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طرح احیای می��دان امام علی 
را بی ش��ک می توان مهمترین 
طرح بهس��ازی بافت فرسوده 
در تاریخ شهرداری اصفهان و 
زیرگذر های این پروژه را نیز 
می توان ش��اه بیت پروژه های 

عمرانی در حوزه راه و حمل و نقل نامید. چهار زیرگذر طرح احیای 
میدان امام علی همزمان با عید سعید فطر افتتاح می شود...

شهرستان / صفحه4

ذاكر اصفهاني:
ضرورت زمينه سازي براي نشست هاي 
صميمانه مسئوالن استان با گروه هاي مختلف

علی اصغر سلطانیه:
هيچ گونه شواهدی از انحراف 
مواد هسته ای به هدف های نظامی یافت نشد

مديركل ارشاد  چهارمحال و بختیاري 
خبر داد:

حضور 420 ناشر كشوري 
در نمایشگاه كتاب 

چهارمحال و بختياري

زیرگذرهای ميدان امام علی
شاه بيت پروژه های عمرانی

 م���دی��رکل ف��رهن��گ و ارش����اد اس��امی 
چهارمح��ال و بختی��اری از حضور 420 ناش��ر 
در هفتمی��ن نمایش��گاه کتاب این اس��تان خبر 
داد. »داری��وش رضوانی« در گفتگو با فارس در 
شهرکرد،  اظهار داشت: هفتمین نمایشگاه بزرگ 
کتاب استان از 27 شهریور ماه جاری تا دوم مهر 
در محل نمایش��گاه های بین المللی اس��تان برپا 
می شود. وی افزود: در این نمایشگاه 400 ناشر 
کش��وری و 20 ناشر استانی، تازه های نشر خود 

را در دسترس عموم مردم قرار می دهند.
رضوان��ی تصریح کرد: تروی��ج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی و ارتقای س��طح دانش عمومی مردم 
ب��ه ویژه جوان��ان و نوجوان��ان مهم ترین هدف 

برپایی این نمایشگاه است. 
وی برپایی نمایش��گاه های کت��اب را گامی مؤثر 
در راس��تای ترغی��ب اف��راد به مطالعه دانس��ت 
و گف��ت: فراه��م ک��ردن زمینه مناس��ب برای 
دسترس��ی جوان��ان و نوجوانان ب��ه جدیدترین 
دس��تاوردهای علم��ی در حوزه ه��ای مختلف 
از دیگ��ر پیامده��ای برگ��زاری ی��ک چنی��ن 
نمایشگاه هایی است که از آن به عنوان یک اقدام 
 فرهنگ��ی اثر بخش به ص��ورت جدی حمایت 

می کنیم. 
وی همچنین از برگزاری برنامه ها و فعالیت های 
فرهنگی متعدد در حاش��یه نمایشگاه کتاب خبر 
داد و گفت: برگزاری کاس های آموزش قرآن، 
اج��رای نمایش های خیابانی با موضوع مبارزه با 
مواد مخدر، نمایش فیلم، برپایی ایستگاه نقاشی 
ویژه کودکان و برگزاری مس��ابقه های مختلف 
فرهنگ��ی وی��ژه بازدیدکنن��دگان از جمله این 

برنامه ها است.

 مع��اون اجتماع��ي فرمان��ده 
انتظامي استان اصفهان در یک 
جلس��ه مطبوعاتي گف��ت: به 
مناسبت عید سعید فطر، افرادي 
هایش��ان  موتورس��یكلت  که 
توقیف شده مي توانند از امروز 

به مدت 10 روز نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام نمایند...
سراسري/ صفحه2

در م���راس��می کش��وری در 
آغ��از هفته تع��اون در تهران 
 و ب��ا حض��ور وزیر تع��اون، 
»رس��ول حامدی��ان« مدیرکل 
تعاون استان اصفهان به عنوان 
مدیرکل برتر و نمونه کشور در 

سطح اداره های تعاون برگزیده شد و اداره کل تعاون...
صفحه آخر/ صفحه8

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان:
شروع ترخيص موتورسيكلت هاي 

توقيفي از امروز  

رئیس پلیس آگاهي اصفهان:

86 درصد لوازم آرايشي و بهداشتي 
قاچاق، تقلبي هستند

صفحه 2

اداره تعاون استان اصفهان حائز 
رتبه برتر در جمع اداره هاي كل 

تعاون سراسر كشور شد

صرفه جويي در مصرف برق، يعني استفاده 
صحیح و بهینه، نه چشم پوشي از نیازهاي ضروري

دفاتر كمیته امداد امام خمیني )ره( در سراسر استان آماده دريافت زكات 
فطره مؤمنین روزه دار جهت توزيع بین محرومین واقعي جامعه مي باشد.

معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني )ره( استان چهارمحال و بختياري

روابط عمومي بانك ملي ایران
اداره امور شعب استان اصفهان
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یک مس��ئول بلندپایه دولتی در روس��یه 
اعام کرد: این کشور خواستار همكاری با 
غرب و کمک به افغانستان برای بازسازی 
نیروگاههای برق و سایر تأسیساتی است 
ک��ه در زمان اتحاد جماهیر ش��وروی در 
افغانس��تان احداث شده است. به گزارش 
خبرگ��زاری رویترز از مس��كو، این مقام 
مسئول افزود: مایلیم برای بازسازی برخی 
از حدود یكصد و چهل تأسیسات بسیار 
مهم احداث ش��ده در افغانستان در زمان 
اتحاد جماهیر ش��وروی، همكاری کنیم. 
این گفته ها نش��ان دهنده تمایل مس��كو 
برای تقویت نقش خود در افغانستان بدون 

اعزام نیرو به این کش��ور آن هم بیست و 
یک س��ال پس از عقب نشینی نیروهای 
اتحاد شوروی از افغانستان است. در مدت 
حدود ده سالی که نیروهای اتحاد جماهیر 
ش��وروی افغانس��تان را در اش��غال خود 
داش��تند، حدود پانزده هزار نظامی ارتش 
شوروی و یک میلیون افغان کشته شدند. 
این مسئول بلندپایه تأکید کرد: طرح هایی 
که روسیه مایل به بازسازی یا توسعه آنها 
است شامل: نیروگاه های برق و گذرگاه 
س��النگ در کوههای هندوکش در مسیر 
جاده ای راهبردی است که شبه قاره هند 

را به آسیای میانه متصل می کند. 

ب��ه  اعت��راض  در  فرانس��ه  کارکن��ان 
 افزای��ش س��ن بازنشس��تگی ازس��وی 
نیكوال س��ارکوزی رئی��س جمهور این 
کش��ور، ی��ک جنب��ش اعت��راض آمیز 
سراس��ری آغاز کردن��د. واحد مرکزی 
خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه برخی 
از مسئوالن اتحادیه کارگری که حضور 
میلیون��ی کارکن��ان را نش��انه پیروزی 
توصی��ف می کنن��د هش��دار دادند در 
صورتی که درخواست آنان از سوی مقام 
هاي مربوطه مورد بررس��ی قرار نگیرد 
آنها به اعتص��اب و برگزاری تظاهرات 
علیه تصمیم ه��اي رئیس جمهور ادامه 
اعتصاب  خواهن��د داد. برگزارکنندگان 
وزرای  بی تفاوت��ی  ب��ه  اعت��راض  در 
کابینه س��ارکوزی گفتن��د که وزرا برای 
کاهش تنش اق��دام مؤثری نكرده اند و 
ب��ه همین دلیل ما با ب��رای ابراز نگرانی 

و مخالفت خود مجبور به اقدام شدیم.
تحلیل گران می گویند هنوز نمی توان 
اعتصاب ام��روز را با اعتراض مش��ابه 
 در بیس��ت و چه��ارم ژوئیه که ش��مار 
تظاهر کنندگان در سراس��ر ش��هرهای 
این کشور بین هشتصد تا دومیلیون نفر 

می رسید مقایسه کرد.
این درحالی اس��ت که مقام هاي دولتی 
این کش��ور معتقدن��د الیحه اصاحات 
دستمزد و سن بازنشس��تگی می تواند 
تا س��ال 2030 می��ادی در حدود 90 
میلی��ارد دالر اعتب��ار پ��س ان��داز کند.
ب��ا توج��ه ب��ه جمع بن��دی برخ��ی از 
به  نظرس��نجی ها محبوبیت سازکوزی 
س��ی و چهار درصد کاهش یافته است. 
دلیل کاهش محبوبی��ت رئیس جمهور 
فرانس��ه را می توان در رس��وایی های 

سیاسی و مالی وی جستجو کرد.

درخواست روسیه:
بازسازي تأسيسات احداث شده در زمان 

اتحاد شوروي در افغانستان

بزرگترین اعتصاب در فرانسه 
عليه ساركوزی

به تازگی گروهی از نظامیان امریكایی در 
حرکتی نمادین خاک عراق را ترک کردند 
تا وانمود کنند که جنگ عراق خاتمه یافته 
و اوضاع در این کش��ور آرام اس��ت. البته 
قرار اس��ت 50 هزار نیروی نظامی امریكا 
در خ��اک عراق باقی بمانند و در ظاهر به 
آموزش نیروهای امنیت��ی عراق بپردازند. 
این اقدام از س��وی مقام ه��ای امریكایی 
بزرگنمایی شد و برخی مقام های عراقی 
نیز از آن استقبال کردند. برخی دیگر هم 
خواستار خروج کامل نظامیان امریكایی از 
خاک عراق شده و اعام کرده اند که برای 
آماده سازی و تعلیم نیروهای امنیتی خود، 
نیازی ب��ه بیگانگان ندارن��د. اگرچه خبر 
خروج نظامیان امریكای��ی از خاک عراق 
بازتاب گس��ترده ای در مطبوعات امریكا 
داشت، اما در حقیقت رخداد مهمی تلقی 
نمی شود. جنجال رسانه های امریكایی بر 
سر این موضوع ساختگی بوده و واقعیت 
ندارد. این جنجال ناشی از 7 سال اغماض 
تعمدی و کامل این رسانه ها از پیامدهای 
ویرانگر و اقدام های وحش��یانه نظامیان 
امریكا در عراق اس��ت. اکنون اوباما قصد 
دارد چه توضیحی در خصوص این جنگ 
ب��ه مردم امری��كا بدهد و آی��ا آن را پایان 
اقدام های احمقان��ه رئیس جمهور پیش 
از خ��ود توجیه می کند و یا ش��اید خود 
را در این جنگ پیروز می دانسته و قصد 
تبریک این پی��روزی به مردم امریكا دارد! 
البته ممكن اس��ت ای��ن جنجال تبلیغاتی 
رس��انه های امریكایی منجر ب��ه احیای 
محبوبیت از دس��ت رفته اوباما در افكار 
عموم��ی آمریكا، آن هم در مقطع پیش از 
انتخابات میان دوره ای مجلس این کشور 

ش��ود. اما کسی به فكر مردم جنگ زده و 
مظل��وم عراق نخواهد ب��ود و اوباما ذهن 
خ��ود را حتی اندکی درگیر وضعیت آنان 
نخواهد کرد. چگونه می توان این خروج 
نیروهای امریكایی را واقعی قلمداد کرد، 
در حالی که بیش از 50 هزار نیروی نظامی 
امری��كا در پایگاه ها و اس��تحكامات این 
کش��ور در عراق باقی خواهند ماند؟ این 
خ��روج پس از 7 س��ال جنگ ویرانگری 
صورت گرفت که حتی نتیجه آن به روی 
کار آمدن یک دولت دست نشانده امریكا 
هم نبود که بتواند باعث دلخوشی امریكا 
باش��د. انفجارهای متعدد و عملیات های 
تروریس��تی در ع��راق ب��ه حادثه ه��ای 
 روزمره تبدیل شده است و کنترل چندانی 
بر اوضاع این کشور وجود ندارد. ممكن 
است امریكا وانمود کند که عملیاتش در 
عراق به پایان رسیده، اما از نظر عراقی ها، 
عملیات ایجاد امنیت و ساماندهی اوضاع 
در این کش��ور حتی آغاز هم نشده است 
و بس��یاری از آنان به ضرورت و نیاز آغاز 
عملیات امریكا در کشورشان حتی اعتقاد 
هم ندارند. طرز تفكر مردم عراق با نظامیان 
و مقام های امریكایی بسیار متفاوت است. 
م��ردم عراق در فكر چگونگ��ی مقابله با 
ترس و اضط��راب ناش��ی از آغاز حمله 
نظام��ی امریكا به عراق به س��ر می برند. 
مردم عراق در فكر امنیت، زندگی، ثروت 
و آینده کشور و فرزندانشان هستند. آنچه 
آمریكایی ها با خود می برند نظامیانشان 
نیست، بلكه آسایش، امنیت، غذا و ثروت 
ملی و آینده فرزندان عراق اس��ت که در 
هیچكدام از رس��انه های غرب و امریكا 

منعكس نخواهد شد.

پيروز جنگ عراق كيست؟

جهان نما نصف النهار

توسط رئیس جمهور يمن صورت گرفت:
ترغيب روحانيون به مبارزه با القاعده

رئیس جمهور یمن در پی افزایش 
القاعده  شورش��یان  حمله های 
در ش��رق و جنوب این کشور، 
روحانی��ون دینی را به ش��رکت 
در مب��ارزه علیه عقاید این گروه 
شورشی ترغیب کرد. به گزارش 
خبرگ��زاری دولت��ی یمن، علی 
عبداله، از روحانیون خواست تا 
با گفتگو با مردم در مسجدهای 
سراس��ر کش��ور، با عقاید گروه 

تروریستی القاعده مبارزه کنند. به گفته تحلیلگران محلی، بسیاری از قبیله های 
قدرتمند یمنی، اعضای القاعده را در منطقه های دور افتاده و کوهستانی شرق 
و جنوب کش��ور پناه می دهند. صالح در ادامه تصریح کرد: دولت یمن بارها 
شورشیان القاعده را با امید به اصاح و تغییر رویه آزاد کرده است، اما این افراد 
باز هم نظم عمومی را بر هم می زنند. وی افزود: دولت با حمایت تمام مردم 
یمن با شورشیان مبارزه خواهد کرد، چرا که این گروه به توسعه و پیشرفت یمن 

لطمه وارد می کند. 

در كوت و شمال شرقی بغداد
كشف و خنثی سازی دو بمب 

16 نیروی ارتش عراق دو بمب در ش��هر کوت )مرکز اس��تان واسط و منطقه 
ش��مال ش��رقی بغداد( کش��ف و خنثی کردند. به گزارش خبرگزاری نهرین 
 از واس��ط،  ی��ک منبع امنیتی اعام ک��رد: نیروهای ارتش، بمب��ی را در منطقه 
 ح��ی العباس در ش��هرکوت و همچنی��ن بمبی را در یک خ��ودرو در منطقه 
ح��ی القاه��ره واق��ع در ش��مال ش��رقی بغ��داد کش��ف و خنث��ی کردند. 

پوتين نامزدی برای سمت ریاست 
جمهوری روسيه را منتفی ندانست

والدیمیر پوتین، ب��ه حدس و گمان ها مبنی بر اینكه وی قصد دارد بار دیگر 
سمت ریاست جمهوری این کشور را بر عهده بگیرد دامن زد. به گزارش شبكه 
تلویزیونی بی بی سی، پوتین پیش از این دو دوره رئیس جمهور روسیه بوده 
اس��ت. اما قانون اساسی این کشور وی را از نامزدی برای سومین دوره متوالی 
منع کرد. پوتین اعام کرد که وی و دمیتری مدودف، )رئیس جمهور روسیه( به 
وقت خود، تصمیمشان را در این زمینه اعام خواهند کرد. زمان انتخابات دوره 

آتی ریاست جمهوری روسیه هجده ماه دیگر است.

دولت بحرین دهها پایگاه اینترنتی 
متعلق به شيعيان را بسته است

دولت بحرین دهها پایگاه اینترنتی متعلق به ش��یعیان را بسته است. به گزارش 
ش��بكه تلویزیون��ی المن��ار، مرکز بحرینی حقوق بش��ر از تع��رض دولت به 
حقوقدانان و اصحاب رس��انه ها در این کش��ور به ش��دت ابراز نگرانی کرد. 
همچنین رئیس ش��ورای ملی حقوق بش��ر )که پادشاه بحرین وی را منصوب 
ک��رده ب��ود( در اعتراض ب��ه آنچه وی آن را خش��ونت متقابل بی��ن دولت و 
 مخالفان توصیف نمود، از س��مت خود اس��تعفا کرده اس��ت. عبدالناصر فقیه 
)گزارشگر المنار( گفت: بحران در بحرین با اعام دولت این کشور برای کنترل 
مستقیم بر منبر و مسجدها، پیچیده تر شده است. سلمان بن حمد آل خلیفه از 
پدرش )پادشاه این کشور( خواسته است مسجدها را تحت کنترل شدید خود 
درآورد. درخواست سلمان بن حمد اینگونه توجیه شده است که برای حفظ منافع 
ملت و تأکید بر اشراف دولت به تریبون های اسامی و تحقق ارشاد صحیح دینی 
است. جمعیت اسامی وفاق ملی بحرین که بزرگترین فراکسیون شیعی مخالف 
در پارلمان است این اقدام دولت را به شدت محكوم کرده است. شیخ علی سلمان 
دبیر کل این جمعیت از اتهام دولت به بازداشت شدگان اخیر مبنی بر اینكه اعضای 
یک سازمان سری هستند ابراز تعجب کرد. شیخ علی سلمان گفت: سازمان امنیت 
ملی بحرین فراتر از حدود عمل می کند و توانسته است گزینه امنیتی را بر دولت 
بحرین تحمیل کند. وی سازمان های امنیتی را به تحریک آفرینی و تدارک برای 

عملیات امنیتی و بازداشت فعاالن سیاسی متهم کرده است. 

نظرسنجی ها حاكی از پيروزی 
نامزد حزب حاكم برزیل
در انتخابات آینده است

رئیس جمهور برزیل درصورت 
پی��روزی نام��زد ح��زب حاکم 
انتخ��اب��ات  در  کش��ور  ای��ن 
ری�اس��ت جمهوری به پیروزی 
 بزرگ��ی دس��ت خواه��د یافت. 
لوئیز ایناسی�و لوال دا سی�لوا رئیس 
جمهور برزیل چنانچه طبق پیش 
بینی نظرسنجی ها، دیلما راسف 
)فرد مورد حمایت او( بتواند در 
انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، به پیروزی بزرگ سیاسی دست خواهد 
یافت. بسیاری از مردم برزیل تا چندی پیش راسف، شصت و شش ساله، رئیس 
دفتر س��ابق ریاست جمهوری برزیل را نمی شناختند. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، در یک مدت زمان چهار ماهه، راس��ف موفق شد محبوبیت خود را از 
سی درصد به پنجاه درصد افزایش دهد از این رو براساس افزایش محبوبیت 
رئیس دفتر سابق رئیس جمهور برزیل، پیش بینی می شود وی بدون برگزاری 
دور دوم انتخابات به راحتی بتواند پیروز انتخابات ش��ود. یكی از عمده ترین 
نگرانی های ائتاف مخالفان این کشور موفقیت و پیشرفت نامزد حزب حاکم 
در این کشور است. از سوی دیگر، حزب مخالف این کشور در فعالیت های 
سیاسی و انتخاباتی خود از »خوزه سه را«، رقیب اصلی راسف حمایت می کنند 
و در همین حال حزب کارگران، حزب راس��ف را که از سوی رئیس جمهور 
برزیل تأسیس شد به نقض قوانین مربوط به مالیات متهم می کنند. حزب ائتاف 
راس��تگرا نیز از مسئوالن برگزاری انتخابات خواستند ضمن بررسی موضوع، 
مانع حضور راس��ف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شوند. رئیس 
جمهور برزیل از مقام های پلیس فدرال خواس��تار رسیدگی به موضوع شد و 
قرار است تا پس از انتخابات، موضوع تخلف از قوانین توسط دست اندرکاران 
اداره مالیات و حزب حاکم پیگیری ش��ود. کارشناس��ان با استناد به تازه ترین 
نظرس��نجی ها معتقدند: بروز چنین شایعات و موضوع رسوایی اداری و سوء 
استفاده از پست های دولتی نمی تواند راسف را از پیروزی در انتخابات آن هم 
پیروزی در دور اول آن باز دارد، زیرا درحال حاضر راسف بیست و چهار درصد 
از رقیب خود )سه را( جلوتر است. برخی دیگر معتقدند با توجه به حمایت 
و طرف��داری رئیس جمهور برزیل از نامزد حزب چپگرای این کش��ور، روند 
برگزاری انتخابات و جلب آرا مردم می تواند تحت تأثیر نفوذ لوال به نفع راسف 

قرارگیرد و در نتیجه طرفداران وی با کمال افتخار به او رأی بدهند. 

انتظام��ي  فرمان��ده  اجتماع��ي  مع��اون   
 اس��تان اصفه��ان در ی��ک جلس��ه مطبوعات��ي 
گفت: به مناس��بت عید س��عید فطر، افرادي که 
موتورسیكلت هایشان توقیف شده مي توانند از 
امروز به مدت 10 روز نسبت به ترخیص وسیله 

نقلیه خود اقدام نمایند.

س��رهنگ کریمي ضم��ن اعام این 
تخفیف ویژه براي موتورسیكلت ها 
افزود: به جز سه تخلف، بقیه موارد 
ش��امل حال تخفیف مي ش��ود. این 
سه تخلف عبارتند از: عبور خاف 
جهت، عب��ور از پیاده رو و پارک و 

تولید صداي ناهنجار.
مع��اون اجتماعي فرمان��ده انتظامي 
استان خاطر نش��ان کرد: افرادي که 
 این تخفیف ویژه ش��امل حالش��ان 
مي ش��ود م��ي توانند از ام��روز به 
شهرس��تان  رانندگ��ي  راهنمای��ي 
اصفهان واقع در خیابان هزار جریب 
مراجعه و یا جهت کس��ب اطاع بیشتر با شماره 
تلفن 2183601 تم��اس حاصل نمایند. در ادامه 
سرهنگ کریمي درباره برنامه هاي هفته ناجا نیز 
تصریح کرد: این برنام��ه ها از دهم مهرماه آغاز 
و ت��ا 16 مه��ر ماه به پایان مي رس��د که البته در 

روز نهم مهر ماه قبل از ش��روع هفته ناجا سردار 
کرم��ي فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان پیش از 
خطبه هاي نم��از جمعه در این باره س��خنراني 

خواهند کرد.
وي ضم��ن اش��اره به اجراي صبحگاه مش��ترک 
در اولی��ن روز هفت��ه ناجا افزود: امس��ال در 4 
شهرس��تان کاش��ان، نجف آباد، خمیني ش��هر و 
لنجان نمایش��گاه برگزار خواهد شد. در اصفهان 
 نیز ی��ک رزمایش مان��ور اقت��دار و امنیت اجرا 

مي شود.
سرهنگ کریمي نامگذاري روزهاي هفته ناجا را 
به ترتیب از دهم لغایت شانزدهم مهر ماه اینگونه 
اعام کرد: پلیس، مش��ارکت عمومي، انضباطي 
اجتماع��ي – پلیس، دانش و فن آوري – پلیس، 
والیت، ایثار و ش��هادت – پلیس، خدمتگزاري، 
پاسخگویي – پلیس، اقتدار، کارآمدي – پلیس، 
امنی��ت، فضاي مجازي – پلیس، خانواده، امنیت 

اجتماعي و اخاقي 

 مهدی رفائی
دانش�گاهیان،   هنرمندان، 
اس��تادان و نخبگان علم 
و فرهن��گ و ه�ن��ر در 
در  ضیافت��ی صمیمان��ه 
محل استانداری اصفهان 
با اس��تاندار و مس�ئوالن 
اس��تانداری اصفه��ان به 
اقامه نماز و صرف افطار 

پرداختند.
هنرمن��دان ع�رصه های 
مختلف��ی نظیر: س��ینما، 
تلوی��زی��ون، ش���عر و 

ادب، صنایع دس��تی و... همچنین استادان و مس��ئوالن دانشگاهها و نخبگان 
علمی میهمان این ضیافت بودند. »ذاکر اصفهانی« اس��تاندار اصفهان اگر چه 
در این مراس��م س��خنرانی رسمی نكرد ولی به ش��كل صمیمانه و خودمانی 
 در بی��ن دع��وت ش��دگان حضور یاف��ت و با آنها ب��ه گفتگو و تب��ادل نظر 

پرداخت.
علیرض��ا ذاک��ر اصفهانی ب��ر ایجاد زمینه نشس��ت های صمیمانه مس��ئوالن 
اس��تان با گروه های مختلف تأکید کرد و ابراز داش��ت: اس��تانداری اصفهان 
 نی��ز در ماههای گذش��ته س��عی داش��ته افزون ب��ر کنفرانس ه��ای خبری و 
اطاع رس��انی، تحوالت و نیز نظارت و مدیریت از طریق قانون و مقررات 
مت��داول، ب��ه برپایی نشس��ت های ویژه و دوس��تانه با گروه ه��ای مختلف 
 نظیر: خبرن��گاران، هنرمن��دان، صنعتگران، ورزش��كاران،  دانش��گاهیان و... 

بپردازد.
 اس��تاندار اصفه��ان ک��ه در ای��ن ضیافت به س��ئوال ها و س��خنان حاضران 
ب��ه ص��ورت خصوص��ی پاس��خ داده و به صحبت ه��ا، درد دل ه��ا و بیان 
مش��كل های آنها توجه می کرد،  این برنامه ها را به س��بب تعامل، دوستی و 
وجود ارتباط الزم و کافی، حل کننده بسیاری از مشكل ها و باعث وحدت، 
انس��جام و همدلی همه گروه ها و فاصله نگرفتن مس��ئوالن از مردم خواند. 
وی ایجاد اس��تمرار این امر در سایر اداره ها، توسط سایر مسئوالن استان را 

نیز سبب خیر، برکت و خدمت رسانی دولت به مردم دانست.

علی اصغر سلطانیه:
هیچ گونه شواهدی از انحراف 

مواد هسته ای به هدف های نظامی 
یافت نشد

»علی اصغر سلطانیه« سفیر جمهوری اسامی ایران در آژانس، درباره 
گزارش جدید »یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس گفت: پس از هفت سال 
بازرس��ی های مستمر، هیچ گونه شواهدی از انحراف مواد هسته ای 
ب��ه هدف ه��ای نظامی یافت نش��د و ای��ن مهم ترین پی��ام گزارش 

مدیرکل است. 
عل��ی اصغر س��لطانیه در گفتگ��و با ایرن��ا در وین اف��زود: البته این 
گ��زارش ب��ا توجه به اینكه بخ��ش هایی از قطعنامه ش��ورای امنیت 
 را نق��ل ک��رده اعتبار فن��ی و تخصصی آژانس را خدش��ه دار نموده 

است. 
س��فیر ایران در آژان��س تأکید ک��رد: آژانس به عنوان یک س��ازمان 
 بین المللی و تخصصی زیرمجموعه س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت 

نیست.
 س��لطانیه اف��زود: در بخش های��ی از این گزارش به بازرس��ی های 
زیادی از کش��ورمان اش��اره ش��ده اس��ت که 2 پیام مهم دارد. ایران 
در فعالیت ه��ای علم��ی و تكنولوژی و غنی س��ازی ب��ه طور کامل 
 موفق ب��وده و تمام ای��ن فعالیت ها زیر نظارت آژانس اس��ت. وی 
گف��ت: بخش هایی که با عبارت ه��ای منفی، مبنی بر عدم همكاری 
ایران منعكس ش��ده فقط مربوط به خواسته های غیرحقوقی و فراتر 

از معاهده »ان.پ.تی« توسط شورای امنیت است.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان:
شروع ترخیص موتورسیكلت هاي توقیفي از امروز  

ذاكر اصفهاني در مراسم افطار 
با هنرمندان و دانشگاهیان:

ضرورت زمینه سازي براي نشست هاي 
صمیمانه مسئوالن استان با گروه هاي مختلف

 الدن سلطاني
 سرهنگ حسین زاده در جمع خبرنگاران گفت: 
طی تحقیق پلیس و وزارت بهداشت، 86 درصد 
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی که حت��ی با رنگ و 
برچس��ب های معروف دنیا در بازارهای داخلی 
کشور وجود دارد و به صورت قاچاق وارد شده 

تقلبی است.
وی افزود: یكی از مأموریت های اساسی پلیس 
آگاهی، مبارزه با قاچاق کاال و ارزاست و معضل 
قاچاق از جمله موردهایی اس��ت که کش��ورها 
ب��ا آن مواجه اند و آن دس��ته از کش��ورهایی که 
ب��ا این معضل مبارزه کرده به ش��كوفایی اقتصاد 

کشورشان کمک نموده اند.
رئیس پلیس آگاهی اصفهان ضمن اش��اره به این 

مطلب ک��ه جلوگی��ری از ورود کاالهای قاچاق 
خواسته تولید کنندگان و صنعتگران کشور است 
گف��ت: خوش��بختانه فرماندهی انتظامی اس��تان 
اصفه��ان در س��ال 88 رتبه دوم کش��ف کاالی 
قاچاق در کش��ور را به خ��ود اختصاص داده و 
این در حالی اس��ت که استان اصفهان یک استان 
مرزی نیس��ت و اس��تان های: هرمزگان، بوشهر، 
آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و... جزو 

مكان های ورودی کاالهای قاچاق هستند.
س��رهنگ حس��ین زاده تصریح کرد: از آنجا که 
قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی به طور مستقیم 
سامت جامعه را تهدید می کند بنابراین، بسیار 

مهم تلقی می شود.
وی افزود: س��االنه ارزش قاچاق لوازم آرایش��ی 

و بهداش��تی 7 میلیارد دالر است که یک میلیارد 
دالر از این رقم به کش��ور م��ا اختصاص دارد و 
آماره��ا نش��ان می دهد حجم عم��ده ای از این 
لوازم آرایش��ی و بهداشتی که در کشور مصرف 

می شود به صورت قاچاق وارد شده است.
س��رهنگ حس��ین زاده با بیان اینكه خصوصیت 
 کاالی قاچ��اق، فاصل��ه آن ب��ا اس��تانداردهای 
بین المللی است خاطر نشان کرد: لوازم آرایشی و 
بهداشتی تقلبی به طور مستقیم مصرف کنندگان 
 را تح��ت تأثی��ر جدی ق��رار می دهن��د. گفتنی 
اس��ت: عوارض جس��می و بیماری های ناشی 
از مص��رف این لوازم قاچاق بر کس��ی پوش��یده 
نیست و در کنار هزینه های قاچاق، هزینه های 
ویژه ای هم برای درمان بیمارانی که از این مواد 

استفاده می کنند باید صرف شود.
وی تصریح کرد: خطر اس��تفاده از لوازم آرایشی 
قاچاق از لوازم بهداش��تی قاچاق هم، به مراتب 

بیشتر است. 
رئی��س پلیس آگاه��ی اصفهان ضمن اش��اره به 
کش��ف 200 کانتین��ر 40 فوت��ی کاالی قاچ��اق 
در اس��تان، طی 17 ماه گذش��ته گفت: در استان 
اصفهان 104 هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی 
قاچاق، غیر اس��تاندارد و ناس��الم توس��ط پلیس 

کشف و با هماهنگی بهداشت معدوم شد.
س��رهنگ حس��ین زاده درباره توصی��ه پلیس به 
مصرف کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق 
افزود: کاالهایی که از طریق دستفروش��ان عرضه 
می شود صد در صد غیر بهداشتی است و افراد 
بای��د از نمایندگی های مج��از و داروخانه های 

معتبر لوازم مورد نیاز را تهیه نمایند.
وی در خاتم��ه ب��ه بانوان هش��دار داد: خانم ها 
باید مراقب باش��ند که آرایش��گرها از این لوازم 
قاچاق اس��تفاده نكنند. وی در ادامه گفت: افراد 
می توانند اخبار مربوط به عرضه لوازم قاچاق را 

به پلیس 110 اطاع دهند.

رئیس پلیس آگاهي اصفهان:

86 درصد لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق، تقلبي هستند
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پیش گویی کار بس��یار مشكلی اس��ت. و جزو 
مشاغل پرخطر نیز به حساب می آید. برای مثال: 
ش��ما می توانید حدس بزنید مدل بعدی »آیفون« 
چه ش��كلی خواهد بود، اما آیا می توانید در مورد 
ریخ��ت و قیافه  تلفن های چند س��ال آینده نیز، 
پیش گویی کنید؟ در این ش��ماره، یک نمایشگاه 
از تراوش��ات مغزی طراحان تلفن همراه، به راه 
انداختیم. عكس های انتخابی از جدی تا شوخی 
محض؛ رده بندی شده اند. تعدادی از این عجایب 
بیست گانه، توسط تولیدکننده ها، طراحی شده اند. 
بعضی نیز حاصل زحمت کسانی است که دستی 
در فتوش��اپ و کمی تا قسمتی هم، وقت اضافه 
دارن��د. البته تعدادی از عكس ه��ا نیز، مربوط به 

نمونه های ساخته شده واقعی است.
گوشی ماری

داشتن تلفنی که به دور مچ دست، ساعد و... بپیچد، 
برای دوستان کم حواس نعمتی است. متأسفانه با 
وجود چنین مزیت بزرگی باز هم کسی داوطلب 
خرید نیس��ت. عكس های منتشرشده از  گوشی 
ماری در چنبره های مختلف بسیار دیدنی است، 
اما از حالت بازش��ده آن، تصویری ارائه نش��ده- 
ممكن اس��ت در یک کادر جا نگیرد! اعام  شده 
برای ش��ماره گیری با این وسیله، باید آن را مثل 

گیتار در دست گرفت.
گوشی های جنبشی

این گوشی فقط با انرژی جنبشی، باطری خود را 
شارژ می کند. البته پیش گویی می شود که در نهایت 
جایگاه موبایل های کنونی را برای نمایشگرهای 
OLED جیبی باز کند. صفحه کلید این وس��یله 
داخل قاب آن جاسازی ش��ده است و در مواقع 
غیرضروری، ب��ه داخل آن فرو م��ی رود. »فقط 
ش��روع به تایپ کنید، آنگاه صفحه کلید جادویی 
از بدنه  گوش��ی بیرون می آید.« البته در این جمله  
طایی ذکر نشده تایپ کردن را از کجا باید شروع 

کنیم؛ درحالی که صفحه  کلید، هنوز بیرون نیامده 
است! شاید این ابزار ارتباطی، دارای سنسورهایی 
باش��د که توانای��ی خواندن ذهن کارب��ر را دارد. 
شخصاً در این مورد احساس خطر می کنم. از نوع 
باطری که در این گوشی به کار می رود، اطاعی 
در دست نیست. همچنین، از محرک مغزی طراح 

این ابزار فوق تخیّلی!
همراه استوانه ای

برداشت دیگری از انعطاف پذیری » OLED«ها، 
ذه��ن خاق یک ژاپن��ی به نام تائوم��ا را به کار 
انداخت تا موبای��ل اس��توانه ای را طراحی کند. 
ناگفته نماند که ابتكار تائوما تقلید ناش��یانه ای از 
همان طومارهای کهن خودمان اس��ت. تازه پا را 
از ای��ن هم فراتر گذاش��ته و صفحه  OLED را 
با اختراع دیگر بشر یعنی باطری ترکیب و به نام 

خود ثبت کرده است.
گوشی عجیب نوكیا

 یكی از مواردی ک��ه در کارخانه اصلی طراحی 
شده اس��ت. نوکیا می خواهد نشان دهد چگونه 
فناوری نان��و می تواند به تنهایی لوازم الكترونیک 
قاب��ل حمل را دگرگون کند. به این مش��خصات 
توجه کنید: دارای فناوری نانو، س��اخته  ش��ده از 
مواد شفاف و قابل انعطاف، مجهز به حسگرهای 
نانو که ب��ا دریافت و مقایس��ه اطاعات محیط 
می توانند تغییرات ناگهانی جوی را هشدار دهند.» 
Morph« همان طور که از اس��مش پیداست )به 
 معنای واژک( می تواند تغییر شكل بدهد. به گفته  
کمپانی اله��ام گرفتن از خاصی��ت ارتجاعی تار 
عنكبوت و به کار بردن قوانین حاکم بر آن به این 
گوش��ی امكان می دهد که با زوایای دست کاربر 

سازگار شود و انجام وظیفه کند.
همراه منعطف

گوشی لمس��ی »Bend in Touch « را طراح 
اوکراین��ی اش )اندی ک��ورو( و)تس( روی کاغذ 
 آورده اس��ت. ای��ن تلف��ن ی��ک صفحه نمایش 
)Pop-out( دارد که فضای نمایش گوش��ی را 
تقریباً دو براب��ر می کند. می توان هم زمان یكی از 
صفحه ه��ا را به اینترنت و دیگ��ری را به نمایش 
ویدئوی��ی )Bend in Tuch( اختص��اص داد. 
دوربین و فلش بازشونده نیز دارد. به  هرحال این 
گوشی نیز مثل سایر تولیدات بلوک شرق کمی تا 

قسمتی بزرگ است.
هیوالی با ادب

کپی کردن یكی از روش های نان درآوردن است 
با درصد آبرومندی شناور! سیر تكامل این شغل 
ش��ریف در صنعت تلفن از کپی برداری از نبات، 
جماد، اهلی، وحشی و کلیه  مخلوقات خدا شروع 
ش��د تا امروز که رسید به تلفن آدم آهنی فضایی 

)حاال حق ثبت اختراع به کنار( نمونه اش هم این 
»Transformer Phone« که حاال ش��ده یک 

آدم آهنی بی آزار و حرف گوش کن.
تلفن شیشه ای

»Yanko Design« ب��ه تصویری که از رؤیای 
خود ارائه داده، افتخار می کند. این تلفن شیشه ای 
چیزی بیش از فضای پش��ت سر خود را به شما 
نشان می دهد و دقیقاً همان ها را به طرف روبرو، 
حداق��ل عكس ها را که می بیند!! قب��ل از هر بار 
استفاده هم باید دست ها را بشوییم واالّ خود کاربر 

هم بی نصیب می ماند.
تكه ای از پنجره

میوه  خی��ال »مون گان س��ونگ«، چن��ان گزارش 
تصویری دقیقی از وضعیت آب و هوا می دهد که 
بافاصله سرد و گرم روزگار را به آدم می چشاند. 
حقیقتاً این گوش��ی نیاز اصلی سازمان تخیات 

هواشناسی است.
رؤيای جیمز باند

تصویری که »Meet designer« ارائه داده، اگر 
وجود خارجی یابد، تا مّدت ها س��روری می کند. 
با امكاناتی چون پرینتر، گیم دستی، پروژکتور و 
س��ایر توانمندی های روز دیگر، جیمز باند بودن 

خیلی مشكل نیست.
يک روح در دو جسم

نتیجه  همكاری »NTT Docomo « و فوجیتسو 
ایده ای نس��بتاً عاقان��ه به نام »Keitai« اس��ت. 
نمایش��گر لمسی این گوشی از طریق بلوتوث با 
صفحه کلید در ارتباط است. اتصاالت آهن ربائی 
تكه های تلفن را در کنار هم نگه می دارد. با فرض 
این که میكروفن و بلندگو روی صفحه کلید باشد، 
کاربر می تواند در حین مكالمه شماره  تماس را در 
معرض دید عموم قرار بدهد. یا ندهد! امتیاز دیگر 
این وس��یله این است که کاربر می تواند در حین 

مكالمه از سرویس e-mail هم استفاده کند.

سنگ رودخانه
بیایید رو راست باشیم. دوباره به عكس نگاه کنید. 
شاید برای رعایت حال فوجیتسو به این گوشی 
بگوییم »سنگ صبور«، ولی به نظر من دقیقاً شبیه 
یک جاصابونی شیشه ای است که برای قشنگی 
شماره دار شده است. البته این قابلیت را دارد که 
دوستان اهل فن آن را با زیرسیگاری اشتباه نگیرند. 
این گوشی سابقه حضور در نمایشگاه بازرگانی 
CEATEC 2009 را نیز دارد. صفحه کلید کامل، 
مدیاپلیر و جست وجوگر Web از جمله امكانات 
آن است. البته هنوز معلوم نشده با چه فناوری ای 
نیروی مورد نیاز این گوشی تأمین می شود. شاید 

اپل امتیاز این مهم را از آن خود کند.
بشقاب مكالمات: پیشنهاد سرآشپز

آینده گوشی پرزرق وبرق »Radia« در واقع یک 
اثر درخشان هنری است. تنها مشكل آن نداشتن 
مشتری اس��ت! ابعاد صفحه  قش��نگ و کوچک 
این بشقاب هم مناس��ب وب گردی و فیلم بازی 
نیست. البته به درد شماره گرفتن، مكالمه، پزدادن 
و این جور کارهای س��خت می خورد ولی توقع 
بیشتری نداشته باش��ید. در ضمن... زیرسیگاری 

هم نیست!
آرايش مولكولی همراه

هم��راه  تلف��ن   »Tjep Design« می گوین��د 
»O2« را با الهام از زیباشناس��ی مولكول اکسیژن 
 طراحی کرده است. پیداست که ایده طراح نابغه 
»Jep Design« قابل تولید هست ولی نمی تواند 

الهام بخش هیچ کدام از گوشی های آینده باشد.
غالف تمام چوبی

پ��روژه «Touch Wood« ک��ه در قال��ب یک 
همكاری مشترک بین »NTT Docm«، شارپ 
و الیمپ��وس گس��ترش یافت، اکنون بخش��ی از 
طرح احیا جنگل ها ش��ده اس��ت. قاب هایی که 
از چوب م��ازاد طرح های جنگل زدایی س��اخته 
می شوند سخاوتمندی طبیعت را یادآوری می کند. 
س��ازندگان قول داده اند تا زمانی که پوشش های 
چوبی، رن��گ و بوی طبیعی خود را حفظ کنند، 
گارانتی ضد آب و حش��ره اعتبار داش��ته باشد. 
گوش��ی هایی از این دس��ت به درد دوس��تداران 
طبیعت، مخالف��ان جنگل زدایی و طبیعت گرایان 
صنعت س��تیز می خورد. درعین حال باید مراقب 

تراشه های روی گوشی باشید.
گوشی موزی

الهام گرفته از گوی هاک��ی. »حیمی لورنس« این 
گوش��ی را برای کس��انی طراحی کرده که از آن 
چی��زی به غیر از تلفن نمی خواهند. در کش��ویی 
دوتكه، از صفحه لمس��ی کوچک آن محافظت 

می کند. ایده ای قشنگ و بدون حاشیه.

ساعدبند همراه!
مناسب ترین وسیله برای نمایش در سری جنگ 
 »Kora Bracet« س��تارگان یا ایرون من، گوشی
اس��ت. این تلفن با دکمه های بی شمارش به دور 
س��اعد هر کسی قفل شود، طرف هوس شمشیر 
لی��زری می کن��د. اگ��ر از دور به آن ن��گاه کنید، 
دکمه های کنترل دوربی��ن، صفحه کلید، موزیک 
و... منظره  یک پایگاه فضایی را مجس��م می کند. 

فوجیتسو نیز نمونه ای از آن ساخته است.
PSP  گوشی

ایده»PSP« مجهز به تلفن را یک طراح ناشناس 
اینگونه به تصویر کش��یده است: تلفیق گیم پد و 
یک گوشی لمسی، شاید رویایی باشد اما نكاتی 
آموزنده برای شرکت سونی در خود دارد. در عین 
حال می تواند هر ش��اگرد زرنگ��ی را از درس و 

مدرسه بیندازد.
راكت پینگ پنگ فوجیتسو

چند س��ال پیش آقای یوجی آیت��و تصاویری از 
تخیل س��ازنده اش در اختیار فوجیتسو قرار داد. 
این شرکت هم نمونه ای از روی آن ساخت و در 
نمایشگاه »CEATAC 2009« به نمایش گزارد. 
آیتو تمام خاقیت خود را در ترکیب راکت پینگ 
پنگ و شماره گیر دوار تلفن های قدیمی به کار برد، 
فوجیتسوهم همت زیادی در زیبایی آن به خرج 
داد. کارایی و س��هولت استفاده هم که اصًا مهم 

نیست!
سونی اريكسون انتزاعی

سه س��ال پیش که از این گوش��ی رونمایی شد 
نمایشگر »OLED«، دوربین 3/2 مگا پیكسل با 
درب کشویی، 2 گیگ حافظه و رادیو اف ام برای 
خودش مجموعه ای بود. اما امروز این قطعه شیک 
و اتوکشیده، برای حفظ آبروی سونی اریكسون 
هم که شده، حداقل یک دوربین 10 مگاپیكسل و 

سایر امكانات گوشی های جدید را الزم دارد.

از آينده

بسم ا... الرحمن الرحیمگزارشی از جالب ترين گوشی های بدون هوادار
ــائِِل  ــِل واْكِرْمنی فیِه بإْحضاِر الَمس ــن النّوافِ ــّم وّفر حّظی فیِه م الله
ــَغلُُه الحاُح ــائل يا من ال يَْش ــیلتی الیَک من بیِن الوس وَقّرِب فیِه وس

 

 الُملِّحین .
خدای��ا زیاد کن بهره م��را در آن از اقدام به مس��تحبات و گرامی دار در 
آن به حاضر کردن و یا داش��تن مس��ائل و نزدیک گردان در آن وسیله ام 
به س��ویت از میان وسیله ها ای آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت 

اصرار کنندگان.

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

تاريخ: چهارشنبه 17 شهریور        رمضان المبارک: 28  
اذان صبح: 20 : 05            طلوع خورشید: 06:42 
اذان ظهر: 13:01                    غروب خورشید: 19:19
اذان مغرب: 19:38           نیمه شب شرعی: 00:20 

  سپیده نصر اصفهانی 
در طول این چند روزه ماه رمضان از همه چیز حرف زدیم جز یه مورد مهم 
که در آیات و احادیث هم خیلي زیاد بهش اش��اره شده و اون مساله چیزي 
نیست جز صله رحم. زیاد شنیدیم که میگن صله رحم و دیدار از افراد فامیل 
چقدر میتونه هم واسه روحیه خودمون و هم براي نگه داشتن حرمت ها و 
اثبات دوستي مفید باشه ولي اینكه تا چه اندازه اي بهش عمل کردیم رو خدا 
مي دونه... البته توي زندگي عصر جدید که به قرن آهن و ماشین معروفه، اینكه 
ما آدما از خودمون بي خبر باشیم هم زیاد عجیب نیست چه برسه به فامیل و 
دوست و همسایه ولي مهم اینه که مي دونیم این رفتار درست نیست. گاهي 
حتي تک تكمون با تمام وجود این نیاز رو درون خودمون احساس مي کنیم 
که میخوایم با بقیه باشیم و در جمع زندگي کنیم... همه این حرفارو گفتیم که 
به این موضوع در ماه رمضان برسیم. خداي بزرگ چون از این نیاز وجودي ما 
با خبر بوده و همچنین تأثیرهاي صله رحم رو روي زندگیمون بهتر میدونسته 
 این امر رو از مهمترین دس��تورهاي دین قرار داده که باید بهش عمل کنیم. 
به خصوص در این ماه مبارک که همه روزه داران آمادگي اجراي امور الهي رو 
بیشتر از قبل دارن.  هیچ فكر کردین که همین چیزاي خیلي کوچیک، همین 
کاراي پی��ش پا افتاده مثل دیدار از همدیگه، محبت به افراد دور و نزدیک و 
خوشحال کردنشون حتي با یه سام و یه لبخند میتونه روزه مارو  اونقدر باال 

ببره که خود خدا با مهربوني نگاهمون کنه؟؟؟ ... 

 دعای روز بيست و هشتم 
ماه مبارك رمضان

مهربوني خدا با 
صله رحم در ماه رمضان

جامعه

كالهبرداري با اسكناس 100 هزار ریالي 

سردار كرمي:
آگاهي از اطالعات روز، الزمه خدمت در نيروي انتظامي است

در اصفهان
 كاهش 9 درصدي وقوع سرقت هاي 

به عنف

انتقام همسر با آتش زدن خودرو

در اصفهان
كشف بيش از 213 هزار نخ سيگار قاچاق 

هشدار پلیس آگاهي اصفهان:
اخاذي 200 ميليوني، نتيجه پرسه زني در چت روم   کاهب��رداری که از اس��كناس 100 هزار ریالی 

به جای »چک پول« یک میلیون ریالی اس��تفاده می کرد 
شناسایی و دستگیر شد.

»مصطفی صادقیان«، سرپرس��ت مرکز اطاع رس��انی 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با 
اعام این مطلب اظهار داشت: مردی که با سوء استفاده از 
بی سوادی افراد کم اطاع؛ از اسكناس 100 هزار ریالی به 
جای چک پول یک میلیون ریالی استفاده می کرد شناسایی 
و دستگیر شد. وی افزود: با توجه به اینكه اسكناس 100 
هزار ریالی؛ به تازگی وارد چرخه پولی کشور شده است 
و هنوز افرادی هس��تند که آن را ندیده اند این فرد شیاد 
با استفاده از این موضوع اقدام به کاهبرداری می کرده 
است. این مقام مسئول تصریح کرد: جهت پیشگیری از 
این موارد، می بایس��ت در این خصوص اطاع رسانی 
همگانی صورت گیرد به گونه ای که تمامی اقشار جامعه 

به خصوص افراد کم سواد از این موضوع مطلع شوند.
صادقیان در پایان با اش��اره به اینكه: بهترین شیوه برای 
اطاع رسانی در این زمینه رسانه ملی صدا و سیما است 
به افراد کم سواد و بی سواد »که ممكن است طعمه افراد 

ش��یاد و فرصت طلب« ش��وند توصیه کرد: در صورت 
برخورد با مواردی که نسبت به آن اطاعات کافی ندارند 
بهتر اس��ت قبل از هر تصمیمی با افراد مطلع مشورت 
کرده و سپس تصمیم بگیرند و در صورت مشاهده موارد 
مشكوک مراتب را به سرعت با شماره تلفن 110 به پلیس 

اطاع دهند.

 فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
پیشرفت های علمی و فنی کشور، الزمه خدمت کارکنان 
در نی��روی انتظامی را آگاه��ی از اخبار و اطاعات روز 

عنوان کرد.
مراسم اعطای درجه و سردوشی به فراگیران دوره های 
22 و 23 آموزش��گاه علم��ی تخصصی ش��هید بهش��تی 
نیروی انتظامی با حضور فرمانده انتظامی اس��تان و دیگر 

مسئوالن در این آموزشگاه برگزار شد.
در این مراس��م پس از اجرای برنامه صبحگاه و تحلیف 
توس��ط فراگیران گزارشی از دوره های آموزشی توسط 
س��رهنگ »صادق حی��دری« فرمانده آموزش��گاه برای 
حاضران ارائه شد و نماینده فراگیران دوره های مذکور 
درجه و سردوش��ی خود را از دس��ت فرمان��ده انتظامی 

دریافت کردند.
در ادامه: س��ردار »حس��ن کرمی« در جم��ع فرماندهان، 
مربی��ان و فراگی��ران دوره های آموزش��ی با اش��اره به 
جنگ نرم دش��من علیه ملت ایران، نی��روی انتظامی را 
 اولین نی��روی مورد تهدید در این جن��گ عنوان کرد و 
گفت: امروزه نیروی انتظامی افزون بر مقابله با مجرمان 
و خافكاران در خط مقدم تهدیدهای جنگ نرم دشمن 
نیز قرار دارد که باید در این زمینه با هوشیاری و آگاهی 

کامل عمل شود.
وی س��پس پیش��رفت های علم��ی و فن��ی کش��ور در 
زمینه ه��ای مختلف را مورد اش��اره ق��رار داد و افزود: 
خدمت کارکنان نیروی انتظامی در چنین محیطی باید با 

آگاهی از اخبار و اطاعات روز همراه باشد.
ای��ن مقام مس��ئول افزود: اگ��ر یک پلی��س از اخبار و 
 اطاعات کش��ور و جهان مطلع نباشد در ارائه خدمات 
به مردم با مش��كل مواجه ش��ده و در نظر آنان نیز دیگر 

یک پلیس مقتدر نخواهد بود.
فرمانده انتظامی استان داشتن ایمان قوی را رمز موفقیت 
مأم��وران نیروی انتظامی در انج��ام مأموریت های خود 
بیان کرد و گفت: ایمان قوی در تنگناها به کمک انس��ان 
رس��یده و زمینه خدمت صادقان��ه را فراهم می کند که 
نتیجه این خدم��ت صادقانه نیز رضای��ت مردم خواهد 

بود.
وی ب��ا بیان اینك��ه: اهمیت انضباط در نی��روی انتظامی 
 بیش از سایر نیروهاست اظهار داشت: مردم انتظار دارند 
 با پلیس��ی مواجه ش��وند که هم با انضباط باش��د و هم 

با چهره ای بشاش با آنها برخورد کند.
س��ردار کرمی در پایان به خطرهایی که مأموران نیروی 
انتظام��ی را تهدید می کند اش��اره ک��رد و گفت: در هر 
مأموریت��ی خطرهای فراوانی وجود دارد و افرادی قصد 
دارند ت��ا چهره پلیس را در نزد مردم مخدوش س��ازند 
که مأموران باید هوش��یار بوده و با برنامه ریزی دقیق و 
صحی��ح به خوبی از این خطره��ا عبور کرده و تهدیدها 
را ب��ه فرصت ه��ا تبدیل کنن��د. در پایان رژه حماس��ی 
توس��ط فراگیران فارغ التحصیل و سردوش��ی بگیر اجرا 
 و س��پس نیروهای مستقر در میدان از مقابل جایگاه رژه 

رفتند.

 فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کاهش 9 درصدی وقوع سرقت های به 
عنف در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 

سرهنگ »محسن عقیلی« فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعام این خبر اظهار 
داشت: به یاری خدا و تاش شبانه روزی مأموران این فرماندهی در اجرای صحیح 
طرح های انضباط اجتماعی خوشبختانه وقوع سرقت های به عنف و زورگیری طی 

مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافت. 
وی افزود: در این مدت همچنین سرقت با ترفند کش و روزنی 31 درصد و سرقت 
احشام نیز، 14 درصد کاهش داشته است. این مقام مسئول گفت: یكی از مهمترین 
اولویت های این فرماندهی پیشگیری از جرم است و برای کسب موفقیت در این 
زمینه از تمام توان و تجهیزات استفاده می شود تا مجرمان و خافكاران جرأت تعدی 
و برهم زدن نظم عمومی را نداشته باشند. سرهنگ عقیلی در پایان با تقدیر از همراهی 
خوب مردم در اجرای مأموریت های این فرماندهی خاطر نشان کرد: تماس به موقع 
و سریع شهروندان در مواقع وقوع جرم با مرکز فوریت های پلیسی 110، می تواند 

به موفقیت نیروی انتظامی و برقراری امنیت پایدار در جامعه منجر شود.

 فردی که بعد جدایی از همسرش برای انتقام از او خودروی وی را به آتش کشیده بود، توسط مأموران پلیس 
آگاهی استان اصفهان شناسایی و  دستگیر شد. 

سرهنگ )حسین حسین زاده( رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت:  با شكایت فردی به نام »فاطمه - م« 
مبنی بر آتش زدن عمدی خودروی وی، موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی  
قرار گرفت. وی افزود: با تحقیق و بررسی های صورت گرفته، مأموران به فردی به نام »حسن - ب« که همسر سابق 

شاکی بوده مظنون شده و وی را دستگیر  کردند. 
این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پس از دستگیری هنگامی که با شواهد و مدارک مستدل پلیس مواجه شد به عمل 
مجرمانه خود اقرار  کرد. رئیس پلیس آگاهی استان عنوان داشت: متهم وجود اختاف با همسر سابق و گرفتن انتقام از 
وی را انگیزه انجام این عمل عنوان کرده است. سرهنگ حسین زاده خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن موضوع، 

پرونده تشكیل و متهم به همراه شاکی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

 ط��ی بازرس��ی از ی��ک واحد صنف��ی بی��ش از 213 هزار نخ س��یگار خارج��ی قاچاق ب��ه ارزش 106 
 میلی��ون ریال توس��ط مأم��وران اداره مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز پلیس آگاهی اصفهان کش��ف و ضبط ش��د. 
سرهنگ »حسین حسین زاده« رئیس پلیس آگاهی اصفهان، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینكه: شخصی 
به نام »علی- خ« در زمینه تهیه و توزیع س��یگار خارجی قاچاق فعالیت دارد مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز پلیس آگاهی تحقیقات علمی خود را در این خصوص آغاز کردند. وی افزود: پس از مشخص شدن درستی 
موضوع، با هماهنگی مقام قضایی از واحد صنفی وی بازرسی به عمل آمد که در نتیجه این بازدید: تعداد 213 هزار 
و 460 نخ سیگار خارجی قاچاق و خارج از شبكه توزیع، کشف و ضبط شد. این مقام مسئول با بیان اینكه: طبق 
محاسبات انجام گرفته ارزش تقریبی این محموله قاچاق، 106 میلیون و 730 هزار ریال برآورد شده است گفت: 
محموله کش��ف ش��ده به شرکت دخانیات استان تحویل و متهم »علی - خ« نیز به جرم نگهداری و توزیع کاالی 

قاچاق دستگیر شد.
س��رهنگ حس��ین زاده در پایان خاطرنش��ان کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شد.

 فرد شیادی که با جلب اعتماد یک دختر جوان در محیط چت 
روم به اطاعات شخصی وی دست یافته و 200 میلیون ریال از وی 
اخاذی کرده بود؛ توسط مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان شناسایی 

و دستگیر شد. 
 سرهنگ )حسین حس��ین زاده( رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
با بیان این مطلب اظهار داش��ت: در پی شكایت خانواده ای مبنی بر 
اینكه دختر جوان آنها مورد اغفال یک فرد ش��یاد قرار گرفته و وی 
مبلغی معادل 200 میلیون ریال را از دخترش��ان اخاذی کرده اس��ت، 
موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: 
در تحقیق های صورت گرفته مشخص شد دختر جوان این خانواده 
از طریق چت روم با پسر جوانی ساکن یكی از استان های غربی کشور 
آشنا شده و در جریان این آشنایی عكس های شخصی، شماره تلفن ها 
و اطاعات خانوادگی خود را در اختیار وی قرار داده است. این مقام 
مسئول گفت: زمانی که این فرد شیاد با این حیله و نیرنگ به اطاعات 
الزم خود دست می یابد، طی تماس با این دختر، مبلغ 200 میلیون 
ریال را مطالبه کرده و تهدید می کند در صورت پرداخت نكردن این 
پول، تمامی عكس ها و اطاعات شخصی وی را منتشر خواهد کرد.

وی عنوان داشت: این دختر جوان از ترس آبرویش اقدام به سرقت 

طاهاي منزل کرده و پس از فروش آنها، مبلغ مورد نظر را طی یک 
قرار ماقات به متهم پرداخت می کند. اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود 

و دختر این خانواده دوباره مورد تهدید فرد شیاد قرار می گیرد.
سرهنگ حسین زاده تصریح کرد: زمانی که این خانواده در حال تنظیم 
شكایت در خصوص سرقت طاهاي  منزل بودند، دختر آنها ماجرا را 

برایشان بازگو کرده و راز اخاذی را برما می کند.
رئیس پلیس آگاهی اس��تان گفت: با تشریح ماجرا توسط فرد اغفال 
شده تحقیق برای شناسایی و دستگیری فرد شیاد از سوی مأموران و 
کارآگاهان اداره جرایم خاص و رایانه ای آغاز شد و سرانجام با استفاده 
از اقدام های ویژه پلیسی و شیوه های بسیار پیچیده، متهم در یكی از 

استان های غربی کشور شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ حسین زاده در پایان با بیان اینكه فضای مجازی قابل اطمینان 
نیست، به تمامی کاربران اینترنت در این خصوص هشدار داد و بیان 
داشت: باید هیچگاه این نكته را فراموش نكرد که افراد در چت روم 
می توانند هویت خودش��ان را به ش��كل های دیگری معرفی کنند. 
ای��ن مقام انتظامی خطاب ب��ه خانواده ها نیز گفت: نظارت و کنترل 
بر رفتار فرزندان از اساس��ی ترین وظایف هر پدر و مادر اس��ت. به 
همین منظور محققان بر این اعتقاد هستند که خانواده ها باید رایانه 

فرزن��دان خود را در محل های��ی قرار دهند که بتوانند بر اعمال آنها 
نظارت کافی داشته باشند. در حالی که قرار دادن رایانه در اتاق خواب 
 فرزندان و ندانستن از نحوه فعالیت آنان، سرآغازی برای تباهی شان 

خواهد بود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها
شهركرد

فرماندار لنجان گفت: بهره برداري از 55 پروژه عمراني با هزینه بالغ بر 84 میلیارد و 510 
میلیون ریال، همزمان با هفته دولت در سطح شهرستان آغاز شد. 

به گزارش فارس از لنجان، »علي کریم زاده« در نشس��ت خبري خود با خبرنگاران، 
ضمن تش��ریح برخي از پروژه هاي آماده افتتاح در شهرستان اظهار داشت: بر اساس 
دستور استاندار اصفهان شرستان لنجان موظف به ایجاد 3 هزار و 436 فرصت شغلي 

در نهادهاي دولتي شده است. 
وي افزود: چگونگي و تعداد فرصت ش��غلي که هر یک از اداره هاي شهرستان باید 
فراهم کنند به آنها اعام شده است که در این زمینه برخي از اداره هاي با جدیت این 
فعالیت را پیگیري مي کنند و برخي دیگر نیز به کندي در این عرصه وارد ش��ده اند. 
فرماندار لنجان تصریح کرد: در آخرین جلسه شوراي اداري شهرستان، به تمام مدیران 
شهرستان اعام شده است که باید به وظیفه خود در ایجاد این تعداد فرصت شغلي تا 
پایان سال جاري اقدام هاي الزم را اجرایي کنند و در صورتي که مدیري نتواند به وظیفه 

خود عمل کند، باید استعفا بدهد. 
وي با اش��اره به ویژگي هاي هفته دولت اظهار داشت: یكي از زمان هایي که موجب 
ارتباط و تعامل دو طرفه بین مدیران و خبرنگاران مي شود همین هفته دولت است و 
مدیران باید ضمن تشریح فعالیت هاي خود براي عموم مردم، از انتقادهایي که اصحاب 

رسانه انعكاس مي دهند با روي خوش استقبال کنند.

 سرپرس��ت ه��ال احم��ر گلپایگان 
گف��ت: )ط��رح هم��اي( رحمت در 
شهرس��تان گلپای��گان برگزار ش��د. 
»حمیدرض��ا کریمی��ان« در گفتگو با 
فارس در گلپایگان، اظهار داش��ت: به 
منظ��ور احیاي س��نت حضرت علي 
)ع( و اطعام ایتام و فقرا در ماه مبارک 
رمض��ان، ط��رح هم��اي رحمت در 
گلپایگان اجرا شد. وي افزود: در این 
طرح به افراد نیازمند که زیر پوش��ش 
هیچ ارگان و سازماني نیستند، کمک 
مي ش��ود و جم��ع آوري کمک ه��ا از 
طرف کارخانه ها و شرکت ها و خیران، 

صورت مي گیرد. کریمیان خاطرنشان کرد: حمایت هاي انجام شده در قالب سبدهاي 
غذایي و به صورت غیرنقدي ش��امل: برنج، ماکاروني، قند، چاي، خرما، پنیر، مرغ، 
عدس، نخود و لوبیا توسط داوطلبان جمعیت هال احمر بوده و شبانه انجام مي شود. 
وي به ارزش نیكوکاري اشاره کرد و گفت: مردم خیر شهرستان گلپایگان همواره در 
فعالیت هاي خداپسندانه همكاري خوبي داشته اند و امیدواریم در طرح هماي رحمت 

هم با جمعیت هال احمر همكاري الزم را داشته باشند.

رئیس س��ازمان دارالسام کاش��ان، در یكصد و نود و دومین جلسه سفیران خدمت 
فرمانداري  ویژه شهرستان کاشان، مشكات ساختاري را مانع خدمت رساني مناسب 

دانست. 
به گزارش فارس از کاشان، در این جلسه که در سالن اجتماعات دارالسام این شهرستان 
برگزار شد، »محمدرضا عبدلي خالدي« یكي از مهم ترین مشكات ساختاري دارالسام 
را نارسایي در تأمین آب شرب دانست و آن را موجب نارضایتي شهروندان ذکر کرد. 
وي حضور پلی��س راهور به خصوص در روزهاي پایاني هفت��ه و روزهاي خاص 
مذهبي را کافي ندانست و خواستار نظارت بیشتر نیروي انتظامي براي برقراي امنیت 
و جلوگیري از بزهكاري و سرقت در روزهاي شلوغ شد. رئیس سازمان دارالسام با 
اشاره به کمبود خط تلفن عمومي در این سازمان افزود: دو خط تلفن عمومي فعلي در 
محدوده سازمان کافي نیست و این سازمان عظیم حداقل نیاز به 10 خط تلفن عمومي 
دارد. وي س��اخت درب ورودي با تمثال امام )ره( ، بهسازي 32 چشمه سرویس هاي 
بهداشتي داخل سازمان ، نوسازي سالن غسالخانه ، شروع عملیات عمراني پروژه سالن 
اجتماعات به مساحت یک هزار و150 متر تا مرحله سقف، نوسازي و تجهیز سالن 
سوگواري برادران و خواهران حدود 5 هزار مترمربع ، جدول گذاري، آماده سازي حدود 
45 ه��زار متر مربع پارکینگ و افزایش پارکینگ ها به 85 هزار مترمربع، زیرس��ازي و 
آماده سازي خیابان با عرض 20 متر جهت روانسازي ترافیک و ایجاد مسیر دسترسي 
آسان به پارکینگ ها را از جمله اقدام هاي انجام شده در بخش عمراني سازمان دارالسام 
برشمرد. در پایان این جلسه مقرر شد سازمان آب کاشان نسبت به تأمین کافي آب 
شرب اقدام نماید. همچنین ستاد فرماندهي نیروي انتظامي متعهد شد نسبت به نظارت 
و مراقبت بیشتر به  ویژه در روزهاي مذهبي خاص تصمیم هاي الزم را اتخاذ کند. اداره 
مخابرات نیز مكلف شد نسبت به راه اندازي خطوط تلفن عمومي بیشتر در سازمان 

طبق مدت معین مبادرت ورزد. 

تخلی��ه 130 ت��ن لجن 
آبگیری شده »در روز« 
و راه ان��دازی مش��عل 
تصفی��ه خانه فاضاب 
جن��وب اصفهان، نقش 
مهم��ی در کاهش بوی 
این تصفیه خانه داشته 

است.
ب��رداری  بهره  مع��اون 
شرکت آب و فاضاب 
ب��ا  اصفه��ان  اس��تان 
 اع�����ام ای����ن خبر 
کاهش  ب��رای  گف��ت: 
آزاردهن��ده،  گازه��ای 
خانه  تصفیه  کارکن��ان 

فاضاب جنوب اصفهان در تابستان امسال اقدام به تعویض لوله های فرسوده 
 انتقال دهنده بیوگاز دایجس��ترها و راه اندازی مش��عل گاز در ارتفاع 18 متری 

کردند.
سیدحسین مرتضوی، گفت: این مشعل با هدف سوزاندن گاز تولیدی فاضاب 

و جلوگیری ازتخلیه آن در هوای آزاد نصب و راه اندازی شده است.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش با اش��اره به اینكه: حج��م زیادی از لجن 
تولیدی این تصفیه خانه توسط دستگاه های آبگیری مكانیكی، خشک و منتقل 
می ش��ود افزود: با وجود این؛ امس��ال همزمان با فصل گرما،  تمام بس��ترهای 
خش��ک کننده لجن در تصفیه خانه فاضاب جنوب اصفهان، تخلیه و خشک 
شد و به این ترتیب سرعت تخلیه لجن آبگیری شده، به 130 تن در روز رسید 

که نقش مهمی در کاهش انتشار بوهای آزاردهنده داشت.
خرید و نصب دو دس��تگاه س��طح س��نج دایجس��تر برای کنت��رل ارتفاع لجن 
دایجس��تر به صورت خودکار و جلوگیری از فوران لجن از ش��یرهای اطمینان 
از دیگر اقدام هایی اس��ت که تابس��تان امسال در تصفیه خانه فاضاب جنوب 

اصفهان به اجرا درآمد.

شرکت آب و فاضاب روس��تایی استان چهارمحال و بختیاری برای مشترکان 
کم مصرف، قبوض آب بها صادر نمی کند.

سرپرس��ت اداره خدمات مشترکان و درآمد ش��رکت آب و فاضاب روستایی 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری، گفت:  برای تحقق ش��عار »تاش مضاعف در 
راس��تای اص��اح الگوی مصرف« همچنی��ن صرفه جویی در وقت مش��ترکان 
روس��تایی و هزین��ه ها، قبوض آب بهاء با مبالغ کمت��ر از دو هزار تومان چاپ 

نمی شود.
مهدی عباسی با اعام این خبر گفت: در پی افزایش نرخ کارمزد خدمات بانكی 
بابت دریافت قبوض آب بها با پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 
و تصویب هیأت مدیره ش��رکت آبفا روس��تایی استان مبلغ بیست هزار ریال به 
عنوان حداقل مبلغ جهت صدور قبوض آب بها تعیین گردید بنابراین قبوض با 

مبالغ کمتر از دو هزارتومان، به دوره بعدی منتقل می شود.
مهندس عباس��ی ضمن ی��ادآوری این که: خانواده های روس��تایی در صورتی 
ک��ه ماهیانه کمتر از هفت مترمكع��ب )7000 لیتر(  آب مصرف نمایند افزون بر 

معافیت از پرداخت آب بها، آبونمان آب نیز از آنان دریافت نمی شود. 
وی گفت: س��اکنان روس��تا با مدیریت مصرف آب،  اص��اح الگوی مصرف و 
صرف��ه جویی در مص��رف این ماده حیاتی می توانند کمک ش��ایانی به اقتصاد 

خانواده خود نمایند.
عباس��ی از مشترکان روستایی درخواس��ت نمود: با توجه به فراهم شدن امكان 
پرداخ��ت قبوض آب بها به ص��ورت غیرحضوری: از طری��ق اینترنت- تلفن 

بانک- هم��راه بانک- پیام��ک بانک- خودپ��رداز )ATM( و ی��ا پایانه های 
فروش��گاهی )POS(، اقدام به پرداخت قبوض آب بهای خود نمایند. الزم به 
یادآوری اس��ت: شرکت آب و فاضاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری 

به بیش از هفتاد هزار مشترک در روستاهای استان خدمات ارائه می دهد.

گزارش فارس از نشست خبري فرماندار لنجان؛
بهره برداري از 55 پروژه عمراني 
با هزینه اي بالغ بر 84 ميليارد ریال

 سرپرست هالل احمر گلپايگان:
برگزاري طرح هماي رحمت؛ در این شهر 

رئیس سازمان دارالسالم كاشان:
مشكالت زیربنایي؛ مانع خدمت رساني 

صحيح مي شود

اقدام هاي آبفاي استان اصفهان براي 
كاهش بوي تصفيه خانه فاضالب 

جنوب

با مورد توجه قراردادن صرفه جویي
آب بهاء پرداخت نكنيد

لنجان اصفهان

گلپايگان

كاشان

اصفهان

 اصفهان
زیرگذرهای میدان امام علی، شاه بیت پروژه های عمرانی

 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود 
گفت: امس��ال حدود 200 هزار دانش آموز وارد 
پایه اول سه مقطع ابتدایی،  راهنمایی و دبیرستان 
می ش��وند. »جواد پورحس��ینی« اف��زود: از این 
تع��داد دانش آموز پای��ه اول، 67 هزار در مقطع 
ابتدای��ی، 66700 دانش آموز در مقطع راهنمایی 
 و 62600 نف��ر در مقط��ع متوس��طه تحصی��ل 

خواهند کرد.
وی ضمن اش��اره به ش��روع س��ال تحصیلی و 
بازگشایی مدرس��ه ها درباره پروژه مهر تصریح 
ک��رد: مس��ئوالن وزارت آم��وزش و پرورش و 
اداره کل، برنام��ه هایی در قال��ب پروژه مهر در 

زمینه های مختلف تدارک دیده اند.
مع��اون آم��وزش متوس��طه اداره کل آموزش و 
پرورش گفت: بیش��تر مدرس��ه ها از اردیبهشت 
ماه در قالب طرح هجرت قراردادهایی در زمینه 
فعالیت ه��ای عمران��ی، بازس��ازی و تعمیرات 
ساختمانی و تجهیزات وس��ایل منعقد کرده اند 
ک��ه بودج��ه این ام��ور از طریق اداره ه��ا و نیز 

همكاری انجمن اولیاء و مربیان مدرسه ها تأمین 
می شود.

پورحس��ینی آماده سازی و شاداب کردن فضای 
آموزش��ی را از هدف های مه��م پروژه مهر ذکر 
و خاطرنش��ان کرد:  شروع س��ال تحصیلی یک 
رویداد ملی اس��ت و همه نگاهها متوجه دستگاه 
تعلیم و تربیت اس��ت و از آنجا که مدرس��ه ها 
در تابس��تان حال��ت نیم��ه تحرک دارن��د؛ الزم 
اس��ت فضایی دلپس��ند و مطلوب دانش آموزان 
فراهم ش��ود و هر فعالیتی که در این راستا انجام 

می پذیرد دارای اهمیت است.
وی درباره روز شكوفه ها و جوانه ها گفت: روز 
قبل از بازگشایی مدرسه ها یعنی )31 شهریور( 
روز ش��كوفه ها ب��رای ورودی ه��ای ابتدایی و 
روز جوانه ه��ا برای ورودی های اول راهنمایی 
ن��ام گرفته اس��ت و ه��دف از ای��ن نامگذاری 
 و اج��رای برنامه ه��ای خ��اص در مدرس��ه ها 
 خو گرفتن دانش آموزان با محیط جدید آموزشی 

است.
مع��اون آم��وزش متوس��طه اداره کل آموزش و 

پرورش، همچنین ضمن اش��اره ب��ه تقارن هفته 
بزرگداش��ت دف��اع مق��دس و روز بازگش��ایی 
مدرس��ه ها تصریح کرد: ای��ن دو رویداد ملی از 
جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است بنابراین 
از این فرصت استفاده می کنیم و دانش آموزان را 
با فرهنگ دفاع مقدس آشنا خواهیم کرد. بنابراین 
ضمن به صدا درآمدن زنگ مقاومت، در روز اول 
مهر در همه مدرس��ه ها، برنامه هایی با مسئوالن 
 اس��تان به صورت نمادین در یک مدرسه برگزار 

خواهد شد.
پورحسینی، درباره برنامه های روز شكوفه ها و 
جوانه ها نیز گفت: در این روز، با توجه به گروه 
مخاطب، برنامه های ش��اد و متنوعی، با حضور 
اولی��اء دانش آموزان، آم��وزگاران و دبیران اجرا 

می شود.
وی در خاتم��ه، افزود: جهت آش��نا کردن اولیاء 
و دانش آموزان با محیط جدید آموزش��ی، کتابی 
برای دوره راهنمایی چاپ ش��ده، که در نواحی 
مناطق توزیع شده، و در اختیار گروه هدف قرار 

خواهد گرفت.

ط��رح احیای می��دان ام��ام علی را 
مهمترین طرح  می ت��وان  بی ش��ک 
بهس��ازی بافت فرس��وده در تاریخ 
ش��هرداری اصفهان و زیرگذر های 
این پروژه را نیز می توان ش��اه بیت 
پروژه ه��ای عمرانی در حوزه راه و 
حمل و نقل نامی��د. چهار زیرگذر 
ط��رح احی��ای می��دان ام��ام علی  
همزم��ان با عید س��عید فطر افتتاح 

می شود. 
ب��ه گ��زارش ایمن��ا، ش��اید تعداد 
ح��وزه  در  عمران��ی  پروژه ه��ای 
راه کش��ور که اجرای آنه��ا نیازمند 
حوصله و دقت نظر خاصی اس��ت، 
به تعداد انگش��تان دو دست نرسد. 
از جمله ای��ن قبیل پروژه های فنی 
و عمران��ی می توان به زیرگذرهای 
می��دان امام علی اش��اره کرد و آنها 
را از هر لحاظ مورد مقایس��ه فنی و 
کارشناس��ی قرار داد. زیرگذر های 
ای��ن پروژه ش��اه بی��ت پروژه های 
عمرانی در حوزه راه و حمل و نقل 
بوده تا آنجا که شهردار اصفهان  را 
بارها در ساعت های مختلف شبانه 
روز، ب��ه مح��ل این پ��روژه عظیم 
شهری کشانده و مسئوالن کشوری 
و اس��تانی از پ��روژه زیرگذره��ای 
می��دان امام علی بازدی��د کرده اند. 
کار مطالعاتی احیای میدان امام علی 
در حدود 20 س��ال پیش آغاز شد 
ولی به دالیلی، مطالعه این طرح به 
تعویق افتاد. تا اینكه در سال 1379 

با توج��ه به مذاک��ره و تفاهم های 
مدیران وزارت مسكن و شهرسازی 
و شهرداری اصفهان، این امر تحقق 
یاف��ت. از ویژگی ه��ای خاص این 
پروژه، ایمنی س��فرها اس��ت و در 
مصرف س��وخت نیز صرفه جویی 
خواه��د ش��د. همچنین از ش��روع 
ای��ن طرح تاکنون تم��ام اقدام های 
انجام شده با نظارت نماینده میراث 
فرهنگی ب��وده و به صورت روزانه 
از آن مستندنگاری شده و به مراجع 
ذیصاح ارس��ال می شود. در سال 
62 تجدیدنظر طرح جامع اصفهان 
از سوی شورای عالی شهرسازی و 
معماری کش��ور به تصویب رسید. 
در این ط��رح احیای می��دان دوره 
س��لجوقی یا عتیق ب��ه عنوان یكی 

از طرح های مهم شهری مشخص 
شد و این پروژه نیز با طراحی ویژه 
در ط��رح تفصیلی منطق��ه 3 پیش 
بین��ی و در س��ال 67 ب��ه تصویب 
کمیس��یون ماده 5 رس��ید. با توجه 
 به تاریخی ب��ودن این محدوده تیم 
باستان شناس��ی توسط این سازمان 
مشخص و پس از حفاری و گمانه 
زنی های باس��تان شناسی گزارشی 
تهیه و بعد از تأیید ش��ورای میراث 
فرهنگی کش��ور اح��داث زیرگذر 

بامانع اعام شد. 
با س��اخت زیرگذرهای میدان امام 
علی دسترس��ی شهروندان به هسته 
 مرکزی ش��هر، آس��انتر می ش��ود. 
در ساخت آن، از تخصص و تجربه 
مهندس��ان اصفهانی اس��تفاده شده 

که این خ��ود، یكی از ویژگی های 
بارز این پروژه عظیم ش��هری است 
 زی��را، هم��واره در س��اخت چنین 
پروژه هایی از کمک های خارجی 
به��ره برده ای��م و همی��ن موضوع 
س��بب ش��ده که هر وقت آنها، میل 
و اراده ای ب��ه اج��رای پروژه های 
واگذار ش��ده نداش��ته اند، طرح ها 
با توق��ف همراه ش��ده و در نتیجه 
سرمایه ملی کشور هدر رفته است.

از  معتقدن��د:  ام��ر،  کارشناس��ان 
نظ��ر حرف��ه ای س��رعت احداث 
 زیرگذره��ای می��دان ام��ام عل��ی 
با ای��ن موقعیت مكانی ظرف مدت 
زم��ان 14 ماه یک رک��ورد کم نظیر 
و  می ش��ود  محس��وب   جهان��ی 
ب��ه هیچوجه قابل مقایس��ه با دیگر 
در  نیس��ت.  پروژه ه��ای ش��هری 
اجرای پروژه ه��ای فنی و عمرانی 
ک��ه از ویژگ��ی و دش��واری های 
خاص خود برخوردارند، آنچه بیش 
از پیش اهمی��ت دارد و در اولویت 
قرار می گیرد، موض��وع »مدیریت 
 و نظارت« بر اجرای پروژه اس��ت. 
به طوری که در زیرگذرهای میدان 
ام��ام علی ش��اهد درای��ت و تدبیر 
مدیری��ت ش��هری در اس��تفاده از 
ظرفیت نیروی انسانی متخصص و 
مجرب برای به��ره بهرداری از این 
پروژه در کوتاه ترین زمان ممكن و 
در عی��ن حال، رعایت تمام جوانب 

فنی و مهندسی هستیم.

در استان اصفهان:

67 هزار كالس اولي؛ روز شكوفه ها را جشن مي گيرند

ود
ه ر
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زاي
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عك

جناب آقاي سيد عليرضا حسيني 

مديركل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان
مديريت و كاركنان بانك صادرات استان اصفهان

كسب رتبه برتر ارزيابی عملكرد دستگاه های اجرايی استان و دريافت لوح تقدير از دست وزير محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی را به حضرتعالی و كلیه همكاران شما تبريک و تهنیت عرض می نمايم.                             

سالروز تأسیس بانک صادرات ايران بزرگترين بانک خصوصي كشور را به جنابعالي و 
كلیه همكاران محترم تبريک عرض مي نمايیم.

مدیریت روزنامه زاینده رود علي مانيان سردبير روزنامه زاینده رود

 علي مانيان سردبير روزنامه زاینده رود

انتخاب حضرتعالي به عنوان مديركل برتر تعاوني هاي كشور و همچنین 
دريافت لوح تقدير از دست وزير محترم تعاون را به شما و كلیه همكارانتان 

تبريک عرض مي نمايم.

جناب آقاي مهندس حامديان

مديركل اداره تعاون استان اصفهان

درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده گرامي تسلیت عرض مي نماییم.
بازماندگان  براي  بردباري  و  صبر  و  مرحومه  آن  براي  درجات  علو  متعال  خداوند  از 

مسئلت دارم.
مدیریت روزنامه زاینده رود

برادر بزرگوار جناب سرهنگ عقيلي
فرمانده محترم انتظامي شهرستان اصفهان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5              چهارشنبه 17شهريور28/1389رمضان1431/ شماره340 Wednesday 8 September  2010 

 در زمان جن��گ اگر چه موضوع دفاع از 
 مرزها و کیان یک کشور مطرح است، اما دولت 
خون بهای شهدا را به بازماندگانشان می پردازد؛ 
حال که جنگ تمام عی��ار اقتصادی جریان دارد 
و واحده��ای تولی��دی ب��رای کیان کش��ور در 
صف مقدم ای��ن جبهه ایس��تادگی می کنند باید 
خسارتشان همچون خون بهای شهدا مورد توجه 
قرار گیرد. این جمله ها را »مصطفی رناسی« در 
جلسه کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان 

در ارتباط با تحریم ها بیان کرد.
با این حال: بحث های این نشست بیشتر پیرامون 
الیحه اساس��نامه صندوق توسعه ملی ایران، بود. 
اساسنامه ای که قرار است برمبنای آن 20 درصد 
از درآمدهای نفتی کشور مدیریت شود و مجلس 
پیش از تصویب آن در رخدادی شاید کم سابقه 
از فعاالن بخش خصوصی درخواس��ت کرده تا 
نظر کارشناس��ی خود را در خص��وص آن ابراز 
کنند. بر این اس��اس: کمیسیون صنعت اصفهان 
نی��ز کمیته ای پنج نفره تش��كیل داد تا بررس��ی 
کارشناس��ی خ��ود را در قالب پیش��نهادهایی به 
 ات��اق ایران منعكس کند ت��ا در نهایت در اختیار 
تصمیم س��ازان مجلس ش��ورای اس��امی قرار 

گیرد.
س��ید مصطفی صفوی رئیس کمیسیون صنعت 
اتاق اصفه��ان، از کمیته پنج نفره خواس��ت: در 
خصوص انحصاری بودن این صندوق و کمیت 
20 درص��دی آن نظ��ری کارشناس��انه را تنظیم 

کنن��د. وی اظهار داش��ت: وزن مدیریت این صندوق نباید در 
کفه دولتی اش س��نگینی کند و در واقع صندوق نباید دولتی 
تعریف ش��ود. وی با اشاره به اینكه پیش بینی شده 20 درصد 
از درآمدهای نفتی کشور به این صندوق واریز شود، گفت: بر 
این مبنا دولت مدیریت 80 درصد از درآمدهای نفتی کش��ور 
را در دس��ت دارد، ابزار درآمدی مالیات را هم که در بیش��تر 
کش��ورها تنها منبع درآمدی دولت هاس��ت، در اختیار دارد و 
درس��ت نیس��ت که بر این 20 درصد باقی مانده نیز مدیریت 
دولتی اعمال شود و صرف هزینه های جاری کشور شود. وی 
در عین حال گفت: گزینه های واریز بیش از 20 درصد نیز به 
این صندوق باید مورد بررس��ی قرارگیرد. احمد دادوند مدیر 
عملكرد شرکت های مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان و 
عضو کمیسیون نیز در این ارتباط گفت: در نروژ 95 درصد از 
درآمدهای نفتی به این صندوق واریز می شود تا سرمایه زیر 
زمینی آنان برای همه نس��ل های آن کشور، سرمایه گذاری و 

هزینه شود. وی گفت: این رقم نیز برای ایران باید حداقل 40 
درصد باشد تا توجیه پیدا کند.

»سیروس مؤتمن« معاون شرکت پرشیا فلز نیز در این نشست 
گفت: س��ه الیحه پیش��نهادی در خصوص اساسنامه صندوق 
موجود است، که در این بین، اساسنامه پیشنهاد شده از سوی 
دولت به نظ��ر تاحدودی انحصارگرایان��ه می آید. وی گفت: 
در پیش��نهاد دیگر که از سوی آقایان )نعمت زاده( و )ترکان( 
وزیران اقتصادی دولت های پیشین نوشته شده نیز برداشت ها 
از این صندوق مشروط به 70 درصد خریدهای ارزی شده که 

رقمی غیرکاربردی است.
در این نشس��ت مؤتمن و دادوند به هم��راه )محمود گلكار( 
)مدیرعامل ش��رکت گل��كاران(، ناصر قوچان��ی )مدیر عامل 
شرکت قائم سپاهان( و سیدحسن موسوی )مدیرعامل مرأت 
ف��والد( به عنوان کمیته پنج نفره ای که از اصفهان مأمور ارائه 
پیش��نهادهایی در خص��وص این اساس��نامه هس��تند، معرفی 

شدند.

يوروهايی كه برگشت می خورد 
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه، صنعتگ��ران اصفهان��ی ب��ه بیان 
 نظرهایی در خص��وص آخرین وضعیت تحریم ها پرداختند. 
امیر رضا ش��یخ زین الدین، مدیر عامل مهندس��ی طرح گستر 
به بیان آخرین تجربه ش��رکتش در خصوص مبادله های بین 
الملل��ی پرداخت و گفت: ط��رف ایتالیایی آن ها با مراجعه به 
وابس��ته اقتصادی آن کشور دریافته که هرگونه مبادله پولی با 
ایران برگش��ت خواهد خورد، حتی اگر قرار باشد این پول از 

ایران بابت طلب طرف ایتالیایی واریز شده باشد.
رناس��ی نیز گفت: در سفارش��ی که برای شرکت دانیلی ایتالیا 
 انجام داده اس��ت، هزینه ارس��الی از سوی ش��رکت ایتالیایی 

به دستش نرسیده و مراجع اروپایی آن را برگشت داده اند.
ن��ه تنها ی��ورو و پی��ش از آن دالر، که حاضران در نشس��ت 
کمیس��یون صنایع ات��اق اصفه��ان از محدودیت های جدید 

مبادله ها با درهم امارات نیز سخن به میان کشیدند.
»رضا مقدم«، مدیر عامل صنایع ش��یمیایی ایران که دفتری در 

ام��ارات دارد این مس��أله را تأیید ک��رد. وی که 
به عنوان میهمان در این جلس��ه حضور داشت، 
در عی��ن حال گفت: اینك��ه تحریم ها می تواند 
فرصتی برای صنایع داخلی باشد، حرف درستی 
اس��ت؛ اگر دول��ت به صنعتگر اعتماد داش��ته و 
امكان فرصت سازی از این تحریم ها را به بخش 
خصوصی  بدهد. این در حالی است که به گفته 
وی، هنوز دستگاه ها در ابتدایی ترین تفسیرها از 

قانون های خود مانده اند.
سهم مبهم اصفهان از يارانه های صنعت 

در همین حال س��ید حسن موسوی، دیگر فعال 
صنعت��ی از ابه��ام وضعیت صنای��ع اصفهان در 
پی طرح هدفمندس��ازی یارانه ها سخن گفت. 
وی اظه��ار داش��ت: از 140 صنع��ت حاضر در 
کش��ور فق��ط 11 صنعت به طور رس��می اعام 
ش��ده ک��ه در پی هدفمن��دی یارانه ه��ا متضرر 
 می شوند، ضمن آنكه 11 صنعت دیگر نیز کمی 
آس��یب پذیر ارزیابی ش��ده اند. وی خواس��تار 
روشن شدن وضعیت واحدهای صنعتی اصفهان 
و سهم استان از 30 درصد جبرانی صنایع در پی 

هدفمندسازی یارانه ها شد.
سعادت بهرامی، عضو هیأت رئیسه خانه صنعت 
و معدن اصفهان نیز در این ارتباط یادآور ش��د: 
گفته ش��ده که تعرف��ه برق صنای��ع از کیلووات 
س��اعتی 24 تومان به 8/ 34 تومان خواهد رسید 
و گاز مصرفی واحده��ا از 5/ 10 تومان به ازای 
هر متر مكعب به 50 تومان برسد. وی همچنین 
گفت: در نظر گرفته ش��ده ب��ه واحد های صنعتی بین 100 تا 
150 میلیون تومان وام 7 درصد اعطا شود که برای واحد های 
صنعتی رقم کارگش��ایی نیس��ت. وی گفت: از حدود 8 هزار 
واحد صنعتی استان تاکنون 3500 واحد کد رهگیری گرفته اند 
و اگر بقیه، خواهان تسهیات احتمالی طرح هدفمندی هستند، 
ناگزیر از دریافت این کد هستند. در اصفهان 240 هزار نفر به 
طور مستقیم در واحدهای صنعتی فعالند و طرح هدفمند کردن 
که به جراحی بزرگ اقتصاد تعبیر می شود، نباید با خونریزی 

بیش از اندازه، عائم حیاتی صنعت را مخدوش کند.
محمود گلكار نیز در این نشس��ت به جمع بندی راهكارهای 
صنای��ع برای گذار از دش��واری های فعلی پرداخت و گفت: 
دادن مهل��ت به بدهی ها، کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ بیمه و 
معافیت های مالیاتی واحدهای تولیدی در یک دوره دو تا سه 
ساله، دم دس��ت ترین تمهیداتی است که می تواند به احیای 

صنعت و تولید از اغمای کنونی کمک کند.

مش��اور وزی��ر و مس��ئول پیگیری ط��رح آمای��ش وزارت 
صنای��ع و معادن گف��ت: تاکنون 40 درص��د از هدف های 
کان ط��رح آمایش صنعت و معدن کش��ور تحقق یافت. به 
 گزارش ایرنا؛ »محمد ش��هرابی« افزود: 226 طرح با برآورد 
سرمایه گذاری 90 هزار میلیارد ریال، از هدف گذاری اولیه 
227 هزار میلیارد ریال برای احداث 951 کارخانه، در طرح 
 آمایش صنعت و معدن کشور به تصویب بانک عامل رسیده 

است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به جایگزینی طرح های 
جدید دارای کشش س��رمایه گذاری باالتر، تعداد طرح های 
موجود در س��امانه آمایش به ی��ک هزار و 150 طرح با رقم 
265 هزار میلیارد ریال رس��یده است. شهرابی افزود: تاکنون 
136 طرح ایجادی و نیمه تمام در 13 اس��تان کش��ور افتتاح 
و به بهره برداری رس��یده است. وی استراتژی طرح آمایش 
صنع��ت و معدن را جذب س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
در ایجاد و راه اندازی طرح های هم راس��تا با سیاس��ت های 
کل��ی نظام مبنی بر: کاهش تصدی گ��ری دولت ذکر کرد و 

گفت: طرح هایی در زمینه های تولید خانه های پیش ساخته 
و مصالح نوین س��اختمانی، سیستم های نوین بسته بندی و 
صنایع غذایی، داروهای دامی، داروهایی با فناوری پیشرفته، 
صنایع غذایی، نان صنعتی، صنایع شیمیایی و صنایع وابسته 
به خودروس��ازی به تصویب بانک عامل رسیده  که از لحاظ 
نی��از داخل در اولویت های اصل��ی وزارت صنایع بوده و یا 
در کش��ور سابقه تولید نداشتند. شهرابی همچنین گفت: این 
طرح ها به ترتیب بیش��ترین تقاضا را جهت سرمایه گذاری 
در بین طرح های آمایش صنعت و معدن به خود اختصاص 
داده اند. مشاور وزیر و مسئول پیگیری طرح آمایش وزارت 
صنایع و مع��ادن تصریح کرد: خراس��ان جنوبی، هرمزگان، 
کرمانشاه، چهارمحال بختیاری و خراسان رضوی استان هایی 
هس��تند ک��ه در تحقق مصوبه های ط��رح آمایش صنعت و 
معدن نس��بت به س��ایر اس��تانها موفق تر عمل کردند. وی 
تأکی��د کرد: با هم��كاری بانک صنعت و مع��دن، هم اکنون 
زمان بررس��ی طرح های آمایش صنعت و معدن کاهش قابل 

توجهی داشته است.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: 
احی��ا و بازس��ازی صنعت چاپ در کش��ور در گرو همدلی 
و تعام��ل نزدیک بی��ن بدنه و متولیان اصل��ی این صنعت و 

دولت است. 
به گزارش ایرنا،  »بهمن دری« در مراس��م دهمین جش��نواره 
 صنعت چاپ اظهار داش��ت: براس��اس س��ند چش��م انداز
 20 س��اله »ک��ه اکنون در 5 س��ال دوم آن هس��تیم، و بنا به 
فرمایشات مقام معظم رهبری«، ایران با توجه به ظرفیت های 
موج��ود باید به لح��اظ اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی در 

منطقه حرف اول را بزند. 
وی ضمن تأکید برآمادگ��ی معاونت متبوعش برای پیگیری 
هدف ه��ای فرهنگی مندرج در این س��ند اف��زود: معاونت 
فرهنگی وزارت ارش��اد در حال ترس��یم چشم انداز فرهنگ 
و چاپ کش��ور اس��ت چرا که بدون وجود یک افق روشن 
نمی توان به وضعیت مطلوب دس��ت یافت. دری، به کارنامه 
دوماهه خود در معاونت فرهنگی اش��اره ک��رد و افزود: در 
مدت 60 روز با بیش از 30 تش��كل چاپ در کش��ور دیدار 

داشته ایم و هیچ تشكلی نمی تواند ادعا کند با معاون فرهنگی 
دیدار نداشته است. 

مع��اون کمک ه��ای تج��اری توس��عه تج��ارت ای��ران در 
 وزارت بازرگانی نیز در این مراس��م ضمن تأکید بر جایگاه 
بس��ته بندی در صنعت چاپ اظهار داشت: برخاف تصور 
رای��ج »کتاب« فقط 10 درصد ظرفیت چاپ کش��ور و »50 
درص��د« آن به بس��ته بندی و بقیه به تبلیغ��ات و مطبوعات 

اختصاص دارد.
»کیومرث فتح اله کرمانشاهی« چاپ را یک صنعت فراصنعتی 
دانس��ت و افزود: چاپ به نشر دانایی در کشور می انجامد، 
ضمن اینكه در اشتغال زایی نیز نقش بسزایی دارد و موجب 

رشد و شكوفایی صادرات کشور می شود. 
وی تصری��ح کرد: بس��ته بن��دی در بهترین ج��ای ویترین 
فروش ق��رار می گیرد و ضمن ارتباط ب��ا مخاطب موجب 
مان��دگاری کاال و ارتق��اء ارزش اف��زوده آن و ب��ا چ��اپ 
 ای��ن کااله��ا می ت��وان ب��ر گ��ردش مال��ی و ارزآوری آن 

افزود. 

پرسش صنعتگران در نشست كمیسیون صنعت اتاق اصفهان 

در جنگ اقتصادی چه كسی خون بها می دهد؟ 

مشاور وزير صنايع و معادن كشور:

تحقق 40 درصد هدف هاي طرح آمایش صنعت و معدن
نیازمند همدلي همه متولیان امر

احیا و بازسازي صنعت چاپ كشور 

علم و صنعت

 اشاره

  توسعه پایدار 
در گرو مدیریت مصرف

ادامه زندگی و توس��عه آن، وابس��ته به تأمین انرژی از طریق حامل های 
گوناگون: نفت وگاز، فرآورده های نفتی و انرژی های تجدیدپذیر و انتقال 
حامل های انرژی مورد نیاز منطقه های مختلف کش��ور بوده و نیازمند 
سیاست گذاری و تصمیم گیری های جامع و کامل در تمام زمینه ها است. 
شاید بتوان اینگونه گفت: ما جزو معدود کشورهایی هستیم که توجه به 
مدیریت مصرف مان بسیار کم بوده یا به شكل شایسته ای نبوده است و 
علت آن این است: خود را از بزرگترین دارندگان منابع نفتی تلقی می کنیم 

که به این زودی ها، منابع مان تمام نمی شود.  
این دیدگاه ها باعث شده که بی رویه و غیرمنطقی، در حال مصرف انرژی 
باش��یم و به جای آینده نگری و حفظ و نگهداری این نعمت خدادادی 
 برای نس��ل های آینده، رفته رفته میزان مصرف خود را افزایش می دهیم. 
اباغ سیاس��ت های کلی اصاح الگوی مصرف از س��وی رهبر معظم 
انقاب، )89/4/15( به رئیسان قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، نش��انگر آن بود که سیاست های مصرف انرژی نیازمند 
بازنگری، صرفه جویی در انرژی و مقابله با فرهنگ مصرف گرایی است. 
اباغ این سیاست ها در پی توجه معظم له، به آسیب شناسی نحوه مصرف 
در کشور و نامگذاری سال 88 با عنوان: »حرکت به سوی اصاح الگوی 
مصرف« و مهم، حیاتی و اساسی دانستن آن به عنوان هدفی کلی برای تمام 
زمان ها و عرصه ها و اقدام اساسی در زمینه  دستیابی به پیشرفت و عدالت، 
صورت پذیرفت. بنابراین بحران مصرف در هر جامعه یكی از بزرگترین 
آفات فردی و اجتماعی به حساب می آید، به گونه ای که در برهه ای نیز 
باعث تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد کشور می گردد. با نگاهی به مصرف 
انرژی گاز در کشور می توان دریافت: این محصول که با قیمتی پایین در 
نقاط مختلف کش��ور عرضه می شود در اثر بی توجهی مصرف کنندگان 

سبب شده تا هر آنچه تولید می شود در بخش داخلی به مصرف برسد. 
ایران با مصرف 165 میلیارد مترمكعب گاز در سال گذشته بعد از: ایاالت 
متحده و روسیه، در رتبه سوم مصرف گاز طبیعی در جهان قرار دارد به 
طوری که مصرف گاز کشور از 86 میلیارد مترمكعب در سال 2001 میادی 

به 165 میلیارد 
مترمكعب در 
گذشته  سال 
است.  رسیده 
س  س��ا ا بر
پی��ش بین��ی 
کارشناس��ان: 
در سال 2012 
میادی میزان 
مص��رف گاز 
در  طبیع���ی 
کش���ور ب��ه 
می�لیارد   277

مترمكعب خواهد رسید که در صورت ادامه چنین روندی ایران به یک 
مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد ش��د. همچنین 
در زمان حاضر میزان مصرف گاز کش��ور با »جمعیت 74 میلیون نفری« 
با مصرف کل اتحادیه اروپا برابر است و این درحالی است که ایران بعد 
از امریكا، روسیه و کانادا در رده چهارم تولید قرار دارد. براساس آمارهای 
ارائه ش��ده سال گذشته، در کل کشور »با احتساب بخش های عملیاتی 
تزریق و صادرات« معادل 165/4 میلیارد مترمكعب گاز مصرف شده که 
142 میلیارد و 300 میلیون مترمكعب آن در بخش های: خانگی، تجاری 
و نیروگاه ها و صنایع و 76 میلیارد و 805 میلیون مترمكعب آن در بخش 
خانگی بوده است. همچنین از مجموع 142 میلیارد مترمكعب 30 درصد 
معادل 42/3 میلیارد مترمكعب در نیروگاه ها، 23/2 میلیارد مترمكعب معادل 
16 درصد در صنایع عمده و 76/8 میلیارد مترمكعب »حدود 54 درصد« از 
مصرف کل در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است. از سوی دیگر: 
میزان صادرات در سال گذشته به ترکیه و ارمنستان، 6/8 میلیارد مترمكعب 

بوده که نسبت به سال گذشته حدود 44 درصد رشد داشته است.
همچنین میزان واردات گاز طبیعی 9 میلیارد مترمكعب بوده که این میزان 
نس��بت به س��ال 87حدود 16/4 درصد کاهش نشان می دهد. وضعیت 
مص��رف گاز در همه بخش ها در س��ال گذش��ته به ع��دد 530 میلیون 
مترمكعب در روز رس��ید که در این میان رکورد مصرف بخش خانگی 
و تجاری 417 میلیون مترمكعب بوده اس��ت. از این رو هدف از اصاح 
الگوی مصرف، دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در استفاده از منابع در 
تمام مراحل تولید تا مصرف است که نه فقط موجب افزایش بهره وری 
است که امكان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده 

را نیز فراهم می کند. 

تحدود حدود اختصاصی
5/108 شماره: 5237 چون تحدید حدود ششدانگ یكبابخانه و باغچه شماره پاک 246 فرعی از 128 
اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام معصومه مقیمی هنجنی در جریان 
ثبت می باشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینكه به موجب دستور اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پاک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/8 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان اماک 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرساند. ضمناً اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد.
 م / الف 336                                                             شادمان – رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز 
 

احضار
6/158 چون آقاي حمید نوروزي فرزند بخش علي شكایتي علیه آقاي سجاد مردان فرزند حسین مبني 
بر ایراد ضرب و جرح عمدي با قداره مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 890614 ک 109 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگي براي روز 89/7/28 ساعت 8/5 صبح تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان مي 
باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
محلي طبع ونشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود 

و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8004                                                 مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

6/168 آقاي سعید عباسي شكایتي علیه آقایان جلیل زارعین و علي زارعین مبني بر تحریق عمدي مطرح 
نموده که به کاسه 890611 ک 107 این شعبه ثبت و بوقت رسیدگي روز 89/7/20 سه شنبه ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده است. با التفات به مجهول المكان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در 
این شعبه واقع در خیابان شهید نیكبخت اصفهان حضور به هم رساند. بدیهي است در صورت عدم حضور 

دادگاه تصمیم مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ 8003                                                 مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
مزايده 

6/169 شعبه 15 اجراي احكام حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص کاسه 157/89 
ج/ 15 و 273/88 ج/ 15 له آقاي سعید روانان علیه آقاي مصطفي جمشیدیان به نشاني اصفهان بلوار 
میرزاکوچک خان خیابان باغ زیار کوچه بهار پ 115 مبني بر مطالبه مبلغ 5/710/254/247 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه هاي دادرسي و اجرایي متعلقه و مبلغ 244/642/995 ریال حق االجراي دولتي در روز 
یكشنبه مورخ 89/6/28 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 144 طبقه اول دادگستري شهید 
نیكبخت( جهت فروش 36 حبه از 72 حبه از شش دانگ پاک ثبتي بخش 5 به نشاني بلوار میرزا کوچک 
خان خیابان زیار کوچه بهار بن بست بهار پ 115 که اکنون در تصرف مصطفي جمشیدیان مي باشد با 
وصف کارشناسي ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز 

قبل از جلسه مزایده به نشاني ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با سپردن 10 درصد قیمت پایه به 
حساب سپرده دادگستري به شماره 92996 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود هزینه هاي اجرایي برعهده محكوم علیه مي باشد.
اوصاف ملک براساس نظر کارشناس:

یک منزل مسكوني که داراي ششدانگ سند مالكیت به شماره ملک 4501/6 بخش 5 ثبت اصفهان 
که سه دانگ آن به شماره ثبت 22861، صفحه 143 دفتر 183 به شماره چاپي سند 20780 سري الف 
متعلق به خوانده آقاي مصطفي جمشیدیان مي باشد محل موردنظر داراي 577 مترمربع عرصه طبق سند 
و داراي حدود 620 مترمربع اعیاني و دو طبقه با احتساب پارکینگ و با مشخصات دیوارها آجري سقف 
تیرآهن و آجرنماي ساختمان سنگ، درب و پنجره هاي بیروني آلومینیوم و آهن و دربهاي داخلي چوبي 
و آشپزخانه با کابینت فلزي و ام دي اف داراي سرویسهاي بهداشتي، سیستم گرمایش بخاري گازسوز 
و سیستم سرمایش کولر آبي و داراي قدمت باالي بیست سال و داراي آب و فاضاب- برق- گاز مي 
باشد قیمت و ارزش سه دانگ آن برابر است با دویست و سي میلیون تومان )2/300/000/000 ریال( 

برآورد و تعیین مي گردد.
م الف/ 8005                                                          مدیر اجراي احكام شعبه 15 حقوقي اصفهان
 

مزايده 
6/185 شعبه نهم اجراي احكام کیفري در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص کاسه 880827 ش 9 
جهت اجراي دستور فروش صادره از شعبه سوم اجراي احكام کیفري در روز چهارشنبه مورخ 89/6/24 
از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 030- ط همكف دادگستري شهید نیكبخت( جهت 
فروش پیكان سواري سفیدرنگ به شماره انتظامي 33314- اهواز 14 که کارشناس رسمي دادگستري آن را 
با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قضیه ده میلیون ریال ارزیابي کرده برگزار نماید. طالبین خرید قادر 
به بازدید خودرو به نشاني پارکینگ جلوان 5 روز قبل از جلسه مزایده خواهند بود. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي نقل و انتقال برعهده خریدار است. خریدار الزم است 10 درصد 

قیمت را در جلسه مزایده نقداً همراه داشته باشد.
م الف/ 8007                                                          خضري- مدیر شعبه 9 اجراي احكام کیفري
 

مزايده 
6/186  قسمت اجراي شعبه 6 محاکم حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائي کاسه 
232/89 اجرائي ج 6 موضوع دعوي خانم نرگس جندقیان فرزند ابوالقاسم به نشاني اصفهان خیابان گلزار 
بن بست فاضل پاک 59 به طرفیت حسین کریمي فرزند قدیرعلي به نشاني اصفهان خیابان مسجد سید 
جنب قنادي خشایار فروشگاه کریمي و به خواسته مطالبه مبلغ یكصد و سه میلیون و هشتصد و هفتاد و 
پنج هزار و دویست ریال )103875200(  بابت اصل خواسته و هزینه هاي دادرسي و حق الوکاله و نشر 
آگهي و مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت، جلسه مزایده اي را در 
خصوص فروش سه دستگاه الكتروموتور، آسانسور ساخت لوتر آلمان بدون گریبكس و تجهیزات جانبي 
به تاریخ چهارشنبه 89/6/31 ساعت 9 الي 10 صبح در اتاق 309  ADAWI- 180L-4/24 و تیپ
)قسمت اجراي شعبه 6 دادگاه حقوقي اصفهان( واقع در طبقه 3 دادگستري اصفهان- خیابان نیكبخت 
برگزار و اموال توقیفي مذکور را از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید مي توانند پنج روز قبل از 
تاریخ مزایده از اموال مذکور واقع در اصفهان خیابان مسجد سید جنب قنادي خشایار فروشگاه صنعتي و 

کشاورزي کریمي مراجعه و بازدید نمایند. و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه 
کارشناسي به حساب 92996 بانک ملي شعبه دادگستري اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده 

از مبلغ کارشناسي شروع و برنده مزایده کسي است که باالترین قیمت پیشنهادي را ارائه نماید.
مشخصات مال توقیفي

اموال توقیفي عبارتند از سه دستگاه الكتروموتور، آسانسور ساخت لوتر آلمان بدون گیربكس و تجهیزات 
  180L-4/24 )که بعلت عدم نگهداري مناسب داراي معایب و اشكاالتي جانبي از نوع )تیپ

مي باشد. و با در نظر گرفتن هزینه هاي جانبي قیمت پایه مزایده مبلغ یكصد و بیست و شش میلیون ریال 
برآورد و ارزیابي شده است.

م الف/ 8006                                           فاني- مدیر اجراي احكام شعبه 6 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرايي
6/211 شماره: 88/ 1084 ح ش 19 بموجب رأي شماره 191 تاریخ 89/2/30 حوزه 19 شوراي حل 
اختاف اصفهان که قطعیت یافته است. محكوم علیه آقاي سید امیر توفیقي نشاني محل اقامت: مجهول 
المكان محكوم است به: پرداخت چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي 
و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 88/4/31 تا تاریخ اجراي حكم که به عهده اجراي احكام مي 
باشد در حق محكوم له آقاي علیرضا اسكندرپور نشاني محل اقامت: اصفهان- خیابان نظرشرقي- خ باغ 
به- پ 128 طبقه دوم- زنگ سوم. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محكوم علیه مكلف است: پس از اباغ این اخطار اجرایي ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي پرداخت محكوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد در غیر 

اینصورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه یا دادگستري محل تحویل خواهد شد.
م الف/ 7909                                                    شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

  
حصر وراثت

6/212 آقاي احمد خلدي نسب داراي شناسنامه شماره 58 به شرح دادخواست به کاسه 2514/89 
ح/ 10 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پریدخت 
خلدي نسب بشناسنامه 41132 در تاریخ 89/3/8 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک برادر و دو خواهر. 1- احمد خلدي نسب به ش ش 58 برادر متوفي، 
2- مهوش خلدي نسب به ش ش 178 خواهر متوفي، 3- رأفت خلدي نسب به ش ش 607 خواهر 
متوفي و ال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 8051                                  از طرف رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصي 

6/213 شماره: 4536 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 238 مترمربع بشماره 
پاک 8048 فرعي مفروز و مجزي شده از پاک 3086 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 
9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي حسین خورشیدي بادي در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضي ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق 

تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1389/07/10 ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام 
خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. 
لذا بموجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالكین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/6/17 

م الف/ 64                                                           طویلي- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک بادرود
 

تحديد حدود اختصاصي 
6/215 شماره: 4132 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور در کوي پائین شماره 3950 فرعي 
از شماره 35 اصلي واقع در ازان بخش ثبتي میمه که طبق پرونده ثبتي بنام براتعلي صالحان و غیره فرزند 
حسینعلي در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 89/7/8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهي به کلیه مجاورین و مالكین اخطار مي شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض 
ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائي 

گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک میمه 

ابالغ رأي
6/218 کاسه پرونده: 993/88 ش 39، مرجع رسیدگي: شعبه 39 شوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: 
محمد کرمي فرزند امراله، نشاني: آبادان میدان طیب جنب لوازم فروشي حیدریان، خوانده: سید مجید 
کسائي نشاني مجهول المكان، خواسته: مطالبه سیزده ماه اجاره بهاي معوقه از تاریخ 87/8/25 لغایت سیزده 
ماه مبلغ 19/500/000 ریال، گردشكار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم 

شورا ضمن اعام ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواست آقاي محمد کرمي بطرفیت سید مجید کسائي بخواسته مطالبه سیزده ماه اجاره 
بهاي معوقه به مبلغ 19/500/000 ریال خوانده از طریق نشر آگهي در روزنامه محلي زاینده رود دعوت 
گردید که با وصف اباغ در جلسه رسیدگي حاضر نشده است. علیهذا: با توجه به محتویات پرونده و 
احراز رابطه استیجاري بین طرفین به موجب قرارداد عادي اجاره مورخه 88/9/17 پیوست- دعوي خواهان 
ً  به ماده 198 قانون آئین دادرسي مدني حكم بر محكومیت خوانده بپرداخت مبلغ  را وارد دانسته و مستندا
19/500/000 ریال بابت سیزده ماه اجاره بها از تاریخ 87/8/25 از قرار ماهي یكصد و پنجاه هزار تومان 
در حق خواهان صادر و اعام مي نماید. حكم صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
 واخواهي در این شورا و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 است.
م الف/ 3949                                               قاضي شوراي شعبه 39 حقوقي حل اختاف اصفهان

ADAWI-



چهارشنبه 17شهريور28/1389رمضان1431/ شماره340             6Wednesday 8 September  2010 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الف- رستمیان
چاق��ی و فش��ار خون، دو دش��من 
بزرگ و مضر هس��تند که تیش��ه به 
ریش��ه صاحب مفلوکشان می زنند 
و ب��ا همكاری یكدیگر عمر مفید او 
را کوتاه و ب��ا بدترین وضع او را به 

سوی مرگ می کشانند.
چاقی: باید توجه داش��ت که چاقی 
ب��ا نوعی بیم��اری به نام س��لولیت 
اش��تباه گرفته نش��ود. در سلولیت، 
آب در الب��ه الی س��لول ها جم��ع 
می ش��ود و در مكان های مختلف 
بدن و به خصوص س��اق پاها خود 
را نمایان می س��ازد و ب��ا یک دوره 
قرص ادرار آور تحت نظر پزش��ک 
قابل درمان اس��ت. اما چاقی،  تجمع 
چربی در زیر پوس��ت شكم، گردن، 
غبغب، دور قلب،  دور کبد و س��ایر 
قس��مت های بدن است که شخص 
را چ��اق، نامتناس��ب و ب��ا ظاهری 
ناخوشایند نش��ان می دهد. شخص 
چاق قدرت حرکتش کم می شود و 
با پیاده روی س��ریع و یا باال رفتن از 
پله دچار نف��س نفس و طپش قلب 
می ش��ود، چرا که چربی موجود در 
اطراف قلب، از رساندن اکسیژن الزم 
به اندام ها عاجز می شود و شخص 
به علت نداشتن اکسیژن کافی سعی 
می کن��د از راه ده��ان تنفس کند و 

قدرت کشش او کاهش می یابد.
یک دشمن و همكار مصمم و توانمند 
در چاقی، فش��ار خون اس��ت. فشار 
خون، ش��خص را در نفس کشیدن، 
راه رفت��ن و تحرک داش��تن ضعیف 
می نمای��د و او را وادار می کند که 

بنشیند و بخورد و بخوابد و چاق تر 
شود و باالخره روزی....

ــار خون: قلب باید با عمل بازده  فش
خود، خون سالم، تمیز و اکسیژن دار 
را که از ریه ها وارد آن ش��ده است،  
با فش��ار به ش��ریان آئورت هدایت 
نمای��د و ای��ن در صورتی درس��ت 
انج��ام می گی��رد که اط��راف آن را 
چربی نگرفته باش��د. قلب س��نگین 
از چرب��ی، قدرت حرک��ت خود را 
از دست می دهد و درست منقبض 

 و منبس��ط نم��ی ش��ود. در ضم��ن 
نمی تواند با فش��ار مناس��ب خون 
 را ب��ه داخل آئ��ورت هدایت نماید.  
افزون بر این در صورتی که آئورت 
نی��ز در اثر کلس��ترول خ��ون دچار 
تنگی ش��ده باشد قلب مجبور است 
با فشار بیشتری خون را به سمت آن 
بفرستد و در نتیجه نوعی بیماری به 

نام »فش��ار خون« ایجاد می شود که 
بسیار خطرناک و مضر است.

همانط��ور که اس��تنباط می ش��ود، 
 چاقی همراه با فشار خون می تواند 
به سرعت انس��ان را از پای درآورد. 
آری این دو رفیق ناباب در حقیقت 
دو دشمن قسم خورده برای سامتی 
انس��ان به ش��مار می روند و قادرند 
اعضای حیاتی چون: قلب، مغز، کبد 

و کلیه ها را درگیر نمایند.
بیش��تر ای��ن باه��ا را ش��خص در 

اث��ر بدغذایی و پرخ��وری متحمل 
می شود. این غذاها عبارتند از: برنج 
چرب، گوشت زیاد، چربی و نمک 
ف��راوان، مصرف باالی قند، ش��كر، 
چای، شیرینی و مصرف روغن های 

جامد در طبخ غذا.
از هم��ه اینها بدت��ر، موضوع نمک 
 اس��ت که خود به تنهایی یک مقوله 

ب��ه حس��اب می آی��د و می تواند 
باه��ای جدیدتری را برای انس��ان 

رقم بزند.
اش��خاص چاق که فش��ارخون نیز 
دارند باید غذاهایش��ان بدون روغن 
حیوانی باشد و مقدار نمک موجود 
در غذایشان هم بسیار بسیار کم و در 
صورت امكان از نمک »پتاسیم« باشد. 
آنها می بایست به مقدار متوسط غذا 
بخورند و قبل سیر شدن از خوردن 
دست بكشند و اگر همچنان گرسنه 
بودند با سبزی و ساالد خود را سیر 
کنند. بعد از غذا تحرک داشته باشند 
و پیاده روی نمایند. به جای س��وار 
ش��دن در خودرو از پی��اده روی و 

دوچرخه سواری لذت ببرند.
با پایبند بودن به اصول باال، می توان 
با این دو دش��من خراب��كار مبارزه 
ک��رد، خاصه با هر وس��یله ای که 
ش��ده و با هر ترفند که الزم اس��ت 
باید رژیم غذای��ی را رعایت کرد و 
با پیاده روی و ورزش به جنگ این 
بای خانمان س��وز رفت تا بتوان با 
بهره من��دی از موهبت های طبیعی 
و خدادادی، س��الم و تندرست بود. 
آری با تعدیل رژیم غذایی و مصرف 
م��وادی ک��ه دارای مقادی��ر کمی از 
نم��ک، ش��كر و نشاس��ته هس��تند،  
همچنین خوردن مایعات فراوان باید 
کاری کرد که س��ایر م��واد اضافه از 
بدن دفع ش��وند. در صورتی هم که 
الزم اس��ت باید طبق دستور پزشک 
معالج از داروهای ادرار آور، مسهل 
 و عصاره ه��ای تیروئی��د، اس��تفاده 

نمود.

مرکز مدیریت فوریت های پزش��كی 
استان اصفهان، دوره آموزشی چگونگی 
برخورد با حادثه ه��ای پرتویی ویژه 
سوپر وایزرهای آموزشی استان اصفهان 
را با هدف آشنایی با این ضعف جدید 
در کش��ور و لزوم داشتن بحث ایمنی 
و برخورد با مواد پرتویی و اسیدی در 

اصفهان برگزار کرد.
 به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشكی استان اصفهان، معاون فنی این 
مرکز با اعام این خبر گفت: با توجه 
به اینكه صنایع هس��ته ای در ایران و 
به خصوص اس��تان اصفهان همچنان 

در حال پیشرفت است و این صنعت 
گاهی حادثه هایی را برای کارکنان آن 
و نیز کادر درمانی بیمارستانی و پیش 
بیمارس��تانی، به همراه دارد؛ آشنایی با 
مكانیسم های آس��یب به بدن توسط 
اس��ید فلوئوری��ک )HF( و راه های 
مواجه��ه و درمان های مربوطه، امری 

ضروری خواهد بود. 
دکت��ر »مه��رزاد آرتن��گ« در ادام��ه، 
تشكیل جلسه های مشترک معاونت 
درمان دانش��گاه علوم پزشكی و مرکز 
مدیری��ت ح��وادث و فوریت ه��ای 
پزشكی اس��تان اصفهان با محوریت 
س��امت در حادثه ه��ای پرتویی را 

در راس��تای ضرورت این امر، عنوان 
کرد و افزود: مس��أله آموزش فیزیكی 
یكی از بخش های این جلس��ه ها را 
تش��كیل می دهد. به همین منظور در 
س��ال جاری طبق برنامه ریزی انجام 
شده قرار ش��د تعدادی مربی آگاه در 
زمینه آم��وزش حادثه ه��ای پرتویی 
برای کادر درمانی تربیت ش��وند، چرا 
که این حادثه ها در کش��ور ما جدید 
ب��وده و به همی��ن دلیل آم��وزش در 
دانشگاه ها و منابع الزم برای آن بسیار 
اندک است. وی همچنین با بیان اینكه 
سال گذشته، در این راستا کتابی تحت 
عنوان )نحوه برخ��ورد با حادثه های 

پرتویی( در اختیار کلیه کادر درمانی و 
بهداشتی دو گروه بیمارستانی و پیش 
 بیمارس��تانی قرار داده ش��ده تصریح 
کرد: در سال جاری نیز برای اولین بار 
به صورت ویژه و تخصصی جلسه ای 
آموزشی به صورت تئوری برای کلیه 
سوپروایزرهای آموزشی استان اصفهان 
و 10 نف��ر از مربیان مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشكی استان 
اصفهان با محوریت مكانیس��م های 
آسیب به بدن توسط اسید فلوئوریک 
و  مواجه��ه  راه ه��ای  و   )HF(
 درمان های مربوطه در محل بیمارستان 

عیسی بن مریم اصفهان برگزار شد.

سالمت

 دکت��ر ج��وادی گفت: در 
صورت کنترل نش��دن مقدار قند 
خون در مبتایان به دیابت، عارضه 

جدی چشم در انتظار آنهاست.
وی اف��زود: قند ب��اال می تواند از 
سطح قرنیه تا ته چشم را گرفتار 
کند زیرا قن��د روی اعصاب تأثیر 
زی��اد می گذارد و چش��م از این 

مشكل در امان نخواهد بود.
این متخصص چشم تصریح کرد: 
افرادی که در سنین پایین گرفتار 
دیابت شده اند باید بیشتر مراقب 
باشند و افراد دیگر نیز باید بدانند 
ک��ه بیم��اری قن��د می تواند آب 
مرواری��د و زخم قرنی��ه به دنبال 

داشته باشد.
دکت��ر ج��وادی در پاس��خ به این 
سئوال که پیوند قرنیه به چه دلیل 
صورت می گیرد خاطرنشان کرد: 

اگر قرنیه را به شیشه خودرو تشبیه کنیم ممكن است 
کثیف و یا برعكس تمیز باشد. اما به دلیل شكستگی 
زیاد دیگر قابل استفاده نیست در هر دو حالت باید 
شیشه خودرو را عوض کرد،  قرنیه هم چنین است 
و در صورت عیب در قرنیه باید تمام الیه های آن با 

عمل پیوند قرنیه تعویض شود.
وی ضمن اشاره به این مطلب که در هر سال حدود 
 دو ه��زار پیون��د قرنیه در ایران ص��ورت می گیرد 
اف��زود: متولی تهیه و توزیع قرنیه در کش��ور بانک 
چشم است. از طرفی قرنیه یک عضو زنده است اما 
نكته مهم اینجاس��ت که می توان آن را از جسد نیز 
تهیه کرد. به شرطی که 5 تا 6 ساعت بیشتر از فوت 

نگذشته باشد.
این متخصص چشم درباره استفاده از لنزهای رنگی 
نیز تصریح کرد: متأسفانه فروش این لنزها از مطب 
تا آرایش��گاه ها رواج دارد و اس��تفاده از آنها بسیار 
خطرناک است و می تواند به جز ضایعات چشمی، 
باعث به وجود آمدن انگلی به نام آکانتاموا شود که 
در صورت گرفتار ش��دن افراد،  درم��ان پرهزینه و 

سختی دارد.
دکتر جوادی همچنین درباره اس��تفاده از قطره های 
س��فیدکننده س��فیدی چش��م گفت: برخی عوامل 

محیط��ی می توانند باعث قرمزی و التهاب چش��م 
ش��وند که اگ��ر این علل چیزهایی مانن��د آلرژی یا 
آلودگی هوا باش��د بهتر است برای درمان  با آن کنار 
بیاییم و به دنبال استفاده از این داروها بدون تجویز 

پزشک نرویم.
وی در ادامه درباره عیب های انكس��اری به عنوان 
مهمترین بیماری ش��ایع چش��م خاطرنش��ان کرد: 
عیب های انكس��اری بیش��ترین بیماری چش��م را 
تشكیل می دهد که این عیب ها را می توان با تجویز 

عینک رفع کرد.
ای��ن متخصص درباره نش��انه های ای��ن بیماری و 
 نح��وه تش��خیص آن گفت: عیب های انكس��اری 
به سه صورت تظاهر می کنند: نزدیک بینی، دوربینی 
و مخلوط هر دو. این عیب ها، در بچه ها بیشتر از 
بزرگساالن شایع است و بیشتر هفت تا نه سال اول 
عمر را در بر می گیرد. بنابراین این مس��أله اهمیت 
زیادی دارد و باید آن را در حد واکسیناسیون جدی 

گرفت.
دکت��ر جوادی همچنین افزود: س��ازمان بهداش��ت 
جهانی توصیه کرده که چشم اطفال سه تا چهار ساله 
از نظر عیب های انكساری بررسی شده و اگر چشم، 
عیب انكساری دارد به طور حتم عینک تجویز شود. 
در واقع بهترین وس��یله اصاح این مشكل،  عینک 

و بعد لنز است. وی تصریح کرد: 
اس��تفاده از عینک با شماره های 
معتدل محدودیت ن��دارد اما اگر 
ش��ماره آن باال برود دو مش��كل 
به وجود می آید: نخس��ت اینكه 
شكل ظاهری فرد به خاطر استفاده 
از شیشه های ضخیم، ناخوشایند 
می شود. دوم اینكه سنگینی عینک 
ممكن است برای افراد با مشاغل 
خاص مانند دکترها و ورزشكاران 
مش��كاتی به وجود آورد که در 
این صورت توصیه می ش��ود از 

لنزهای تماسی استفاده شود.
دکتر جوادی درباره لنزها و کاربرد 
آنها نیز خاطرنش��ان ک��رد:  لنزها 
به دو دس��ته نرم و سخت تقسیم 
می ش��وند که لنزهای نرم کاربرد 
راحت��ی دارند و به وس��یله بیمار 
بهت��ر تحمل می ش��وند. لنزهای 
سخت نیز با وجودی که به سختی تحمل می شوند 
اما مش��كات کمتری به وجود می آورند. به طور 
متوسط خطر عفونت در لنز نرم ده برابر لنز سخت 

است.
متخصص چش��م درباره عمل لیزر ب��رای اصاح 
عیب های انكساری گفت: عده ای به خاطر زیبایی 
نمی خواهند از عینک اس��تفاده کنن��د این افراد در 

سال های اخیر به لیزر تمایل پیدا کرده اند.
دکت��ر جوادی در خصوص تف��اوت لیزر و لیزیک 
خاطرنش��ان کرد: در کل کش��ور مراکز لیزر چشم 
پزش��كی به وجود آمده و اگر ش��خصی مش��كلی 
در قرنی��ه نداش��ته باش��د و فش��ار چش��م وی نیز 
 ع��ادی باش��د می توان��د از عم��ل لیزر اس��تفاده 

کند.
وی همچنین گفت: باید توجه کرد که این عمل نوعی 
جراحی است و هر چند خیلی موفقیت آمیز است 
ولی یكی دو درصد احتمال بروز مشكل وجود دارد 
که این مش��كل ها به صورت عفونت )خیلی نادر( 
بروز می کند. البته این مشكل را می توان کنترل کرد 
ولی بعدها خالی از اشكال نخواهد بود. به طور مثال 
التهاب ها قابل کنترل هستند ولی زمان می برند و به 
همین ترتیب هزینه زیادی به بیمار تحمیل می کنند.

يک متخصص چشم:

 بيماري قند مي تواند؛ آب مرواريد و زخم قرنيه 
به دنبال داشته باشد

رئیس پژوهشكده رویان اصفهان گفت: سلول درمانی بیماران ایرانی در کشورهای خارجی 
نگران کننده و باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود. 

محمدحسین نصراصفهانی در گفتگو با فارس در اصفهان، اظهار داشت: امروزه تعداد زیادی 
از بیماران برای دریافت خدمات سلول درمانی به کشورهای خارجی سفر می کنند که به اندازه 

هزینه صرف شده خدمات دریافت نمی  کنند.
وی بی��ان داش��ت: س��لول درمانی، باید از یک کش��ور معتب��ر مانند:  امری��كا، انگلیس و... 
که س��ابقه طوالنی در بح��ث س��لول درمانی دارند، دریافت ش��ود، اما متأس��فانه بیماران 
 ایرانی بیش��تر برای درمان به س��مت کش��ورهایی می روند، که اعتبار پزشكی را زیر سئوال 

برده اند. 
رئیس پژوهش��كده رویان اصفهان خاطرنشان کرد: سلول درمانی در ایران انجام می گیرد اما 
فقط از س��لول های بنیادی مغز و اس��تخوان 
است و این در حالی است، که بحث استفاده 
از س��لول های بنیادی جنینی، به علت اینكه 
خطر س��رطانی شدن این س��لول ها بیشتر از 
سلول های مغز و اس��تخوان است در مجامع 
پزش��كی دنیا با احتیاط عمل می شود. وی با 
اشاره به اینكه در حال حاضر زمان استفاده از 
 سلول های بنیادی جنینی است یا خیر، ادامه داد: 
سوء اس��تفاده هایی که از روش همانندسازی 
در برخی از کشورها انجام می گیرد برای همه 
پزشكان دنیا نگرانی به وجود آورده، عوارض 
 آن در همه کشورها منعكس می شود و مسأله ای نیست که منحصر به یک کشور و قشر خاصی 

باشد.

رئیس پژوهشكده رويان اصفهان:
 ابراز نگراني از سلول  درماني بيماران ایراني 

در كشورهاي خارجي

ــی: فلوس درختی  ــات گیاه شناس كلی
است به ارتفاع 10-15 متر، که به حالت 
خود رو در بیشتر نقاط گرمسیر دنیا مانند 
آفریقا، هند و جن��وب می روید. فلوس 
در بعضی از نواحی ایران به نام خرنوب 
هندی و خیار ش��نبر نیز معروف است. 
میوه فلوس به طول 30 تا 50 سانتیمتر و 
به قطر 2-3 سانتیمتر است. اگر فلوس در 
قسمت طول آن شكافته شود تیغه های 
زیادی در آن دیده می شود که فلوس را 
به خانه های زی��اد )گاهی تا 100 خانه( 
تقسیم می کند. در داخل این خانه ها مایع 
چسبنده تیره رنگی وجود دارد که عسل 
خیار شنبر نامیده می شود. طعم این مایع 

کمی ش��یرین ولی نامطبوع است. برای اس��تفاده از فلوس، غاف آن را کمی روی آتش گرم 
می کنند تا عسل خارج شود. به طور معمول این عسل با روغن بادام مخلوط شده و به عنوان 
مس��هل استفاده می شود. البته می توان مغز فلوس را با قند یا شكر مخلوط کرده و در درجه 

حرارت معتدلی پخت که به آن فلوس پخته می گویند.
ــیمیايی: مغز فلوس دارای اکس��ی آنتراکینون، مواد قندی،  صمغ، اسانس و مواد  تركیبات ش
روغنی اس��ت. خاصیت مسهلی فلوس مربوط به چند ماده شیمیایی است که از مشتق های 

آنتراکینون است.
شكل های دارويی فلوس:

ــانده فلوس: 10 گرم عسل فلوس را با یک لیتر آب جوش مخلوط کرده، آن را صاف  جوش
می کنند و به مریض می دهند. این جوشانده مسهل خوبی است. مقدار عسل فلوس را می توان 
در مورد یبوست های سخت تا 60 گرم نیز افزایش داد. البته برای بهتر کردن طعم آن می توان 

مقداري شربت گیاس یا انجیر به آن اضافه کرد.
مربای فلوس:  5 گرم عسل فلوس را با همان مقدار آب مقطر مخلوط کرده و سپس مقدار 125 
گرم قند کوبیده را به آن اضافه کنید بعد آن را حرارت دهید تا به آرامی آب آن بخار ش��ود و 
وزن آن به 100 گرم رسیده و غلیظ شود. این مربا نیز مسهل بسیار خوبی است مقدار مصرف 

آن 100-50 گرم در روز است.
خاصیت های دارويی: فلوس از نظر طب قدیم ایران کمی گرم و تر است 

1( یكی از بهترین داروها برای رفع یبوست است زیرا مصرف آن عوارضی ندارد، اما حتی برای 
زنان حامله و اطفال مناسب نیست 

2( برای درد مفاصل و نقرس فلوس را به موضع درد بمالید.
3( برای کلیه ها مفید بوده،  به خصوص آنهایی که کلیه شان سنگ ساز است در صورت استفاده 

از آن مبتا به سنگ کلیه نمی شوند.
4( جوشانده پوست درخت فلوس اسهال خونی را رفع می کند.

5( نرم کننده سینه است.
6( برای باز کردن گرفتگی روده و شكم پیچه، فلوس را مخلوط با ریشه ختمی به کار برید.

 7( ب��رای معالج��ه دیفتی��ری، فلوس را با آب گش��نیز مخلوط ک��رده و به بیم��ار بدهید تا 
غرغره کند.

ضررهای فلوس: فلوس برای معده ضرر دارد چون به روده ها می چس��بد و ایجاد دل درد 
 و ناراحتی های روده می کند. بنابراین بهتر اس��ت با مصطكی، انیسون و روغن بادام خورده 

شود.

مصرف بیش از اندازه استامینوفن کدئین، 
متابولیس��می را در بدن ایج��اد می کند 
ک��ه برای کبد، مضر اس��ت. ب��ه گزارش 
ایمنا، یک داروس��از با تخصص ش��یمی 
دارویی، ضمن اع��ام این مطلب گفت: 
استامینوفن کدئین، ترکیبی از استامینوفن 
و کدئین است که کدئین، در آن، از لحاظ 
س��اختاری شبیه به مرفین بوده و مثل آن 
خاصیت توهم زایی و سرخوش��ی دارد. 
دکت��ر مرضیه رحمانی با اش��اره به اینكه 
افراد معتاد، ب��ه همین علت، از این دارو 
بس��یار اس��تفاده می کنند، اظهار داشت: 
ع��ده ای از مردم هم، معتقد هس��تند که 
خاصی��ت ضد درد این دارو زیاد اس��ت 
و به همین دلیل برای برطرف کردن درد 
معده، آن را مصرف می کنند: افرادی هم 
که س��ردرد دارند، می گویند از این دارو 
اس��تفاده می کنیم تا هرچه زودتر بهبود 

پیدا کنیم. 
وی ب��ا بی��ان ای��ن نكته که اس��تامینوفن 
کدئی��ن دارویی اس��ت که م��ردم بدون 
داشتن نسخه هم می توانند به راحتی آن 
را از داروخانه ها تهیه کنند، خاطرنش��ان 
ک��رد: داروهای ض��د درد و ضد التهاب 
فراوان هس��تند مانند: بروفن، آس��پیرین، 

ناپروکس��ن و غی��ره و این ب��اور غلطی 
است که برخی از مردم ترجیح می دهند 
 ت��ا از ای��ن دارو به ج��ای آنها اس��تفاده 

کنند. 
دکت��ر رحمانی اذعان نمود: در این رابطه 
داروخانه ها باید اطاع رسانی کرده و از 
افرادی که مراجعه می کنند بپرس��ند که 
برای چ��ه منظوری می خواهن��د از این 
دارو استفاده کنند. این داروساز در ادامه 
یادآور ش��د: کسانی که مشكل معده درد 
ندارند، می توانند از داروهای دیگری در 

این خصوص استفاده کنند. 
کدئی��ن«  »اس��تامینوفن  اف��زود:  وی 
 بیش��تر ب��رای بیماران��ی مؤثر اس��ت که 
»س��ردرد میگرن« دارند و برای دردهای 

رماتیسمی خیلی جواب نمی دهد. 

فلوس
Cassia Fistula  نام علمی

برای كبد، مضر است
مصرف بیش از اندازه استامینوفن كدئین

نسخه گیاهي

چاقي، دشمن همیشه در كمین!

با محوريت مكانیسم های آسیب به بدن؛ توسط اسید فلوئوريک انجام شد
آموزش چگونگی برخورد با حادثه هاي پرتویی؛ به سوپر وایزرهای آموزشی 

استان اصفهان

بند برجس��ته و تكمه  ای انگش��تان، عام��ت گذر عمر و نش��انه التهاب 
استخوانی مفصلی است که مفصل های پیر را گرفتار می کند. 

التهاب اس��تخوانی مفصلی، که ورم مفصل های پیری هم نامیده می شود، 
 بیش��تر ناش��ی از وارد آمدن آس��یب  های کوچک در طی سال هاس��ت و 
به طور معمول مانعی برای ادامه فعالیت های عادی نیست، گرچه ممكن 

است گاه گاه ناراحتی ایجاد کند. 
اگر دس��ت هایتان در جوانی، )حدود سی س��الگی(، تغییر ش��كل داده و 
دردناک شده است، ممكن است دچار التهاب شبه روماتیسمی مفصل ها 
شده باشید که یک بیماری ناتوان کننده و نیازمند درمان است. مفصل ها 
ب��ا رباط هایی نگاه داش��ته ش��ده اند و وقتی مفصل در اث��ر بیماری پر از 
مایع شود، این رباط ها کش��یدگی پیدا می کنند. رباط ها به تدریج فرسوده 
 می ش��وند تا جایی ک��ه دیگ��ر نتوانند بنده��ای انگش��تان را ثابت نگاه 
دارند. در اینجا، انگش��تان ش��روع به انح��راف از وضعیت  خود می کنند 
که گاهی ش��دید اس��ت. ب��ه  دالیل نامعلوم، التهاب ش��به روماتیس��می، 
مفصل های زنان را بیش��تر از مردان گرفتار می کند و در سنین بین 35 و 

40 شایع تر است.
درمان تغییر شكل انگشتان

ب��ه  جز جراحی گره های مفصل های مبتا، کار دیگری نمی توان کرد. اما 
راه هایی برای کاهش درد آن وجود دارد.

ــد: اگر دچار التهاب اس��تخوانی مفصلی مي ش��وید، از  ــكن بخوري مس
مسكن های بدون نسخه استفاده کنید. اول استامینوفن و سپس قرص های 

پوشش دار آسپیرین یا ایبوپروفن را امتحان کنید.
ــک كمک بگیريد: انواعی از داروهای مختلف، می توانند آسیب  از پزش
ناش��ی از التهاب شبه روماتیسمی مفصل ها را کاهش دهند. در سرلوحه 
آنها داروهای ضد التهابی هس��تند و سپس ترکیبات طا، متوترکسات، و 

استروئیدها قرار دارند. این داروها را فقط با نظر پزشک مصرف کنید.
دست ها را حمام پارافین بدهید: پیش��نهاد فیزیوتراپیست ها استفاده از 
حمام پارافین اس��ت. دس��ت هایتان را در پارافین بس��یار گرم بگذارید و 

ببینید که چگونه مفصل هایتان را آرام می کند.

جراحی كنید: اگر تغییر ش��كل مفصل های گرفتار، آنقدر ش��دید است 
که مفصل ها را ناتوان کرده اس��ت، ناامید نشوید. پیشرفت های جراحی 
ترمیمی بازگرداندن بسیاری از اعمال مفصل ها را امكان پذیر کرده است. 
ج��راح ترمیمی، مفصل ها را س��ر ج��ای خود قرار می ده��د، بافت های 
ملته��ب را بر م��ی دارد، رباط های آس��یب دیده را ترمی��م می کند و حتی 
وس��ایل الستیكی برای نگاهداری مفصل در آنجا کار می گذارد. جراحی 
بیش��تر ترکیبی از رویكرد های درمانی بوده و ممكن اس��ت درمان مفصل 
مچ را نیز ش��امل شود که تغییرهای التهابی آن باعث تغییر شكل انگشتان 

شده است.

در اصفهان
موفقيت محققان به ساخت حسگر 

DNA براي شناسایي نوعي از سرطان
محققان دانش��كده ش��یمی دانش��گاه صنعتی اصفهان، اولین بار در جهان 
موفق به ساخت »زیست حسگر DNA« برای شناسایی نوعی از سرطان 
خون به نام »لنفوس��یتی مزمن« شدند. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان، به ایرنا گفت: این دستاورد، در راستای رساله دکترای »معصومه 
 طای��ی« از دانش��كده ش��یمی، برای اولین ب��ار در جهان به دس��ت آمده 

است. 
 ،DNA)دکت��ر »علی اصغر انصافی« افزود: زیس��ت حسگر)بیوسنس��ور
مبدلی اس��ت که از DNA به عنوان بیوملكول هایی، با اجزای ش��ناخته 
ش��ده برای اندازه گیری گونه های��ی که به طور ویژه، ب��ا DNA اتصال 

دارند، استفاده می کند. 
وی با اش��اره به اینكه: س��یگنال ای��ن بیوسنس��ورها، از طریق مبدل های 
الكتریك��ی، ن��وری و گرمای��ی دریاف��ت می ش��ود، گف��ت: بیش��ترین 
ش��یمیایی  گونه ه��ای  تش��خیص   ،DNA بیوسنس��ورهای   کارب��رد 
مانن��د: عوامل س��رطان زا، داروه��ا و آالینده های جه��ش زای موجود در 
 آب، خاک و نمونه های گیاهی اس��ت که به طور ویژه با DNA واکنش 

می دهند. 
این اس��تاد دانش��گاه صنعت��ی اصفهان با بیان اینكه س��رطان لنفوس��یتی 
مزم��ن)CLL(، یكی از بیماری  های خطرناکی اس��ت که بیش��تر، افراد 
میانس��ال را گرفتار می کند، افزود: این نوع س��رطان در س��ال های اخیر 
م��ورد توجه دانش��مندان بوده و تاش ش��ده روش ه��ای نوین درمانی 
تأثیرگذار، برای رهایی بیماران مبتا به آن ارائه ش��ود. انصافی با اش��اره 
به اینكه: لنفوس��یت ها، ب��دن را درمقابل بیماری ه��ای عفونی محافظت 
می کنن��د، تصریح کرد: بیماری س��رطان لنفوس��یتی مزم��ن نوع خاصی 
 از س��لول های خون��ی، تح��ت عنوان »لنفوس��یت« را تح��ت تأثیر قرار 

می دهد. 
به گفته وی: ش��اخص این بیماری، دو جهش ژنی اس��ت که در ژن های 
ZAP70 و PBGD ص��ورت می گی��رد، بنابراین ای��ن دو ژن به عنوان 

شاخص این بیماری شناخته می شود. 
ای��ن عض��و هیأت علمی یادآور ش��د: در این تحقیق، با اس��تفاده از نانو 
ذرات طا »مس��تقر ش��ده بر روی الكترود طا و س��پس اس��تقرار تک 
 رش��ته DNA پ��روب«، ام��كان اندازه گی��ری ژن PBGD ب��ا تكنیک 

»امپدانس الكتروشیمیایی« به وجود آمده است. 
انصاف��ی، با تأکید ب��ر اینكه: پایداری، گزینش پذی��ری و دقت خوب از 
 DNAویژگی های منحصر به فرد این حس��گر است، افزود: از حسگر
برای آش��كار سازی ژن یاد شده در نمونه خون انسان سالم استفاده شده 

است. 
وی با اش��اره به اینكه: نتیجه های تجزی��ه ها، عدم حضور این ژن را در 
نمونه های خون انسان سالم اثبات کرد، ادامه داد: این در حالی است که 
افزایش اندازه های ناچیزی از نمونه استاندارد ژن، به نمونه های حقیقی 

باعث تغییر آشكار مقاومت انتقال بار شد. 
دستاورد ساخت زیست حسگر DNA، برای شناسایی نوعی از سرطان خون، 
به نام »لنفوسیتی مزمن« بخشی از رساله دکترای »معصومه طایی« به راهنمایی 
 دکتر »علی اصغر انصافی« و دکتر »تقی خیامیان« و مشاوره دکتر »رحمانی« 

است.

تغيير شكل انگشتان، نشانه چيست؟
 ضربان
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ورزش
عنايتي، توره و يانوش سرزنند ولي سرعتي نیستند

حاشيه، بالی جان ماهان می شود...هاشم سلطاني: بايد به حسين پاپي فرصت داد
 غزل پارسا

تی��م فوالد ماهان با گذش��ت 
چه��ار هفت��ه از رقابت های 
لی��گ برت��ر فوتس��ال، فقط 
موفق به کسب 5 امتیاز از 12 
امتیاز ممكن ش��ده است که 
 همین امر موجب شده تا تیم 
تازه وارد گیتی پس��ند از این 

حیث فخر فروشی کند.
ای��ن دو تیم بعد از گذش��ت 
چه��ار هفته، »روز جمعه« در 
برابر هم صف آرایی خواهند 

ک��رد. گیتی پس��ند روی کاغذ و ب��ا توجه به موقعیت این تی��م در جدول و با 
کس��ب 10 امتیاز در چهار دیدار گذش��ته خود از وضعی��ت بهتری برخوردار 
اس��ت. تیم صنایع گیتی پس��ند هفته گذش��ته در برابری »دبیری تبریز« خوش 
ش��انس بود وگرنه به همان بایی که ماهان در تهران دچار ش��ده بود، گرفتار 
می ش��د. این تیم که قصد داش��ت از فرصت تعطیلی رقابت های لیگ نهایت 
استفاده را ببرد با رایزنی هایی که از قبل صورت گرفته بود عازم اردوی کویت 
ش��د. این اردو از حیث برگزاری اردوهای تدارکاتی در چارچوب مسابقه های 
جام رمضان برای تیم صنایع گیتی پس��ند »ک��ه از عدم هماهنگی رنج می برد« 
خیلی مؤثر واقع شد اما خستگی و مصدومیت یكی دو تن از بازیكنان کلیدی 
 این تیم نیز از دس��تاوردهای دیگر این اردو بود. غیبت »جاس��م س��لطانی« و 
 »س��جاد بندی س��عدی« در تی��م گیتی در دی��دار برابر تیم پ��ر مهره ای چون 
فوالد ماهان موضوع کم اهمیتی نیس��ت. تیمی که قرار اس��ت تا اضافه ش��دن 
بازیكنان خارجی، هشت نفره لیگ را دنبال کند از دست دادن 2 مهره ارزشمند 

یک خأل و ضعف بزرگ برای این تیم محسوب می شود.
تیم گیتی گرچه برای کسب قهرمانی ادعا دارد اما خوب می داند که حضورش 
در این فصل، فقط جهت کس��ب تجربه اس��ت و در سال نخست و در حضور 
مدعیان��ی چون: فوالد ماهان و ش��هید منصوری قرچ��ک فرصت عرض اندام 
ندارد! این تیم گرچه در هفته های گذش��ته موفق به توقف تیم شهید منصوری 
ش��ده اس��ت اما برای شكس��ت و یا مقابله با تیم جنگنده و پر مهره ای چون 
»ماهان« راه سختی پیش رو دارد. تیم ماهان دوبار قهرمانی در لیگ ایران را در 
کارنامه دارد و از بهترین بازیكنان فوتسال بهره گرفته است و عدم کسب نتایج 
الزم در هفته های ابتدایی دلیل بر ضعیف ش��دن این تیم نیس��ت. فوالد ماهان 
پی��ش از آغاز فصل، گرفتار تغییر و تحوالت زیادی از مدیریت کان باش��گاه 
تا مربی و بازیكن ش��ده و با توجه به عدم آش��نایی سرمربی جدید با شرایط و 
ضوابط این تیم و هماهنگ شدن بازیكنان جدید و قدیم با یكدیگر احتمال آن 
می رفت که این تیم در هفته های آغازین لیگ نتواند در حد و اندازه های یک 
تیم قهرمان ظاهر ش��ود و همان طور هم شد. اما به استثنای بازی با پرسپولیس 
تهران که مس��ائل مختلفی در شكس��ت این تیم دخیل بود در سایر بازی ها با 
توجه به ش��رایطی که از آنها یاد ش��د عملكرد در حد قاب��ل قبولی را از خود 
برجای گذاش��ت و با یک حس��اب سرانگش��تی حتی می توان گفت: این تیم 
نسبت به سال گذشته عملكرد بهتری از خود داشته است. به هر حال تیم فوالد 
ماهان با حضور بازیكنان ش��اخص و کلیدی خود همچون: وحید شمس��ایی و 
محمد طاهری و دیگران، بخت اول قهرمانی و ش��انس پیروزی در ش��هرآورد 
اصفه��ان را دارد که گیتي پس��ندي ها هم به این موض��وع به طور کامل واقف 
هس��تند و دعا می کنند در هفته پنجم و در دیدار با ماهان حاش��یه بر متن غلبه 
کن��د چرا که فقط در این صورت حریف ماهانی ها خواهند ش��د. با توجه به 
حاش��یه های موجود در اطراف تیم فوالد ماهان که در جریان بازی پرسپولیس 
و بعد از آن بین وحید شمس��ایی و س��ید مهدی ابطحی مربی این تیم به وجود 
آمد ش��ایعه ها و فرافكنی های زیادی در این ب��اره صورت گرفته که فرصت 
خوبی را برای حریفان فراهم آورده اس��ت تا در این آش��فته بازار دامن زدن به 

حاشیه ها، نقش کوچكی را ایفا کنند.

كیوان صادقی:
سعی می كنيم در جمع 4 تيم برتر 

قرار بگيریم
 تی��م هندب��ال ذوب آه��ن اصفه��ان اول مهرم��اه ب��رای حض��ور در 
مس��ابقه های آسیایی، راهی لبنان خواهد ش��د. کیوان صادقی سرمربی این تیم 
درب��اره رقابت های آس��یایی لبنان گفت: این س��یزدهمین دوره مس��ابقه های 
آس��یایی است که با ش��رکت 9 تیم از کشورهای: ایران )سپاهان و ذوب آهن(، 
عراق، س��وریه، قطر،  امارات، عربستان و لبنان )2 نماینده( از روز پنجم مهرماه 
آغاز خواهد ش��د، وی ادمه داد: هر چه به زمان مس��ابقه ها نزدیک می شویم 
تمرین ها فشرده تر دنبال خواهد شد. خوشبختانه بازیكن مصدومی در ترکیب 
نداری��م. صادقی افزود: در چن��د روز آینده 2 بازیكن خارجی از کش��ورهای 
مقدونیه و صربس��تان ب��ه جمع ما اضافه خواهند ش��د و در صورت قبولی در 
تست پزشكی و فنی، ما را در مسابقه های آسیایی لبنان همراهی خواهند کرد. 
وی ب��ا بیان اینكه در 4 دوره این رقابت ها حضور داش��ته تأکید کرد: باید دو 
بازیكن خارجی دیگر تیم ها را از نزدیک دید اما به هر جهت س��عی خواهیم 
ک��رد که در جمع چهار تیم برتر این رقابت ها قرار گیریم. وی در پایان اضافه 
کرد: تنها 2 دوره مس��ابقه های آسیایی در ایران برگزار شده که سپاهان در رده 

دوم و پنجم قرار گرفته است.

نادریان مدال نقره المپيك را كسب كرد
رض��ا نادری��ان، تكوان��دو کار 
اصفهان��ی وزن 68- کیلوگرم 
تیم مل��ی ایران به م��دال نقره 
اولی��ن دوره المپی��ک هنرهای 
رزمی چین دست یافت. در این 
مس��ابقه ها، 59 تكواندوکار از 
27 کشور، به مدت یک روز به 
مبارزه پرداختند و رضا نادریان 
در اولین بازی خود حریفی از 
کشور مكزیک را با نتیجه 8 بر 
5 شكس��ت داد. او در دومین 
دیدار خود ورزشكاری از چین 
را در راند طایی از پیش رو برداش��ت و راهی فینال ش��د. نادریان در دیدار پایانی 
به مصاف تایجی س��ون از کره جنوبی )دارنده مدال طای المپیک پكن( رفت و با 
حس��اب 6 بر 4 شكس��ت خورد و به مدال نقره بسنده کرد. وی در این باره گفت: 
این مسابقه ها از سطح باالیی برخوردار بود و از مدال به دست آمده، رضایت دارم. 
وی در ادامه افزود: در اولین مبارزه به مصاف ادیلو اسیاس، از کشور مكزیک رفتم 
)نای��ب قهرمان جهان( در مصاف بعدی با ژینا هوانگ چینی مبارزه کردم که نایب 
قهرمانی آس��یا را در کارنامه داشت و در فینال، بازی را به ورزشكار کره ای واگذار 
کردم. نادریان تأکید کرد: این مسابقه ها افزون بر اهمیتی که داشت یک رویداد بسیار 
مهم قبل از رقابت های آس��یایی گوانگجو محسوب می شد که به نوعی توانستم 
در این میدان س��خت، خودم را محک بزنم. وی در پایان اظهار داشت: از اول مهر 
در تورنمنت انگلس��تان شرکت خواهم کرد و بعد از آن برای مسابقه های آسیایی 

گوانگجو، آماده شده و تاش خود را برای کسب مدال طا بیشتر می کنم.    

 تيم كاتای اصفهان جواز حضور
 در مسابقه هاي جهانی صربستان را 

به دست آورد
تی��م کات��ای اصفهان 
با برتری در مس��ابقه 
انتخاب��ی تی��م مل��ی 
 ج����واز حض�ور در 
مس��ابقه هاي جهانی 
صربستان را به دست 
آورد. در آخرین مرحله 
از مسابقه هاي انتخابی 
تیم ملی کاراته که برای 
شناخت نفرات اعزامی 
به مسابقه هاي جهانی 

صربستان برگزار شد، تیم کاتای اصفهان با شكست تیم کاتای کرمان 
سهمیه جهانی را به خود اختصاص داد. تیم کاتای اصفهان که متشكل 
از برادران باتوانی است، آبان ماه به همراه تیم ملی کاراته در مسابقه هاي 
جهانی صربستان شرکت می کنند. در بخش کاتاي انفرادی نیز محسن 
اش��رفی برای حضور در رقابت های جهانی انتخاب شد. همچنین با 
موافقت فدراس��یون و پیش��نهاد کادر فنی تكلیف نفرات کومیته تیم 
اعزامی به صربستان در مسابقه هاي ترکیه مشخص می شود. از هفت 
نفری که نتوانستند جواز حضور در بخش کومیته انفرادی را به دست 
آورند، س��ه نفر حذف می شوند و چهار نفر باقی می مانند اما حذف 
نفرات به بعد از مسابقه هاي ترکیه و عملكرد آنها در آن میدان موکول 
شد. بنابراین تمام اردونشینان تیم اعزامی به صربستان هفته بعد همراه 
تیم گوانگجو راهی مس��ابقه هاي ترکیه می ش��وند. قرار است نفرات 
ثابت در مس��ابقه هاي آلمان یا صربس��تان که مهرماه برگزار می شود، 
شرکت کنند. تیم ملی کاراته هفته آینده در تورنمنت بین المللی ترکیه 
شرکت می کند. این تیم ماه آینده هم به رقابت های بین المللی صربستان 
م��ی رود. پس از حضور در این دو روی��داد تدارکاتی، کادر فنی پس 
از بررس��ی نتایج 10 کاراته کای حاضر در وزن هاي مختلف، نفرات 
اول هر وزن را ب��رای حضور در رقابت های جهانی انتخاب می کند. 
بیستمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی جهان 5 تا 9 آبانماه در بلگراد 

برگزار می شود.

مذاكره هاي ابتدايی با آندو انجام شده است؛
پورسينا: به فكر جذب عماد رضا 

نيستيم
رئیس هیأت مدیره باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد مبارکه سپاهان 

گفت: بعید می دانم عماد رضا در فصل جاری سپاهانی شود. 
 محس��ن پورس��ینا با تأیی��د مذاکره مس��ئوالن باش��گاه س��پاهان با 
آندرانی��ک تیموریان اظهار داش��ت: امیر قلعه نوعی اع��ام کرده که 
تیموریان برای مس��ابقه هاي لیگ قهرمانان آس��یا می تواند به سپاهان 
کمک کند و قرار شد مذاکره هایي با محوریت مدیرعامل باشگاه انجام 
شود و در صورتی که به نتیجه ای در این زمینه برسیم این بازیكن را 

جذب سپاهان کنیم. 
وی با بیان اینكه مذاکره هاي اولیه به صورت غیر مستقیم با این بازیكن 
انجام شده است، تصریح کرد: این بازیكن در حال حاضر در اردوی 
تیم ملی فوتبال کش��ور اس��ت و پس از بازگشت از اردوی تیم ملی، 

مذاکره ها با او ادامه می یابد. 
رئیس هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان در 
مورد عاقه عماد رضا به حضور در سپاهان ادامه داد: بعید می دانم که 
عماد رضا به سپاهان اضافه شود زیرا بازیكنان طبق قانون نمی توانند با 
بیشتر از یک باشگاه قرارداد داشته باشند و عماد رضا نیز متعهد باشگاه 
مصری اس��ت و این مس��ائل تنها در روزنامه ها مطرح شده و در حد 
ش��ایعه است. وی در مورد شرایط سپاهان و عملكرد امیر قلعه نوعی 
در این تیم اصفهانی گفت: هواداران سپاهان باید تحمل داشته باشند 
و صبر کنند تا سپاهان به روزهای اوج خود بازگردد و نتایج مناسبی 
کسب کند. مطمئن باشید که تا نیم فصل در رده نخست یا دوم جدول 

رده بندی لیگ برتر هستیم. 
پورسینا در مورد بازی روز شنبه سپاهان مقابل شهرداری تبریز تأکید 
کرد: به طور حتم برای پیروزی به میدان می رویم و درصدد کسب سه 
امتیاز هستیم، بازیكنان از شكست خود مقابل استقال تهران ناراحت 
هستند اما نتیجه و عملكرد آنها در نیمه دوم بازی، نشانه توان بازیكنان 
اس��ت. وی با اش��اره به لزوم افزایش خودباوری بازیكنان تیم افزود: 
تیم های مختلف لیگ برتری ش��رایط بهتری نس��بت به سال گذشته 
دارند، کیفیت تیم ها افزایش پیدا کرده و بسیاری از تیم ها مدعی هستند 
و برای امتیاز گرفتن به مصاف س��پاهان می آیند اما مطمئن باشید که 
سپاهان به روزهای اوج خود بازمی گردد. رئیس هیأت مدیره باشگاه 
فرهنگی ورزش��ی فوالد مبارکه سپاهان در مورد اعتراض بازیكنان به 
داور مس��ابقه در بازی های گذشته اظهار داشت: بازیكن باید به بازی 
خود برسد و نباید در کار داوری دخالت کرده و به داور اعتراض کند. 
وی در مورد نبود بازیكنان ملی پوش در تمرین هاي تیم تصریح کرد: 
سپاهان تیمی است که نیمكت قوی دارد و حتی اگر بازیكنان ملی پوش 
ما خسته بودند، سرمربی تیم می تواند از بازیكنان جایگزین استفاده کند 

و موجب افزایش انگیزه سایر بازیكنان تیم شود. 

كفاشیان:
 كامرون از خودمان است

کفاشیان  علی   
رئ�یس ف��دراس��یون 
فوتبال ای��ران پیرامون 
مشكات گذرنامه تیم 
امید گفت: در آینده با 
برنام��ه ریزی مطلوب 
و  گذرنام��ه  مش��كل 
تیم  بازیكنان  سربازی 
امید را ح��ل خواهیم 
ک��رد. وی در م��ورد 
قرارداد 50 میلیونی علی دایی و 750 میلیونی پاداش وی اظهار داشت: 
من در جریان این قرارداد نبودم و این قرارداد رس��می نیست. و حتی 
مهدی تاج هم گفته من آن را ننوش��ته ام. وی ادامه داد: سربرگ های 
فدراسیون همه جا وجود دارد و نعمت فراوانی در دست همه است، 
کفاشیان در مورد بازی با کامرون توضیح داد: تیم امید کامرون اعام 
آمادگی کرد و ما هم به آنها جواب مثبت دادیم اما پس از 24 ساعت 
فهمیدی��م که فدراس��یون کام��رون در تقویم خود دق��ت نكرده و با 
مس��ابقه های آسیایی گوانگجو همزمان خواهد بود که ما این مسابقه 
را لغو کردیم. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از اشتباه خود اینگونه دفاع 
کرد و گفت:  کامرون از خودمان اس��ت و آنها هم اش��تباهاتی در این 

سطح انجام می دهند. 

 ورزش ايراني

ورزش ايراني

تحلیل

 پژمان سلطانی
تیم های فوتبال ذوب آهن و س��پاهان اصفهان در هفته 
هفتم مسابقه های لیگ برتر کش��ور به ترتیب با 16 و 9 
امتیاز در مكان های نخست و دهم جدول رده بندی قرار 
گرفته اند. شاگردان ابراهیم زاده تا اینجای کار در میدان ها 
خوب ظاهر شدند ولی سپاهان فراز و نشیب های زیادی 
را پشت سر گذاشته، مدافع عنوان قهرمانی در این فصل 
با جذب ستارگان دیگر تیم ها هنوز نتوانسته توقعات و 
انتظارهاي هواداران خود را برآورده کند، هاش��م سلطانی 
بازیكن س��ابق تیم فوتبال اس��تقال تهران و ذوب آهن 
اصفهان به عنوان کارش��ناس در این زمینه می گوید: تیم 
زرد پوش��ان اصفهانی از مدیریت باشگاهی و کادر فنی 
خوبی س��ود می برد اما این تی��م با نتیجه های غیر قابل 
پیش بینی هنوز نتوانس��ته توقع هواداران بی شمار خود 
را ب��ر آورده کن��د. وی، ادامه داد: از خ��ط دفاعی گرفته 
تا خط حمله، ای��ن تیم از مهره ه��ای تأثیرگذاری بهره 
 می برد. سلطانی در مورد خط دفاعی این تیم به خبرنگار 
زاینده رود گفت: از نظر دفاعی ساختار این تیم مشكل دارد 
و انسجامی آن چنانی دیده نمی شود و بیشترین ضعف 
را در ارس��ال های زمینی و دفاع فردی می توان مشاهده 
کرد، به خط هافبک این تیم می رسیم در هافبک دفاعی 
طایی پوشان کمبود یک بازیكن توانا، توپ گیر و بازی 
ساز احساس می شود همانند جوانی »کریم باقری« که در 
تیم ملی و پیروزی بازی های درخش��انی را انجام داد. به 
نظر من اگر این نقیصه برطرف ش��ود مشكات سپاهان 

 ت��ا حدودی رفع خواهد ش��د. وی ب��ه بازیكنانی چون: 
احمد جمشیدیان و مهدی کریمیان اشاره کرد و توضیح 
داد: این بازیكنان می توانند توپ های سوم و برگشتی از 
دفاع حریف را جمع و با شوت های سنگین خود دروازه 
 حریف��ان را به خطر اندازند. ام��ا در این فصل می بینیم 
امی��ر قلعه نوعی جمش��یدیان را که یک عنصر هجومی 
اس��ت به عقب آورده و تا ح��دودی روی بازی این تیم 
تأثیر گذاش��ته و آمار گلزنی س��پاهان پاپین آمده است و 
چون هواداران سپاهان بازی هجومی را بیشتر می پسندند 
انتظار گلزنی بیشتری از بازیكنان سپاهان دارند. پیشكسوت 
فوتبال کشورمان در مورد خط حمله این تیم توضیح داد: 
رضا عنایتی، میل��وراد یانوش و ابراهیم توره 3 بازیكن با 
یک خصوصیت هستند هر سه بازیكن »سرزن« بوده، اما 
بازیكن سرعتی نیستند و قلعه نوعی اگر به حسین پاپی 
اعتماد کند، پاپی به عنوان یک بازیكن سرعتی و ریز نقش 
می تواند در خط دفاعی تیم ها با شیطنت های خود برای 
مدافعان مش��كل ساز ش��ود. وی، ادامه داد: بازی سپاهان 
مقابل آلومینی��وم هرمزگان را از نزدیک مش��اهده کردم. 
پاپ��ی از نیمه دوم به بازی آمد و ب��ازی قابل قبولی را به 
نمایش گزارد. مربی سابق تیم ابومسلم در مورد صدرنشین 
 کنونی لیگ برتر کشورمان توضیح داد: دیگر تیم اصفهانی 
ذوب آهن همانند س��پاهان، مدیریت کارخانه، باشگاه و 
کادر فن��ی با تجربه ای را در اختی��ار دارد و بازیكنان این 
تیم چند س��الی در کنار هم بدون اینكه اسكلت تیمی آن 
 به هم بریزد انس��جام تیمی خود را حفظ ک��رده اند. دو 

نایب قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی در جام حذفی 
در 3 س��ال اخیر ش��اگردان ابراهیم زاده را با تجربه کرده 
تا اس��ب خود را برای کس��ب عن��وان قهرمانی در لیگ 
 برتر کش��ور و حتی جام باش��گاه های آس��یا زین کند، 
هاشم سلطانی، »شهاب گردان« گلر سبز جامگان اصفهانی 
را یك��ی از آم��اده ترین دروازه بان های لیگ دانس��ت و 
گفت: ش��هاب گلری با استیل مناسب دروازه بانی، روی 
توپ ه��ای بلند از کناره ها مس��لط اس��ت و می تواند 
 به تیم ملی کش��ورمان کمک ارزن��ده ای نماید. به دفاع 
ذوب آهن می رس��یم، دفاع سبز جامگان اصفهانی دفاع 
خطی اس��ت توپ های مستقیم را خوب قطع می کند. 
اما در ضعفی که منجر ش��ده در س��ه بازی 4 گل دریاف 
کردند این است که سید محمد حسینی در حمله خوب 
ظاهر می ش��ود اما در برگش��ت ها کن��د عمل می کند. 
 در ب��ازی با پیكان، اس��تقال و نفت آب��ادان 4 گلی که 
ذوب آهن خورد حس��ینی در حمله بود و کس��ی وجود 
نداشت که فضای خالی او را پوشش دهد و حسین ماهینی 
باید این کار را در مواقعی که حسینی در حمله است انجام 
دهد. وی به عملكرد هافبک های ذوب آهن اش��اره کرد 
و اظهار داشت: سیس��تمی که ذوب آهن در زمین ظاهر 
می شود )1-4-1-4( اس��ت که سینا عشوری بازیكنی 
است که توپ های اول را خوب می زند اما یک هافبک 
دفاعی به ج��ز این خصوصیت باید در جنگ های میانه 
زمین ش��رکت کرده و نقش بازی سازی را اجرا کند و به 
بازی آرامش و در مواقع لزوم به بازی س��رعت دهد. در 
جلوی این بازیكن قاس��م حدادی فر، مهدی رجب زاده، 
اسماعیل فرهادی و خلعتبری هستند، فرهادی یک مغز 
متفكر که حرف های زیادی در کنار رجب زاده تكنیكی 
دارد و در حمله با خلعتبری و کاسترو با حرکات ترکیبی 
در نیمه حریف می تواند برای هر تیمی مشكل ساز شوند. 
سلطانی افزود: اگر حریفان مقابل ذوب آهن عمق دفاعی 
خود را پوشش دهند آنها می توانند با شوت زنی و ارسال 
از جناحین دروازه حریف را باز کنند اما در خط حمله این 
تیم کمبود یک مهاجم س��رزن احساس می شود. وی در 
مورد قهرمان شدن ذوب آهن در لیگ دهم تأکید کرد: باید 
در افكار مربیان و بازیكنان تیم القاء شود، هر بازی را فینال 
تصور کرده و از نظر روحی و روانی تمرکز تیمی خود را 
برای کسب امتیازهاي کامل حفظ کنند. هاشم سلطانی در 
مورد تیم پوهانگ کره جنوبی حریف ذوب آهن خاطرنشان 
کرد: کره ای ها ذاتی س��رعتی ب��ازی می کنند، زمانی که 
صاحب توپ می شوند با برتری نفری دو به یک می توانیم 
پاس های آنها را قطع و از آنها توپ گیری کنیم و به عقیده 
من ذوب آهن شایستگی آن را دارد که از سد پوهانگ به 
راحتی عبور کند و با یک بازی هدفمند و با برنامه، هر سه 

امتیاز بازی رفت را با تفاضل گل بدست آورد. 

محمد طاهری:
در شهرآورد محكوم به برد هستيم

از  طاه��ری  محم��د   
جمل��ه بازیكنان��ی اس��ت که 
برای بازی شهرآورد از انگیزه 
اس��ت وی  برخوردار  زیادی 
با وج��ود مصدومیت��ی که از 
ناحی��ه زانو داش��ت در دیدار 
یافت  پرس��پولیس حضور  با 
و فشار زیادی را متحمل شد. 
رویارویی دو تیم فوالد ماهان 
و گیتی پس��ند چی��زی فراتر 
از یک نتیجه صرف اس��ت و 
هر ی��ک از بازیكنان و مربیان 

حرف هایی برای گفتن و اثبات دارند، از این حیث با طاهری گفتگوی کوتاهی 
داشتیم که در ادامه می خوانید:

تیم فوالد ماهان در ديدار با پرسپولیس عملكرد نا امید كننده ای داشت، 
در اين باره توضیح دهید. 

این یک اتفاق بود. تیم پرس��پولیس تاش بیشتری داشت. همه تیم ها در برابر 
فوالد ماهان از انگیزه باالیی برخوردارند و این تیم هم یک تیم جوان و سرعتی 

نشان داد. اما متأسفانه تیم ما نمایش ضعیفی داشت.
اين نمايش ضعیف، خشم ترابیان را هم برانگیخت

پوش��یدن پیراهن تیم ملی افتخار هر بازیكن اس��ت و اگر یک روز این پیراهن 
را به ش��خص دیگری بدهن��د برای موفقیت فرد و تیم مل��ی دعا می کنیم. اما 
تمام تاشمان را می کنیم که پیراهن تیم ملی را از دست ندهیم ولی باور کنید 
شكس��ت برابر پرس��پولیس یک اتفاق بود. اگر این تیم ده بار دیگر هم جلوی 
ما بازی کند این نیتجه تكرار نخواهد ش��د، ش��انس ما بود که توپ هایمان گل 

نمی شد.
دلیل اينكه فوالد ماهان تا به حال در حد انتظار ظاهر نشده چیست؟  

تیم ما همانند همیشه بازی نكرده، در این چهار هفته فراز و نشیب زیاد داشته 
اس��ت. در هفته اول جلوی فیروز صفه خوب نتیجه نگرفتیم در هفته های دوم 
و س��وم عملكرد بهتری داش��تیم ولی در یک فصل که 26 ب��ازی در آن انجام 
می شود ممكن است در یكی دو بازی، تیم ها به ویژه تیم های مدعی در حد 

انتظار ظاهر نشوند و بازی با پرسپولیس یكی از این بازی ها بود. 
شهرآورد را چطور ارزيابی می كنید؟

این بازی، به طور حتم بازی س��نگین و س��ختی خواهد بود و به نوعی قهرمان 
لیگ را مش��خص می کند. فكر می کنم تیم های شهید منصوری و گیتی پسند 

تیم هایی هستند که تا آخر بازی ها در کورس قهرمانی قرار خواهند داشت.
تیم گیتی پسند را چطور ارزيابی می كنید با توجه به اينكه حسین افضلی 

مربی سابق ماهان هم در اين تیم حضور دارد؟ 
ای��ن تیم بازیكنان خیل��ی خوبی در اختیار دارد و مدعی قهرمانی اس��ت اما با 
توجه به شكست تیم ما برابر پرسپولیس، ما محكوم به برد در این دیدار هستیم 
و مس��اوی به هیچوجه برای ما خوب نیس��ت. این هفته تی��م بازنده میدان، ما 
نخواهیم بود. حس��ین افضلی هم یكی از مربیان بزرگ فوتسال ایران محسوب 
می ش��ود و هر دو تیم از مربیان بزرگ بهره می برند. بازیكنان هر دو تیم تمام 
سعی و تاششان را خواهند کرد و بازی با تیم گیتی پسند جنبه حیثیتی دارد و 

برد در این دیدار، ما را به قهرمانی نزدیک می کند.
از وضعیت خودت برای ما بگو و اينكه برای بازی با ماهان حضور خواهی 

داشت؟
مصدومیتم از ناحیه زانو همچنان پابرجاست ولی باز تمرین را دنبال می کنم و 
با وجود مصدومیت، در دیدار با پرس��پولیس برای تیم به میدان رفتم. در بازی 
با گیتی پسند هم که محكوم به پیروزی هستیم و همه بچه ها از انگیزه زیادی 
برای این دیدار برخوردارند و همه س��عی و تاش��مان را می کنیم که برنده از 

زمین خارج شویم.

ابراهیم زاده:
باید تمركز داشته باشيم

زاده  ابراهی���م  منص��ور   
آه��ن ذوب  فوتب��ال   س��رمربی 
 اصفهان در مورد وضعیت تیمش به 
زاینده رود گفت: بچه ها در شرایط 
مطلوبی به سر می برند و در بازی 
با تراکتورسازی، سینا عشوری را به 
علت مصدومیت و قاسم حدادی 
فر را به دلی��ل 3 اخطاره بودن در 
اختیار نخواهیم داش��ت. وی ادامه 
داد: ب��ازی در تبریز برای هر تیمی 
دشوار است. تراکتور در خانه بیش 
از هش��تاد هزار طرفدار دارد و ما 
باید تمرکز کافی داشته باشیم. ابراهیم زاده در مورد بازی سید احمد محمدپور در 
خط دفاعی اظهار داش��ت: احمد در مس��ابقه با صبای قم خوب بازی کرد ولی در 
مجموع تمام بازیكنان ذوب آهن شاخص هستند و از جمع ستارگان باید 11 نفر 

را در ترکیب ثابت تیم قرار دهم. 
وی افزود: در مقابل ش��اگردان کمالوند تاش خود را می کنیم که سه امتیاز بازی 
را به دست آوریم. سرمربی ذوب آهن پیرامون تیم ملی اظهار داشت: بازی مقابل 
چین را ندیدم. اما می گویند خلعتبری خوب بازی کرد. او همیش��ه از جان و دل 

مایه می گذارد. 

فرهادی:
در تركيب باشم؛ گلزنی می كنم

 اس��ماعیل فرهادی مهاجم اصفهانی تی��م فوتبال ذوب آهن بازی مقابل 
تراکتورس��ازی تبریز را دشوار دانست و گفت:  بازی در ورزشگاهی که نزدیک 
به صد هزار نفر هوادار تبریزی دارد برای هر تیمی سخت است. اما بازیكنان ما 
با تجربه هستند و اگر فكر و تمرکز خود را روی کار تیمی بگذارند می توانیم 
با دس��ت پ��ر از تبریز برگردیم. فره��ادی در ادامه صحبت ه��ای خود افزود: 
 اگر در ترکیب اصلی باش��م س��عی می کنم که گل بزنم. وی در پایان توضیح 
داد: دو سال به مقام دومی لیگ برتر رسیدیم و امسال با تمام بچه ها تاشمان 
را مضاعف خواهیم کرد که به مقام قهرمانی لیگ برتر کشور و جام باشگاه های 

آسیا دست یابیم و سه امتیاز هر مسابقه برای ما خیلی مهم و حیاتی است.

كاسترو:
مقابل تراكتور، بازی سختی داریم

 ایگ��ور کاس��ترو مهاجم 
برزیل��ی تیم فوتب��ال ذوب آهن 
 در م��ورد وضعیت خ��ود اظهار
داش��ت: در آمادگی کامل به سر 
می ب��رم و س��رحال و قبراق در 
تمرین ه��ا حاضر هس��تم. وی 
پیرامون ب��ازی روز جمعه مقابل 
تراکتورسازی گفت: بازی خارج 
از خانه است. تراکتور از تماشاگر 
زیادی سود می برد و این کار را 
برای تیم ما مشكل خواهد کرد و 
در کل بازی سختی را پیش روی خواهیم داشت. اما من سعی می کنم بهترین بازی 

را مقابل تبریزی ها انجام دهم و اگر توانستم در این دیدار گلزنی هم می کنم.
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امام علي  )ع(:
خوشا به حال کسي  که به یاد 
معاد باشد  و براي روز حساب 
عمل کند و به مقدار کفایت 
قناعت نماید و از خدا راضي 
باشد.

  مهدی فضیلت
در مراس��می کش��وری در آغاز هفته تعاون در ته��ران و با حضور وزیر 
تعاون، »رسول حامدیان« مدیرکل تعاون استان اصفهان به عنوان مدیرکل 
برتر و نمونه کش��ور در س��طح اداره های تعاون برگزیده شد و اداره کل 
تعاون اس��تان اصفهان نی��ز به عنوان اداره برتر در جم��ع پنج اداره نمونه 
کش��ور قرار گرفت. مدیرکل تعاون اس��تان، لوح تقدیر این مراس��م را از 

دست وزیر تعاون کشور دریافت کرد. 
رس��ول حامدیان مدی��رکل تعاون اس��تان اصفهان در نشس��ت خبری با 
اصحاب رس��انه، اداره تعاون را از محورهای اصلی توس��عه اقتصادی به 
خصوص در مورد اجرای طرح مس��كن مهر دانست که از موارد اساسی 
نیازهای کش��ور است. وی با اشاره به ساخت 32 هزار واحد مسكن مهر 
توس��ط تعاونی های استان اصفهان که 12 هزار واحد آن در فوالدشهر به 
تحقق می رسد، اجرای نهایی این طرح ها را نیازمند عزم مردمی در کنار 

خدمات دولت دانست.
وی اف��زود: اج��رای این طرح ه��ا در مراحل فونداس��یون، اس��كلت و 
نازک کاری قرار دارد که قس��متی از ای��ن طرح ها در هفته دولت افتتاح 

می شود.
افتتاح طرح 267 واحدی مسكن مهر در هفته تعاون و 69 طرح تعاونی 

در استان اصفهان
مدی��رکل تعاون اس��تان اصفهان از افتت��اح و آماده تحویل ب��ودن تعداد 
 267 واحد مس��كن مهر در ش��هر مجلس��ی و کاش��ان خبر داد و اذعان 
داش��ت: عاوه بر افتتاح 69 طرح تعاونی با سرمایه 416میلیارد ریالی که 
به صورت متمرکز انجام ش��ده اس��ت، در فرصت هفت��ه تعاون )19-13 
ش��هریور( 267 واحد مسكن مهر نیز آماده تحویل است که این طرح ها 
و تكمیل واحدها به ترتیب از ش��هریور ش��روع ش��ده و در دهه فجر به 
اوج خ��ود می رس��د. در فاز دوم نیز 4 هزار واحد مس��كن مهر توس��ط 
تعاونی های اس��تان افتتاح می ش��ود و همچنین طی دو س��ال آینده کل 
واحدهای مس��كن مهر در فوالدش��هر و س��ایر ش��هرها که به تعاونی ها 

تحویل داده شده به بهره برداری خواهد رسید.
ايجاد 365 تعاونی با اشتغالزايی 3 هزار نفر در سال 88

رسول حامدیان با بیان این مطلب که اشتغال از بحث های محوری اداره 
تعاون است افزود: در حمایت از بحث اشتغال در سال گذشته در مجموع 
365 تعاون��ی ب��ا بیش از 5400 عض��و و نزدیک 3000 نفر اش��تغالزایی، 
ایجاد ش��ده و تعداد تعاونی های موجود را به 7950 تعاونی می رس��اند 
که با اس��تفاده از تسهیات بانک ها به فعالیت در پروژه های مسكن مهر 
می پردازن��د. وی ادام��ه داد: در حدود 20 میلی��ارد تومان از طریق بانک 
توسعه تعاون به تعاونی های استان تعلق گرفته است که این تسهیات به 

طور مس��اوی بین اعضاء به منظور گسترش تعاونی ها تقسیم شده است 
و حدود 16/5 میلیارد سرمایه ثابت و 3/5 میلیارد سرمایه جاری را شامل 
می ش��ود. همچنین 7 میلیارد تومان از این مبلغ در بخش مس��كن هزینه 
شده و 3/2 میلیارد تومان نیز از طریق سایر بانک ها به عنوان سرمایه در 

گردش به تعاونی ها تعلق گرفته است.
حامدیان تصری��ح کرد: در حال حاضر تمام بانک ها تس��هیات الزم را 
پرداخت نموده اند که در طرح مس��كن مهر عمده تسهیات تعاونی ها با 

بانک مسكن و ملی بوده است که به تعهدات خود عمل کرده اند.
فعالیت های مفید و راهبردی اداره كل تعاون استان اصفهان

رسول حامدیان مدیرکل اداره تعاون استان اصفهان به انجام فعالیت های 
ویژه و راهبردی در اداره تعاون استان اصفهان اشاره کرد و این فعالیت ها 

را در موارد زیر برشمرد:
- ت��اش برای تحق��ق هدف های اصل 44 با حمایت از تأس��یس بانک 
توس��عه تعاون و تاش برای راه اندازی »صندوق سرمایه گذاری تعاون« 
ک��ه از نیازهای اس��تان در مس��یر ایج��اد ضمانت برای اخذ تس��هیات 

تعاونی ها است.
- توانمن��د ک��ردن تعاونی ه��ا از نظر آم��وزش مدیری��ت و مقررات و 
آموزش های تخصصی با اجرای 244 پودمان آموزش��ی و آموزش 5149 

نفر به صورت فراگیر.
- انج��ام فعالیت ه��ای ترویجی با اجرای گردهمایی ه��ا که در مجموع 
26800 نفر در این گردهمایی های علمی – آموزش��ی و فرهنگی شرکت 

کرده اند و 3 هزار نفر نیز از تعاونی ها بازدید نموده اند.
- مشاوره دادن به بیش از 2500 نفر در اداره تعاون و اجرای 146 عنوان 

انتشار )کتاب، CD، اقام فرهنگی( 
- رایزن��ی برای ایجاد طرح بخش��ش جریمه های معوق��ه تعاونی ها در 

تسهیات اعطایی بانک توسعه تعاون.
- تحقق فعالیت »بنیاد توس��عه کارآفرینی تعاون« در اس��تان که به وسیله 
سایت خود در جهت فعالیت های ارزنده برای ایجاد اشتغال مفید فعالیت 
می کند و در انجام کارآفرینی غیر دولتی به خصوص در جهت اش��تغال 

فارغ التحصیان مشغول است.
- تحق��ق تش��كیل 5 تعاونی وعده داده ش��ده در س��فرهای اس��تانی در 
شهرس��تان های: ش��هرضا، دهاقان، میمه، کاش��ان و فاورجان که تاش 
آنه��ا در جهت ایجاد طرح های بزرگ با مش��ارکت اعضاء و کمک های 
دولتی است. در این راستا ایجاد یک کارخانه سیمان از دستاوردهای این 

تعاونی ها بوده است.
- فع��ال کردن تعاونی های در دس��ت اجرا و در حال س��اخت با ایجاد 
تس��هیات و س��اماندهی به امور تعاونی های غیر فعال و تعیین تكلیف 

برای آنها.
- ایجاد سیس��تم های اتوماس��یون و الكترونیكی شدن فعالیت های اداره 
تعاون از تشكیل تعاونی ها تا نظارت،تشكیل مجامع حسابرسی از طریق 
س��ایت »س��امانه جامع نظارت« که در اداره کل تعاون اس��تان طراحی و 

برنامه ریزی شده است.
- تاش در جهت تحقق 3 هزار اش��تغال که س��هم اداره تعاون 80 هزار 

اشتغالزایی در کل استان است.
رس��ول حامدیان در ادامه نشس��ت خبری به تحق��ق وام های 20 میلیون 
 تومان��ی به متقاضیان مس��كن مهر اش��اره کرد و افزود: اگ��ر این وام ها 
به موقع پرداخت ش��ود، دولت خدمات زیربنایی را ارائه می دهد و مردم 
نی��ز باید نس��بت به تعهد خود در بخش س��هم آورده هم��كاری الزم را 
انجام دهند تا این پروژه با سرعت اجرایی شده و در شهرهای گلپایگان، 
خوانسار و سمیرم که مشكاتی در جهت تخصیص زمین و دیگر مسائل 

سبب کندی کار شده است اشكاالت برطرف شود.
شركت های تعاونی استان و فعالیت های اين مجموعه

مدیرکل تعاون استان با تشریح عملكرد تعاونی های استان اصفهان، اداره 
تعاون کاشان را با تأسیس 48 شرکت تعاونی دارای بیشترین آمار تشكیل 
شرکت های تعاونی دانست و افزود: اصفهان با 43 شرکت تعاونی، سمیرم 
با 40 شرکت تعاونی و چادگان با 34 شرکت تعاونی در رتبه های بعدی 
ایجاد تعاونی ها در یک س��ال گذشته قرار دارند که از این تعداد تعاونی 
به ثبت رس��یده، 168 ش��رکت تعاونی در گرایش خدمات، 695 شرکت 
تعاونی در گرایش صنعت، 61 شرکت تعاونی در گرایش کشاورزی، 13 
تعاونی مس��كن، 12 تعاونی عمرانی، 9 تعاونی تولید کنندگان، 8 تعاونی 
در گرایش چند منظوره، 6 تعاونی فرش دستباف، 6 تعاونی حمل و نقل 

و 14 شرکت تعاونی در سایر گرایش ها تأسیس شده اند.
حامدی��ان، می��زان س��رمایه تعاونی های به ثبت رس��یده طی یک س��ال 
گذش��ته را بالغ بر 14 میلیارد و 654 میلیون ریال دانس��ت که بیش��ترین 
س��رمایه گذاری در بخش مسكن و با هزینه ای افزون بر 3 میلیارد و 90 
میلیون ریال صورت گرفته اس��ت و بخش »خدمات« با 2 میلیارد و 776 
میلی��ون ریال، بخش »صنعت« با 2 میلی��ارد و 347 میلیون ریال و بخش 
»کش��اورزی« با یک میلیارد و 182 میلیون ریال در رتبه های بعدی میزان 

سرمایه گذاری قرار می گیرند.
حامدیان خاطرنش��ان کرد: تعاونی های مذکور توانس��ته اند برای 2967 
نفر اش��تغال ایجاد کنند که بخش خدمات با اش��تغالزایی 1081 نفر باالتر 
از بخش کشاورزی با اشتغالزایی 591 نفر قرار دارد و تعاونی های ایجاد 
ش��ده در س��ال 88 به تعداد 365 مورد ثبت ش��ده دارای 5465 نفر عضو 
هس��تند که 2140 نفر در بخش خدمات، 906 نفر در بخش کش��اورزی، 

605 نفر در بخش مس��كن و 516 نفر در بخش صنعت به عضویت این 
تعاونی ها درآمده اند.

جزئیات 69 تعاونی ايجاد شده و قابل بهره برداری در هفته دولت
رس��ول حامدیان بیش��ترین س��رمایه گذاری در تعاونی ه��ا را در بخش 
 مس��كن دانست که با افتتاح 9 طرح مس��كن، 633 واحد آپارتمانی آماده 
بهره برداری می گردد. این تعداد واحد با س��رمایه گذاری 209 میلیارد و 
385 میلیون ریال و اش��تغالزایی 1287 نفر و تسهیاتی بالغ بر 51 میلیارد 
و 880 میلی��ون ری��ال در 3 شهرس��تان اصفهان، لنجان و ش��هرضا افتتاح 
می ش��ود.مدیر کل اداره تعاون اس��تان اصفهان همچنین سایر طرح های 
تعاونی آماده بهره برداری در هفته تعاون س��ال جاری را شامل: 12 طرح 
صنعتی با سرمایه ای بالغ بر 45 میلیارد و 287 میلیون ریال و اشتغالزایی 
112 نفر، 12 طرح کش��اورزی با س��رمایه ای افزون بر 35 میلیارد و 170 
میلیون ریال و اشتغالزایی 72 نفر، 20 طرح خدماتی با سرمایه ای بالغ بر 
23 میلیارد و 934 میلیون ریال با عضویت 159 نفر و اشتغالزایی 129 نفر، 
6 طرح فرش دس��تباف با اشتغالزایی 165 نفر و سرمایه گذاری 3 میلیارد 
 و 25 میلی��ون ری��ال و 10 ط��رح تعاونی در گرایش ه��ای حمل و نقل، 
چند منظوره، تأمین نیاز و معدن با سرمایه ای نزدیک به 55 میلیارد ریال 

و اشتغالزایی 102 نفر و عضویت مجموع 8500 نفر عنوان کرد.
رس��ول حامدیان گفت: شهرستان اصفهان با داشتن 20 طرح قابل افتتاح، 
توانسته با سرمایه گذاری 248 میلیارد و 652 میلیون ریال و ایجاد 1218 
فرصت شغلی، بیشترین فراوانی را در بین شهرستان ها به خود اختصاص 
دهد. وی در تش��ریح طرح های تعاونی افزود: تعاونی های کش��اورزی 
سوگل اسپادانا، مسكن کارکنان شهرداری، مسكن مرکز آموزش توپخانه 
 گروه 44 و 55، مس��كن مهر ش��ماره4 معراج، مس��كن مه��ر 85 و 58، 
چند منظوره مس��كن باغ ف��ردوس فرهنگیان در اصفه��ان و نیز حمل و 
نقل ضایعات س��نگبری ها و کش��اورزی گلخانه آرمان س��بز در تیران و 
کرون و چند منظوره ملک چش��مه چوالن مش��هد کاوه و زراعی عباس 
آباد در چ��ادگان و همچنی��ن در دهاقان تعاونی کش��اورزی گلخانه ای 
آفاق و معدنی پوالدسنگ نقش جهان در کنار مسكن کارکنان فرمانداری 
شهرضا و مسكن صنایع دفاع اصفهان لنجان و کشاورزی گلدشت نایین، 
س��بز گستر نیاسر و کارپردازان گردش��گری کویران کاشان، از طرح ها و 

تعاونی های شاخص و عمده ای بودند که در هفته تعاون افتتاح شدند.
در پایان نشس��ت خبری با اصحاب رسانه، مراسم بزرگداشت روز تعاون 
با حضور مس��ئوالن اداره های اصفه��ان و کارمندان اداره تعاون اس��تان 
جهت قدردانی از کارمندان نمونه اداره تعاون برگزار شد که در آن از 22 
تعاونی شاخص استان قدردانی و تقدیر به عمل آمد که یک تعاونی نمونه 

کشوری به نام تعاونی عام بانوان مبارکه نیز در بین آنها بود.

با دريافت لوح تقدير از سوي وزير تعاون:

اداره تعاون استان اصفهان حائز رتبه برتر در جمع اداره هاي كل تعاون سراسر كشور شد


