه سازي، آسفالت، پل 
سازي، سدسازي، کلیه امور ساختماني- جدول بندي- کانال کشي- خاک برداري- ساخت کلیه 
مخازن آب- کلیه تأسیس��ات آب و فاضالب- دیوارهاي برشي- پیاده رو سازي، مالون کاري و 
س��نگ کاري، سازه هاي فلزي- شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي و اخذ وام 
و اعتبارات از بانکهاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��رکت و هرگونه اموري که به 
نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- 
مرکز اصلي ش��رکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان بلوار کشاورز- خیابان قائمیه- کوچه 
همیشه بهار )59(- پالک 104- طبقه سوم. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 678 مورخ 1389/05/13 نزد بانک ملي شعبه فرخ شهر 3265 
پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقاي علي شهریاري خیرآبادي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم روح انگیز شریفي 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي غالمحسین شهریاري خیرآبادي به سمت عضو 
هیئت مدیره. 4-5- آقاي غالمحس��ین شهریاري خیرآبادي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مجري مصوبات هیأت مدیره مي 
باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محسن آقائي خیرآبادي به عنوان بازرس اصلي. 

2-8- آقاي محمد سلیماني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/6                   آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

مزايده
5/437 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/811-30599 ششدانگ یکباب خانه پالک 2432/5 
مجزي شده از اصلي مرقوم واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس:  اصفهان خیابان توحید خیابان 
مهرداد ش��رقي، کوچه سیچان بن بست ش��جر پالک 182 که سند مالکیت آن در صفحه 420 و 
456 و 459 دفتر 297 ذیل ثبت 37501 با ش��ماره چاپي 2/205102 و 2/205101 و 2/205125 
ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: شماالً:  اول دیواریست براهرو منسده بطول 4/80 متر دوم به 
دیوار اشتراکي با خانه 2432/4 بطول 12/30 متر شرقاً: اول در دو قسمت به دیوار اشتراکي با باغ 
2432/2 بطولهاي یک متر و یک متر و نیم دوم به دیوار اشتراکي با پالک 2432 اصلي باقیمانده 
بطول 3/50 متر این قس��مت قسمتي از شمال مجاور است جنوباً اول به دیوار اشتراکي با پالک 
2432/4 اصلي باقیمانده بطول 10/40 دوم به دیوار 2434 و 2434/7 جمعاً بطول 6/70 متر سوم 
در دو قسمت دیوار به دیوار پالک 2434/7 بطولهاي 3/50 متر و 3/50 متر غرباً به دیوار اشتراکي 
با پالک 2434/6 بطول 4/30 متر در دو قسمت درب و دیواریست براهرو منسده بطولهاي 2 متر 
و 5/30 متر )فاقد حقوق ارتفاقي(. که طبق نظر کارشناس رسمي عرصه پالک فوق به مساحت 
100/70 مترمربع که ابعاد آن غیرمتعارف و نامنظم بوده و در آن س��اختماني در چهار س��قف و 
بصورت 100 درصد س��اخت و به مساحت حدود 402/8 مترمربع ساخته شده است. ساختمان 
موجود که با اس��کلت بتني و س��قف تیرچه و بلوک بنا ش��ده در حد سفت کاري و فقط اندود 
گچ و خاک س��طوح داخلي و لوله کش��ي هاي آب و فاضالب و گاز و برق آن انجام شده گرفته 
است. در طبقه همکف ورودي و پارکینگ و در سه طبقه فوقاني یک واحد مسکوني در هر طبقه 
پیش بیني ش��ده است. داراي اش��تراکات آب و برق و گاز شهري میباشد جمع مساحت اعیاني 
ها بصورت نیمه س��از جمعاً 411/70 مترمربع و س��ند مالکیت نیاز به اصالح دارد. ملکي آقاي 
محمود مهرمحمدي فرزند عباسعلي به شناسنامه 420 حوزه 5 اصفهان که طبق سند رهني شماره 
71434-86/3/12 دفترخانه 37 قزوین در رهن بانک کش��اورزي شعبه قزوین واقع مي باشد از 
ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه مورخ 89/7/5 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خیابان 
هش��ت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه 
)یک میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي 
هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد ضمناً این آگهي در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز 

مزایده به روز بعد موکول مي گردد.
م الف/ 7326                                    اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
مزايده

5/438 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/810-30563 ششدانگ یکباب خانه پالک 4072 
فرعي مجزي شده از 152 فرعي باقیمانده از 26 اصلي )به مساحت ده متر و هفتاد و هشت صدم 
مترمربع( که با شش��دانگ پالک 4071 فرعي مجزي ش��ده از 149 و 150 فرعي باقیمانده از 26 
اصلي واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 236 مترمربع توأماً تشکیل یکباب خانه را داده 
است به آدرس: اصفهان خیابان خرم خیابان شهیدان شرقي کوچه شماره 11 )شمشاد( کوچه صبا 
پالک 23 سند مالکیت آن در صفحه 99 و 102 دفتر 578 ذیل ثبت 104208 و 104209 با شماره 
چاپي 244354 و 244355 ثبت و صادر شده است با حدود )پالک 4071(: شماالً: بطول ده متر 
خط مستقیم مفروض است به پالک 4072 فرعي شرقاً: فاقد حد است جنوباً بطول نه متر و هشتاد 
صدم متر دیوار به دیوار خانه پالکهاي 1490 و 150 باقیمانده غرباً بطول دو متر و بیس��ت صدم 
متر در و دیواریس��ت بکوچه منس��ده حدود پالک 4072 شماالً بطول ده متر درب و دیواریست 
بکوچه هشت متري شرقاً بطول بیست و سه متر و نود صدم متر دیوار بدیوار پالک 148 فرعي 
جنوباً بطول ده متر خط مستقیم مفروض به پالک 4071 غرباً بطول بیست و سه متر و سي صدم 
متر دیوار به دیوار خانه پالک 152 فرعي باقیمانده )فاقد حقوق ارتفاقي( که طبق نظر کارشناس 
رسمي بصورت ششدانگ عرصه و اعیاني شامل زیرزمین، همکف و طبقه اول جمعاً به مساحت 
دویست مترمربع و در حال بازسازي میباشد و ساختمان آن با دیوارهاي باربر نماي خارجي آجر 
و سنگ، بدنه داخلي اندود گچ، سقف تیرآهن. طاق ضربي، لوله کشي سرد و گرم از نوع لوله سبز 
بوده و لوله کشي گاز و لوله گذاري برق انجام شده و ساختمان و حیاط در حال اجراي مرحله 
نازک کاري شامل کاشي کاري و سایر مراحل میباشد. ملکي آقاي حسن نادري درباغشاهي که 
طبق س��ند رهني ش��ماره 71439-86/3/12 دفترخانه 37 قزوین در رهن بانک کشاورزي شعبه 
قزوین واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه مورخ 89/7/6 در اداره اجراي اسناد رسمي 
اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت ش��رقي- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده مي 
ش��ود. مزایده از مبلغ پایه )یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده 
داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مي گردد ضمناً این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 89/6/3 درج 

و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.
م الف/ 7328                                    اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
مزايده

5/439 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/811-30600 ششدانگ یکباب خانه پالک 6512 
فرعي از شماره 92 فرعي از 14915 اصلي واقع در اراضي سودان جي بخش 5 ثبت اصفهان به 
مس��احت 161/26 مترمربع به آدرس:  اصفهان خیابان پروین، خیابان شیخ طوسي شرقي، کوچه 
شهید علیدوستي بن بست شهید بهشتي، پالک 24 که سند مالکیت آن در صفحه 128 دفتر 11 
ذیل ثبت 2742/ س ثبت و صادر ش��ده است با حدود: ش��ماالً بطول 20/10 متر دیواریست به 
دیوار پالک 92 فرعي باقیمانده ش��رقاً: بطول 7/95 متر درب و دیواریست بکوچه منسده جنوباً: 
بطول 20/09 متر دیواریست اشتراکي با پالک 92 فرعي باقیمانده غرباً: بطول 8/10 متر دیواریست 
بدیوار پالک 92 فرعي باقیمانده )فاقد حقوق ارتفاقي( که طبق نظر کارشناس رسمي پالک فوق 
بصورت شش��دانگ عرصه و اعیاني یکدرب خانه به مساحت 161/26 مترمربع که مقدار 4/06 
مترمربع عقب نش��یني دارد که با رعایت عقب نش��یني حدود 157/20 مترمربع میباش��د و سند 
مالکیت نیاز به اصالح دارد اعیاني مس��کوني قدیمي زیرزمین انباري و هم کف و اول مسکوني 
و داراي جمعاً 177 مترمربع با دیوارهاي آجري و ستون فلزي در وسط و سقف تیرآهن و طاق 

ضربي، نماي بیروني آجرنما و س��نگ، کف فرش حیاط موزاییک داخل موزاییک و س��یمان و 
موکت، بدنه داخلي دیوارها اندود گچ س��فید، آش��پزخانه بدون کابینت با کف فرش موزاییک و 
بدنه کاش��ي با آبگرمکن گازي بوده و سرویس بهداش��تي وحمام با کف فرش سرامیک و بدنه 
کاشي، سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاري گازي، و قدمت 20 سال میباشد. داراي اشتراکات 
آب و برق و گاز شهري. ملکي آقاي سیدمرتضي نریماني فرزند سیدمیرزا به شناسنامه 11 حوزه 
17 اصفهان که طبق س��ند رهني ش��ماره 71435-86/3/12 دفترخانه 37 قزوین در رهن بانک 
کشاورزي شعبه قزوین واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 89/7/7 در اداره 
اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه )چهارصد و نود و پنج میلیون ریال( شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي 
هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد 
مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مي گردد ضمناً این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 89/6/3 درج 

و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.
م الف/ 7327                                    اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصي 

5/451 ش��ماره: 3995 نظر به اینکه برابر تصمیم شماره 698-1388/02/06 هیأت حل اختالف 
موض��وع م��واد 1 و 2 و 3 قان��ون اصالحي مواد 147 قانون ثبت تمامت شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي محصور بمساحت 3/435/50 مترمربع بشماره پالک 7875 فرعي مفروز از پالک 3175 
الي 3173 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش نه حوزه ثبتي بادرود در سهم خانم 
احترام رحیمي فرزند عباس اس��تقرار یافته و به نام نامبرده در جریان ثبت مي باش��د و عملیات 
تحدیدي بعلت عدم قید شماره اصلي ملک در سرلوحه آگهي تحدیدي قبلي،  بعمل نیامده، لذا 
برابر تقاضاي نامبرده و باستناد قسمت اخیر تبصره 4 و 5 ماده 148- اصالحي قانون ثبت عملیات 
تحدیدي قطعه مفروزي یاد شده در ساعت 9 صبح تاریخ 1389/06/27 در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این 
اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نماید.
م الف/ 46                                                    طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

 
ابالغ رأي

5/479 کالسه پرونده: 222/89 شماره دادنامه: 492-89/4/20، مرجع رسیدگي، شعبه 22 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور سلیماني با وکالت خانم سمیه جعفري، خوانده: مرتضي 
ارشادي، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور 

رأي مي نماید:
رأي شورا

در خصوص دعوي آقاي منصور سلیماني با وکالت خانم سمیه جعفري بطرفیت مرتضي ارشادي 
بخواس��ته مطالبه مبلغ بیس��ت و سه میلیون و چهارصد هزار ریال بابت سه فقره چک و دو فقره 
حواله به انضمام خس��ارات و هزینه هاي دادرسي و حق الوکاله و تأخیر تأدیه با این توضیح که 
خواهان با استناد به سه فقره چکهاي شماره 424460-87/6/5 و 424461-87/7/5 و 424475-
87/6/25 بانک پس��ت بانک و دو فقره حواله ش��ماره 226972-87/5/10 و 87/6/25-226973 
مؤسسه مالي و اعتباري قوامین خوانده مجموعاً بابت مستندات تقدیمي مبلغ بیست و سه میلیون 
و چهارصد هزار ریال به خواهان بدهکار اس��ت. از س��وي دیگر خوانده با وصف ابالغ قانوني 
موضوع ماده 73 از طریق نش��ر آگهي در جلس��ه دادرس��ي حاضر نشده و الیحه اي که حکایت 
از انکار و تکذیب دعوي مطروحه باش��د تقدیم ش��ورا ننموده و دفاعي بعمل نیاورده است و از 
طرفي شورا با مالحظه اصول مستندات ابرازي که حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان دارد 
دعوي مطروحه را ثابت و محرز تشخیص و مستنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ي مدني و مواد 315، 310، 309 و 307 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ بیست 
و س��ه میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتاد هزار ریال هزینه دادرسي، 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و خسارت تأخیر 3 فقره چک از تاریخ سررسید هر کدام از 
چکها و نسبت به حواله ها از تاریخ 89/2/28 لغایت اجراي کامل حکم به ماخذ شاخص بانک 
مرکزي در حق خواهان محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 

قابل واخواهي در همین شعبه خواهد بود.
م الف/ 7435                                   قاضي شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
5/480 کالس��ه پرونده: 89-223، ش��ماره دادنامه:  511-89/4/20، مرجع رس��یدگي:  شعبه 22 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محس��ن نقي زاده وکیل: سمیه جعفري، خوانده:  مجید 
نوري، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رسیدگي را اعالم و به 

شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي قاضي شورا

دعوي محس��ن نقي زاده بوکالت خانم سمیه جعفري بطرفیت مجید نوري بخواسته مطالبه مبلغ 
بیس��ت میلیون و س��یصد و هش��تاد هزار ریال وجه 3 فقره چک ش��ماره 236898-84/2/16 و 
330366-84/11/12 و 330364-84/12/15 عهده بانک صادرات ش��عبه زینبیه به انضمام مطلق 
خسارات قانوني با توجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره 
از س��وي بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانوني )نش��ر آگهي( در جلس��ه رسیدگي حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه هزینه نش��ر آگهي تا اجراي کامل و س��ي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از 
سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي 

صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه مي باشد.
م الف/ 7434                                   قاضي شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
5/481 کالس��ه پرونده: 218/89 شماره دادنامه: 433-89/4/9، مرجع رسیدگي، شعبه 20 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن نقي زاده نشاني: اصفهان خیابان خاقاني کوچه بوعلي 18 
بن بست امیدي پ 23 وکیل: سمیه جعفري، خوانده:  مرتضي شهریاري مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن 

اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي محسن نقي زاده به وکالت خانم سمیه جعفري به سرپرستي اسداله اسالمي 
بطرفیت مرتضي ش��هریاري به خواس��ته مطالبه مبلغ بیس��ت ونه میلیون ریال بابت وجه حواله 
قرض الحسنه قوامین و خسارت تأخیر هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل و نشر آگهي با توجه 
به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواس��ت خواهان و نش��ر آگهي روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود 
مورخه 89/3/1 و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگي و عدم الیحه دفاعیه ش��ورا دعوي 
خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به ماده 198 ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ بیست 
و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته وسي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست 88/2/28 در حق خواهان محکوم 
و اعالم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 

همین شعبه مي باشد.
م الف/ 7433                                   قاضي شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 اخطار اجرايي
6/100 بموج��ب رأي ش��ماره 41 تاریخ 89/1/30 حوزه 19 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان 
اصفه��ان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقاي محس��ن کش��اني نش��اني مح��ل اقامت: 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: انتقال س��ند خودروي س��واري رنو به شماره انتظامي 817 ج 
16 اصفهان مدل 1379 مش��کي رنگ در حق محکوم له آقاي اس��ماعیل هادوي نش��اني محل 
اقامت:  اصفهان- دروازه ش��یراز- خ آزادي خ اس��تقالل ش��مالي پالک 28 طبقه دوم. به اس��تناد 
م��اده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی 
محک��وم علیه مکلف اس��ت: پ��س از ابالغ این اخط��ار اجرایی ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع 
اج��را بگ��ذارد و یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومف��اد رأی بدهد در غیر 
 اینص��ورت پرونده جهت اقدام قانون��ی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل

 خواهد شد.
م الف/ 7504                                           شوراي حل اختالف شعبه 19 حقوقي اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 دکتر کلیشادي درباره ورم معده 
حاد گف��ت: این بیماري در بس��یاري 
موارد در پي مصرف آس��پرین یا سایر 
داروهاي تحریک کننده مخاط معده، 

ایجاد مي شود.
 دس��تگ���اه گ�����وارش عملک��رد 
پیچیده اي دارد که در بس��یاري موارد 
با مواد غذایي مصرفي و عادات غذایي 
فرد مرتبط مي باش��د. ورم معده حاد 
یک��ي از بیماري ه��اي بخش فوقاني 
دستگاه گوارش اس��ت و از عالئم آن 
مي توان به بي اشتهایي، تهوع، استفراغ، 

بادگلو و احساس سنگیني اشاره کرد.
عضو هی��أت علمي دانش��گاه علوم 
پزش��کي اصفهان در این باره تصریح 
ک��رد: مصرف برخي غذاهاي محرک، 
حساس��یت ه��اي غذای��ي و برخي 
مس��مویت هاي غذایي، فش��ارهاي 
روحي و عفونت ها نیز مي توانند در 

بروز ورم معده نقش داشته باشند.
به گفته وي تغییر رژیم غذایي در این 
حالت ش��امل دو اصل اس��ت: حذف 

غذاهاي محرک و کاهش اسید معده.
دکتر کلیشادي افزود: براي افراد مبتال به 
ورم معده که نمي توانند به دلیل تهوع 
یا استفراغ، مواد غذایي را تحمل کنند، 
رژیم غذایي باید ش��امل: مواد غذایي 
فاقد مواد تحریک کننده معده، در حد 
تحمل شخص و مناسب براي سن وي 

باشد.
وي گفت: این رژیم غذایي تا حد زیادي 
از فردي تا فرد دیگر متفاوت است ولي 
به طور کلي توصیه مي شود غذاهایي 
را که باعث تحریک ترشح اسید معده یا 
تحریک مخاط معده مي شوند )فلفل، 
ادویه جات، غذاهاي سرخ کرده و مواد 
غذایي حاوي کافئین( از رژیم غذایي 

حذف کنید.
این متخصص درباره زخم هاي دستگاه 
گ��وارش و عالئم آن گفت: چند دلیل 
عمده براي زخم هاي دستگاه گوارش 
شناخته ش��ده اس��ت که زمینه ارثي، 
عفونت باکتریایي، اس��تفاده از برخي 
داروه��اي ضد التهاب��ي و اختالفاتي 
 که باعث افزایش ترش��ح اس��ید معده 

مي شوند، از آن جمله اند.

این متخص��ص تصریح کرد: هدف از 
درمان این بیماري، کاهش درد، بهبود 
زخم و ب��ه حداقل رس��اندن احتمال 

برگشت بیماري است.
دکتر کلیشادي ضمن بیان اینکه درمان 
 داروی��ي نق��ش اصل��ي را در درمان 
زخم ها بر عه��ده دارد، درباره درمان 
با رژیم غذایي خاطر نش��ان کرد: این 
روش س��ال ها قبل، نق��ش مهمي در 
درمان زخم داش��ت و بس��یاري مواد 
غذای��ي از رژی��م غذای��ي مبتالیان به 
 این مش��کل حذف مي شد اما امروزه 
توصیه هاي متداول، بسیار ساده شده 
که از آنها مي توان به این موارد اش��اره 

کرد:
- ح��ذف هر نوع غذای��ي که به طور 
معمول براي هر فرد باعث سوء هاضمه 

و درد مي شود.
- اجتناب از مصرف نوش��یدني هاي 
 کافئی��ن دارد مانن��د قه��وه، چ��اي و 

نوشابه هاي گازدار.
به گفته عضو هیأت علمي دانش��گاه 
علوم پزشکي اصفهان برخي تحقیقات 
نشان مي دهد که تحریک تشرح معده 
در اث��ر قهوه و چاي به دلیل کافئین در 
این مواد نیس��ت. زیرا قه��وه و چاي 
بدون کافئین نیز به اندازه انواع کافئین 
دار تش��رح اسید معده را تحریک مي 
 کنند. بنابراین به طور کلي به مبتالیان 
زخم معده توصیه محدودیت یا قطع 

مصرف چاي و قهوه مي شود.

در ادامه دکتر کلیش��ادي خودداري از 
مصرف فلفل و ادویه جاتي که باعث 
ناراحت��ي ف��رد مي ش��وند را از دیگر 
توصیه هاي متداول به بیماران مبتال به 
زخم هاي دستگاه گوارش عنوان کرد.

درباره سوء هاضمه نیز از وي پرسیدیم 
که در پاسخ تصریح کرد: سوء هاضمه 
یا اختالل گوارش، واژه مبهمي است که 
براي شرح هر نوع ناراحتي در دستگاه 
گوارش به کار مي رود. هر چند عالئم 
بیش��تر مربوط به معده اس��ت، اما مي 
 تواند عالمت ناراحتي در روده یا سایر 

اندام ها نیز باشد.
دکتر کلیش��ادي ضمن اشاره به اینکه 
در بسیاري اوقات، تنش هاي عصبي 
عامل شروع سوءهاضمه هستند گفت: 
 این حالت ممکن اس��ت حتي به دلیل 
سوء تغذیه، بیماري سایر اعضاي بدن، 
زیاد خوردن، به سرعت غذا خوردن یا 

کم جویدن غذا نیز ایجاد شود.
وي درب��اره رژیم غذای��ي افراد مبتال 
به س��وء هاضمه افزود: س��وءهاضمه 
موقتي کوتاه م��دت، نیازي به مداخله 
در رژیم غذایي ندارد و تغییرات ساده 
اي در ع��ادات غذای��ي مي تواند مؤثر 
 باش��د. با این حال سوء هاضمه دائمي 
نشان دهنده مشکالت زمینه اي مانند: 
عدم تحمل الکتوز یا سایر مواد غذایي، 
ورم معده یا زخم هاي دستگاه گوارش 
 مي باشد. این متخصص همچنین یادآور 
شد: سوء هاضمه دائمي مي تواند باعث 

از بین رفتن اش��تها و بروز اختالفات 
تغذیه اي شود و شخص مبتال به این 
عارضه ممکن اس��ت از رژیم غذایي 
کم فیبر و حذف غذاهاي گازدار سود 

ببرد.
دکتر کلیش��ادي در خص��وص رژیم 
 غذایي کم فیب��ر براي اف��راد مبتال به 
سوء هاضمه گفت: این رژیم غذایي به 
4 گروه، گوشت و جایگزین هاي آن، 
شیر و فرآورده هاي لبني، سبزیجات و 
 گروه غذایي میوه ها و غالت تقس��یم
 مي ش��ود که به تفکیک هر گروه مي 
توان به گوشت کم چربي آب پز، مرغ 
یا ماهي س��رخ نشده، تخم مرغ پخته، 
شیر، ماست، پنیر، انواع آب میوه، میوه 
پخته یا کنسرو شده، کدو سیب زمیني، 
آب گوجه فرنگي، نان بدون سبوس، 
بیسکویت بدون سبوس، نان سوخاري، 

ماکاروني و جو اشاره کرد.
وي در ادامه در پاسخ به این سئوال که 
چرا برخ��ي افراد دچار حالت تهوع و 
استفراغ مي ش��وند افزود: تهوع، واژه 
مبهم دیگري است و احساسي را شرح 
مي دهد که شخص تقریباً مي خواهد 
استفراغ کند. بسیاري از بیماري ها، بوها 
یا حتي حالت اضط��راب، مي توانند 

باعث ایجاد حالت تهوع شوند.
ای��ن متخصص تصریح ک��رد: حالت 
تهوع، غذا خوردن را مشکل مي سازد 
و زماني که دائمي باشد مي تواند باعث 

بروز اختالالت تغذیه اي شود.
دکتر کلیشادي در خاتمه به راهکارهایي 

براي پیشگیري از تهوع اشاره کرد:
غذای��ي  م��واد  از  ه��ا  صب��ح   - 
نشاسته اي خشک مانند: نان خشکه یا 

نان سوخاري استفاده شود.
- حجم غذا کاه��ش و تعداد دفعات 

مصرف آن افزایش یابد.
- غذاهاي چرب و یا پر ادویه مصرف 

نشود.
- مایعات به مقدار ک��م و در فواصل 

وعده هاي غذایي مصرف شود.
- مایعات سرد که باعث کاهش حالت 

تهوع مي شوند استفاده شود.
- لباس راحت پوشیده و از هواي آزاد 

بهره  ببرید.

سالمت

 آ- رستمیان
 پلک و اش��ک، چشم را در مقابل انواع و 
اقسام صدمات حفظ می نمایند. پلک ها 
 با بس��ته ش��دن خود، مانع ورود اش��یاء 
آسیب رسان به چشم می شوند و ا شک، 
با مرطوب نگه داشتن سطح چشم، آن را 
در برابر عفونت های مختلف محافظت 
می نماید. اگ��ر بیماری هایی که پلک ها 
و سیس��تم اشکی را درگیر کرده، به موقع 
تشخیص داده شوند، می توانند به سرعت 
مورد معالجه قرار گرفته و به آسانی درمان 
شوند. پلک های فوقانی و تحتانی محافظ 
اصلی چش��م هس��تند. به طوری که اگر 
جسمی به س��رعت به چشم یا صورت 

نزدیک ش��ود با باز و بس��ته ش��دن خود، از چش��م 
محافظت می کنند. همچنین، به علت وجود دو تا سه 
ردیف مژه، از ورود ذرات و غبار ریز به درون چش��م 
خودداری می نمایند. از طرف دیگر اش��ک نیز نقش 
به س��زایی در دفع عفونت ها و ذرات بیماری زا ایفا 
می نماید. اشک، سطح چشم را مرطوب نگه داشته 
و ب��ه دلیل وجود یک مای��ع نمکی و ضد میکروبی، 
با عفونت های چشم مقابله می کند. از بیماری های 
مهم و ش��ایع پلک ها می توان به گل مژه، بلفاریت، 
ش��االزیون، پتوز، انتروپیون و اکتروپیون اشاره نمود 
ک��ه در این مقاله به توضیح مختصر آنها می پردازیم. 
از اختالالت سیس��تم اشکی هم می توان به آبریزش 
چش��م،  داکروسیستیت کراتوکثرلنژکتیویت سیکا و 

خشکی چشم اشاره کرد.
stye گل مژه

عبارت اس��ت از یک تورم دردناک و چرکین که در 
ریشه مژه به دلیل عفونت باکتریایی ایجاد می شود. این 
ناراحتی در بچه ها شایع تر است. ولی در هر سنی رخ 
می دهد. باید دانست که استفاده از لنزهای تماسی و 
کاربرد لوازم آرایشی نامرغوب، در پدیده آمدن آن نقش 
به س��زایی دارد. یک گل مژه ابتدا به صورت توده ای 
کوچک در لبه پلک ظاهر شده و در طی روزهای بعد 
پلک را متورم، دردناک و حس��اس می نماید و منجر 
به ایجاد لکه های زرد رنگ در مرکز تورم می ش��ود.

معم��والً گل مژه ها پاره و تخلیه می ش��وند و بدون 
هیچ درمانی بهبود می یابند. اما  اگر در طی چند روز 
بهبودی حاصل نشد باید به پزشک مراجعه کرد تا با 
تجویز یک آنت��ی بیوتیک موضعی یا خوراکی عمل 
بهبودی را ظرف 2 تا 3 روز بعد تس��ریع نماید. الزم 
به ذکر اس��ت که گذاش��تن یک دستمال مرطوب به 
مدت بیست دقیقه، 4 بار در روز و رعایت کامل نکات 

بهداشتی می تواند کمک شایانی به بیمار نماید.
Belpharitis بلفاريت

بلفاریت به التهاب لبه پلک پایینی یا باالیی، یا هر دو 
گفته می شود که در اثر عفونت باکتریایی یا حساسیت 
به لوازم آرایشی ایجاد می شود و با نوعی بیماری به 
نام درماتیت سبوره ای در ارتباط است. در این بیماری 
ب��ه طور معمول پلک ها متورم، قرم��ز و خارش دار 
می ش��وند. و لبه های پلک توسط پوسته های نرم و 
چرب پوشیده ش��ده که پس از خشک شدن تبدیل 

به دلمه می ش��وند. در این حالت اس��ت که مژه ها 
عفونی شده و به هم می چسبند و تشکیل گل مژه را 
می دهند. این بیماری معموالً بعد از 2 هفته و با ترک 
ماده حساسیت زا پایان می یابد. ولی در صورت ادامه 
یا بازگشت بیماری باید حتماً با پزشک مشورت نمود. 
گذاردن یک پارچه تمیز و مرطوب و شس��تن دقیق 
پلک ها، دو بار در روز با نسبت مساوی آب و شامپوی 

بچه، کمک شایانی به تسریح بهبودی می نماید.
Chalazian  شاالزيون

اگر یک غده ترشح کننده چربی در درون پلک مسدود 
ش��ود، غذه بزرگ ش��ده و تورمی به نام شاالزیون را 
ایجاد می کند. درد و قرمزی ناشی از شاالزیون در طی 
چند روز بهبود می یابد ولی تورم ناشی از آن با فشار 
بر جلوی چشم، ممکن است موجب ناراحتی طوالنی 
مدت ش��ود. به هر حال گذراندن یک پارچه گرم و 
تمیز و مرطوب برای بیمار کمک کننده است. اما اگر 
عالئم بعد از چند هفته بهبود نیافت، پزش��ک با یک 

عمل سرپایی و تخلیه تورم به بیمار یاری می رساند.
Ptosis )پتوز )افتادگی پلک

افتادگی غیر طبیعی پلک فوقانی یک یا هر دو چشم 
 ک��ه در اثر ضعف عضله باال برنده یا بیماری عصب 
کنترل کننده پل��ک رخ می دهد را پت��وز می نامند. 
پلک آویزان ش��ده ممکن است به صورت نسبی یا 
کامل چش��م را ببندد. معموالً افتادگی پلک به دنبال 
یک بیماری خطرناک دیگر نظیر: تومور مغزی، پاره 
ش��دن رگ خونی در مغز یا بیماری میاس��تنی گراو، 
رخ می دهد و در هنگام بروز آن، مشورت با پزشک 

الزامی است.
Entropion انتروپیون

عبارت اس��ت از: برگشتگی لبه فوقانی یا تحتانی یا 
هر دو لبه به داخل چش��م که ب��ه دنبال آن مژه ها بر 
روی قرنیه و ملتحمه چشم کشیده می شود. از عالئم 
آن می ت��وان ب��ه درد، آبریزش از چش��م و تحریک 
آن اش��اره نمود. باید دانس��ت ک��ه در صورت عدم 
رسیدگی به موقع، این بیماری می تواند به قرنیه چشم 
آسیب رسانده و منجر به فقدان بینایی شود. بنابراین 
 مش��اوره سریع با پزش��ک و عمل جراحی ضروری 

است.
Ectropion اكتروپیون

این بیماری با برگش��ت لبه پلک تحتانی به خارج و 
آویزان ش��دن پلک، خود را نمای��ان می کند. در این 

حالت اس��ت که س��طح داخلی پلک در 
مع��رض هوا ق��رار گرفته و خش��ک و 
زخمی می ش��ود. به دنب��ال این عارضه، 
جریان اش��ک ب��ه داخل مج��رای بینی 
متوقف می شود و چشم به صورت مداوم 
 دچار آبریزش ش��ده و باألخره قرنیه نیز 
آسیب پذیر و عفونی می شود. در صورت 
بروز چنین اختاللی باید سریعاً به پزشک 
مراجع��ه نموده و تح��ت درمان جراحی 

موضعی قرار گرفت.
آبريزش چشم

جریان بیش از حد اش��ک از چشم که به 
علت افزایش تولید اشک یا تخلیه ضعیف 
اشک صورت پذیرد را نوعی عارضه تلقی 

می کنند که نیاز به مداوای پزشکی دارد.
آبریزش از چش��م می تواند در اث��ر برخورد یا ورود 
یک جس��م خارجی به چشم باش��د یا در اثر برخی 
بیماری ها نظیر انتروپیون به چش��م باش��د یا در اثر 
برخی بیماری ها نظیر انتروپیون یا اکتروپیون باشد. 
همچنین ممکن است در نتیجه انسداد دستگاه اشکی 
بینی یا عفونت چشمی سینوسی رخ دهد. با مراجعه 
به پزشک و درمان بیماری های زمینه ای و باز نمودن 

مجرای اشکی، این معزل قابل معالجه است.
Dacryocystitis داكروسیستیت

تورم و عفونت دردناک کیسه های اشکی این بیماری 
را به وج��ود می آورد. این اخت��الل در نتیجه ورود 
یک عفونت باکتریایی به چشم و به دنبال آن، انسداد 
مجرای اشکی ایجاد می شود. این بیماری در ابتدا به 
صورت قرمزی و آبریزش چش��م تظاهر می یابد و 
در مراحل پیشرفته دچار التهاب و عفونت می شود. 
کمپرس آب گرم و آنتی بیوتیک های خوراکی نقش 
به سزایی در درمان این بیماری ایفا می کنند ولی اگر 
بیماری منجر به انس��داد مجاری اشکی شود، عمل 

جراحی الزامی است.
    Keratoconijunerivitis كراتوكنژكتیويتسیكا

Sicca
این بیماری به علت خش��کی پایدار چش��م و تولید 
ناکاف��ی اش��ک رخ می دهد و در نهای��ت منجر به 
تحریک چش��م و عفونت زودرس می شود. ممکن 
است این اختالل زخم قرنیه را نیز به دنبال داشته باشد 
که نیاز به درمان س��ریع دارد. چشم خشک، زنان را 
بیش از مردان مبتال می کند و در سن باالی 35 سال 
ش��ایع تر است. الزم به ذکر است که به طور معمول 
این اختالل به دنبال اخالالت خود ایمنی نظیر سندرم 
شوگرن به وجود می آید. ولی به هر حال مراجعه به 
پزش��ک و تجویز اشک مصنوعی و درمان زمینه ای 

برای هر بیماری الزامی است.
Xerophthalmia خشكی چشم

در اثر کمبود غذایی ویتامین )A(، نهایتاً خشکی چشم 
رخ می ده��د که به دنبال آن عفونت مزمن چش��م و 
س��وراخ شدن قرنیه و راهیابی عفونت به درون چشم 
و کوری ایجاد می شود. قطره های مصنوعی، خشکی 
چشم را بهبود می بخشند. ولی درمان اصلی، دریافت 

مقادیر باالی ویتامین )A( است.

بيمــاري هاي پلـك و سيستــم اشكــي

 مونا ارباب ها
عدم موفقیت در پیروی از رژیم های غذایی صحیح، یکی از مشکالتی است که امروزه در بین 
بسیاری از مردم دیده می شود. در این نوشتار، راه کارهایی را برای اجرای بهتر رژیم های غذایی 

و موفقیت در آن پیشنهاد می کنیم.
1- واقع بین باشید: هر نوع برنامه غذایی باید هم برای افراد خانواده شما و هم برای موفقیت 
شما مناسب باشد. یک رژیم خوب باید منطبق با بودجه، برنامه روزانه و مهارت های آشپزی 

شما باشد.
ــد: روی یک تکه کاغذ، مهم ترین دالیل عادات غذایی خود را که راغب به  ــول بدهی 2- ق
تعویض آنها هستید، بنویسید و آن را برای دوستان و یا خانواده خود بخوانید و به آنها قول بدهید 

که از این به بعد غذاهای سالم تری انتخاب و میل می کنید.
ــروع كنید: تغییرات زیاد و خیلی بزرگ در برنامه ش��ما برابر است با شکست.   3- آرام ش
در صورتی که، ایجاد تغییرات کوچک و کم می تواند باعث به وجود آمدن نتایج بزرگ و پایدار 
شود. برای مثال شما می توانید برای شروع، فقط یک تغییر کوچک در برنامه غذایی خود به وجود 

بیاورید )مثالً اضافه کردن صبحانه به برنامه غذایی( و آن را به عادت تبدیل کنید.
4- اراده داشته باشید: بدن انسان خیلی خوب به اراده جواب مثبت می دهد، برای مثال اگر 

شما واقعاً تصمیم بگیرید که صبحانه بخورید، هر روز صبحانه )حتی کوچک( خواهید خورد.
5- به آن بچسبید: تحقیقات نشان می دهد برای این که یک تغییر رفتاری تبدیل به عادت 
شود، تقریباً به 12 روز زمان نیاز است، بنابراین مثالً اگر می خواهید صبحانه را به برنامه غذایی 
خود اضافه کنید، می توانید همیشه از شب قبل برنامه ریزی کنید که چه چیزی برای صبح خواهید 

خورد و آن را هر روز داشته باشید.
ــید: زندگی پُر از حوادث پیش بینی نشده است، بنابراین برنامه های  6- انعطاف پذير باش
 ما گاهی اوقات احتیاج به عوض ش��دن خواهد داش��ت. اگر شما یک روز صبح به خاطر کار 
 غیر منتظره ای که برای شما پیش آمده بود مجبور شدید خانه را زودتر از همیشه ترک کنید، 

می توانید صبحانه خود را بسته بندی کرده و در راه میل کنید.
۷- خالق باشید: یک لیست از تمام غذاهای ممکن درست کنید، مثالً یک لیست راجع به 
 تمام صبحانه های موجود که شما هم در خانه، هم در ماشین، هم  در اتوبوس و هم در محل کار 

می توانید بخورید و از آن لذت ببرید.
8- همیشه مواد را در دسترس خود داشته باشید: زمانی که از غذاهای موجود لیستی 
درست کردید، می توانید مواد موجود در آن غذا را تهیه کنید و همیشه )چه در خانه، چه در محل 

کار و یا هر جای دیگر( در دسترس خود داشته باشید.
ــید: سالم خوردن به معنای عالی خوردن و بدون اشتباه  9- خودتان را عفو كنید و ببخش
خوردن نیست. اگر شما زمانی یک اشتباه کردید و یا چند روز غذای سالم نخوردید، اشکال ندارد. 

به سرعت بعد از آن به روال سابق صحیح خوردن خود باز گردید و به آن ادامه دهید.
10- به خودتان تبريک بگويید: عوض کردن عادت غذایی می تواند خیلی سخت باشد، 

بنابراین شما فقط به این فکر کنید که برای چه مدت طوالنی این عادات غذایی را داشته اید. 
س��پس ب��رای انج��ام هر تغیی��ری که در ع��ادت خود م��ی دهید، ی��ک جایزه ب��رای خود 
 بخری��د و ب��ه خودتان تبری��ک بگویید. البته بهتر اس��ت ای��ن جایزه یک غذای نامناس��ب 

نباشد!

10 سفارش برای آنهایی که رژیم دارند

كلیات گیاه شناسی: ریحان گیاهی است علفی یک ساله و معطر که ارتفاع ساقه آن تا 
60 سانتیمتر می رسد. برگ های آن به صورت متقابل بیضوی و نوک تیز با کناره های 
دندانه دار می باش��د. گل های آن معطر و کوچک به رنگ های س��فید، قرمز و گاهی 
بنفش مشاهده می شود. تخم آن سیاه و ریز است. برگ ریحان و سرشاخه های جوان 
آن به مصرف تغذیه می رسد. ریحان در ایران و افغانستان به طور خودرو می روید و 

در اکثر نقاط دنیا کاشته می شود.
ــیمیايی: از ریحان اسانسی تهیه می شود به نام اس��انس بازیلیک یا روغن  تركیبات ش
ریحان که معروف اس��ت و مصارف درمانی مختلفی دارد. اسانس ریحان شامل موادی 
مانند اس��تراگول واوس من است. دانه ریحان دارای ماده روغنی است که حالتی روان 

دارد.
خواص داروئی: چون ریحان بسیار معطر است بنابراین برای معطر ساختن غذاها از آن 

استفاده می شود ریحان از لحاظ قدیم ایران کمی گرم و خشک است.
1( دم ک��رده ب��رگ ریحان اثر ضد تش��نج دارد، مقوی و مدر اس��ت. 2( دم کرده برگ 

ریحان معالج سردردهای میگرن و عصبی است.
3( خوردن ریحان دس��تگاه هاضمه را تقویت می کند. 4( نوشیدن یک فنجان دم کرده 

ریحان نفخ و گاز معده را از بین می برد. 
5( برگ ریحان درمان کننده ناراحتی های حاصل از نیش حش��رات است. کافی است 
که محل گزش حشرات را با برگ ریحان ماساژ دهید خارش و درد را برطرف می کند. 
6( جویدن برگ ریحان برای زخم های دهان مفید اس��ت. 7( جوشانده ریحان تب بر 

است.
8( دم کرده تخم ریحان مسکن است.

9( اگر تخم ریحان را بکوبید و با صمغ عربی مخلوط کنید داروی خوبی برای درمان 
اسهال است.

10( تخم ریحان برای رفع دل درد مفید است.
11( برگ ریحان ش��یر را زیاد می کند و مادران ش��یرده حتمًا باید از این گیاه استفاده 

کنند.
12( دم کرده دانه ریحان برای درمان ورم کلیه و ترشحات زنانه به کار می رود.

13( دم کرده برگ ریحان درمان کننده سرگیجه است.
14( برگ ریحان را همراه غذا بخورید در هضم غذا مؤثر است. 

15( اگر گلدان ریحان را جلوی پنجره بگذارید، حش��رات و مگس را فراری می دهد 
و آنها وارد خانه نخواهند شد.

ــتفاده: اس��انس ریح��ان را می توانید از فروش��گاههای گیاه��ان دارویی و یا  طرز اس
 Helath Food خریداری کنید. این اسانس به نام Essential Oil Basil معروف 
اس��ت. لطفًا دقت کنید که این اسانس بسیار قوی است و نباید بیش از 2 تا 3 قطره آن 

را مصرف کنید و همیشه هم باید آن را با آب رقیق کنید.
مضرات: مضرات خاصی گفته نشده است.

ریحان
Ocimum basilicum :نام علمی

نسخه گیاهي

به گفته يک متخصص:

مصرف آسپرین سبب ایجاد ورم معده حاد مي شود

خوش��بختانه وقتی صدایتان در نمی آید، به  این معنی نیست که واقعاً قدرت 
گویایی را از دس��ت داده اید. بلکه به احتمال زیاد دچار گرفتگی شدید صدا 
ش��ده اید. س��رفه ای کرده یا صدایت��ان را صاف کنید. اگر بتوانی��د این کار را 
انجام دهید، عماًل توانایی ادای صدا دارید. گرچه خارج نش��دن صدا از گلو 

 

 گم��راه کننده اس��ت، ول��ی از بین نرفته اس��ت. پزش��کان بی صدایی کامل 
)فق��دان توانایی تکلم( را نادر می دانند و وقتی این حالت اتفاق بیفتد، نتیجه 
تنش های روانی یا هیجانی اس��ت. امکان از دست دادن صدا به  دنبال استفاده 
زیاد از آن )به طور مثال: در اثر فریاد زدن زیاد، هنگام تماشای مسابقه فوتبال( 
وج��ود دارد. همچنین بعد از ابتالی طوالنی ب��ه التهاب حنجره هم بی صدا 
می شوید. فشار آوردن به تارهای صوتی در هنگام التهاب حنجره ماهیچه های 
مورد نیاز برای تکلم را خسته می کند تا جایي که صدا برای مدتی به طور کامل 
از بین می رود. گرچه بسیار نادر است، ولی وجود تومور در قفسه سینه یا شش 
می تواند به اعصاب منتهی به تارهای صوتی آسیب رسانده و توانایی گویایی را 

از انسان بگیرد. از بین رفتن صدا گاهی نشانه سکته مغزی است.
درمان بی صدايی

اس��تراحت دادن به حنج��ره و خوردن مایعات فراوان ص��دا را برمی گرداند. 
ول��ی هر چیزی که به رفع گرفتگی صدا کمک کرده، بی صدایی را هم درمان 

می کند.

متخصص بیماري هاي مغز و اعصاب:
 مبتالیان به میگرن 

غذاهاي کنسرو شده مصرف نكنند

 الدن سلطاني
دکتر رحمتي گفت: مبتالیان به میگرن براي جلوگیري از حمالت سردرد باید 
از خوردن غذاهایي که نسبت به آنها حساسیت دارند، پرهیز نمایند و تا حد 

امکان از مصرف غذاهاي کنسرو شده خودداري کنند.
وي همچنین مصرف برخي از مواد غذایي مانند: شکالت، کاکائو،  قهوه و پنیر 
را در تشدید سردردهاي میگرني مؤثر دانست و افزود: افرادي که سابقه میگرن 
و س��ردردهاي ش��دید دارند؛ باید در نوع خوراک و غذاي خود دقت الزم را 

داشته باشند و از یک رژیم غذایي مناسب پیروي نمایند.
این متخصص بیماري هاي مغز و اعصاب، میگرن را در زنان شایع تر از مردان 
دانس��ت و خاطرنش��ان  کرد: این بیماري یکي از انواع سردردهاي باسابقه و 

فامیلي است و اغلب با یک طرفه بودن سردرد و ضربان دار بودن آن مشخص 
مي شود و حدود 15 تا 20 درصد علت سردردها را تشکیل مي دهد.

دکت��ر رحمتي تصری��ح کرد: این س��ردرد یک��ي از آزاردهنده تری��ن انواع 
سردردهاست که معموالً در کودکي، نوجواني یا اوایل بزرگسالي آغاز شده و 
به مدت طوالني همراه بیمار است. البته با افزایش سن بیمار، شدت بیماري 
کاهش مي یابد به گونه اي که در سنین 50 تا 55 سالگي سردردهاي میگرني 

تا حد زیادي از بین مي رود.
وي در مورد عالئم این بیماري گفت: هر حمله سردرد ممکن است از چند 
ساعت تا دو سه روز طول بکشد و اغلب شدید بوده و احتمال دارد با عالئمي 

چون: تهوع، استفراغ، رنگ پریدگي و کرامپ هاي شکمي همراه باشد.
متخصص بیماري هاي مغز و اعصاب افزود: درمان قطعي براي از بین بردن 
سردردهاي میگرني وجود ندارد اما با مصرف داروها، فرکانس و شدت درد 

کاهش مي یابد اما درد به طور کامل از بین نمي رود.
دکتر رحمتي با بیان این مطلب که مبتالیان به میگرن باید خواب و وعده هاي 
غذایي منظمي داش��ته باشند، خاطرنشان کرد: در حمله سردردهاي میگرني، 
فعالیت بدني و حرکت، موجب تشدید سردرد مي شود و استراحت در محیط 
تاریک و س��اکت و ایجاد فش��ار روي شریاني که ضربان دار است سردرد را 

کاهش مي دهد.

با دندان نهفته چه باید کرد؟

 دكتر حسن حسینی تودشكی
شیوع نهفتگی دندان  ها، به خصوص دندان  های عقل، در حال افزایش است. 
از دالیل شناخته  شده آن، مصرف غذاهای آماده و کم  کاری فک ها است که 
با کاهش عمل جویدن، از رشد استخوان  ها می  کاهند.شایع  ترین دندان  های 
نهفته، دندان  های عقل و سپس دندان های نیش باال و کرسی های کوچک اند.
دندان های نهفته یا رویش نیافته به دندان هایی اطالق می شوند که در زمان مورد 
انتظار که س��ن رویش هر دندان اس��ت، رویش پیدا نکنند و در محل طبیعی 
ق��وس دندانی فکی قرار گیرند.علل رویش نیافتن دندان متعدد اس��ت، ولی 
به طور اختصار شامل اس��تخوان های متراکم پوشاننده، مزاحمت دندان های 
مج��اور، بافت نرم متراکم و اضافی و نامتناس��ب بودن فضای قوس فکی با 
اندازه دندان هاس��ت.همه دندان های نهفته باید خارج ش��وند، زیرا می توانند 
باعث عفونت، کیست، تومور، صدمه به دندان های مجاور و افزایش احتمال 
شکستگی فک در مواجهه با ضربات شوند. به عالوه خارج کردن دندان های 
نهفته، به خصوص دندان عقل نهفته، هم درمان ارتودنسی را تسهیل می کند و 
هم از نامنظم شدن دندان های جلو پیشگیری می کند.موکول کردن این عمل به 
سنین باالتر باعث مشکل تر شدن آن می شود. اما موارد محدودی هم وجود 
دارد که نباید دندان نهفته را خارج کرد، مثاًل در سنین باال، وقتی دندان به طور 
کامل در داخل اس��تخوان نهفته اس��ت و عارضه ای در رادیوگرافی و معاینه 
مشاهده نمی شود، می توان آن را نادیده گرفت و فقط سالی یک بار کنترلش 
کرد.در افراد مس��ن، عوارض پس از عمل ش��دیدتر است، ولی در صورت 
مزاحمت برای پروتز بیمار و سطحی بودن دندان، بهتر است آن را خارج کرد.
خالصه، بهتر است معاینه سالیانه توسط دندانپزشک انجام شود تا در صورت 
نیاز، عمل جراحی انجام گی��رد. درباره دندان های عقل نهفته و به خصوص 
دندان عقل نهفته در فک پایین، فرد باید در سنین 17 تا 25 سالگی تحت معاینه 

قرار گیرد تا در صورت نهفتگی، دندان مزبور خارج شود.

بی صدایی نشانه چیست؟
ضربان
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ورزش

 پژمان سلطانی
با شکس��ت تی��م فوتبال 
اصفه��ان  آه����ن  ذوب 
تی��م  مقاب��ل  آب��ادان   در 
نف����ت«،  »صنع�����ت 
پرس��پولیس ته��ران، ب��ا 
برت��ری 2 بر ی��ک مقابل 
شاهین بوشهر پس از 828 
روز به صدر جدول لیگ 
برتر کشور رسید. شاگردان 
علی دایی، در هفته ششم 
لی��گ برتر، ب��ا گل های: 
غالمرضا رضایی و مازیار 
زارع، مقابل تک گل مهدی 
نوری تیم شاهین بوشهر را 
با شکست بدرقه کرد. در 
نیمه نخس��ت این دیدار، 
عبداله کرم��ی یک پنالتی 
برای ش��اگردان استیلی از 
دست داد. تیم ذوب آهن 
هم در غیاب محمد قاضی 
مصدومیت(  دلی��ل  )ب��ه 
ب��ا همین نتیج��ه مغلوب 
گل های  ش��د.  میزبانش 
را  کاس��میرو  ش��اگردان 
آل خمی���س و رس���ول 
 نویدکیا به ثمر رساندند و 
س��ی�د مح�مد حس��ینی 
مدافع راس��ت ذوب آهن 
زننده تک گل ش��اگردان 
ابراهیم زاده ب��ود. ناگفته 
نماند: ذوب آهن در دمای 

بیش از 40 درجه و رطوبت باالی 70 درصد، پای به 
میدان گذاشت و این شرایط، کار را برای سبزجامگان 

اصفهانی مشکل کرد.
ــت  ــن برد خود را دش ــن، اولی ــكان و راه آه پی

كردند
پنج هفته از لیگ برتر فوتبال کشور سپری شده بود 
و تیم های: پیکان قزوین و راه آهن شهر ری، بدون 
کس��ب پیروزی در قعر جدول دست و پا می زدند 
که در این هفته پیکان دس��ت ب��ه کار بزرگی زد و 

توانس��ت تیم پرحاشیه اس��تیل آذین را با حساب 
 3 بر یک شکس��ت دهد. گل ه��ای تیم قزوینی را 
میر بزرگی )2 گل( و عباسفرد درون دروازه شاگردان 
تومباکوویچ جای دادند و اکبرپور، مهاجم فصل قبل 
 اس��تقالل تهران، برای استیل آذین گلزنی کرد. تیم 
 راه آهن هم در کرج تیم سایپای این شهر را با تک گل 
کمال کمیابی نیا، مغلوب کرد تا 18 تیم لیگ برتری 

صاحب پیروزی در جدول رده بندی شوند.
ديدار صبای قم و شهرداری پرگل ترين بازی

در هفته شش��م لیگ برتر فوتبال کش��ور تیم های: 

صب��ای قم و ش��هرداری 
تبریز به تس��اوی چهاربر 
چه��ار رضای��ت دادند و 
پ��رگل ترین ب��ازی لیگ 
را رق��م زدن��د. قب��ل از 
 این دی��دار مس��ابقه بین 
تیم ه��ای: صب��ای قم با 
راه آه��ن و م��س کرمان 
ب��ا ش��هرداری تبری��ز در 
 هفته چه��ارم ب��ا 7 گل، 
پ��رگل تری��ن دیدارها به 
حساب می آمد که در هر 
دو مسابقه ردپایی از دو تیم 
شهرداری تبریز و صبای قم 
دیده می شود. و این نشان 
از خط حمله قدرتمند صبا 
و شهرداری و خط دفاعی 
ضعیف ای��ن تیم ها دارد. 
 در این دو تیم نباید نقش 
محس��ن  اصغری،  هادی 
بیات��ی نیا )صب��ای قم( و 
س��عید دقیقی )شهرداری 
تبریز( را در پست مهاجم 

نادیده گرفت.
ــابقه استقالل و نفت  مس

بدون گل
تنها دی��داری که در هفته 
برگزار  برتر  لیگ  شش��م 
ش��د و هیچ توپی از خط 
دروازه ه��ا عب��ور نکرد، 
مس��ابقه بین نفت تهران 
و اس��تقالل ته��ران ب��ود 
که در ورزش��گاه آزادی برگزار ش��د و آبی پوشان 
پایتخت در غیاب س��ه چهار بازیکن کلیدی خود، 
یک بازی انتقادی را به نمایش گذاشتند. این مسابقه 
 برخالف 8 دیداری که گل در بر داشت، با حساب 
صف��ر بر صفر پای��ان پذیرفت. تا همچن��ان پرویز 
مظلومی در نوک پیکان انتقادات قرار گیرد. استقالل 
هفته هفتم به مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت. 
این مسابقه جمعه ساعت 21:30 در ورزشگاه آزادی 

برگزار می شود.

در تازه ترین رنکینگ فدراسیون بین المللی جودو، 
 جودوکاه��ای ایران رون��د رو به نزول داش��تند. 
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، در این رده بندی: 

»زکری��ا م��رادی« در وزن 73- کیلوگ��رم ب��دون 
کس��ب امتی��از در رتبه 253 ق��رار گرفت، ضمن 
اینکه »وحید س��رلک« با قرار گرفتن در رتبه 36 
وزن60 - کیلوگرم موف��ق ترین جودوکای ایران 

در رنکینگ جهانی محسوب می شود.
رده بندی جودوکاهای ایران:

60- كیلوگرم: 
36- »وحید سرلک«: 172 امتیاز

121- »علی چاالک«: 22 
در ای��ن وزن »ریش��ود زوبیروف« ازبکس��تانی با 

1456 امتیاز در صدر قرار دارد.
66- كیلوگرم:

194- »وحید بنا«: 4 امتیاز
در این وزن »س��وخانباتار« از مغولستان، با 1276 

امتیاز در رتبه نخست جای دارد.
۷3- كیلوگرم:

95- »علی معلومات«: 44 امتیاز
163- »یوسف کریمیان«: 12 

253- »زکریا مرادی«
در ای��ن وزن »کی  چون وان��گ« از کره جنوبی با 

1480 امتیاز صدرنشین است.
81- كیلوگرم:

36- »حامد ملک محمدی«: 105 امتیاز
»ج��ای بوم کیم« از کره جنوبی با 1260 امتیاز نفر 

برتر این وزن است.
90- كیلوگرم:

117- »رضا چاه خندق«: 18 امتیاز
»تاکاشی اونو« از ژاپن در صدر قرار دارد.

100- كیلوگرم:
12- »مسعود خسروی نژاد«: 115 امتیاز

»تاکاماسا آنای« از ژاپن با 1423 امتیاز رتبه نخست 
این وزن را در اختیار دارد.

100+ كیلوگرم:
75- »احسان رجبی«: 39 امتیاز

»تدی راینر« فرانسوی با 1450 امتیاز در رتبه اول 
قرار گرفته است. 

 مس��ابقه های فوتب��ال لیگ ه��ای اروپایی 
 آغاز شد و تیم های مدعی، از همان هفته نخست، 
با آمادگ��ی کامل پای به این رقابت ها گذاش��تند، 
چلس��ی در لیگ برتر انگلیس 2 بازی داشت و در 
هر بازی 6 گل به ثمر رس��اند، بایرن مونیخ حریف 
خود را شکست داد و بارسلونا در سوپر جام، با یک 
بازی تهاجمی حریفش را از پیش روی برداش��ت. 
اما در لیگ برتر فوتبال کش��ورمان جدا از تیم های: 
ذوب آهن اصفهان و پی��روزی، تیم های مدعی تا 
پایان هفته ششم در نتیجه گرفتن دچار نوسان بودند. 
سپاهان پس از کسب 3 تساوی متوالی، شاهین را در 
فوالدشهر با شکست بدرقه کرد اما در هفته پنجم در 
»داربی« حس��اس زاینده رود بازی را با یک گل به 
ذوب آه��ن واگذار کرد و در ثانیه های پایانی بازی 
آخ��ر 3 امتیاز از تیم پاس همدان گرفت. دیگر تیم 
مدعی »استقالل تهران« هم نتوانست روند صعودی 

خود از مسابقه اول مقابل شهرداری تبریز را حفظ 
کند. به گفته منصور ابراهیم زاده سرمربی ذوب آهن 
اصفهان: تیم هایی که در اوایل فصل به مرز آمادگی 
نرس��یدند برنامه ریزی تمرینات منظمی را قبل از 
آغاز فصل، انجام نداده اند و این موجب خواهد شد 
امتیازات بازی های نخست را از دست بدهند و یا با 

حریفان تقسیم کنند. 
 ابراهی��م زاده اضاف��ه ک��رد: در مرحل��ه اول فصل 
نقل و انتقاالت »پیش از آغاز لیگ« اس��کلت اصلی 
تی��م را حفظ و پس از آن براس��اس کمبود نفر در 
خطوط 3 گان��ه، بازیکن جذب کردیم. یکی دیگر 
از مس��ائلی که در عدم نتیجه گیري می توان به آن 
اشاره کرد: فشردگی مس��ابقه های فوتبال در لیگ 
برتر دهم است که هنوز یک ماه از آغاز فصل سپری 
نشده هفته شش��م به پایان رسید به علت مسافت 
 زیاد برخی از ش��هرها خس��تگی نیز موجب عدم 

 نتیج��ه گیری تیم ه��ا خواهد ش��د، گرانی بلیط و 
عدم استقبال فوتبال دوستان و همچنین بی احترامی 
بعضی از مربیان و بازیکنان به تماشاگران را باید به 

این موارد اضافه کرد.
تماش��اگران س��رمایه های فوتبال کشور هستند و 
ما باید برای حضور آنها در ورزش��گاه تالش��مان 
را دوبراب��ر کنیم نه اینکه با گرانی بلیط و همچنین 
برگزاری مسابقه ها در روزهای غیر تعطیل مانع از 
حضور آنها در ورزشگاه شویم، AFC اگر به خاطر 
حضور این س��رمایه های فوتبال نبود شاید سهمیه 
ایران را در جام باش��گاه های آسیا کاهش می داد. 
اکنون فقط در شهر تبریز تماشاگران با فوتبال آشتی 
هس��تند و برای برد تراکتورسازی از هیچ حمایتی 
دریغ نمی کنند پس باید قدر این عزیزان را دانست 
و با آمدن به ورزش��گاه آنان را تش��ویق کرده تا به 

نتیجه مطلوب دست یابند.

رنکینگ برترین های جودو جهان 

علت نتیجه نگرفتن تیم هاي مدعي در اوایل فصل چیست؟

 نادال، همچنان برترین تنیس باز جهان
»رافائ���ل ن����ادال« اس��پانیایی در 
جدیدترین رده بندی برترین تنیس 
بازان حرفه ای جهان که روز دوشنبه 
منتش��ر ش��د بار دیگر در صدر قرار 

گرفت.  
در  گذش��ته  هفت��ه  ک��ه  ن��ادال    
رقابت ه��ای تنیس سینس��یناتی در 
مرحله ی��ک چه��ارم پایانی حذف 
ش��د در ای��ن رده بندی ب��ا ده هزار 
و هفتص��د و چهل و پن��ج امتیاز در 
ص��در قرار گرف��ت و »راجر فدرر« 
سوئیس��ی که روز یکشنبه در رقابت های تنیس سینس��یناتی برای چهارمین بار 
 به عنوان قهرمانی رسید با هفت هزار و دویست و پانزده امتیاز در رده دوم قرار 

گرفت.  
در این رده بندی »نوواک یوکوویچ« صرب با ش��ش هزار و ششصد و شصت و 

پنج امتیاز در رده سوم قرار دارد.  
همچنی��ن »اندی رودیک« امریکایی با صع��ود به مرحله نیمه پایانی رقابت های 
سینس��یناتی توانست خود را از رده سیزدهم بار دیگر به جمع ده تنیس باز برتر 

جهان بازگرداند.  
به گزارش خبرگزاری آلمان از هامبورگ: ادامه رده بندی ده تنیس باز برتر جهان 

در زیر آمده است: 
4- »اندی مورای« از انگلیس، با پنج هزار و صد و بیست و پنج امتیاز.  

5- »رابین سودرلینگ« از سوئد، با چهار هزار و نهصد و ده امتیاز.   
6- »نی��کالی داویدنکو« از روس��یه، با چهار هزار و دویس��ت و هش��تاد و پنج 

امتیاز.  
7- »توماس بردیچ« از جمهوری چک، با سه هزار و هشتصد و شصت امتیاز.  

8- »فرناندو ورداسکو« از اسپانیا، با سه هزار و چهارصد و سی امتیاز.   
9- »اندی رودیک« از آمریکا، با سه هزار و دویست و بیست و پنج امتیاز.   

10- »خوان مارتین دل پوترو« از آرژانتین، با سه هزار و یکصد و هفتاد امتیاز.  

مذاكره روسل و گالیانی بر سر زالتان
مرد یخی در دو راهی بارسلونا و میالن 

گرفتار است
بازیکن سوئدی تیم فوتبال بارسلونا 
اسپانیا بر سر دوراهی میالن و تیمش 
ایس��تاده و منتظ��ر تصمی��م بزرگان 
اس��ت. به گزارش ف��ارس و به نقل 
از آس اس��پانیا، زالتان ابراهیموویچ 
بازیکن��ی ک��ه در بزرگترین اش��تباه 
مدیریتی »خ��وان الپورت��ا« به مبلغ 
گزافی با اتوئو معاوضه ش��د اکنون 
خود را بازیکنی بی تأثیر در اردوی 

آسولگرانا می بیند. 
مدیرعام��ل  روس��ل  الس��اندرو 

بارس��لونا مذاکره ب��ا گالیانی نایب رئیس باش��گاه می��الن ایتالی��ا را آغاز کرده 
و ش��اید ب��ازی دو تیم بارس��لونا و می��الن در جام خ��وان گامپ��ر بهانه خوبی 
باش��د برای مذاک��رات پیش��رفته  و نتیجه گرا. این در حالی اس��ت که باش��گاه 
 منچستر س��یتی انگلیس همچنان مش��تری جدی زالتان به مبلغ 18 میلیون یورو

است.

راموس و خدیرا دروازه بانان اضطراري 
رئال مادرید شدند

خ��وزه مورینیو، س��رمربي تیم 
اس��پانیا،  مادرید  رئ��ال  فوتبال 
سرخیو راموس و سامي خدیرا 
را ب��ه عن��وان دروازه بانان این 
تیم در موقعیت هاي اضطراري 
معرفي کرد. به گزارش ایرنا به 
نقل از س��ایت گل، مورینیو در 
یک نشس��ت خبري در ش��هر 
مادری��د با اش��اره ب��ه آمادگي 
 خود در صورت از دست دادن 
ایکر کاس��یاس، دروزاه بان اول 
و یرزي دودک، دروازه بان دوم 
تیم��ش در یک ب��ازي به دلیل 
اخراج یا مصدومیت، گفت که تصمیم گرفته است در چنین شرایطي از یکي از 

دو بازیکن مذکور در درون دروازه استفاده کند.
ای��ن مرب��ي پرتغالي همچنی��ن از تمری��ن هاي هفتگ��ي رام��وس و خدیرا با 
دروازه بان��ان رئ��ال مادرید خب��ر داد. وي اف��زود: ما مي دانیم ک��ه در صورت 
 از دس��ت دادن دو دروازه ب��ان خ��ود در ی��ک ب��ازي از چ��ه کس��ي اس��تفاده 

کنیم.
 این اتفاق قباًل دو بار روي داده است و امکان تکرار آن وجود دارد به همین دلیل 
خدیرا و راموس قرار اس��ت هر هفته تمرین دروازه باني کنند. بنابراین گزارش، 
ایس��تادن بازیکنان درون دروازه رئال مادرید، تنها تغییر پست بازیکنان در شیوه 

جدید مورینیو در برنابئو نیست.
مورینیو همچنین اعالم کرده است: آلوارو آربلوآ یک مدافع میاني نیست اما اگر 
تیم به مش��کل بخورد، مي تواند در این پس��ت بازي کن��د. فرناندو گاگو را هم 
در دف��اع محک زده ایم. عالوه بر این کریس��تیانو رونالدو نیز یک مهاجم ثابت 

نخواهد بود.

 دعوت بانوی سنگنورد 
چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی

»فائ��زه یگانگی« بانوی س��نگنورد 
اس��تان به اردوی تی��م ملی دعوت 
ش��د. ای��ن بان��وی چهارمح��ال و 
بختیاری در مسابقه های سنگنوردی 
قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی رده 
س��نی نوجوانان که در شهر »پلور« 
اس��تان مازندران برگزار شد، ضمن 
راهیابی به مرحله نیمه نهایی، برای 
ش��رکت در مس��ابقه های قهرمانی 
 آسیا به اردوی تیم ملی دعوت شد. 
فائزه یگانگی اولی�ن بانوی کوهنورد 

استان است که به اردوی تیم ملی دعوت می شود.   

فیروز صفه را تنها نگذارید
 تیم فوتس��ال فی��روز صفه 
اصفهان ب��ه همراه ف��والد ماهان و 
گیتی پس��ند، 3 نماینده شهرمان در 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 
هس��تند. فیروز صفه از نظر نفرات 
برخالف دو تیم دیگر، در ترکیبش از 
بازیکنان بومی اصفهانی سود می برد 
و مردم فوتبال دوست اصفهانی، این 
موض��وع را به خوبی درک می کنند 
و زمان��ی ک��ه ای��ن تیم در س��الن 
پی��روزی میزبان دیگر تیم هاس��ت 
بیش از 2000 نفر به س��الن مسابقه 

 می آیند و به تش��ویق این تیم جوان می پردازند، اما از مسئوالن تیم و استان انتظار 
داریم: همانطور که فوالد ماهان و گیتی پسند را حمایت می کنند فیروز صفه را نیز 
مورد حمایت قرار دهند و برای دیدن بازی هایش مقابل حریفان، در سالن حضور 
داشته باشند تا دلگرمی خاصی برای مربیان و بازیکنان این تیم باشند. مسابقه های 
فوتس��ال جام موالی عرشیان که در ش��ب های مبارک ماه رمضان برگزار می شود 
حکایت از آن دارد: فوتس��ال، از آن ش��هر گنبدهای فیروزه ای است و مربیان لیگ 
برتری فوتسال اصفهان می توانند حساب ویژه ای روی بازیکنان برجسته این تیم ها 

برای آینده باز کنند.

برترين های لیگ برتر فوتسال تا هفته سوم؛
»گیتی پسند اصفهان« در صدر بهترین های 

لیگ برتر فوتسال
 عناوی��ن بهترین خ��ط دفاع، بهترین 
 دروازه بان��ی، بهتری��ن تفاضل گل و 
پر تماشاگرترین تیم لیگ برتر فوتسال تا 
پایان هفته سوم به تیم صنایع گیتی پسند 
اصفهان رس��ید. به گزارش فارس از 
اصفهان به نقل از واحد خبر باش��گاه 
صنایع گیتی پسند اصفهان، شاگردان 
حسین افضلی با گذشت سه هفته از 
آغاز لیگ برتر فوتسال با دریافت تنها 
دو گل، عنوان بهترین تیم لیگ برتر از 
نظر گل خورده را به خود اختصاص دادند. تیم های ملی حفاری و علم و ادب مشهد 
نیز با دریافت 3 گل به طور مش��ترک در رده دوم بهترین خط دفاعی جای گرفته اند. 
 واکنش های زیبای مصطفی نظری برای تیم صنایع گیتی پسند اصفهان در سه دیدار گذشته 
لیگ برتر و دریافت تنها دو گل موجب ش��د تا این ملی پوش نیز تا اینجای فصل به 
عنوان بهترین دروازه بان لیگ برتر فوتس��ال ش��ناخته شود.  تیم صنایع گیتی پسند با 
تفاض��ل گل 6+ عنوان بهترین تیم لیگ از نظر تفاضل گل را به خود اختصاص داده 
اس��ت تا صدرنش��ینی در لیگ برتر را تجربه کند. حضور 2 هزار و 500 تماشاگر به 
 طور میانگین در هر بازی تیم صنایع گیتی پس��ند اصفهان نیز موجب ش��د تا این تیم 
به عنوان پر تماشاگرترین تیم لیگ برتر تا اینجای فصل لقب بگیرد. همچنین تیم های 
صنایع گیتی پسند اصفهان و منصوری قرچک تنها تیم هایی هستند که موفق شدند دو 
پیروزی به دست آورند و سایر تیم ها با یک برد در تعقیب این دو تیم هستند. تیم های 
راه ساری و فوالد ماهان نیز با 10 گل زده عنوان تهاجمی ترین تیم های لیگ برتر را به 

خود اختصاص داده اند. 

تیم واتر پلوی فوالد ماهان سپاهان
احیا خواهد شد 

 نجمه كرمي
باشگاه فوالد ماهان سپاهان اصفهان که دراین روز ها تمام توجه خود را، به لیگ برتر 
 فوتس��ال معطوف کرده و به س��ومین قهرمانی متوالی خود در لیگ  می اندیشد. در 
آینده ای نزدیک، دایره فعالیت های خود را در ورزش کشور وسیع تر خواهد نمود. 
آیت اللهی، رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشورمان، به اتفاق معاونان خود 
با حضوردرباشگاه فوالد ماهان سپاهان اصفهان با محسن سعید بخش مدیر عامل این 
باش��گاه، مذاکراتي را برای حضور مجدد فوالد ماهان در لیگ واتر پلوی کشور اغاز 
کرده و به نتایج مناس��بی رس��یده اند. در این نشست مقرر شد: فوالد ماهان سپاهان 
اصفهان فعالیت خود را در لیگ واتر پلو از س��ر گرفته و با س��رمایه گزاری مناسب 
و اجرای برنامه های مؤثر باش��گاه تبدیل به قطب اول واتر پلوی ایران و آسیا شود. 
در این جلسه، آیت الهی با اشاره به کسب مقام نایب قهرمانی لیگ واتر پلوی ایران 
توسط فوالد ماهان گفت: فوالد ماهان از پتانسیل و ظرفیت های باالیی برای حضور 
 قدرتمندانه و کس��ب قهرمانی در ایران و آسیا در رشته واترپلو برخوردار است و با 
 در نظ��ر گرفتن این ش��رایط ما نیز به عنوان متولیان این رش��ته ورزش��ی، حمایت 
گس��ترده ای ازفوالد ماهان خواهیم داشت، که از جمله این حمایت ها: تالش برای 
حضور مربیان با دانش خارجی است، تا از تیم های پایه و سنین پایین تر، فعالیت های 
آموزش��ی در باشگاه فوالد ماهان صورت گیرد. همچنین محسن سعید بخش، مدیر 
عامل باشگاه فوالد ماهان در این خصوص تصریح کرد: هدف اصلی ما تبدیل شدن 
باشگاه فوالد ماهان سپاهان به پایگاه واترپلوی ایران است. بنابراین با توجه به اینکه 
سیاست ما در باشگاه فوالد ماهان، فعالیت در رشته هایی است که نه فقط به قهرمانی 
برس��یم بلکه پایه آن رش��ته ورزشی در سطح کشور بوده و به موفقیت های آسیایی 
 نیز دس��ت یابیم. سعید بخش، در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه ای که با شریعت، 
سر مربی فصل قبل فوالد ماهان و سرپرست فعلی تیم ملی واتر پلوی کشور داشتیم، 
قرار شد که ایشان نیز در این زمینه با ما همکاری داشته و تیم را ببندند و فعالیتشان 
را با باشگاه  آغاز کنند. سعید بخش در پایان یادآورشد: امیدواریم با گسترش دامنه 
فعالیت های ورزشی فوالد ماهان، نقش مهمی را در شادابی جامعه و حضور جوانان 

و نوجوانان در میدان هاي ورزشی ایفا کنیم.

اعضای هیأت مديره و مديرعامل باشگاه فوالد مباركه سپاهان 
برای 2 سال آينده اعالم شدند

پورسینا رئیس هیأت مدیره
ساکت  مدیرعامل

مجمع باشگاه سپاهان در نشست اخیر 
خود که به ریاست رجایی مدیرعامل 
کارخانه فوالد مبارکه سپاهان تشکیل 
داد، اعض��ای هیأت مدیره باش��گاه 
س��پاهان را برای دو سال آینده اعالم 
نمود. با توجه به پایان کار دو س��اله 
هیأت مدیره فوالد مبارکه سپاهان، این 
مجمع م��دت فعالیت اعضای هیأت 
مدیره را برای دو س��ال دیگر تمدید 

نمود.
اعض��ای هی��أت مدیره س��پاهان ب��رای فعالی��ت در دور جدید و دو س��ال آینده به 
 ش��ماره ثبت 34334 به شرح ذیل می باشند: محس��ن پورسینا رئیس هیأت مدیره،
محمد هالکوهی نائب رئیس هیأت مدیره، س��ید مرتضی سقائیان نژاد عضو هیأت 
مدیره ، بهمن مسعودی عضو هیأت مدیره و محمدرضا ساکت عضو هیأت مدیره  و 

مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان.

جنوبي ها براي پرسپولیس بازي كردند

پرسپوليس پس از 828 روز، به صدر جدول رسيد
 ورزش در جهانباشگاه شهر

ورزش بانوان

مدیرفنی تیم فوتبال اس��تقالل ته��ران گفت: هیچ 
درخواس��تی برای جدایی از اس��تقالل ن��داده ام و 
تنها خواس��ته من این است که دیگر روی نیمکت 
 ننش��ینم. منصور پورحی��دری در گفتگ��و با موج 
افزود: به هیچوجه قصد جدایی از استقالل را ندارم 
زیرا به این تیم متعهد هس��تم و می خواهم تا پایان 
قراردادم به تیم محبوبم کمک کنم. وی ادامه داد: در 
صورت توافق مس��ئوالن باشگاه و به دلیل بیماری 
احتمال دارد دیگر نتوانم بر روی نیمکت بنش��ینم. 
مدیر فنی تیم فوتبال اس��تقالل تهران گفت: بدون 
ش��ک در صورت نیاز بدون هیچ مشکلی بازهم بر 
روی نیمکت خواهم نشست. وی تصریح کرد: برای 
کمک به اس��تقالل آمده ام و هیچگاه قصد جدایی 
از ای��ن تی��م را نخواهم داش��ت. وی در خصوص 
رویارویی با تیم فوتبال س��پاهان و امیر قلعه نوعی 

اظهار داش��ت: قلعه نوعی از س��رمایه های باشگاه 
استقالل است و زحمات زیادی برای تیم ما کشیده 

به طور حتم احترام خاصی برای او قائل هستیم. 
پورحیدری خاطرنشان کرد: از تمامی فوتبال دوستان 
می خواهم به هیچ عنوان به فکر حاش��یه س��ازی 
در این دیدار نباش��ند زیرا این ب��ازی برای ما هیچ 
تفاوتی با س��ایر مسابقه ها ندارد. وی در خصوص 
تس��اوی مقابل نفت تهران ادامه داد: تیم ما در این 
دیدار عملکرد بس��یار ضعیفی داش��ت و با تأسف 
امتیاز بس��یار حساسی را از دست داد. مدیرفنی تیم 
فوتبال استقالل تهران در خصوص مصدومان این 
تیم برای دیدار با س��پاهان گفت: مجتبی جباری و 
 امیرحس��ین یوس��فی مصدومان تیم ما هستند که 
به احتمال زیاد برای دیدار با سپاهان آنها را در اختیار 

خواهیم داشت. 

پورحیدري: 
تنها خواسته من این است که دیگر روي نیمکت ننشینم
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مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه هاي بی��ن المللي 
اس��تان گفت: فضاي این نمایش��گاه، پاسخگوي 
عط��ش مخاطبان و غرفه داران نبود و امید اس��ت 
با راه اندازي مجموعه بزرگ نمایش��گاهي استان 

در آین��ده، پاس��خگوي نیاز هم��ه بازدیدکنندگان 
باش��یم. به گ��زارش موج از اصفه��ان، مدیرعامل 
شرکت نمایش��گاه هاي بین المللي استان اصفهان 
گفت: غرفه این ش��رکت، در هفتمین نمایش��گاه 

ق��رآن و علوم قرآني با هدف به نمایش گذاش��تن 
روند هف��ت دوره برپای��ي موفق این نمایش��گاه 
در اصفهان برپا ش��ده اس��ت تا مخاطب��ان بتوانند 
 نمایش��گاه فعلي را با دوره هاي گذشته آن مقایسه

کنند.
رس��ول محققیان در جمع خبرن��گاران حاضر در 
غرفه این ش��رکت اف��زود: برتري این نمایش��گاه 
نسبت به سال هاي گذشته، توجه بیشتر به هنر در 
ق��رآن و آثار هنري و نی��ز اهمیت دادن به حضور 
روزنام��ه ها و ش��رکت فعال آن��ان، از علت هاي 
برتري نمایش��گاه در حال حاضر و گذشته است. 
وي تأکید کرد: خوش��بختانه فضاي نمایش��گاه به 
گونه اي برنامه ریزي شده است که نمایشگاه براي 
 همه قشرها و گروه هاي س��ني قابل بهره برداري 

است. 
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه هاي بی��ن المللي 
استان ادامه داد: در س��ال هاي نخست برپایي این 
نمایشگاه، مجموع فضاي نمایشگاه تنها دو سالن 
بود و این دو س��الن نیز به زحمت کامل مي ش��د، 
اما در س��ال ج��اري حج��م مخاطب��ان، دو برابر 
ظرفیت نمایش��گاه بود، از این رو ستاد برگزاري 
نمایشگاه به تقلیل فضا و یا عدم ثبت نام تعدادي 
از بازدیدکنن��دگان پرداخ��ت که البت��ه این افراد 
مي توانند در نمایشگاه هاي مشابه فرهنگي شرکت 

داشته باشند. 
وي به برپایي نشس��ت هاي تخصصي در حاش��یه 
این نمایش��گاه اش��اره کرد و اظهار داشت: تنوع 
موجود در نمایش��گاه، جاذبه اي اس��ت که باعث 
مي ش��ود بازدید کنندگان، کمتر در این نشست ها 

حضور یابند. 

مديرعامل شركت نمايشگاه استان در حاشیه هفتمین نمايشگاه قرآن:

فضاي نمايشگاه، پاسخگوي عطش مشاركت كنندگان نبود
كالم نور

امام حسن مجتبي )ع(:
ــعادت موجود است و اين قرآن شفاي  ــوي نور و س همانا در اين قرآن چراغ هاي هدايت به س

دل ها و سینه ها است.

شهید نصرت هلل گاني
س��رباز ش��هید نصرت هلل گاني فرزند هرمز در سال 1340 در خانواده اي مسلمان در روستاي دزک به 
دنی��ا آمد. وي ب��ا گذراندن دوران ابتدایي و راهنمایي همزمان به فعالی��ت و تحصیل ادامه داد تا اینکه 
به خدمت مقدس س��ربازي اعزام شد. وي در سن 21 س��الگي در تاریخ 1361/7/10 در جبهه سومار 
به درجه رفیع ش��هادت رس��ید. این سرباز ش��هید به توصیه پدر و مادر به صبر وشکیبایي و خدمت به 
کش��ور و دفاع از میهن را وظیفه خود و هر فرد مس��لمان مي دانس��ت و دیگران را به انجام این وظیفه 

سفارش مي کرد.

مدير خانه گرافیک حوزه هنري اصفهان:
همایش نگارش سوره هاي قلم و علق 

در اصفهان برگزار مي شود
مدیر خانه گرافیک حوزه هنري اصفهان گفت: همایش »نگارش و حروف  نگاري سوره هاي قلم و علق« در 
حوزه هنري اصفهان برگزار مي شود. امیر مسعود حالج در گفتگو با فارس در اصفهان، بیان داشت: به منظور 
بهره گیري از هنرهاي گرافیک و خوشنویسي در ترویج مضامین قرآني، همایشي دو مرحله اي برگزار مي شود 
که در آن آیات و مضامین دو سوره مبارکه قلم و علق به عنوان موضوع خلق اثر انتخاب شده است. وي ادامه 
داد: در این همایش، هنرمندان در مرحله اول پس از ثبت نام در کارگاه یک روزه حاضر ش��ده که با حضور 
استادان با محتوا و مضامین آیات این دو سوره مبارک آشنا مي شوند و با کمک گرفتن از این استادان به خلق 
آثار خود به صورت ابتدایي مي پردازند. مدیر خانه گرافیک حوزه هنري اصفهان در ارتباط با مرحله دوم این 
همایش تصریح کرد: عالقمندان براي ش��رکت در مرحله دوم مي توانند تا 15 ش��هریور ماه آثار تکمیل شده 
خود از مرحله اول را به خانه گرافیک حوزه هنري اصفهان تحویل دهند. وي افزود: بعد از ارائه آثار به خانه 
گرافیک، تمام این آثار مورد بررسي قرار مي گیرد و در نهایت به آثاري که به نمایشگاه راه مي یابند یک ربع 
سکه اهدا مي شود و به سه اثر شاخص نیز جایزه ویژه اي اهدا خواهد  شد. حالج خاطرنشان کرد: عالقمندان 
مي توانند براي ثبت نام تا تاریخ 9 ش��هریور ماه به خانه هنرمندان اصفهان واقع در خیابان آبش��ار اول پارک 

ایثارگران مراجعه کنند. وي اضافه کرد: اختتامیه این همایش در روز هشتم مهر ماه برگزار مي شود. 

روزی بود...

همزم��ان با هفته دولت به��ره برداری از17 طرح 
بزرگ آبفای استان اصفهان آغازمی شود.

مدیرعامل ش��رکت آب فاضالب استان اصفهان 
با اعالم این خبر گفت : این طرح ها ش��امل 16 
ط��رح در بخش تأمی��ن، انتق��ال و توزیع آب و 
ی��ک طرح دربخش فاضالب اس��ت که با صرف 
هزینه ای بالغ بر 77 میلیارد ریال به بهره برداری 

می رسد. 
مهندس هاش��م امینی ازاصالح خطوط آبرسانی 
درسطح ش��هراصفهان با هزینه 17 میلیارد ریال، 
حف��ر و تجهی��ز چهار حلق��ه چ��اه در محدوده 
ش��هرضا با هزینه یک میلیارد و 200 میلیون ریال  
و آبرس��انی به مخازن بخش کوهپایه با هزینه دو 
میلیارد و 500 میلی��ون ریال به عنوان تعدادی از 
طرح های ش��رکت آب وفاضالب استان اصفهان 
دربخ��ش تأمی��ن، انتقال و توزی��ع آب نام برد و 
گف��ت : یک��ی از طرح های مهمی ک��ه در هفته 
دولت امس��ال ب��ه بهره برداری می رس��د، طرح 
انتقال آب به شهرجندق ازچاه جدید است که دو 
میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه در برداشته و با      
به��ره برداری از آن مردم این ش��هرکویری، طعم 

آب آشامیدنی شیرین را خواهند چشید.
وی گف��ت: در بخش فاضالب نیز طرح ش��بکه 
جمع آوری فاضالب محله س��عادت آباد ش��هر 
فالورجان با هزینه چه��ار میلیارد و 500 میلیون 
ری��ال به بهره ب��رداری می رس��د. مهندس امینی 
اف��زود: دراین ط��رح 5654  متر لول��ه پلی اتیلن 
با قطرهای 250، 300  و 400 میلیمتر اجراش��ده 

است.
وی دربخش دیگری از سخنانش به اجرای طرح 
تل��ه متری وکنترل از راه دور س��امانه آبرس��انی 
ش��هرهای فریدونشهر و داران اشاره کرد وگفت: 
این طرح ها با هدف جلوگیری ازهدر رفت آب  
به دلیل س��رریز مخازن، پیش��گیری از واردآمدن 
خسارت به مش��ترکان، مدیریت برخطوط انتقال 
ومخ��ازن آب وحضور به موقع و رفع حوادث با 
هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 750 میلییون ریال 

اجرا شده است. 
مشخصات طرح های هفته دولت آبفای استان 

اصفهان عبارت است از :
 عنوان طرح : انتقال آب به شهرگلشهر 

 هدف طرح : تأمین کمبود آب شهر تازه تحویل 
شده گلشهر از چاه جدیداالحداث

 مشخصات طرح:
 ال��ف :حفریک حلقه چاه به عمق 131 متر، قطر 
18 این��چ )قطر لوله جدار چ��اه 14 اینچ به طول 
131 متر که مقدار 85 متر آن مش��بک می باشد.( 

آبدهی چاه 35 لیتر بر ثانیه
ب : اج��رای خ��ط لوله انتقال به ط��ول 800 متر 

وقطر250 میلیمتر از جنس آزبست
 هزینه اجرای طرح:  یک میلیارد و500 میلیون 

ریال
 عنوان طرح : حفر چهار حلقه چاه در محدوده 

شهرضا و منظریه
 هدف طرح : تأمین بخش��ی از آب شرب مورد 
نیاز ش��هر و کاهش هزینه انتقال آب از چاه های 
محدوده ش��هر سمیرم و همچنین تأمین آب شهر 

منظریه
 مشخصات طرح : حفر چهار حلقه چاه آبرفتی 
ب��ا اعم��اق 119، 109، 150 و 150 مت��ر با قطر 
22 این��چ در محدوده چاه های کنونی ش��هرضا 
و منظری��ه و تزری��ق آب این چه��ار چاه به خط 
انتقال آب از چاه های هفت گانه محدوده سمیرم 
)آبدهی دوچاه در حدود 127 لیتر در ثانیه اس��ت 
ک��ه معادل مصرف متوس��ط ح��دود 50000 نفر 

جمعیت شهر خواهد بود(
 هزینه اجرای طرح :  یک میلیارد و 200 میلیون 

ریال 
 عن��وان طرح : حفر چاه و انتقال آب به ش��هر 

کویری جندق
 هدف طرح : تأمین آب شرب با کیفیت مطلوب 
و انتق��ال آب چ��اه ت��ا نزدیک ترین تأسیس��ات 

آبرسانی شهر
 مش��خصات طرح : طرح شامل دو بخش حفر 

چاه و انتقال آب چاه است:
الف( حفر چاه در سازند سخت )آهکی( به عمق 
236 مت��ر، قطر 12 این��چ و آبدهی در حدود 14 

لیتر در ثانیه 
ب( اج��رای خط انتقال آب ب��ه طول 1360 متر، 
قطر 200 میلیمتر و از جنس آزبس��ت سیمان )با 
نهایی ش��دن این طرح تمام آب شرب مورد نیاز 
ش��هر جندق در وضعیت کنون��ی تأمین خواهد 

شد.(
 هزینه اجرای طرح :  دو میلیارد و 200 میلیون 

ریال
 عن��وان ط��رح : آبرس��انی ب��ه مخ��ازن بخش 

کوهپایه
 ه��دف طرح : انتقال آب از چاه حفاری ش��ده 
جدی��د در منطقه ب��ه نقاط مورد نظر ش��هرهای 
کوهپایه و تودش��ک و روس��تاهای واقع شده در 

مسیر
 مشخصات طرح : 

ال��ف -   حف��ر یک حلقه چ��اه در فاصله 2700 
متری ایس��تگاه پمپاژ مرحله دوم کوهپایه با عمق 
272 مت��ر، قط��ر 22 اینچ و  آبده��ی 30 لیتر در 

ثانیه
ب -  2700 متر لوله گذاری با قطر 250 میلیمتر 
و جنس آزبس��ت )این خط لوله امکان انتقال 30 
لیت��ر آب در ثانیه را به مخ��ازن منطقه که معادل 
مص��رف نزدیک ب��ه 10000 نفر می باش��د مهیا 

می سازد.(
 هزینه اجرای طرح :  دو میلیارد و 500 میلیون 

ریال
عن��وان طرح : تأمین و انتقال آب ش��رب ش��هر 

خوانسار
 ه��دف ط��رح : تأمین بخش��ی از آب ش��رب 
بهداشتی مورد نیاز شهر خوانسار و انتقال آب چاه 
به نزدیک ترین تأسیسات آبرسانی شهر به عنوان 

مکمل منابع دیگر با هدف پدافند غیرعامل
 مش��خصات طرح : این طرح ش��امل دو بخش 
حفر چ��اه و انتق��ال آب چ��اه به مخازن ش��هر 

می باشد :
الف(حفریک حلقه  چاه به عمق 364 متر و قطر 
18 این��چ با آبدهی بی��ش از 25 لیتر بر ثانیه )این 
میزان آب به طور متوس��ط، آب مورد نیاز 8000 

نفر جمعیت را تأمین خواهد کرد.(
ب( لول��ه گذاری خط انتقال با طول 5700 متر و 

قطر 250 میلیمتر از جنس چدن داکتیل 
 هزینه اجرای طرح :  7 میلیارد ریال

 عنوان طرح : آبرس��انی ش��هر های س��میرم و 
ونک

 هدف : انتقال و ذخیره س��ازی آب در مخازن 
شهری

 مشخصات طرح : 
الف -  سمیرم :

1 -  خ��ط انتقال : اج��رای 5000 متر خط رفت 
و برگش��ت به مخزن یک هزار مترمکعبی شهر و 
اتصال آن به شبکه ش��هری با قطر میلیمتر200 و 

از جنس آزبست
2 -  تکمیل مخزن 1000 مترمکعبی سمیرم

 ب -  ونک :
اج��رای 655 متر لوله گذاری با قطر 200 میلیمتر 
از جن��س پلی اتیلنی فش��ار ق��وی و فوالدی در 
مس��یرهای صعب العب��ور رودخانه چش��مه ناز 

باحجم انتقال آب 20 لیتر در ثانیه
 هزینه اجرای طرح : شش میلیارد و500 میلیون 

ریال
 عنوان طرح : اصالح خطوط آبرسانی در سطح 

شهر اصفهان
 هدف طرح : رفع مشکل کمبود فشارآب مناطق 
پرجمعیت و آبرس��انی به مجتمع های مسکونی 
جدید ؛ اصالح ش��بکه های  قدیمی آبرس��انی و 

رفع مشکالت آن
 مشخصات طرح :

ال��ف -  اصالح خط آبرس��انی خیابان مصلی به 
ط��ول 1400 متر، قط��ر 400 میلیمتر و از جنس 

آزبست
ب -  اصالح خط آبرسانی خیابان قدس به طول 
1800 متر، قطر 600 میلیمتر و از جنس آزبست

ج -  اصالح خط آبرس��انی می��دان امام علی به 
ط��ول 1800 متر، قط��ر 600 میلیمتر و از جنس 

فوالد
د -  اصالح خط آبرس��انی می��دان الله از طریق 
اتص��ال خط آبرس��انی خیابان زینبیه ب��ه خیابان 
پروین به طول 550 مت��ر، قطر 400 میلیمتر و از 

جنس آزبست
ه -  اتصال خط آبرس��انی خیاب��ان فالطوری به 

بزرگ��راه چمران به ط��ول 550 مت��ر، قطر 400 
میلیمتر و از جنس آزبست

 هزینه اجرای طرح : 17 میلیارد ریال
 عنوان طرح : نصب انش��عابات آب و فاضالب 

در سطح استان
 ه��دف ط��رح : ق��راردادن بخش بیش��تری از 
جمعیت ش��هری تحت پوش��ش خدمات آب و 

فاضالب
 مشخصات طرح :

الف -  نصب 10459 فقره انشعاب آب از ابتدای 
سال تاکنون با هزینه ای بالغ بر 17 میلیارد ریال

ب -  نص��ب 9259 فقره انش��عاب فاضالب از 
ابتدای سال تاکنون با هزینه ای بالغ بر 11 میلیارد 

ریال
 هزینه اجرای طرح : 28 میلیارد ریال
 عنوان طرح : آبرسانی به سده لنجان

 هدف طرح : تقویت طرح آبرسانی سده لنجان 
از خط انتقال مبارکه -  باباشیخعلی

 مش��خصات طرح : لوله گذاری به طول 3021 
مت��ر با قطر 300 میلیمتر با لوله های آزبس��ت از 
محل حوضچه خط انتق��ال آب مبارکه به مخزن 

اصلی سده لنجان
 هزینه اجرای طرح : دومیلیارد ریال

 عنوان طرح : آبرسانی به ملک آباد باغبهادران
 هدف طرح : تقویت انتقال آب به مخازن شهر 

باغبهادران -  محله ملک آباد
 مش��خصات طرح : اجرای خ��ط لوله به طول 

500 متروقط��ر200 میلیمتر ازجنس فوالدوانتقال 
آب از چاه ملک آباد به مخازن باالدستی

 هزینه اجرای طرح :  500 میلیون ریال
 عنوان طرح : آبرس��انی به شهر ورنامخواست 

از طرح مبارکه
 هدف طرح : تقویت طرح آبرس��انی به ش��هر 

ورنامخواست از طریق طرح آبرسانی مبارکه
 مش��خصات ط��رح : لوله گ��ذاری به طول 50 
مت��ر و اتصال خ��ط مبارکه به خطوط آبرس��انی 

ورنامخواست
 هزینه اجرای طرح :  25 میلیون ریال

 عن��وان ط��رح : اج��رای ش��بکه جم��ع آوری 
فاضالب محله سعادت آباد فالورجان

 ه��دف طرح : جمع آوری و انتقال فاضالب و 
ارتقاء سطح بهداشت عمومی

 مش��خصات طرح : اجرای 5654 متر لوله پلی 
اتیلن با قطرهای  250، 300 و 400 میلیمتر

 هزین��ه اجرای ط��رح :  چهار میلی��ارد و 500 
میلیون ریال

عنوان طرح : 
 )SCADA( طرح تله متری و کنترل از راه دور
سامانه آبرسانی ش��هر فریدونشهر)چشمه لنگان، 

ایستگاه پمپاژشماره 2، مخازن آب (
 هدف طرح : 

 جلوگی��ری از هدررفت آب به دلیل س��ر ریز 
مخ��ازن 2700 و 500 مترمکعبی وپیش��گیری از 

وارد آمدن خسارت به مشترکان 
 بهینه س��ازی مصرف انرژی در به کارگیری در 

ساعات غیر اوج مصرف
 مدیری��ت و نظارت بر ح��وادث خطوط انتقال 
به دلیل هشدار در سیستم تله متری و رفع سریع 

حوادث و کاهش هدررفت آب
 دسترس��ی و کنترل مانیتورینگ چشمه از نظر 
بهره ب��رداری به دلیل این که در فصل زمس��تان 

دسترسی به چشمه امکان پذیر نیست 
 مشخصات طرح :

 ایجادسیس��تم اتوماسیون چش��مه و مخازن و 
ایستگاه پمپاژ

 نصب تابلو کنترل
 ایجاد بستر مخابراتی

 win cc نرم افزار مانیتورینگ 
 سیس��تم س��ل های خورش��یدی جهت تأمین 

انرژی نقطه تکرار
 نصب پاور آناالیزر پارامترهای انرژی

 هزینه طرح : 
 در فاز اول 440 میلیون ریال از محل اعتبارات 

عمرانی
 پیش بینی فاز دوم )تکمیل طرح ( 600 میلیون 

ریال
 عنوان طرح : 

 )SCADA( طرح تله متری و کنترل از راه دور
س��امانه آبرسانی ش��هر داران )شامل 2 حلقه چاه 

و 3 مخزن (
 هدف طرح : 

 جلوگی��ری از هدررف��ت آب به دلیل س��رریز 
مخزن 2000 مترمکعبی وپیش��گیری از واردآمدن 

خسارت به مشترکان
 بهین��ه س��ازی مصرف انرژی در ب��ه کارگیری 

پمپ ها در ساعات غیر اوج مصرف
 مدیری��ت برخط��وط انتقال و مخ��ازن به دلیل  
نصب سیستم های هشدار در حوادث و همچنین 
حض��ور به موقع و رفع حادثه که منجر به کاهش 

هدررفت  آب خواهد شد 
 عدم دسترس��ی به مخازن در یک فصل از سال 
به دلیل اقلیم س��رد منطقه که با این سیستم امکان 

کنت��رل و مانیتورکردن بهره ب��رداری مخازن مهیا 
می شود 

 مشخصات طرح :
 اجرای سیستم اتوماسیون چاه و مخزن

 نصب تابلو کنترل
 نصب پاورآناالیزر پارامترهای انرژی

 ایجاد بستر ارتباطی 
 تجهیزات اندازه گیری دبی  و فش��ار ش��بکه و 

سطح مخزن
win cc نرم افزار مانیتورینگ 

 هزینه طرح : 
 در فاز اول با هزینه ای معادل 250 میلیون ریال 

از محل اعتبارات عمرانی
 پی��ش بینی فاز دوم برای چهار حلقه چاه دیگر 

و نهایی شدن طرح به مبلغ  450 میلیون ریال
 عنوان طرح : 

س��امانه کلرزنی خط آبرس��انی ایستگاه شماره 2 
فریدونشهر

 هدف طرح :
کاه��ش هزینه ب��رق مصرفی، باال بردن سیس��تم 
ایمنی کلرزنی)سیستم کلرزنی روی شبکه از مدار 
خارج وسیس��تم کلرزنی جدید در محل پمپاژ 2 

نصب و راه اندازی گردید(
 مشخصات طرح : 

 تجهیز و آماده سازی اتاقک کلرزنی
 کپسول 45 کیلوگرمی کلر 2 دستگاه

 انژکتور کلر 2 دستگاه
 سیستم هشدار نشت کلر

 هزینه طرح :
 100 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی

 عنوان طرح : 
اج��رای سیس��تم حفاظتی چاه ه��ا و مخزن آب 

شهرهای چادگان و رزوه
 هدف طرح :

 مانیتورینگ چاه ها و مخازن از نظر امنیتی
 جلوگیری از سرقت تجهیزات

 مشخصات طرح :
 دوربین مدار بسته NSP 3750  : 5 دستگاه

 دکل  5 دستگاه
 نرم افزار MRP 9جهت مانیتورینگ

 بستر مخابراتی )وایرلس(
 هزینه طرح : 

 170 میلیون ریال 
 عنوان طرح :

 س��امانه کلرزن��ی هوش��مند مخازن آب ش��مال 
اصفهان

 هدف طرح :
 پیاده سازی سیستم کلرزنی مخازن آب پیالف به 
ظرفیت 210 هزارمترمکعب به منظور گندزدایی و 
تکمیل کلرزنی تصفیه خانه آب در مواقع کمبود

 هزینه طرح :
 یک میلیارد و400 میلیون ریال 

 مشخصات طرح :
کلریناتور 40 کیلوگرمی اتوماتیک    2 دستگاه
 تبخیرکننده 100 کیلوگرمی           1 دستگاه
 کپسول های گاز کلر یک تني           4 عدد
 دستگاه اندازه گیری کلر باقی مانده 1 دستگاه
 بوستر پمپ                             2 دستگاه
 انژکتور 40 کیلوگرمی                 2 دستگاه
 فشارشکن 40 کیلوگرمی                  1 دستگاه

 فیلتر مجهز به گرمکن گاز کلر 200 کیلوگرمی                      
1 دستگاه

 نش��ت ی��اب گاز کل��ر مجه��ز به 2 سنس��ور
1 دستگاه

 تابلو کنترل 

همزمان با هفته دولت انجام می شود

بهره برداری از 17 طرح آبفای استان اصفهان با هزينه  77/000/000/000 ريال
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زئی
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