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 س��ردار كارگ��ر در جم��ع 
اصفه����ان   خب���رن��گاران 
گفت: در صد بسيار كم، با به 
بيان ديگر يك درصد آدم هاي 
 »ب��د حجاب« هنجارش��كني 
م��ي كنن��د. قرار بود جلس��ه 

مصاحبه با سردار كارگر ساعت 13 برگزار شود، هنگامي كه ساعت...
جامعه/ صفحه3

رهبر معظم انقالب در دیدار ائمه جمعه 
سراسر کشور 
جوانان اصلی ترین هدف دشمن هستند

الریجاني با تأکید بر در رأس امور بودن مجلس: 
مجلس نسبت به جایگاه خود تردیدي ندارد كه 
الزم باشد خود را اثبات كند 

معاون اجتماعي ناجا:
فقط یك درصد بدحجاب ها 

هنجارشكني مي كنند

استاندار چهارمحال و بختیاري:

رسانه ها از مهم ترین 
عوامل حفظ اقتدار نظام 

هستند
اس��تاندار چهارمح��ال و بختياري گفت: بي ش��ك 
مطبوع��ات و رس��انه ها از مهم تري��ن عوامل حفظ 
اقتدار نظام هس��تند. به گزارش فارس از شهركرد، 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري همزمان با آغاز به 
كار خبرگزاري برنا در چهارمحال و بختياري اظهار 
داش��ت: اين خبرگزاري، به واس��طه بهره گيري از 
نيروي جوان، نقش مؤثري را در ارس��ال و انعكاس 
اخبار بر عهده دارد. »علي اصغر عنابستاني« افزايش 
شعبه هاي مختلف خبري در استان را موجب بررسي 
مطلوب تر مسائل روز بيان و تأكيد كرد: خبرگزاري 
برنا بايد همانند س��اير خبرگزاري ها و رسانه ها در 
راس��تاي انعكاس اخبار مربوط ب��ه جامعه فعاليت 
كند. وي رعايت اصول مهم خبري مانند س��رعت، 
صح��ت و دق��ت را در اين خبرگ��زاري ضروري 
دانس��ت و افزود: جوانان فع��ال در خبرگزاري برنا 
نبايد صحت خبر را فداي سرعت در اطالع رساني 
كنند. عنابستاني خاطرنشان كرد: استفاده مطلوب از 
دانش اطالع رساني و پرداختن به جنبه هاي حرفه اي 
و تكنول��وژي اين دانش، از جمله چگونگي توليد، 
گردآوري سازمان دهي، ذخيره بازيابي و انتقال كامل 
اطالعات و آشنايي با علم مهندسي اطالع رساني در 
رسيدن به هدف هاي سازماني، امري اجتناب ناپذير 
 اس��ت. اس��تاندار چهارمحال و بختي��اري تصريح 
كرد: اطالع رس��اني بخش عظيمي اس��ت كه الزمه 
معرفي س��ازمان ها به ش��مار مي رود و بدون توجه 
 به اي��ن بخش، س��ازمان ها و خدماتش��ان مبهم و
نا آش��نا باقي مي ماند. وي خاطرنشان كرد: با توجه 
ب��ه امكانات و موقعيت هاي مختلفي كه در اس��تان 
وجود دارد، وضعيت رس��انه اي و اطالع رساني در 
اس��تان مطلوب و اين ظرفيت روز  به  روز در حال 
ارتقا اس��ت. وي تصريح كرد: بي شك مطبوعات و 
رس��انه هاي جمعي، يكي از مهم ترين عوامل حفظ 
اقتدار نظام هستند و اين واقعيت مبناي مسئوليتي و 

حرفه اي را در اين حوزه افزايش مي دهد. 

نماين��ده م��ردم اصفه��ان در 
مجلس گفت: به دنبال تصويب 
طرحی در مجلس هس��تيم كه 
 حقوق س��ربازان وظيف��ه را تا 
250 ه��زار توم��ان افزاي��ش 
می دهد. به گ��زارش فارس از 

اصفهان به نقل از مركز اطالع رسانی پليس اين استان ...
شهرستان/ صفحه4

 مديركل امور اتباع و مهاجران 
اصفهان  اس��تانداری  خارجی 
گف��ت: 70 هزار تبع��ه افغانی 
غيرمج��از در اس��تان اصفهان 

حضور دارند. 
»قدرت اله همت يار« در گفتگو 

با فارس در اصفهان اظهار داشت: براساس برآورد صورت گرفته...
شهرستان/ صفحه4

کامران:
حقوق سربازان به 250 هزار تومان 

افزایش مي یابد

مدیرکل امور مهاجران خارجي استانداري اصفهان:
حضور 70 هزار تبعه افغاني 

غيرمجاز در اصفهان

سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي خبر داد:

 پرداخت يارانه ها حداكثر تا پايان مهر
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مديركل چاپ و توزيع كتاب هاي درسي 
 وزارت آم��وزش و پ��رورش، پانزدهم 
مهر ماه ج��اري را آخرين مهلت توزيع 
كتاب هاي دانش آموزان مقطع دبيرستان 

در كتاب فروشي ها اعالم كرد.
»سيد احمد حسيني« در گفتگو با ايسنا، 
گفت: دانش آموزان دبيرس��تاني سراسر 
كشور تا پانزدهم مهر ماه فرصت دارند 
تا نس��بت به تهيه كتاب س��ال تحصيلي 
اق��دام  فروش��ي ها  كت��اب  از   جدي��د 

كنند. 
وي تصري��ح ك��رد: پس از پان��زده مهر 
ماه، تك فروشي كتاب هاي درسي آغاز 
مي شود و اگر دانش آموزي نتوانست تا 
مهلت مقرر نس��بت ب��ه تهيه كتاب هاي 
درس��ي اقدام كند، پ��س از تاريخ اعالم 
شده مي تواند با مراجعه به كتابفروشي ها، 

كتاب هاي مورد نظر را تهيه كند. 
مدي��ركل چ��اپ و توزيع كت��اب هاي 
درس��ي وزارت آم��وزش و پ��رورش 
ادام��ه داد: تاكن��ون مطل��ب خاصي در 

م��ورد كمبود كت��اب در كتاب 
نشده است،  اعالم  فروش��ي ها 
البته م��واردي ارجاع ش��د كه 
 نس��بت ب��ه رف��ع آن ه��ا اقدام 

كرديم. 
كت��اب  توزي��ع  درب��اره  وي 
در مراك��ز كاردان��ش و فن��ي 
و حرف��ه اي ني��ز توضي��ح داد: 
در اي��ن مراك��ز ني��ز كتاب ها 
توزيع شده اس��ت و برخي از 
ثبت نام  براي  كه  دانش آموزاني 
دي��ر اقدام  كرده ان��د، مي توانند 
پس از ثبت نام در همان واحد 
آموزشي، نسبت به تهيه كتاب هاي مورد 

نظر اقدام كنند. 
حس��يني همچنين عن��وان ك��رد: منابع 
دروس كنكور با قيمت تمام ش��ده، در 
انتشارات مدرس��ه در حال توزيع است 
و دانش آموزان مي توانند نسبت به تهيه 
اي��ن كتاب ها براي ش��ركت در كنكور 

سال آينده، اقدام كنند. 
وي در ادام��ه گف��ت: pdf كتاب ها در 
سايت پايگاه كتاب هاي درسي به نشاني 
www.chap.sch.ir موجود اس��ت و 
دانش آموزان جهت كپي و ذخيره كردن 
مطالب كتاب ها به اين س��ايت مراجعه 

كنند. 
مدي��ركل چ��اپ و توزيع كت��اب هاي 
درس��ي وزارت آم��وزش و پ��رورش 
همچنين تصريح كرد: به زودي رونمايي 
از كتاب هاي جدي��د التأليف نيز برگزار 
خواهد شد و طي آن از نويسندگان اين 

كتاب ها تقدير و تجليل مي شود.

 سامانه تلفني دريافت كمك هاي 
نقدي به مردم س��يل زده پاكس��تان راه 
اندازي ش��د. به گزارش روابط عمومي 
ش��ركت مخاب��رات اس��تان اصفهان به 
منظ��ور دريافت كمك هاي نقدي جهت 
آس��يب ديدگان سيل پاكس��تان سامانه 
تلفني با ش��ماره 9733333 راه اندازي 

شد. مشتركان تلفن ثابت استان مي توانند 
از طريق تماس با ش��ماره مذكور نسبت 
ب��ه اعالم مبلغ مورد نظ��ر خود اقدام و 
ش��ركت مخابرات استان پس از وصول 
از طريق قبض دوره اي نس��بت به واريز 
آن به حساب معرفي شده اقدام خواهد 

كرد. 

 رهب��ر انق��الب اس��المي خاطرنش��ان 
كردند: رئيس جمهور محترم بخش��ي از 
اين حقايق و آمارها را در سفر پرمغز و 
پ��ركار خود به س��ازمان ملل متحد بيان 
كردن��د و وجود چندي��ن ميليون كارتن 
خ��واب و ده ها ميليون انس��ان در زير 
خط فقر، بخش��ي از حقايق تلخ جامعه 

امريكا است.
حض��رت آيت ا... خامن��ه اي در ديدار 
ائمه جمعه سراس��ر كش��ور، ب��ا تبيين 
جاي��گاه بس��يار مهم و تأثيرگ��ذار نماز 
جمعه در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، 
 سياس��ي، دين��ي و بي��ن الملل��ي تأكيد 
كردن��د: مهمترين وظاي��ف ائمه جمعه، 
توج��ه بيش از پيش به اين جايگاه واال، 
آگاه��ي از واقعي��ت ه��اي روز جامعه، 
غافل نش��دن از طراحي هاي دش��من، 
ارتباط نزديك و صميم��ي با جوانان و 
اس��تفاده از ابت��كار و توانايي هاي آنان 

است. 
رهب��ر انقالب اس��المي در بيان جايگاه 
واالي نم��از جمع��ه، ب��ه ويژگي هاي 
منحص��ر به ف��رد نماز جمع��ه از جمله 
 تك��رار هفتگ��ي آن اش��اره كردن��د و 
افزودند: نماز جمعه همچون نشانه هاي 
راهنم��ا اس��ت كه هر جمع��ه در مقابل 
دي��دگان آحاد م��ردم قرار م��ي گيرد و 
 به آنان مس��ير صحيح حركت را نش��ان 

مي دهد. 
حضرت آيت ا... خامنه اي شرايط فقهي 
اقامه نماز جمعه، جايگزيني خطبه هاي 
نماز جمع��ه به ج��اي دو ركعت نماز، 
چگونگي بيان خطبه ها به وس��يله امام 
جمعه و مضم��ون خطبه ها را از جمله 
ويژگي هاي نماز جمعه و جايگاه بسيار 
برجس��ته آن برش��مردند و خاطرنشان 

كردند: در چنين جايگاهي، 
ب��ه ط��ور قط��ع حرك��ت 
ها، س��خنان، اش��اره ها و 
 حتي س��كوت امام جمعه 
مي تواند الهام بخش باشد، 
بنابراي��ن از جمله وظايف 
مهم ائم��ه جمعه، حفاظت 
از اين جاي��گاه و مراقبت 

مضاعف از خود است. 
رهب��ر انق��الب اس��المي، 
ديگ��ر  از  را  كثي��ر   ذك��ر 
نم��از جمعه  هاي  ويژگي 
دانستند و افزودند: بركات 
نماز جمعه منحصر در امام 
جمع��ه و نمازگزاران نيس��ت، بلكه اين 
تفضالت الهي در ط��ول هفته، در ميان 
جامعه و مردم سر ريز مي شود كه اين، 

همان ذكر كثير نماز جمعه است. 
حض��رت آي��ت ا... خامنه اي ب��ا تأكيد 
ب��ر اينك��ه هم��واره بايد مراق��ب حيله 
 و طراح��ي دش��من ب��ود، افزودند: چرا 
عده اي اصرار داشته و دارند كه حضور 
دس��ت توطئه گر خبيث و فعال دشمن 
 را در حادثه هاي گوناگون كشور ناديده 

بگيرند. 
ايش��ان تأكيد كردند: بايد همواره نسبت 
به تحرك دش��من هوش��يار بود و شيوه 

مقابله با آن را دانست. 
رهبر انقالب اسالمي سپس با طرح اين 
س��ئوال كه امروز مهمترين نقطه اي كه 
دشمن بر آن متمركز شده، كدام است؟ 
افزودند: جوانان كه بيش��ترين جمعيت 
كشور را تشكيل مي دهند، اصلي ترين 
هدف دشمن هستند، زيرا جوان موتور 

پيش برنده كشور است. 
در اين ديدار حجت االسالم و المسلمين 
تق��وي رئيس ش��وراي سياس��تگذاري 
ائم��ه جمعه ضمن تش��ريح هدف هاي 
برگزاري بيس��ت و يكمي��ن گردهمايي 
ائم��ه جمعه، به برگزاري نماز جمعه در 
643 شهر اش��اره كرد و گفت: در طول 
يكسال گذشته برنامه هاي مختلفي براي 
افزايش آگاهي و بصيرت مردم، آرامش 
بخش��ي جامعه، همكاري ائمه جمعه با 
آموزش و پرورش و ارتباط بيش��تر آنان 

با نسل جوان اجرا شده است. 
در پاي��ان اين ديدار نم��از ظهر و عصر 
ب��ه امامت حضرت آي��ت ا... خامنه اي 

اقامه شد. 

ع��ده اي مي خواهند در الب��ه الي قانون فعاليت 
حزب ها، موض��وع نظارت بر احزاب را بياورند 
ك��ه در واقع متضاد به ه��دف ظاهري خود را در 
دل خود داشته باشد. اين گونه نيست كه احزاب 

به خاطر شخصي تشكيل شوند. 
فاطمه راكع��ي در گفتگو با ايلن��ا، در خصوص 
اظه��ارات اخي��ر حميدرض��ا فوالدگ��ر مبني بر 
اينكه در قانون جديد احزاب، به دنبال گس��ترش 
 ابعاد نظارتي بر احزاب هس��تيم، گفت:  ابتدا بايد 
ب��ه طور صريح مش��خص ش��ود كه منظ��ور از 
نظارت، نظ��ارت چه نهاد و ارگاني اس��ت، اگر 
قرار است دولت ها بر احزاب نظارت كنند به اين 
معنا است كه احزاب تابع دولت ها شوند، زيرا بر 
اثر نظارت دولت ها، احزاب سياس��ت هاي آنها را 

اعمال خواهند كرد. 
وي با بيان اينكه بايد كانال نظارتي به طور شفاف 
مش��خص ش��ود، اف��زود: البته تا به ح��ال چنين 
نظارت��ي به اح��زاب وجود نداش��ت و حزب ها 
براس��اس مرام نامه خود و اصول قانون اساسي از 

چارچوب هاي نظام تخطي نمي كردند. 
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: هرگز و در هيچ كش��وري ن��ه معمول و نه 
مرس��وم بوده كه احزاب تابع دولت ها باش��ند و 
قرار هم نيس��ت كه در آينده اين گونه شود، زيرا 

احزاب مدعي آن هستند كه در مجاري سياسي و 
اجتماعي نقش آفريني كنند. 

وي ادام��ه داد: با اوضاع و احوالي كه ش��اهد آن 
بوديم و فراز و نشيب هاي گذشته، اگر قرار است 
چني��ن نظارتي هايي را بركار احزاب معمول كنند 
بهتر است بگويند كه تحزب تعطيل شود وحزبي 

وجود نداشته باشد. 
 راكع��ي گف��ت:  بعض��ي از آقاي��ان برخ��ي از 
موضوع ها را در لفافه هايي كه مورد پسند و قبول 
جامعه اس��ت ارائه مي كنن��د از جمله مواد 22 و 
23 و 24 اليح��ه حماي��ت از خانواده، موادي كه 
به طور كامل برخالف حمايت از خانواده تنظيم 
شده اس��ت. اينجا نيز عده اي مي خواهند در البه 
الي چني��ن قانوني، موضوع��ي را بياورند كه در 
واقع متضاد به هدف ظاهري خود را در دل خود 

داشته باشد. 
وي در خصوص اصالح تأمين منابع مالي احزاب 
كه در اظهارات فوالدگر مورد اش��اره قرار گرفته 
بود،گف��ت: در حكومت ه��ا به نهاده��اي مردمي 
و غير وابس��ته ب��ه دولت يارانه تعل��ق مي گيرد، 
اي��ن به خاطر آن اس��ت كه ملت ه��ا مي خواهند 
تصميم گيري جمعي در كش��ور را تمرين كرده و 

در اداره جامعه نقشي داشته باشند. 
اين فعال سياس��ي افزود: در واق��ع جزو حقوق 

ملت ها به شمار مي آيد كه به حزب ها و نهادهاي 
مردمي ياران��ه تعلق بگيرد تا ك��م كم روي پاي 
خود بايس��تند و خودگردان ش��وند، كار كنند، به 
دولت كمك كنن��د، نقد پذيري در جامعه نهادينه 
شود و جامعه نيز به نحو احسن به لحاظ سياسي 

و اجتماعي اداره شود. 
وي در خص��وص اينك��ه اگر حزب ه��ا وامدار 
ش��خص خاصي باش��ند آيا خط فك��ري همان 
ش��خص را نيز دنبال خواهند كرد يا خير؟ گفت: 
اگ��ر احزاب��ي در كش��ور وجود دارن��د كه تفكر 
خاصي را دنبال مي كنند به معناي اين نيس��ت كه 
از شخص خاصي تبعيت مي كنند به عبارت ديگر 
اگر خط فكري حزبي به ش��خصي نزديك است 
اين بدان معناست كه آن شخص متعلق به آن طرز 
فكر خاص است نه بالعكس و اين به هيچوجه به 
معناي دنباله روي و پيروي از آن شخص نيست، 
بلكه مي ت��وان گفت كه فكر افراد آن گروه با هم 
يكي اس��ت. راكعي ادامه داد: از طرف ديگر اين 
گونه نيست كه احزاب به خاطر شخصي تشكيل 
ش��وند، بلكه اين افراد هستند كه پس از تشكيل 

حزبي مورد تأييد آن قرار مي گيرند. 
وي در پايان تاكيد كرد: اين برداش��ت و تلقي از 
احزاب، اهانت به فهم، شعور و انديشه گروه هاي 

وسيعي از تفكرهاي سياسي در جامعه است.

همانگون��ه كه رهبر معظ��م انقالب نيز 
متذكر گرديد، ام��روزه بيش از هر زمان 
ديگ��ر نيازمند وحدت كلمه در كش��ور 
هس��تيم، بايد به مس��ائل اصلي كش��ور 
پرداخت و هرگونه مسأله سازي و مطالبي 
كه به اين اصل لطمه بزند مخالف منافع 

ملي كشور است. 
عل��ي الريجاني در واكنش به س��خنان 
رئيس جمه��ور درب��اره در رأس ام��ور 
نبودن مجلس گفت: مجلس در جايگاه 
خود ترديدي ندارد كه الزم باش��د خود 
را اثب��ات كرده و وق��ت خود را صرف 

بهبود شرايط اقتصادي مي كند. 
به گزارش ايلنا، رئيس مجلس ش��وراي 

اس��المي با گراميداش��ت ياد و خاطره ش��هيدان 
عملي��ات ثامن االئم��ه از جمل��ه ش��هيد فالحي، 
 كاله��دوز، نامج��و و فك��وري گف��ت: پيروزي 
عملي��ات ثام��ن االئمه، يك پي��روزي معمولي و 
در جهت شكس��تن حصر آبادان ني��ز نبود. بلكه 
پيام هاي متنوعي داشت و پس از پايان كشمكش 
 جدي و همه جانبه ميان جريان ملي گرا و نيروهاي 
ح��زب  الهي چه در عرصه سياس��ي و چه ميدان 
جن��گ و شكس��ت جريان ليب��رال در فرماندهي 
جنگ، نيروهاي نظامي معتقد و مردمي توانستند 
پس از گذش��ت يكس��ال از آغاز جن��گ، اولين 

عمليات پيروزمندانه را به دست آورند. 
وي ادام��ه داد: آب��ادان ك��ه از ابت��داي جنگ در 
محاص��ره بود، از ش��رايط حصر خ��ارج گرديد 
و رم��ز اين پي��روزي در اين نكته بود كه نش��ان 
 داد معماه��اي س��خت انق��الب تحت اش��راف 
والي��ت فقيه و حضور خ��الق نيروهاي مؤمن و 

حزب الهي رمز گشايي مي شود. 
الريجاني يادآور شد: بني صدر و نيروهاي منحرف 

اطراف او هر چند يكس��ال بسيار سخن گفتند و 
از تاكتيك اش��كانيان ياد كردند كه زمين مي دهيم 
و زمان مي خريم جز رزم در ميدان رسانه چيزي 

ديگري نبود. 
ب��ه گفت��ه رئيس ق��وه مقننه، عالم��ت ديگر اين 
عملي��ات به ديگ��ران اين بود ك��ه صحنه نبرد از 
انفعال خارج ش��د. ب��ا وجود اينكه بس��ياري از 
كش��ورها حمايت هاي خود از ص��دام را افزون 
كردند، اما سرعت تحرك نيروهاي رزمنده مؤمن 
آنچن��ان بود كه اي��ن عزيزان زمان را از دش��من 

گرفتند. 
وي در ادام��ه تأكي��د كرد: پي��روزي هاي بعدي 
در فاصله ه��اي ان��دك در كمت��ر از 9 ماه منجر 
به آزادس��ازي خرمش��هر گرديد و بهره گيري از 
تاكتيك هاي نوين به جاي اس��تفاده از روش هاي 
كالس��يك در جنگ، از نكاتي بود كه آزادسازي 
از  را  آب��ادان  حص��ر  شكس��ت  و  خرمش��هر 
خالقيت ه��اي فكري جدي��د در تئوري جنگ و 

بسيار درس آموز است. 
رئيس فراكسيون اصولگرايان معتقد است كه اين 

ن��كات و در رأس آن اتكاي به خداوند 
و مكتب رهايي بخش اهل بيت، ساختار 
مكتب ام��ام در دفاع مقدس را ش��كل 

مي دهد. 
وي اف��زود: امروز هم دش��منان جهت 
تضعيف اراده ملت با رفتار ماجراجويانه 
خارج��ي قصد ضرب��ه زدن به نيروهاي 
موم��ن و فداكاري را دارند كه پاس��دار 
ع��زت اين كش��ور هس��تند. نمونه اين 
تحركات در اقدام ش��رورانه در ش��رق 
كش��ور و اقدام ترويس��تي ناجوانمردانه 
در مهاباد ديده مي ش��ود كه رس��انه هاي 
 بيگانه ب��ا بزرگنمايي آن قصد داش��تند 
ب��ه هم ريختگ��ي داخلي را ب��ه تصوير 
بكش��ند. اي��ن نماينده مجل��س تأكيد ك��رد: اما 
پاس��داران عزيز ما در شرق و قرارگاه حمزه سيد 
الشهداء سپاه در زمان كوتاه پاسخ عناصر كثيف و 
خائن را دادند. به گفته الريجاني، تصور اوليه اين 
بودكه آمريكا از اين سرعت عمل پند گرفته باشد 
و دس��ت از رفتار سبكسرانه نسبت به ملت ايران 
بردارد. اما تعجيل آنها در بيان حرف هاي تكراري 

نشان داد كه دچار خواب عميقي هستند. 
 رئي��س ق��وه مقنن��ه تصري��ح ك��رد: اي��ن همه 
عكس العمل نسبت به س��خنان رئيس جمهوري 
در سازمان ملل تعجب آور بوده و يك فضاحت 
براي آقاي اوباما اس��ت كه كاخ سفيد با عجله با 
تلويزيون BBC فارسي تماس مي گيرد تا تدارك 
برنامه اي را ببنيد. تعجب آور اس��ت كه كشوري 
كه داعي��ه مديريت جهان��ي دارد چگونه صداي 
نفرت ملت ايران را نمي ش��نود، مل��ت ايران در 
مقابله با نيرنگ هاي سنخيت آمريكا چه در بحث 
هسته اي و چه اقدام هاي ماجراجويانه منطقه اي، 

يكصد است.

راکعي:
اگر قرار است حزب ها تابع دولت ها باشند، بهتر است حزب تعطيل شود

الریجاني با تأکید بر در رأس امور بودن مجلس: 
مجلس نسبت به جايگاه خود ترديدي ندارد كه الزم باشد خود را اثبات كند 

15 مهرماه آخرين مهلت توزيع كتاب هاي 
دبيرستاني در كتاب  فروشي ها

 راه اندازي سامانه تلفني، براي كمك به 
مردم سيل زده پاكستان 

رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار ائمه جمعه 
سراسر کشور: 

جوانان اصلي ترين هدف دشمن هستند

جهان نما نصف النهار

استاد دانشگاه مقیم انگلیس: 
11 سپتامبر توطئه اي عليه 

مسلمانان بود
 

 يك اس��تاد دانش��گاه عراقي مقيم انگليس معتقد اس��ت كه حادثه تروريستي 
11 سپتامبر توطئه اي عليه مسلمانان بود. »طالب الصراف« از دانشگاه »اگزتر« به 
ايرنا گفت: من با پيشنهاد احمدي نژاد رئيس جمهوري اسالمي ايران مبني بر 
ضرورت انجام يك تحقيق مستقل درباره حادثه 11 سپتامبر و اتفاق هاي پس از 

آن، از جمله تهاجم آمريكا به افغانستان و عراق به طور كامل موافقم. 
 وي اف��زود: البته ش��رط موفق بودن چنين تحقيقي تش��كيل يك كميس��يون 
حقيقت ياب مستقل است كه بتواند به سئوال هاي بسياري كه درباره اين حادثه در 

اذهان عمومي به وجود آمده است، پاسخ هاي مستند و محكمي بدهد. 
اين اس��تاد دانش��گاه در پاسخ به س��ئوالي درباره نقش احتمالي آمريكا و رژيم 
صهيونيستي در اين حادثه گفت: بدون ترديد در آن ايام همكاري هاي نزديكي 
ميان سازمان هاي امنيتي آمريكا، اسرائيل و حتي عربستان سعودي وجود داشت. 

بسياري از مردم معتقدند كه آنها در پشت اين توطئه قرار داشته اند. 
 وي تأكي��د ك��رد: بخ��ش اعظ��م ماج��راي 11 س��پتامبر س��اخته و پرداخته 
صهيونيست هاس��ت تا ترس و نفرت از مس��لمانان را دامن بزنند. البي هاي 
صهيونيستي تشكل هاي بسيار قوي در سطح بين المللي هستند و سياست هاي 

غيرانساني را تعقيب مي كنند. 
الصراف در پاسخ به سئوال ديگري درباره اقدام انفعالي نمايندگان آمريكا و برخي 
كش��ورهاي غربي در ترك محل سخنراني احمدي نژاد در سازمان ملل متحد، 
گفت: اين اقدام اعتراضي آمريكا و همدستانش حتي قبل از آغاز سخنراني رئيس 
جمهوري ايران قابل پيش بيني بود و كشورهايي كه به اصطالح در اعتراض به 
سخنراني احمدي نژاد سالن را ترك كردند، همان كشورهايي هستند كه چند بار 

به قطعنامه هاي ضد ايراني در شوراي امنيت رأي داده اند. 
احمدي نژاد روز پنجشنبه در سخنراني مهم خود در مجمع عمومي سازمان ملل 
به اثرهاي حادثه 11 سپتامبر 2001 اشاره كرد و ضمن برشمردن سه ديدگاه مطرح 
در خصوص اين رويداد، پيشنهاد كرد يك گروه حقيقت ياب تشكيل شود تا به 
پرسش هاي كنوني، پيش از آنكه طرح سئوال پيرامون اين موضوع نيز ممنوع 

شود، رسيدگي كرده و پاسخ دهد.

 پاكستان بدون عضویت در ان پی تی
 به ریاست شورای حكام آژانس رسيد 

پاكستان كه تاكنون پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای را امضا نكرده و مسلح 
به س��الح اتمی است، روز دوشنبه به رياست شورای حكام آژانس بين المللی 

انرژی اتمی رسيد. 
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، بر اساس بيانيه ای كه   آژانس بين المللی انرژی 
اتمی منتشر كرده است، »انصار پرويز«، نماينده پاكستان در آژانس به مدت 12 ماه 

رياست شورای حكام را برعهده خواهد داشت. 
شورای حكام، مهم ترين ركن تصميم گيری در آژانس بين المللی انرژی اتمی است 
كه رياست پيشين آن بر عهده مالزی بود؛ از ميان 151 عضو آژانس، 35 عضو در 

شورای حكام عضويت دارند. 
نماينده پاكستان در آژانس گفت: كه امضا نكردن پيمان ان پی تی، هيچ تناقضی با 

رياست شورای حكام ندارد. 
در ميان كشورها، تنها پاكستان، هند و رژيم اسرائيل پيمان منع گسترش سالح های 
هسته ای را امضا نكرده اند؛ كره شمالی نيز در سال 2003 از اين پيمان خارج شد. 
از سال 199۸كه پاكستان اقدام به آزمايش شش بمب اتمی كرد، اين برای نخستين 

بار است كه اين كشور رياست شورای حكام را برعهده می گيرد. 
پيش از آزمايش بمب اتمی از سوی پاكستان، اين كشور در سال های 1963 و 

19۸7، به رياست شورای حكام رسيده بود. 
افزون بر آزمايش شش بمب اتمی و نپيوستن به پيمان ان پی تی، »عبدالقدير خان«، 
دانشمند هسته ای اين كشور در سال 2004 به طور علنی اعتراف كرد كه اسرار 
اتمی را در اختيار برخي كشورها از جمله ليبی و كره شمالی گذاشته است؛ گرچه 

وی كمی بعد گفته های خود را پس گرفت. 
پاكستان تاكنون اجازه نداده است كه بازرسان بين المللی با عبدالقدير خان ديدار 

داشته باشند. 
با توجه به بی ثباتی نسبی در پاكستان، شماری از كارشناسان از اينكه زرادخانه اين 

كشور به دست اسالم گرايان بيفتد ابراز نگرانی كرده اند. 

فشار سناتورهاي آمریكایي بر 
 اوباما براي متقاعد كردن عباس 

به ادامه مذاكره ها
۸7 س��ناتور آمريكايي با 
تحت فش��ار ق��رار دادن 
رئيس جمه��ور آمريكا، از 
وي خواستند تمام تالش 
خ��ود را ب��راي متقاع��د 
كردن رئيس  تش��كيالت 
ادام��ه  ب��ه   خودگ��ردان 
مذاك��ره ه��اي مس��تقيم 

سازش انجام دهد.
به گزارش فارس به نقل از 
خبرگزاري فرانسه، در پي 
پايان مهلت توقف موقت 

شهرك سازي هاي رژيم صهيونيستي در كرانه باختري، ۸7 نفر از مجموع 100 
سناتور آمريكايي با تحت فشار قرار دادن »باراك اوباما«، از وي خواستند تمام 
توان خود را براي متقاعد كردن »محمود عباس« به ادامه مذاكره هاي مستقيم 

سازش با رژيم صهيونيستي و عدم ترك اين مذاكره ها به كار گيرد. 
س��ناتورهاي آمريكايي طي نامه اي خطاب به اوباما نوشتند: ادامه حضور هر 
دو طرف اسرائيل و فلسطين بر سر ميز مذاكره امري ضروري و حياتي است 
و اكنون كه مذاكره ها آغاز شده هيچ يك از طرف ها نبايد تهديد به ترك آن 

كنند.
در اين نامه همچنين آمده اس��ت: ما شما را تشويق مي كنيم كه به تالش هاي 
خود براي متقاعد كردن رهبران اسرائيلي و فلسطيني ادامه دهيد و آنها را متوجه 
اين نكته بكنيد كه مذاكره هاي مستقيم هر چند دشوار باز هم بهترين اميد براي 

رسيدن به توافق صلح باثبات و پايدار است.
اين سناتورها در ادامه افزودند: كشورهاي عربي مي توانند با اقدام هايي نظير 
ارائه كمك مالي به تشكيالت خودگردان، بهترين حمايت سياسي و اقتصادي 

را از اين روند داشته باشند.
اين س��ناتورها در پايان تأكيد كردند: ما احس��اس شما را درك مي كنيم و در 
نهايت احترام از شما مي خواهيم كه از نفوذ خود براي ادامه حمايت كشورهاي 
عربي از اين مذاكره ها استفاده كنيد. دستيابي به يك نتيجه مثبت و سازنده در 
اين روند، نيازمند حصول توافقي بر پايه مذاكره هاي آرام و دورانديشانه است 

كه مورد قبول هر دو طرف باشد و امنيت بلند مدت اسرائيل را تأمين كند.
درخواست سناتورهاي آمريكايي از رئيس جمهور اين كشور در حالي صورت 
مي گيرد كه محمود عباس در جديدترين س��خنان خ��ود درباره مذاكره هاي 
سازش در موضع گيري ضد  و نقيض، بر خالف اينكه گفته بود مذاكره را رها 
نمي كند، اعالم كرد: تا زماني كه مذاكره تشكيالت با تل آويو در جريان است، 

شهرك سازي بايد متوقف باشد.  

سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي خبر داد:

 پرداخت يارانه ها حداكثر تا پايان مهر
كارگ��روه  س��خنگوي 
اقتصادي  تح��ول  ط��رح 
 گف��ت: براس��اس آخرين 
كارگروه  ه��اي  تصمي��م 
ط��رح تح��ول اقتصادي، 
ياران��ه ه��اي نق��دي در 
مردم  به حس��اب  مهرماه 
واريز مي شود و به زودي 
مرحل��ه بع��دي اج��راي 
يارانه ها  هدفمندي  قانون 
قيم��ت  اص��الح  يعن��ي 
 ه��ا آغ��از خواهد ش��د. 
به گ��زارش فارس به نقل 
اطالع رس��اني  پاي��گاه  از 
دولت، محمد رضا فرزين 
اظهار داشت: سه موضوع 
قرار  در دس��تور جلس��ه 
داش��ت كه بر اين اساس 
وضعيت  گزارش  آخرين 
حس��اب ه��اي بانكي در 

پايان ش��هريور ماه ارائه ش��د و همچنين درباره 
بسته پولي كه با همكاري بانك مركزي و وزارت 
اموراقتص��ادي ودارائي مدون ش��ده بود بحث و 

بررسي شد. 
فرزين افزود: همچنين در اين جلس��ه چگونگي 
تعام��ل بانك ها درخص��وص بازپرداخت منابع 
كه طبق م��اده ۸ قانون هدفمن��دي يارانه ها بايد 
در اختي��ار واحدهاي توليدي ق��رار بگيرد مورد 

بررسي قرار گرفت. 
وي در ادام��ه اظهار داش��ت: طب��ق آخرين آمار 
سازمان هدفمندي يارانه ها، حدود 60 ميليون نفر 
براي دريافت يارانه  و 17 ميليون خانوار ثبت نام 
كرده اند كه در مجموع از 90 درصد خانوارهايي 
 ك��ه ف��رم ه��ا را تكمي��ل كرده ان��د كار ثبت نام 

انج��ام ش��ده اس��ت. س��خنگوي  ۸6 درص��د 
كارگ��روه ط��رح تح��ول اقتص��ادي در ادامه به 
افتتاح حس��اب براي درياف��ت يارانه هاي نقدي 
توسط خانوارها اش��اره كرد و افزود: اين افتتاح 
حس��اب ها مي تواند مبناي بازپرداخت يارانه ها 
 باش��د كه طب��ق اعالم قبل��ي دول��ت در مهرماه 
به حس��اب خانوارها واريز مي ش��ود. فرزين در 
ادامه به بررس��ي بس��ته سياس��ت هاي پولي در 
جلسه كارگروه طرح تحول اقتصادي اشاره كرد 
و گفت: در اين جلس��ه مقرر ش��د سياست هاي 
پولي به گونه اي تنظيم شود كه انتظارهاي جامعه 
و عام��الن اقتصادي به گونه اي ش��كل بگيرد كه 
بتوانيم آثار تورم��ي را كنترل كرده و جمع بندي 
ب��ه گونه اي بود كه بايد سياس��ت انضباطي مالي 
و پول��ي را رعايت كنيم. وي افزود: همچنين در 

اين جلسه مقرر شد نرخ سود 
و ارز ب��ه مرور كنترل ش��ود 
تا بتواني��م پيامدهاي احتمالي 
اج��راي هدفمندي يارانه ها را 
با اتخاذ سياس��ت هاي پولي 

مناسب كنترل كنيم. 
فرزي��ن در ادام��ه ب��ه بحث 
چگونگ��ي تأمين تنخواه الزم 
هدفمندي  اجراي طرح  براي 
يارانه ها اش��اره ك��رد و اظهار 
داش��ت: طبق ماده 13 اجراي 
قانون هدفمن��دي يارانه ها، به 
دولت اج��ازه داده ش��ده كه 
تنخواه��ي به منظ��ور اجراي 
اي��ن قان��ون در بودجه تعيين 
كن��د و در اين جلس��ه مقرر 
ش��د براي تأمين اين مبلغ، از 
روش هايي اس��تفاده شود كه 

پايه پولي تعيين نشود. 
وي مبلغ تنخواه را طبق قانون 
20 ه��زار ميليارد تومان ذكر ك��رد و افزود: اين 
مبلغ را مي توانيم در فرصت باقيمانده دريافت و 
پرداخت كنيم و پيش��نهاد دولت اين بود كه اين 

مبلغ براي دو ماه در نظر گرفته شود. 
پرداخت یارانه نقدي حداکثر تا پایان مهر 

س��خنگوي كارگروه طرح تح��ول اقتصادي در 
پايان، زمان پرداخت يارانه هاي نقدي به حساب 
خانواره��ا را مهرماه ذكر ك��رد و گفت: همچنين 
ب��ه زودي مرحل��ه بع��دي اجراي ط��رح قانون 
هدفمن��دي يارانه ها كه هم��ان اصالح قيمت ها 
اس��ت آغاز مي شود و تا زماني كه اصالح قميت 
ها ص��ورت نگرفته اس��ت مردم حق برداش��ت 
 يارانه هاي نقدي را از حساب هاي خود نخواهند

 داشت. 
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 س��ردار كارگ��ر در جم��ع خبرن��گاران اصفه��ان 
گفت: در صد بس��يار كم يا به بيان ديگر، يك درصد آدم 

هاي »بد حجاب« هنجارشكني مي كنند.
قرار بود جلسه مصاحبه با سردار كارگر ساعت 13 برگزار 
شود هنگامي كه ساعت از 13 گذشت و سردار در جلسه 
حضور نيافته بود اعالم ش��د: هواپيما تأخير داشته است. 
اين انتظار تا دو س��اعت به طول انجاميد كه حتي با تغيير 
مكان ب��از هم مصاحبه ش��روع نش��د. در نهايت نزديك 
ساعت 15 سردار وارد هتل مدرس شد و به سالن جلسه 
ها رفت. يكي از خبرنگاران به سردار گفت: ميزان تحمل 
خبرن��گاران نيز مانند بيش��تر افراد يك رب��ع تا 20 دقيقه 
اس��ت نه اينكه  2 س��اعت براي گرفتن يك خبر حوصله 
ب��ه خرج دهيم.  از طرفي نيروي انتظامي بايد منش��أ نظم 
و وقت شناس��ي و رعايت انضباط باش��د و اين: انتظاري 
اس��ت كه همه از ني��روي انتظامي داريم. از س��ويي: اگر 
هواپيمايي كشور براي يك مقام انتظامي طبق برنامه ريزي 
 عمل نكند و تأخير داش��ته باش��د خدا به داد مردم عادي 

برسد.
س��پس از آنجا كه قرار بود مع��اون اجتماعي ناجا درباره 
برنامه هاي هفته ناجا صحبت كند همه خبرنگاران منتظر 
تش��ريح برنام��ه هاي اين هفت��ه بودند اما س��ردار كارگر 
تش��ريح اين برنامه را به فرمانده ني��روي انتظامي واگذار 

كرد و صحبت خود را اينگونه آغاز كرد:
در خصوص تأخير دو س��اعته در اين جلسه خبري بايد 
بگويم: كه بله حق با شما خبرنگاران است نيروي انتظامي 
بايد منشأ نظم باشد ما نيز به طور معمول به وعده هايمان 
عمل مي كنيم اما كمي برنامه ها در اينجا به هم ريخت با 

اين حال از همه شما عذرخواهي ويژه مي كنم.
 س��ردار كارگ��ر در اش��اره كوتاه ب��ه هفته ناج��ا تصريح 
كرد: مهم ترين مسأله اي كه مي توان بدان اشاره كرد اين 
اس��ت: هفته نيروي انتظامي در س��ال جاري با سال هاي 
گذش��ته تفاوت دارد چرا كه ما از تجربه هاي س��ال هاي 

قبل استفاده كرديم و سعي نموديم نمايشگاه هاي مركزي 
را كمتر داشته و در كليه شهرستان ها و محله هاي سراسر 

كشور نمايشگاه برپا كنيم.
وي خاطرنش��ان ك��رد: در اي��ن هفته قرار اس��ت نيروي 
انتظام��ي به م��ردم بگويد چ��ه مق��دار در خدمت مردم 
 و چ��ه خدمتي قرار اس��ت ارائ��ه دهد نه اينك��ه از خود 

تعريف نمايد.
 البت��ه ني��روي انتظام��ي از نظر وضعيت دان��ش و علمي 
با گذش��ته قابل مقايس��ه نيس��ت، همچنين از نظر پرسنل 
آم��وزش ديده برنامه ها متفاوت اس��ت. معاون اجتماعي 
ناجا در خصوص ط��رح »حجاب و عفاف« تصريح كرد: 
طبق مصوبه هاي سال ۸4 شوراي انقالب فرهنگي حدود 

25 دستگاه مسئول كار در رابطه با عفاف و حجاب هستند 
و پلي��س هم وظيفه خود را انجام مي دهد ما معتقديم كه 
پيشگيري اجتماعي حتي مقدم بر پيشگيري انتظامي است 
و اين مهم ش��عار ماس��ت. س��ردار كارگر ضمن اشاره به 
اينك��ه حاكمي��ت ارزش ها در جامعه يك��ي از موردهاي 
مهم در نظام مقدس جمهوري اس��المي اس��ت در پاسخ 
به افرادي كه نس��بت به برخورد نيروي انتظامي ش��كايت 
داشتند و حتي در برخي موردها برخوردها را درست نمي 
دانس��تند گفت: در س��ال ۸9 از اول قرار داد، طرح عفاف 
و حج��اب در تهران اجرا ش��د و م��ا از آن دفاع مي كنيم 
چرا كه بسيار تأثير گذار بود و 99 درصد شكوائيه ها هم 
درس��ت نبود. زيرا قبل از ط��رح آموزش هاي الزم انجام 

و مصداق ها روش��ن شد و سپس مستندسازي كرديم. از 
ابت��داي كار با مانك��ن ها چه آقا و چ��ه خانم برخورد و 
بع��د، از متصدي مكاني كه با آنها صحبت مي ش��د فيلم 
و عكس تهيه و س��پس ضبط مي شد بنابراين: عملكردها 

معلوم بود.
وي در خص��وص تأثيرگ��ذاري و موفقي��ت طرح عفاف 
و حج��اب خاطرنش��ان ك��رد: در طرح��ي كه در س��ال 
 ۸۸ اج��را ش��د بي��ش از 90 درصد به ه��دف هاي خود 

رسيديم.
سردار كارگر ضمن بيان اينكه: در اجراي طرح هايي مثل 
»عف��اف و حجاب« 95 درصد رفتار اجتماعي و درصدي 
برخورد انجام مي ش��ود افزود: مع��اون اجتماعي يكي از 
بزرگترين تش��كيالت در پليس كش��ور است و اين نشان 
مي دهد: پليس كار اجتماعي مي كند و به دنبال پيشگيري 
اجتماعي اس��ت و در اين زمينه هزين��ه هم مي كند. وي 
آموزش همگاني از طري��ق آموزش و پرورش را يكي از 
 رك��ن هاي اجتماعي عن��وان كرد: كه پلي��س آن را دنبال 
م��ي كند. وي در اي��ن باره توضيح داد: مش��خص كردن 
خطرهاي��ي كه دان��ش آموزان و اولي��اء را تهديد مي كند 
و ني��ز آموزش راه هاي پيش��گيري به ص��ورت مكتوب، 
تصوي��ري و ني��ز آم��وزش ضم��ن خدم��ت و تعامل با 
دانش��گاه ها و مس��جد ها از جمله اق��دام هاي اجتماعي 
نيروي انتظامي است.س��ردار كارگر درب��اره ارائه الگوي 
مناس��ب پوشش از سوي توليدكنندگان گفت: در شوراي 
اجتماعي كش��ور مصوب ش��د كه توليدكنندگان عمده به 
ويژه طراحان براي ارائه الگوي مناس��ب پوش��ش دعوت 
و صن��ف و توزيع كنندگان نيز توجيه ش��وند كه اين كار 
انجام شد و با متخلفان نيز برخوردو تعدادي از واحدهاي 

فروشنده با حكم قضايي پلمب شدند.
وي در خاتم��ه افزود: كنترل عرض��ه كننده و توليد كننده 
لباس از نكته هاي مهمي اس��ت كه بايد صورت پذيرد و 

اين امر در حال پيگيري است.

معاون وزير كش��ور مالزي و مع��اون امنيتي وزير 
كش��ور جمهوري اسالمي تأكيد كردند كه ايران و 
مال��زي مي توانند در بحث مواد مخدر منش��أ آثار 
 و نتيج��ه هاي خوبي باش��ند. به گزارش ايس��نا، 
علي عبداللهي )معاون امنيتي انتظامي وزير كشور( 
در جم��ع خبرنگاران درباره  نتيج��ه هاي ديدار با 
داتوك ويرا ادوس��من )معاون وزير كشور مالزي( 
اظهار كرد: دوس��تان ما در وزارت كش��ور مالزي 
ي��ك ماهي بود كه به دنبال اين بودند تا با وزارت 
كش��ور جمهوري اس��المي ايران درباره موضوع 
هاي مختلف از جمله مواد مخدر ديدار و جلس��ه 
هايي داش��ته باش��ند. وي افزود: نگراني در بحث 
مواد مخدر، يك نگراني دو جانبه بين ما و مالزي 
ب��ود، چرا كه ن��وع ارتباطي كه مافي��ا و باندهاي 
قاچاق مواد مخدر در مالزي داش��تند در كشور ما 

نيز شكل گرفته بود.
معاون امنيتي- انتظامي وزير كش��ور، با بيان اينكه 
 از س��وي جمه��وري اس��المي ايران اق��دام هاي 
مقابله اي خوبي در بحث مواد مخدر انجام ش��ده 
اس��ت، اظهار كرد: اين اقدام ها ط��وري بوده كه 
قاچ��اق مواد مخدر به ويژه مواد مخدر صنعتي كه 

موضوع بحث ما نيز بود، به شدت در ايران كاهش 
پيدا كرده است.

او اف��زود: با توج��ه به اين كه برخ��ي اتباع ايراني 
نيز در بح��ث قاچاق مواد مخدر دخيل هس��تند، 
نياز اس��ت كه مالزي و جمهوري اسالمي ايران با 

يكديگر تعامل هايي داشته باشند.
داتوك ويرا ادوس��من اضافه كرد: در همين زمينه 
يادداشت تفاهم و همكاري ميان جمهوري اسالمي 
و مالزي در گذش��ته در بح��ث قاچاق مواد مخدر 
منعقد شده و تبادل اطالعات ميان دو كشور ادامه 
پيدا خواهد كرد، چرا كه اين روند مي تواند باعث 
فعال ش��دن دو كش��ور در بحث مقابله با قاچاق 
مواد مخدر ش��ود. معاون وزير كش��ور مالزي در 
پايان، گفت: طبق توافق به تبادل اطالعاتمان ادامه 

خواهيم داد.

  سردار »كارگر« در پاسخ به خبرنگاران اصفهاني 
كه معتقد بودند ساماندهي حاشيه نشين ها به درستي 
انجام نمي شود گفت: ما مسئول ساماندهي نيستيم و اين 
وظيفه وزارت مسكن است. وي تصريح كرد: با حاشيه 
نش��يني نبايد به عنوان يك غده اضافي برخورد شود، 
بلكه بايد ساماندهي صورت پذيرد و دولت نيز به دنبال 
اين امر اس��ت به عنوان مثال: در اطراف تهران و ساير 

كالنشهرها هر روز شاهد اين ساماندهي هستيم. 

معاون اجتماعي نيروي انتظامي جمهوري اس��المي، 
ضمن بيان اين مطلب كه ريش��ه جرم ها از نبود نظم و 
انضباط است افزود: هر جا كه ساماندهي انجام نشود، 

بروز جرم و بزه در آنجا باالست. 
س��ردار كارگ��ر در ادامه خاطر نش��ان ك��رد: يكي از 
 كارهايي كه نيروي انتظامي انجام مي دهد روي بحث 
حاشيه نشيني است كه در اين رابطه معاونت اجتماعي 
نيروي انتظامي تفاهم نامه اي با وزارت مسكن داشته و 

چندين طرح نيز تدوين گشته و در حال اجراست. 
وي گفت: در منطقه هاي حاشيه نشين ، نيروي انتظامي 
وظايف خود را انجام مي دهد كه البته اين كافي نيست 
و تنها نيروي انتظامي نمي تواند كاري از پيش ببرد بلكه 

كليه ارگان ها بايد در اين باره همكاري نمايند. 
معاون اجتماعي ناجا اج��راي طرح محله محوري را 
 از ديگ��ر اقدام هاي نيروي انتظام��ي عنوان و تصريح 
كرد: مدرسه و محله و مسجد از جمله مراكزي هستند 
كه خانواده ها با آنها در ارتباطند. از طرفي ايجاد ايستگاه 
در محله ها با عنوان محله سرا يكي از اقدام هاي پليس 

محسوب مي گردد. 
ش��ايان ذكر است: در اصفهان نيز 42 شركت با عنوان 

نگهبان محله فعاليت مي كنند و هم اكنون نيز فعالند. 
سردار كارگر ضمن بيان اين مطلب كه احساس امنيت 
در كشور نه تنها پايين نيست بلكه رشد هم داشته است 
درباره برخورد با مزاحمان نواميس مردم افزود: با كساني 
كه مزاحم نواميس مي ش��وند بايد شديدترين برخورد 
صورت پذيرد و نيروي انتظامي هم همين روند را پيش 
گرفته است وي در خاتمه از استقبال نيروي انتظامي از 
ساخت فيلم هايي كه منطبق بر شعار پيشگيري اجتماعي 
مقدم بر پيشگيري انتظامي است، خبر داد و گفت: اگر 
فيلمي در راستاي اين هدف ساخته شود نيروي انتظامي 
نه تنها امكاناتي را در اختيار قرار مي دهد، بلكه از نظر 

مالي كمك هم مي كند. 
نمونه بارز آن فيلم »هوش سياه« بود كه نيروي انتظامي 
تمام سرمايه ساخت اين فيلم را به ناجي هنر برگرداند 
و حتي آماده همكاري در جهت ساخت بخش دوم اين 

فيلم نيز هست. 

در پايان اين جلس��ه، نامه ها با كيسه هايي كه روي آن 
نوشته شده بود »چندهمسري را ممنوع كنيد« تحويل 
نمايندگان شد، آنها نيز نامه ها را وسط اتاق گذاشتند و 
گفتند: در حال حاضر همين جا بماند تا همه بدانند كه 

زنان مخالف هستند.
نماينده زنان معترض به م��واد جنجال برانگيز اليحه 
حمايت از خانواده، با رئيس و نايب رئيس كميسيون 

حقوقي و قضايي مجلس ديدار كرد. 

 خديج��ه مقدم در گفتگ��و با ايلنا، با تأيي��د اين خبر 
گفت: بعد از برخورد و همكاري خوب مسئوالن دفتر 
رئيس  مجلس، رئيس دفتر ايشان پس از پيگيري هاي 
م��داوم امكان مالق��ات نماينده پنج��اه زن حاضر در 
مجلس كه براي تحويل دادن پنج  هزار امضاء مراجعه 
كرده بودند را فراهم كرد. به گفته او در اين جلسه يك 
س��اعته، حجت االسالم ش��اهرخي )رئيس( و موسي 
غضنفر آبادي، )نايب رئيس كميسيون قضايي( فقط به 

صحبت  ها گوش كرده و قول مساعد دادند كه همه اين 
نگراني ها را به ديگر اعضاء منتقل كنند. 

نماين��ده زنان معترض به اليحه حمايت از خانواده به 
نمايندگان مجلس، كتاب نگرش ها و ارزش ها كه توسط 
وزارت ارشاد در سال ۸2 منتشر شده را نشان داده كه در 
آن طبق نظرسنجي انجام شده در كل ايران، ۸6 درصد 
ايراني��ان و 92 درصد زنان ايراني با »چند همس��ري« 

مخالف  هستند.

معاون اجتماعي ناجا:

فقط يك درصد بدحجاب ها هنجارشكني مي كنند
سر خط

حوادث

 خطر استفاده از مواد آرایشي 
غير استاندارد، بسيار جدي است 

مي��زان قاچ��اق ل��وازم آرايش��ي و 
بهداشتي در تمام جهان هفت ميليارد 
دالر برآورد ش��ده كه سهم ايران از 
اي��ن ميزان يك ميليارد دالر اس��ت. 
ب��ه گزارش ايمنا طي تحقيق هاي به 
عمل آمده توس��ط نيروي انتظامي و 
وزارت بهداش��ت، مشخص شد كه 
۸6 درصد لوازم آرايشي و بهداشتي 
كه با نشان هاي تجاري شناخته شده 
در بازار عرضه مي شود، تقلبي است 
و سالمت مصرف كنند گان را تحت 

تأثير جدي قرار مي دهد.
اداره مبارزه با كاالهاي قاچاق در اس��تان اصفهان طي 6 ماهه نخست سال 

جاري، 104هزار قلم لوازم آرايشي قاچاق ضبط كرده است. 
رئيس اتحاديه آرايش��ي و بهداشتي شهرس��تان اصفهان در اين باره معتقد 
اس��ت: ورود اقالم آرايش��ي و بهداش��تي قاچاق به بازار كشور، طي سال 
هاي گذش��ته بس��يار كاهش يافته و همچنين به علت افزايش آگاهي هاي 
م��ردم، خريد اين كاالها به خصوص در م��اه هاي اخير با كاهش روبه رو 

بوده است.

اعالم ضوابط فني مواد دارویي 
آرایشي و بهداشتي  

وزير بهداش��ت ، درمان و آموزش پزش��كي با ارس��ال نام��ه اي به همتاي 
خود در وزارت بازرگاني ضوابط فني واردات مواد خوراكي، آش��اميدني، 
 آرايش��ي و بهداش��تي، دارو و مواد مخدر را براي اعمال مديريت واردات

 اعالم كرد. 
به گزارش ايرنا به نقل از وزارت بازرگاني، ضوابط اعالم ش��ده از س��وي 
»مرضيه وحيد دس��تجردي« در پاسخ به نامه »مهدي غضنفري« اظهار شده 

است. 
وزي��ر بازرگاني براي انجام اقدام هاي بع��دي بالفاصله نامه دريافتي وزير 

بهداشت را به سازمان توسعه تجارت ابالغ كرد. 
به اس��تناد ماده 16 قانون مواد خوردني، آش��اميدني، آرايش��ي و بهداشتي، 
ترخيص مواد غذايي، بهداش��تي و آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت 
ب��ه منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مق��ررات عمومي، عالوه بر دارا 
بودن گواهي بهداش��ت و قابليت مصرف از كش��ور مبدا، نيازمند تحصيل 
پروانه )مجوز( ورود از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي است 
و واردكننده نيز مكلف اس��ت براي گرفتن مجوز مزبور تمام مدارك مورد 

نياز را به آن وزارتخانه تسليم كند. 

 طرح ملي ازدواج 
در برگيرنده مسائل قبل و بعد از ازدواج

معاون فرهنگي اجتماعي وزير علوم 
از ارائ��ه ط��رح اولي��ه مل��ي ازدواج 
دانشجويي مبني بر تسهيل قبل و پس 
از ازدواج دانشجويان در آذر ماه سال 
 جاري به مجلس ش��وراي اس��المي 

خبر داد.
به گزارش ايسنا، »خواجه سروي« در 
خصوص طرح مل��ي ازدواج، عنوان 
كرد: پيش از اين ازدواج دانش��جويي 
توس��ط نهاد نمايندگي مق��ام معظم 
رهبري در دانشگاه ها پيگيري مي شد 
و بر اس��اس آن دانش��جوياني كه ازدواج مي كردند از تس��هيالت ازدواج 

برخوردار مي شدند.
وي ادامه داد: در حال حاضر طرح اوليه ملي ازدواج دانش��جويي با كمك 
ساير دس��تگاه ها همچون وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهي، دانشگاه آزاد 
اس��المي و اعضاي ش��وراي هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي در دستور كار 

قرار دارد.
مع��اون فرهنگي وزير علوم ب��ا بيان اينكه اين طرح به منظور تس��هيل در 
امر ازدواج ارائه ش��ده است، افزود: مس��أله اي كه مدنظر و دغدغه  ما بوده 
است نفس ازدواج نيست، بلكه مسائل پس از ازدواج و عواملي كه جهت 
تحكيم خانواده  و تداوم ازدواج مي تواند در پي داش��ته باشد، مد نظر قرار 

گرفته است.
خواجه س��روي با بيان اينكه طرح ملي ازدواج دانشجويي در حال حاضر 
در مرحل��ه ابتدايي خود قرار داد، يادآور ش��د: به طور حتم در اين راس��تا 
از تجرب��ه هاي س��ازمان هاي ديگر همچ��ون نهاد مقام معظ��م رهبري در 

دانشگاه ها استفاده خواهيم كرد.
وي ادامه داد: حدس مي زنيم كه تا آذر ماه طرح اوليه ازدواج دانش��جويي 
به مجلس ش��وراي اس��المي جهت پيگيري و اختصاص بودجه هاي الزم 

ارائه شود.

یك فعال حقوق کودك: 
 بالتكليفي كودكان افغان با گذشت
 6 روز از بازگشایي مدرسه ها 

دولت ب��راي حماي��ت از خانواده هاي 
افغ��ان راه��كار عملي وي��ژه اي اتخاذ 
كند و مانع ش��ود كه تحميل هزينه هاي 
حاصل از هدفمند شدن يارانه ها موجب 
فاصله گرفتن كودكان افغان از تحصيل 

و گرايش آنها به كار  شود. 
يك فعال حقوق كودك گفت: با وجود 
بازگشايي مدرسه ها، تكليف 400 هزار 
كودك افغان كه ني��روي كار خيابان ها 
و كارگاه ها هستند، همچنان نامشخص 
است.اكرم خاتم در گفتگو با ايلنا تأكيد 

كرد: دولت ايران در سال جاری به ادامه تحصيل كودكان فاقد كارت اقامت 
در مدرسه هاي ايران ادامه می دهد و اين امر موجب شادی كودكان افغان و 
خانواده های آنان شده است؛ خاتم در ادامه به اجراي قانون هدفمند كردن 
يارانه ها و تأثير آن بر روي خانواده هاي افغان اشاره كرد و ادامه داد: تحقق 
اين طرح بر قش��رهاي آس��يب پذير ايران فش��ار وارد كرده و شدت آن بر 
خانوارهای مهاجر كه از هيچ گونه يارانه ای برخوردار نيس��تند، ابعاد نگران 
كننده دارد و به طور حتم تأثير آن در ترك تحصيل بيشتر فرزندان و نا امنی 

تغذيه ای بر روي كودكان نيز غيرقابل كتمان است.

رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان اصفهان از ارائه تسهيالت ويژه 
اين پليس به مردم در هفته نيروي انتظامي خبر داد.

سرهنگ »ميرعباس صوفيوند« با اعالم اين خبر اظهار داشت: پليس امنيت عمومي 
فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان  به مناس��بت گراميداشت هفته نيروي انتظامي 
تسهيالت ويژه اي را در نظر گرفته كه مردم استان مي توانند از اين تسهيالت استفاده 
كنند .وي افزود: در همين راستا دايره گذرنامه اين پليس در هفته ناجا كه از دهم تا 
شانزدهم مهرماه سال جاري مي باشد بعد از ظهرها از ساعت 14 تا 17 آماده ارائه 

خدمات به شهروندان خواهد بود.
اين مقام مسئول گفت: همچنين پاسخ بررسي صالحيت متصديان واحدهاي صنفي 
ني��ز از 16 مهرم��اه به مدت 10 روز انجام مي ش��ود و متقاضيان مي توانند جهت 
استفاده از اين تسهيالت به مركز مربوطه مراجعه كنند. رئيس پليس امنيت عمومي 
فرماندهي انتظامي استان از يكسري بخشودگي واحدهاي صنفي متخلف طي هفته 
ناجا خبر داد و گفت: در اين هفته تنها واحدهاي صنفي متخلفي كه مشمول قانون 
 تشديد مجازات اسالمي باشند پلمب خواهند شد. سرهنگ» صوفي وند« خاطرنشان 
كرد: مردم اس��تان مي توانند از طريق تماس با شماره تلفن »096۸0« سامانه پليس 
پاسخگو از آخرين اطالعات و اخبار در خصوص خدمات اين پليس مطلع شوند. 
اين مقام انتظامي در پايان از عموم شهروندان خواست: چنانچه نظر، پيشنهاد يا انتقادي 
در خصوص چگونگي ارائه خدمات دارند از طريق تماس با دفتر نظارت همگاني 

197 به اطالع اين پلس برسانند.

دستگيري سارق موتور سيكلت توسط پليس اصفهان به كشف 37 فقره سرقت منجر 
شد. سرهنگ »محسن عقيلي« فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان با اعالم اين مطلب 
اظهار داشت: در پي چند فقره سرقت موتور سيكلت در سطح شهر اصفهان موضوع 

به صورت ويژه در دستور كار مأموران كالنتري 27 اين فرماندهي قرار گرفت.
وي افزود: در اين رابطه تحقيق هاي الزم صورت گرفت و فردي به نام »احمد - چ« 
كه داراي سوابق كيفري متعدد: آدم ربايي، سرقت به عنف و مواد مخدر در پرونده 
خود بود شناسايي شد. اين مقام مسئول تصريح كرد: پس از شناسايي متهم مأموران 
با هماهنگي مقام قضايي در يك اقدام غافلگيرانه نامبرده را دستگير و به كالنتري 
انتقال دادند. فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: در بازجويي هاي اوليه متهم 
به 37 فقره سرقت موتورسيكلت اقرار كرد. سرهنگ عقيلي در پايان با بيان اينكه: 
 متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد به مالكان 
موتور س��يكلت ها هش��دار داد: موتور س��يكلت خود را به هنگام پارك كردن به 
تجهيزات ابمني و بازدارنده مجهز كرده و حتي المقدور در شعاع ديد خود قرار دهند 

تا از بروز سرقت پيشگيري شود.

مأم��وران مب��ارزه با م��واد مخدر 
فرماندهي انتظامي شاهين شهر در 
بازرس��ي از يك دستگاه خودروي 
سواري بيش از 30 كيلو مواد مخدر 
را كه در بطري هاي نوشابه جاسازي 
ش��ده بود كش��ف و ضبط كردند. 
»مصطفي صادقيان« سرپرست مركز 
اطالع رساني پليس اصفهان با اعالم 
اين مطل��ب گفت: واحد گش��ت 
پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي 
انتظامي ش��اهين شهر حين كنترل 
مبادي ورودي استان به يك دستگاه 

خودروي پژو 405 مشكوك و آن را متوقف مي كنند.
وي افزود: در بازرسي از خودروي مذكور مقدار 30 كيلو و 6۸0 گرم مواد مخدر از 
نوع »ترياك« كه به طرز ماهرانه اي درون بطري هاي نيم ليتري نوشابه جاسازي شده 

بود كشف و ضبط شد.
اين مقام مس��ئول تصريح كرد: در اين رابطه راننده و سرنشينان خودرو به نام هاي 
»اسداله-  م«، »محمد- ش« و »حكيمه-  ش« به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگير و 

خودروي آنان توقيف شد.
»صادقيان« درپايان خاطرنشان كرد: متهمان به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضايي شدند.

عبداللهي در دیدار معاون امنیتي وزیر کشور مالزي:
قاچاق مواد مخدر صنعتي در ايران نزديك به صفر است

معاون اجتماعي ناجا: 
مسئول ساماندهي حاشيه نشين ها،  وزارت مسكن است نه نيروي انتظامي 

ديدار نماينده زنان معترض به اليحه حمايت از خانواده، با اعضاي كميسيون قضايي 

تسهيالت ویژه پليس امنيت عمومي 
اصفهان در هفته ناجا

دستگيري سارق و كشف 37 فقره سرقت 
در اصفهان

مواد مخدر در بطري نوشابه

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

انتصاب شایسته حضرتعالي را صمیمانه تبریك عرض مي نمایم و از خداوند متعال، توفیق 

روزافزون شما را در انجام خدمت به خانواده معظم شهدا ، ایثارگران و جانبازان عزیز را خواستارم.

جناب آقاي رضايي

سردبير روزنامه زاینده رود
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دبیر اتاق تعاون استان اصفهان:
سهم تعاون در اقتصاد كشور 

باید به 25 درصد برسد
دبير اتاق تعاون استان اصفهان گفت: بايد تا پايان برنامه پنجم 
توسعه، سهم تعاون در اقتصاد كش��ور به 25 درصد برسد. 
به گزارش ف��ارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی اتاق 
تعاون اس��تان اصفهان، »حبيب اله بهرامی« با اشاره به اينكه 
اتاق تعاون كانون همبستگی و مشاركت عمومی شركت های 
تعاونی و اتحاديه های تعاونی برای دس��تيابی به هدف های 
بخش تعاون است، اظهار داشت: يكی از نكته های برجسته 
و ممتاز بخش تعاون، پيش بينی تشكيل اتاق تعاون است كه 
می  تواند به عنوان مجموعه مردمی متش��كل از: اتحاديه ها و 
تعاونی های استانی در كنار اداره های كل تعاون استان ها در 
تكميل توسعه فعاليت های اين بخش نقش مهمی را ايفا كند. 
وی ادامه داد: در ش��رايط كنونی همكاری فعال اتحاديه ها و 
شركت های تعاونی در قالب تعاون می تواند اتاق را به كانون 
فعال اجتماعی و اقتصادی تعاونی ها مبدل كند و بس��ياری 
از مش��كل های جاری را برطرف كند كه بايد توجه داشت: 
مقدمه اين حركت، عضويت اتحاديه ها و شركت های تعاونی 
در اتاق تعاون است. دبير اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره 
ب��ه فعاليت های اتاق تعاون بيان داش��ت: ص��دور و تمديد 
كارت عضوي��ت و بازرگانی، صدور گواهی مبدأ، برگزاری 
دوره های آموزشی و سمينارهای تخصصی و گردهمايی های 
تشكيل كميته های تخصصی با عضويت اتحاديه و شركت ها، 
مشاوره امور حقوقی، دفاع از حقوق تعاونی ها در هيأت های 
حل اخت��الف مالياتی، برق��راری ارتباط بي��ن تعاونی های 
توليدی و توزيع��ی و ارائه خدمات و توليدات به بازارهای 
مصرف داخلی و خارجی، از جمله اين عملكردها ست. وی 
شناسايی مزيت ها و نوع فعاليت اقتصادی در استان به تفكيك 
شهرس��تان، ايجاد نمايشگاه ساالنه در مركز استان به منظور 
معرفی توانمندی های بخش تعاون و تالش برای شناسايی 
بازار كاالهای صادراتی تعاونی ها در داخل و خارج از كشور 
را از جمل��ه هدف ه��ا و برنامه های اتاق تعاون دانس��ت و 
افزود: تالش برای فعال كردن اتحاديه ها و تعاونی ها، حضور 
فعال و مؤثر در كارگروه توس��عه استان به منظور بهره مندی 
تعاون از صادرات، پيگيری راه اندازی مركز دانش��گاه جامع 
علمی- كاربردی و فعال كردن كارگروه های تخصصی زير 
مجموعه اتاق از ديگر برنامه ها ست. بهرامی به اجرايی كردن 
سياس��ت های كلی اصل 44 قانون اساسی اشاره كرد و ادامه 
داد: به منظور توانمندسازی مردم، كاهش شكاف طبقاتی و 
اجرای عدالت اجتماعی، توسعه تعاونی ها مورد توجه قرار 
گرفته و در اين قانون اشاره شده كه بايد تا پايان برنامه پنجم 
توسعه، سهم تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد برسد. وی 
اضافه كرد: تعاونی ها بايد 25 درصد كمتر از بخش خصوصی 
ماليات پرداخت كنند، با توجه به اينكه بيمه سهم كارفرما 20 

درصد كمتر از بخش خصوصی است.

روی میز

شهر من

اخبار شهرستانها

کامران:
حقوق سربازان به 250 هزار تومان افزایش مي یابد

برگزاری نشست رئیسان کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی کالنشهرها در اصفهان
سند حوزه فرهنگی و اجتماعی كالنشهرها تدوین می شود

مدیرکل امور مهاجران خارجي استانداري اصفهان:
حضور 70 هزار تبعه افغاني غيرمجاز در اصفهان

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان: 
شروع كار آموزش و پرورش  با شعار صداقت، دلسوزي و خدمت گذاري

مدیر درآمد شهرداري اصفهان:
برندگان خوش حساب یك هفته براي تكميل مدارک خود فرصت دارند

نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: به دنبال تصويب 
طرحی در مجلس هستيم كه حقوق سربازان وظيفه را 
تا 250 هزار تومان افزايش می دهد. به گزارش فارس از 
اصفهان به نقل از مركز اطالع رسانی پليس اين استان، 
»حسن كامران« به مناسبت هفته نيروی انتظامی اظهار 
داش��ت: تصويب طرح تحول نظام وظيفه در مجلس 
شورای اسالمی در وضعيت معيشتی و كاركرد سربازان 
تأثير بسيار دارد و سقف حقوق سربازان را تا 250 هزار 
تومان افزايش می دهد. وی افزود: انتظار داريم جوانان از 

فضای فراهم شده به خوبی استفاده كنند و ديگر به نظام 
وظيفه با ديد وحشت و هراس نگاه نكنند، بلكه برای 

رفتن به خدمت سربازی مشتاق باشند. 
نماين��ده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی 
همچنين بيان داشت: ساماندهی مرزها توسط نيروی 
انتظامی امنيت و آرامش كش��ور را تأمين می كند. وی 
اظهار داش��ت: بايد از ت��الش و زحمت های نيروی 
انتظامی در س��اماندهی منطقه های مرزی تقدير كرد 
چ��را كه به همت ني��روی انتظامی ام��روزه وضعيت 

مرزها نسبت به گذش��ته بهتر شده و امنيتی مضاعف 
را در كش��ور حاكم كرده اس��ت. وی در جلسه تعامل 
مجمع نمايندگان اصفهان با فرمانده انتظامی اين استان 
افزود: مجلس شورای اسالمی تاكنون هماهنگی خوبی 
با نيروی انتظامی داش��ته و اين همراهی همچنان ادامه 
دارد. كامران تصري��ح كرد: نيروهای مخلص انتظامی 
زمانی كه ما در صلح هستيم در مرزهای كشور همچنان 
شهيد می دهند و با جانفشانی تمام از اين آب و خاك 
محافظت می كنند. نماينده م��ردم اصفهان در مجلس 

شورای اسالمی به افزايش بودجه تأمين امنيت در  مرزها 
اش��اره كرد و افزود: بيش از 100 ميليارد تومان اعتبار 
به ساماندهی مرزها اختصاص يافته كه اين رقم چهار 
برابر بودجه های پيشين است. وی تأكيد كرد: نمايندگان 
مجلس بايد بيش از پيش تأمين و رفاه معيشت كاركنان 
نيروی انتظامی مورد توجه قرار دهند و در تدوين برنامه 
پنجم توس��عه از هم اكنون ساخت خانه های سازمانی 
در مرزها برای كاركنان نيروی انتظامی را مد نظر داشته 

باشند. 

در اشكاند 
 افتتاح مدرسه 

حضرت آيت ا... العظمي خويي 

به علت کمبود منابع آب؛
عدم راه اندازي بيش از 30 واحد صنعتي 

در اردستان

در شهرکرد
 افزايش 92 درصدي 

توليد سيمان 

در سال جاري صورت گرفت؛
 تخصيص 410 ميليون ريال اعتبار 

براي ساماندهي گلزار شهداي كوهرنگ
زاينده رود  

 مدرسه راهنمايی دخترانه حضرت آيت ا... العظمی 
خويی در اش��كاوند منطقه آموزش و پرورش جی 
اصفهان، با حضور خيران مدرسه ساز، بيت آيت ا... 
العظمی خويی، فرماندار اصفهان، مديركل نوسازی 
مدرسه هاي استان و رئيس آموزش و پرورش منطقه 
جی افتتاح شد.اين مدرسه در زمينی به مساحت 1122 مترمربع كه توسط 
اخوان جعفری به آموزش و پرورش اهدا شده احداث گرديد. زيربنای آن 
992 مترمربع و ش��امل دو طبقه با س��ازه اسكلت آجری است كه در آن 6 
باب كالس درس، 7 باب اتاق اداری، يك باب سالن اجتماعات، آزمايشگاه 

و كارگاه وجود دارد.
اعتبار س��اخت اين واحد آموزشی مبلغی بالغ بر 3500 ميليون ريال است 
كه با مش��اركت يكی از خيران به نام علی رضا زاده احداث و به آموزش 
و پرورش تحويل شده است.گفتنی است نام اين پروژه به درخواست خير 
مدرس��ه س��از، به نام حضرت آيت ا... العظمی حاج سيد ابوالقاسم خويی 

)مرجع بزرگ شيعه و اسالم( نامگذاری گرديده است.

فرماندار اردستان گفت: به علت كمبود منابع آب و 
خشكس��الی، بيش از 30 واحد صنعتی در اردستان 

راه اندازی نشده است. 
»محمدحس��ين قاس��م زاده« در گفتگو با فارس در 
اردستان، اظهار داشت: توسعه صنعت از راهكارهای 
افزايش اش��تغال در شهرستان اردس��تان است. وی 
افزود: با توجه به وجود زيرس��اخت های مطلوب، سرمايه گذاران بسياری 
تمايل به فعاليت در بخش صنعت داش��ته اند كه البته به علت كمبود منابع 
آب و موافقت نش��دن با حفر چاه، موفق به اجرای طرح های صنعتی خود 
نش��ده اند، به طوری كه راه اندازی 30 واحد توليد فوالد، كاشی، سراميك، 
كشتارگاه صنعتی مرغ، مجتمع پرورش طيور و كوره های آجرپزی به علت 

مشكل كمبود آب از دو سال پيش به تعويق افتاده است. 
فرمان��دار اردس��تان تصري��ح ك��رد: اميدواري��م ت��ا دو س��ال آين��ده 
بخش��ی از مش��كل تأمي��ن آب صناي��ع ح��ل ش��ود و بتواني��م زمين��ه 
را  منطق��ه  در  اش��تغال  افزاي��ش  و  صنعت��ی  واحده��ای   راه ان��دازی 

فراهم كنيم. 

توليد سيمان شهركرد در نيمه نخست امسال، 92 
درص��د    افزاي��ش  ياف��ت. 

به گزارش موج، رئيس كارخانه س��يمان شهركرد 
گفت: در نيمه نخس��ت امس��ال، نزديك به 7۸0 
هزار تن س��يمان در اين كارخانه توليد ش��د كه 
اين ميزان در مقايس��ه با مدت مشابه پارسال، 92 

درص��د   افزاي��ش  دارد. 
»حميدرضا بابايی« افزود: از اين ميزان س��يمان توليدی، 129 هزار تن 
به خارج از كشور صادر و بقيه نيز در استان و منطقه ها مختلف كشور 

توزيع ش��ده  اس��ت. 
وی ب��ا بي��ان اين كه بيش��تر س��يمان توليدی اس��تان به كش��ورهای 
 ح��وزه خلي��ج ف��ارس ب��ه وي��ژه »ع��راق« ص��ادر می ش��ود، تأكيد 
كرد: كش��ورهای همس��ايه و حوزه خليج فارس از س��يمان ش��هركرد 
 به لحاظ اس��تحكام خاص برای بدنه سدس��ازی و س��اختمان استفاده 

می كنن��د  .

سرپرس��ت فرمانداری كوهرنگ از تخصيص 410 
ميليون ريال اعتبار به منظور ساماندهی گلزار مطهر 
ش��هدای اين شهرستان در س��ال جاری خبر داد. به 
گزارش ف��ارس از ش��هركرد، »داري��وش رضايی« 
در جريان بازديد از خانواده های ش��هدای ش��هرك 
 ام��ام حس��ين، از توابع شهرس��تان كوهرنگ اظهار 
داش��ت: بزرگداشت ياد و نام ش��هدا و ايثارگران از وظايف مسئوالن نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و سركشی از خانوده معظم شهدا از افتخارهای 
آنان محس��وب می شود. وی با بيان اينكه اين شهرستان افزون بر 60 شهيد 
تقديم نظام اسالم كرده است، افزود: برهمين اساس در سال جاری به منظور 
س��اماندهی گلزار شهدای اين شهرستان، افزون بر 410 ميليون ريال اعتبار 
از اعتبارهای تملك دارايی های اس��تان تخصيص داده شده است. رضايی 
افزود: رزمندگان اس��الم در دوران هشت س��ال دفاع مقدس دستاوردهای 
بس��يار بزرگی را برای كشور به ارمغان آوردند كه مهم ترين آنها استقالل و 
آزادی اس��ت، از اين رو ملت ايران به هيچ بهايی حاضر به از دس��ت دادن 

اين دستاوردها نيست. 

كوهرنگشهركرداردستاناصفهان

 رئيس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان از برگزاری 
هجدهمين نشست رئيسان كميسيون های فرهنگی و اجتماعی 
كالنش��هرها در اصفهان در روزهای هشتم ونهم مهرماه خبر داد 
و گفت : در اين اجالس در رابطه با س��اختار و تشكيالت حوزه 
فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری ها سندی تصويب خواهد شد 
كه نتيجه آن در گام اول،ايجاد تش��كيالتی در اين رابطه در همه 

شهرداری كالنشهرها و مراكز استان ها می باشد. 
ب��ه گزارش ايمنا، »عباس حاج رس��وليها« با اش��اره به برگزاری 
هجدهمين اجالس رئيسان كميسيون های فرهنگی و اجتماعی 
كالنشهرها و مراكز استان های كشور در اصفهان گفت: برای اولين 
بار معاونان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مراكز استان ها نيز حضور 
دارند تا با در كنار هم قرار گرفتن حوزه سياستگذاری و برنامه ريزی 
با حوزه اجرايی و عملياتی، بس��ترها و زمينه های بهتری را برای 
عملياتی كردن طرح ها و مصوبه های گذشته و حال فراهم شود. 
رئيس شورای اسالمی شهر با اشاره به بررسی 5 دستور جلسه مهم 

 اين اجالس خاطر نش��ان 
كرد: اولين دس��تور جلسه 
بررسی ساختار و تشكيالت 
حوزه فرهنگی و اجتماعی 
هاس��ت؛  ش��هرداری  در 
ب��ا كم��ال تأس��ف هنوز 
شهرداری ها در برخی از 
مراكز استان ها فاقد مديران 
يا معاونان حوزه اجتماعی 
و فرهنگی هستند كه اين 
موض��وع از كمبوده��اي 
ج��دی در حوزه مديريت 
شهری است. حاج رسوليها 
 ط��رح توس��عه بودج��ه 
اجتماع��ی  فرهنگ��ی- 

شهرداری ها را به عنوان دومين موضوع اين اجالس ذكر كرد. وی 

اف��زود: در اين اجالس به 
دنبال آن هستيم تا طرحی 
را ب��ه تصويب برس��انيم 
كه از ش��وراهای اسالمی 
شهرهای كشور و مديران 
شهری درخواست كنيم تا 
توجه ويژه ای را به بودجه 
كميس��يون های فرهنگی 
و اجتماعی داش��ته باشند. 
وی در ادام��ه اظهار كرد: 
چگونگی تحقق رويكرد 
تبدي��ل ش��هرداری ها از 
س��ازمانی خدمات��ی ب��ه 
سومين  اجتماعی،  نهادی 
موضوع��ی اس��ت كه در 
اين اجالس بررسی می شود. وی با اشاره به بررسی راهكارها و 

ارزيابی اجرای مصوبه ها و طرح های قبلی اين كميسيون گفت: 
در 17 اجالس گذشته اين كميسيون 29 طرح تصويب شده است 
كه در اين اجالس ارزيابی و بررسی می شود تا ميزان تحقق آن ها 
مشخص شود و چنانچه طرح هايی هنوز زمينه اجرايی نيافته اند 
با همفكری و همكاری بخش اجرايی، عملياتی ش��ود. بررسی 
راهكارهای اجرايی كردن اسناد راهبردی دبيرخانه كالنشهرها از 
ديگر موضوع های مطرح در اين نشست است. با توجه به ايجاد 
ديبرخانه برای معاونان اجتماعی و فرهنگی هشت كالنشهر توسط 
شهرداری تهران، در نشست هايی كه برگزار شده است، شش سند 

مهم تاكنون تصويب شده است. 
وی با اش��اره به اسناد تصويب ش��ده خاطر نشان كرد: سند هم 
افزايی و همكاری متقابل آموزشی و فرهنگی، تفاهم نامه مطالعاتی 
و پژوهش��ی حوزه فرهنگی و اجتماعی، سند راهبردی سالمت 
شهری، سند راهبردی كاهش آسيب های اجتماعی شهری، سند 
راهبردی گردشگری فرهنگی، س��ند راهبردی ورزش و تربيت 

بدنی، اسنادی است كه تصويب شده و بررسی خواهد شد. 

مديركل امور اتباع و مهاجر ان خارجی اس��تانداری   
اصفهان گفت: 70 هزار تبعه افغانی غيرمجاز در استان اصفهان 
حض��ور دارند. »قدرت اله همت ي��ار« در گفتگو با فارس در 
اصفهان اظهار داشت: براساس برآورد صورت گرفته از تمام 
جمعيت اس��تان اصفهان، حدود 145 هزار نفر اتباع خارجی 
دارای مجوز هستند و بقيه بدون مجوز و از مرزهای سيستان 
و بلوچستان به صورت غير مجاز وارد كشور و استان اصفهان 
شده اند.وی افزود: پذيرش دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی 
ب��ه دو صورت: گذرنامه ای و آوارگی و پناهندگی اس��ت كه 
تبعه های افغان��ی برای اقامت موقت و اش��تغال به اين دفتر 

مراجعه می كنند و تبعه های پاكستانی و بنگالدشی به صورت 
گروهی و در برخی از فصل ها به صورت گذرنامه ای از ديگر 
كش��ورها وارد ايران می ش��وند. همت يار ادام��ه داد: فرصت 
ورود غيرقانونی مهاجران خارجی به داخل مرزهای كش��ور 
از س��وی پليس مرزبانی گرفته ش��ده و نيز تمام پاسگاه های 
نظامی استان ها و بين شهرستان ها موظف به كنترل كامل برای 
جلوگيری از ورود افراد مهاجر به ش��هرهای ايران هس��تند. 
وی افزود: در اس��تان اصفهان تمام پاسگاه ها به صورت سيار 
وظيف��ه مراقبت از ورودی های اس��تان اصفه��ان را بر عهده 
دارند اما گلوگاه اصلی ورودی مهاجران در اصفهان از چهار 

محور: ش��هرضا، نايين، سميرم و برخوار و ميمه گذر می كند 
كه پاس��گاه ها و كالنتری های اين منطقه ها وظيفه برخورد با 
قاچاق اتباع خارج��ی و خودروهای غيرمجاز اتباع بيگانه را 

بر عهده گرفته اند. 
مدي��ركل امور اتباع و مهاجران خارجی اس��تانداری اصفهان 
تأكيد كرد: مهاجران و تبعه های غيرمجاز از مسيرهای ورودی 
و ترانزيتی: زاهدان، كرمان، يزد به زاهدان و بندر عباس به يزد 
به استان اصفهان می رسند و از شهرستان های حاشيه ای استان 
به ش��هرهای مركزی می روند. همت  يار از سرش��ماری اتباع 
غيرمجاز خبر داد و تصريح كرد: در مرداد ۸9 در سراسر كشور 

سرش��ماری صورت گرفت كه برای افراد غيرمجاز فراخوان 
معرفی از رسانه ها اعالم شد. وی هدف از سرشماری سراسری 
را شناس��ايی افراد غيرمجاز در كش��ور عنوان كرد و افزود: با 
طرح هدفمند ش��دن يارانه ها، بازگشت داوطلبانه مهاجران و 
اتباع به صورت جدی پيگيری می ش��ود. مديركل امور اتباع 
و مهاجران خارجی اس��تانداری اصفهان ادامه داد: در راستای 
طرح بازگشت داوطلبانه مهاجران در سال ۸۸، 5 هزار نفر از 
افراد بدون كارت از استان اصفهان به كشورهايشان برگشت 
 داده ش��دند و 25 هزار نفر را نيز با معرفی كالنتری ها اخراج 

كرده ايم.

 زاینده رود 
به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان،  همايش معاونان 
آموزش و نوآوری و كارشناسان آموزش ابتدايی و منتخبان مديران و آموزگاران ناحيه 
و منطقه های استان اصفهان در تاالر ادب برگزار شد. در اين همايش »فاطمه قربان«، 

معاون آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش گفت: يكی از برنامه هايی كه در 
سند ملی آمده: بحث توسعه IT و فناوری های نوين است همين مسأله باعث شده 
كه در معاونت، برنامه ريزی به گونه ای باشد كه در دوره ابتدايی بين 3 تا 5 سال آينده 
تمامی كالس ها را بتوانيم به فناوری های نوين تجهيز بكنيم. وی اظهار داش��ت: از 
ديگر برنامه هايی كه در سند ملی هم آمده و از رويكردهای معاونت ابتدايی است، 
 بحث رويكرد قرآنی در دوره پيش دبستانی و دبستان را داريم. معاون آموزش ابتدايی 
خاطر نشان ساخت: هر جامعه ای اگر بخواهد به توسعه پايدار برسد ناگزير است كه 
نيروی انسانی با كيفيت و متعالی داشته باشد. اگر اين چنين باشد به تمامی هدف های 
از پيش تعيين ش��ده خواهيم رسيد. وی با اشاره به بحث نيروی تربيت بدنی بيان 
داشت: از پايه اول تا پنجم ابتدايی نيروی تربيت بدنی اختصاصی داريم كه برای اولين 

بار اين اتفاق می افتد و حدود 15 هزار نيروی تربيت بدنی استخدام شده است. 
همچنين در اين همايش »س��يد مجيد عامليان« مدير كل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با ش��عار: صداقت، دلس��وزی و 
خدمتگزاری كار خود را در اين مديريت جديد شروع كرده و با دلسوزی و محبتی 
كه شما عزيزان در اين بدنه آموزش و پرورش داريد همه روزه الطاف خدا را شاهد 
هس��تيم. وی تصريح كرد: چشم اندازی كه برای آموزش و پرورش استان اصفهان 
ديده ش��ده است رتبه اول كشور در زمينه آموزشی است. »باجالن« معاون آموزش 
ابتدايی اداره كل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان در اين همايش اشاره ای داشت 
به برنامه هايی كه در دوره ابتدايی در دست اقدام است، از جمله: افزايش خودباوری 
معلم در كالس، اجرای تعاليم قرآنی و همچنين ايجاد رويكردهايی در زمينه IT و 
فناوری های نوين. در ادامه همايش به سئوال های آموزشی معلمان توسط مسئوالن 

پاسخ داده شد. 

مدير درآمد شهرداری اصفهان اعالم كرد: برندگان جايزه های جشنواره شهروندان 
خوش حس��اب اصفهانی تا يك هفته مهلت دارند مدارك خود را جهت دريافت 
هدايای مورد نظر تكميل كنن��د. به گزارش موج از اصفهان، »رضا نصر اصفهانی« 
با اعالم اين مطلب افزود: در جشنواره خوش حسابی به 337 شهروند كه عوارض 
 نوس��ازی خود را تا نيمه اول اس��فندماه سال گذش��ته پرداخت كردند، به صورت 
قرعه كشی جوايز ارزنده ای به منظور ايجاد فرهنگ مشاركت شهروندی و افزايش 
فضای اعتماد بين شهروندان و شهرداری در نظر گرفته شد. وی اضافه كرد: بسياری 
از برندگان جشنواره خوش حسابی هنوز مدارك خود را تكميل نكرده اند، بنابراين 
الزم است: تمام اين افراد جهت دريافت جوايز خود برای تكميل مدارك مورد نظر 
با مراجعه به شهرداری اصفهان واقع در ميدان امام حسين اقدام نمايند. مدير درآمد 
شهرداری اصفهان تأكيد كرد: عدم مراجعه جهت ارائه مدارك در مهلت تعيين شده به 
منزله انصراف از دريافت جايزه محسوب شده و شهرداری اصفهان هيچگونه تعهد 
و مسئوليتی در اين خصوص نخواهد داشت. وی با اشاره به مدارك مورد نياز برای 
دريافت جايزه خوش حسابی اظهار داشت: اصل و تصوير برابر با اصل سند مالكيت 
مربوط، ارائه اصل و كپی شناسنامه، كارت ملی، پروانه ساختمان مالك و فيش پرداختی 
عوارض نوسازی و عمران شهر سال گذشته و دو قطعه عكس برای دريافت جايزه 
خوش حسابی از سوی برندگان اين جشنواره الزامی است. رضا نصر اصفهانی ادامه 
داد: جوايز در نظر گرفته شده بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان برای 
340 شهروند خوش حساب و خوش شانس شامل: آپارتمان مسكونی، خودروی 
سواری و جايزه كمك هزينه سفر حج عمره، تلويزيون ال سی دی، سكه نيم بهار 
آزادی و وام قرض الحس��نه در نظر گرفته ش��ده است. وی با اعالم اين مطلب كه 
عوارض به عنوان منبع درآمد پايدار شهرداری ها است، از همراهی مسئوالن شهر در 

برگزاری اولين جشنواره خوش حسابی تشكر و اظهار اميدواری كرد تا با تسهيالتی 
كه شهرداری و شورای اسالمی شهر در اين زمينه به وجود آورده است، مشاركت 

شهروندان در پرداخت عوارض شهری به آمار قابل قبولی دست يابد.

شهرستان
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دبي��ر انجمن خودروس��ازان با بي��ان اينكه: 
رئيس مؤسسه اس��تاندارد طبق قانون، حق 
مهلت دهی ب��ه توليدكنن��دگان محصوالت 
مشمول استاندارد اجباری را داراست، گفت: 
برای به روز رسانی اس��تانداردهای 55گانه 
خودروها به خودروسازان مهلت داده شد. 
»احم��د نعمت  بخش« در گفتگ��و با فارس 
اظهار داش��ت: طبق قانون، رئيس مؤسس��ه 
اس��تاندارد می تواند در خص��وص رعايت 
اس��تانداردهای اجباری ب��رای محصوالت 

داخل��ی ب��ه توليدكنن��دگان مهل��ت دهد. 
وی ب��ا بيان اينكه: قرار بود خودروس��ازان 
اس��تانداردهای 55گان��ه را ت��ا اول مهرماه 
اعم��ال كنن��د، تصريح كرد: مش��كل های 
موجود در انجام تست ها باعث بروز برخی 
تأخيرها در رعايت اس��تانداردها ش��د. وی 
تصريح كرد: ش��ركت های خودروساز برای 
ارائ��ه م��دارك خود در خص��وص رعايت 
اس��تانداردهای 55گان��ه باي��د تس��ت های 
مرب��وط ب��ه خ��ودرو را در مؤسس��ه های 

مورد تأييد مؤسس��ه اس��تاندارد كه بيش��تر 
اروپايی هس��تند، انجام دهند كه اين مسأله 
ممكن اس��ت مقداری در انج��ام كار تأخير 
ايج��اد كن��د. دبي��ر انجمن خودروس��ازان 
تأكيد كرد: براس��اس مصوبه ش��ورای عالی 
اس��تاندارد، رعايت اس��تانداردهای 55گانه 
در تولي��د خودروهای داخل��ی بايد از اول 
برنام��ه پنجم اجباری می ش��د ك��ه به دليل 
اص��رار وزي��ر صنايع اي��ن مس��أله به اول 
 مهرماه موكول گرديد. وی خاطرنشان كرد: 

اي��ران خودرو در مورد تم��ام توليداتش به 
جز »وانت پي��كان« موفق به دريافت مجوز 
 توليد و رعايت استانداردهای 55 گانه شده 
اس��ت. نعمت بخش افزود: در راستای حق 
قانون��ی رئيس مؤسس��ه اس��تاندارد، برای 
به روز رسانی اس��تاندارد توليد وانت پيكان 
به ايران خودرو مهلت داده شده است. وی 
ادام��ه داد: برای رعايت اس��تانداردهای 55 
گانه در توليد وانت دوكابين مزدا نيز مهلت 

دوباره ای داده شده است.

علم و صنعت
نشست صنعتگران و معدنكاران استان اصفهان

تسلط خانه صنعت و معدن به مسائل صنعتی و معدنی استان
رئي��س خانه صنعت و معدن اس��تان در نشس��تی در حض��ور صنعتگران و 
معدنكاران استان گفت: خانه صنعت و معدن استان اصفهان، به همه فعاالن 
اين عرصه تعلق دارد و اين خانه مكانی است برای صنعتگران و معدنكاران 
تا در آن حضور يافته و مش��كل ها و مس��ائل خود را با ما مطرح كنند. وی 
اف��زود: ما نيز ب��ه عنوان نمايندگان جامعه صنعت و مع��دن وظيفه داريم تا 
پيگير مس��ائل و مشكل های آنها باش��يم و اين مسائل را با كمك مسئوالن 

استانی و يا كشوری مرتفع سازيم. 
»س��يدعبدالوهاب س��هل آبادی« خاطرنش��ان كرد: جلس��ه های مختلفی با 
رئيس��ان سازمان های دولتی از جمله اس��تانداری، سازمان صنايع و معادن، 
بانك های اس��تان، ات��اق بازرگانی، اداره تعاون و... داش��ته اي��م و در كار 
گروه های تخصصی جهت انعكاس نظرها و مشكل های واحدهای صنعتی 
ش��ركت كرده ايم كه نتيجه اين تالش های مستمر را در آينده نزديك شاهد 

خواهيد بود. 
 س��هل آب��ادی خاطر نش��ان ك��رد: تفاهم نامه س��ه جانبه ای بين ش��ركت 

شهرك ها، سازمان بهره وری انرژی ايران و خانه صنعت و معدن امضا شده، 
همچنين س��مينارهای مختلفی در دوره ه��ای زمانی متفاوت با موضوع های 
روز صنعت، برگزار ش��ده اس��ت تا صنعتگران و معدنكاران عزيز بتوانند در 

عرصه فعاليت خود موفقيت های چشمگيری داشته باشند. 
وی همچني��ن ادام��ه داد: ب��ا تالش ه��ای فراوان��ی ك��ه انجام دادي��م مقرر 
گردي��د اف��رادی ك��ه بدهی ه��ای باالتر از ي��ك ميلي��ارد توم��ان دارند در 
كميت��ه ای متش��كل از: رئي��س خان��ه صنعت و مع��دن، رئي��س بانك ملی، 
 رئي��س بانك طلب��كار و فرد بدهكار مش��كل م��ورد نظر به بهترين ش��كل 

حل شود. 
در واقع به اين شكل برای افراد با بدهی يك ميليارد به باال قبل از حضور در 

كميته مذكور هيچ حكم اجرايی صادر نخواهد شد. 
وی در بخ��ش پايان��ی صحبت های خود به س��فرهای دوره ای به ش��عب 
خانه صنعت و معدن اش��اره كرد و افزود: مدتی اس��ت س��فرهای دوره ای 
 را ب��ه ش��عب خان��ه صنع��ت و معدن آغ��از كرده اي��م و تاكنون به ش��عب 
شهرستان هايی همچون: اردستان، گلپايگان، تيران و كرون و...  با هدف آشنايی 
با مش��كل های صنعتگران و معدنكاران س��فر كرديم و هرجا مشكلی وجود 
داش��ته درصدد رفع آن بوده ايم. زيرا يقين داريم تعامل های مثبت دو طرفه 

می تواند اثرهای خوبی داش��ته باشد. وی در بخش ديگری از صحبت های 
خود با اش��اره به ايجاد كتابخانه تخصصی حوزه صنعت اظهار داشت: كتاب 
همچون گنجينه ای اس��ت كه به طور تدريجی و پنهانی  تأثيرهای مثبتی در 
جهت رش��د و پيشرفت هر انس��انی دارد از اين رو خانه صنعت و معدن در 
صدد اس��ت كتابخانه ای تخصصی در اين حوزه راه اندازی نمايد تا رسالت 

حقيقی خود را در اين بخش به فعاالن اين حوزه ادا نمايد.
رئيس س��ازمان صنايع و معادن اس��تان اصفهان در ادامه اين نشس��ت گفت: 
محي��ط يعنی آنچه به ش��ما احاط��ه دارد بنابراين اگر ش��رايطی پيش آمد كه 
احساس كرديد شرايط سختی است. سعی در تغيير محيط نداشته باشيد زيرا 
چنين چيزی امكان پذير نيس��ت بلكه سعی كنيد محيط شناس خوبی باشيد. 

در سخت ترين شرايط بهترين استفاده را از محيط خود ببريد. 
وی خاط��ر نش��ان ك��رد: هدفمن��د ك��ردن يارانه ه��ا از همان ابت��دا هدف 
مش��خص داش��ته اس��ت. در ح��ال حاض��ر ني��ز همگ��ی در اج��رای آن 
 اتف��اق نظ��ر دارن��د، اما چگونگ��ی اج��رای آن مورد س��ئوال كارشناس��ان 

می باشد. 
وی افزود: تشبيهات فراوانی در خصوص هدفمند كردن يارانه وجود داشت 
گروه��ی آن را به جراحی بزرگ تش��بيه كردند در اين ص��ورت نيز اگر تيم 
جراحی نس��بت به كاری كه انجام می دهند تس��لط و تخصص كامل داشته 

باشد، به طور حتم خطرها و مشكل ها كمتر خواهد بود.
وی تصريح كرد: آنچه مهم است اينكه دولت شجاعت الزم را داشت تا اين 
ط��رح را با وجود همه س��ختی ها و خطرهای احتمالی اجرا نمايد و در اين 

راستا نيز تالش های حمايتی فراوانی كرده است. 
وی ادامه داد: در راس��تای برنامه های اين طرح، در حال حاضر بس��ته های 
حمايتی بخش های مختلف ارائه می ش��ود يكی از مهمترين اين بس��ته ها، 
بس��ته حمايتی صنعت و معدن اس��ت.كه در آن از بهترين نظريه ها استفاده 
ش��ده اس��ت. وی افزود: از 140 رش��ته صنعتی، 117 رش��ته از لحاظ تأثير 
پذيری در رده پايين قرار داش��تند  و تنها 23 رش��ته از اين لحاظ متوس��ط و 

باال هستند. 
ك��ه  معدنكاران��ی  و  صنعتگ��ران  تم��ام  ت��ا  ش��ده  درخواس��ت  البت��ه 
تص��ور می كنن��د فعالي��ت آنه��ا ج��زو رده تأثير پذي��ر اس��ت می توانند 
مراجع��ه ك��رده و درخواس��ت دهن��د تا اي��ن مورد لح��اظ ش��ود و برای 
 اج��رای اي��ن ط��رح تدبيره��ای الزم ب��رای رش��ته م��ورد نظر انديش��يده 

شود. 
پورسينا تأكيد كرد: نبايد نسبت به ارتقای تكنولوژی بی تفاوت باشيم در واقع 
برخی از واحدهای اضافه مصرف دارند كه اين مورد بايس��تی اصالح ش��ود. 
بنابراين هم اكنون توصيه می كنم قيمت های تمام ش��ده، كيفيت، تكنولوژی 
و... كنترل شده و در طرح به روز رسانی به طور حتم شركت نمايند زيرا اين 

طرح بزرگ با همكاری صنعتگران بی شك به نتيجه های خوبی می رسد. 
رئيس س��ازمان صنايع و معادن در بخ��ش پايانی صحبت های خود، اصالح 
نرخ ارز را بسيار مهم دانست و افزود: اصالح نرخ ارز تأثير شديدی بر توان 
ص��ادرات دارد و می توان گفت كه اصالح نرخ ارز می تواند توان صادراتی 

را افزايش دهد. 
وی ادامه داد: تا س��ال گذش��ته با ي��ك ديده انكاری به اين بحث نگريس��ته 
می ش��د و اعتقاد بر اين بود كه نبايد نرخ ارز تعديل ش��ود. اما با بررسی ها 
و نظرهای كارشناس��ی، اين نتيجه حاصل ش��د كه نرخ ارز بايستی به درستی 

تنظيم و تعديل شود. 
در پايان اين نشست صنعتگران و معدنكاران حاضر سئوال ها و مشكل های 
خود را در خصوص اجرای هدفمند كردن يارانه ها مطرح كردند و مسئوالن 

حاضر در جلسه، به اين سئوال ها پاسخ های كامل دادند.

با تكمیل پروژه هاي پارس جنوبي
ایران به صادركنندگان دانش نفت 

مي پيوندد
مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی 
انرژی پارس گفت: به جای توس��عه 
مبتنی بر صادرات نف��ت و گاز بايد: 
توسعه مبتنی بر دانش و دانايی صنعت 
نفت را پيگي��ری كنيم تا بتوانيم پس 
از پاي��ان پروژه های پ��ارس جنوبی، 
صادر كننده خدمات فنی - مهندسی 
 صنعت نفت باشيم. به گزارش ايرنا، 
»موسی سوری« در جمع خبرنگاران 

افزود: اين خواسته رئيس جمهوری، وزير نفت و ديگر مسئوالن كشور است و صنعت 
نفت نيز موظف به اجرای اين عزم ملی است. وی تصريح كرد: امروزه: دانش و دانايی 
در حوزه صنعت نفت در كش��ور وج��ود دارد ضمن اينكه بايد بصورت يكپارچه و 
هدفمند درآيد، چرا كه پس از رس��يدن به اين دس��تاورد؛ به عنوان يك رقيب جدی 
برای مجريان خارجی پروژه ها خواهيم بود. سوری در مورد اجرای مصوبه های دولت 
نهم در خصوص تأمين اعتبار پروژه ها، گفت: دولت برای اجرای پروژه ها 93۸ ميليارد 
دالر بودجه مصوب كرد كه پس از سفر بهمن ماه معاون اول رئيس جمهوری اجرايی 
و در شهريور ماه سال جاری تأمين شد. وی ادامه داد: براساس دستور وزير نفت، تمام 
مصوبه های سفرهای استانی به صورت يكجا تأمين اعتبار و باقيمانده اعتبار پروژه ها نيز 
عملياتی می شود. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس اظهارداشت: طرح 
تحقيق آمايش سرزمين در خصوص تأسيسات نفت و گاز و تأثيرهای آن در استان و 
استان های همجوار در حال اجراست. سوری با اشاره به اينكه زمان بندی انجام پروژه ها 
در وضعيت مناسبی قرار دارد، تصريح كرد: در حال حاضر در فازهای 13-22-23و24 
پارس جنوبی از برنامه جلو هستيم و كاركنان به طور شبانه روزی در حال فعاليت هستند 
تا اين پروژه ملی در زمان تعيين شده 35 ماهه به پايان برسد. به گفته وی، دستيابی به سهم 
و جايگاه شايسته كشور در توليد و توسعه تجارت جهانی انرژی در راستای هدف های 
چشم انداز نظام از ديگر مزايای انجام اين پروژه هاست. مديرعامل سازمان منطقه ويژه 
اقتصادی انرژی پارس با تأكيد بر اينكه تأخير در انجام پروژه ها هزينه زيادی برای كشور 
خواهد داش��ت، گفت: ارزش توليدات ساالنه 2۸ فاز پارس جنوبی پس از پايان، 100 
ميليارد دالر است كه با افزايش قيمت جهانی نفت تا 140 ميليارد دالر نيز خواهد رسيد.

قائم مقام وزیر نیرو:
 تحریم ها تأثير بسيار اندكي بر 

صنعت آب كشور دارد
قائ��م مقام وزير ني��رو تأكيد كرد: تحريم ها تأثير بس��يار اندكی بر صنعت آب 
كش��ور دارد. »حميد چيت چيان« در حاشيه افتتاح همايش »سد و تونل ايران« 
به ايرنا گفت: توانمندی های ايران در صنعت آب بس��يار گس��ترده و وسيع و 
در عي��ن حال در وزارت نيرو برنامه ريزی مناس��بی ب��رای مقابله با آثار اندك 
تحريم ها صورت گرفته اس��ت. چيت چيان بابيان اينكه نياز صنعت آب كشور 
به محصوالت و توليدات خارجی بس��يار محدود اس��ت، افزود: كشور در اين 
زمينه متكی به توان داخلی است. وی در پايان خواستار همكاری جدی مجلس 
شورای اسالمی با دولت و وزارت نيرو برای تأمين اعتبار طرح های نيمه تمام 

وزارت نيرو شد.

اشاره

دبیر انجمن خودروسازان:

مهلت دوباره مؤسسه استاندارد به خودروسازان؛ براي رعايت استانداردهاي 55 گانه

تحدید حدود عمومي
شماره:  476۸ آگهي تحديد حدود عمومي اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

پيرو آگهي نوبتي قبلي به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحديد حدود 
قسمتي از امالك حوزه ثبتي ميمه را بدين شرح آگهي مي نمايد:

شماره هاي فرعي از شماره یك اصلي واقعات در میمه
11۸ آقاي مهدي ناديان فرزند مصطفي شش��دانگ يكدرب باغ موس��تان در دشت 

سربره بمساحت 735/50 مترمربع
420 آقاي عبداله صابري فرزند محمدآقا شش��دانگ قطعه زمين مزروعي در دشت 

كوچه رشيد بمساحت 752 مترمربع
431 بان��و مهت��اج صابري فرزند محمد آقا و غيره شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت سر تنوره بمساحت 1290 مترمربع
604 آقاي محمد حس��ين صابري فرزند محمدآقا ششدانگ يك قطعه باغ ساده در 

دشت سراب بمساحت 32۸1 مترمربع
)در روز شنبه 89/8/1( 
1779 خان��م زهرا حي��دري فرزند ميرزا شش��دانگ يك باب طويل��ه در كوي نو 

بمساحت 12 مترمربع
1۸49 اقاي رضا پهلوان فرزند جليل و غيره شش��دانگ يك باب خانه مخروبه در 

كوي رئيس عماد
2509 خانم زهرا جباري فرزند خداداد و غيره شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 25 

قفيزي دشت حصار
2546 بانو مهتاب صابري فرزند محمد آقا و غيره شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت سرسرند بمساحت 315 مترمربع
)در روز یكشنبه 89/8/2(

2552 آقاي محمد س��عيد صابري فرزند محمدآقا شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 
دشت سرسرند بمساحت 46۸/50 مترمربع

2669 آقاي محمد س��عيد صابري فرزند محمد آقا شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 
دشت درب باغ بزرگ بمساحت 556/50 مترمربع

3253 آقاي محمد حس��ين صابري فرزند محمد آقا ششدانگ قطعه زمين مزروعي 
دشت النجاره بمساحت 1263/60 مترمربع

3432 آقاي عبداله صابري فرزند محمدآقا شش��دانگ قطعه زمين مزروعي دش��ت 
سرند اتهم بمساحت 269 مترمربع

)در روز دوشنبه 89/8/3(
3467 آقاي محمد س��عيد صابري فرزند محمد آقا شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت سرند اتهم بمساحت 222 مترمربع
3610 آقاي س��هراب الوندي فرزند امين اله شش��دانگ قطعه زمين مزروعي شش 

قفيزي دشت سرپل انتقال قهري از امين اله الوندي
4269 آقاي عبداله صابري فرزند محمدآقا و غيره شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت نعلبند بمساحت 1400 مترمربع
5046 آقاي محمدحس��ين صابري فرزند محمد آقا ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت سر آسياب بمساحت 1371 مترمربع
)در روز سه شنبه 89/8/4(
599۸ آقاي محمد س��عيد صابري فرزند محمد آقا شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت سركوره بمساحت 764/50 مترمربع
6995 آقاي عبداله صابري فرزند محمدآقا شش��دانگ قطعه زمين مزروعي دش��ت 

درب ويراب وزوان بمساحت 712/60 مترمربع
719۸ آقاي محمدحس��ين صابري فرزند محمدآقا شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت جوي بقله بمساحت 401/40 مترمربع
)در روز چهارشنبه 89/8/5(

7522 خانم مهتاج صابري فرزند محمد آقا و غيره ششدانگ يك درب باغ موستان 
در دشت بلقادي بمساحت 171۸/50 مترمربع

10۸12 آقاي محمدرضا زماني فرزند حس��ن آقا ششدانگ قطعه زمين محل جوي 
متروكه كه در آن احداث بنا شده بمساحت 14/30 مترمربع

)در روز پنج شنبه 89/8/6(
شماره فرعي از شماره 11 اصلي واقعات در وزوان

2632 بانو خانم تاج صميع فرزند عبدالعلي ششدانگ يك باب خانه در كوي دهنو 
بمساحت 272 مترمربع

439۸ بانو فرهنگ حقيقي فرزند محمد حسين ششدانگ قطعه زمين مزروعي شش 

قفيزي دشت مياندشت
4937 آقاي قربانعلي آقا صي فرزند محمد مهدي شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

شش قفيزي دشت باال راه
5۸53 بانو فرخ قاضيان فرزند حسين آقا تمامي دو سهم و نيم مشاع از هشت سهم 

ششدانگ قطعه زمين مزروعي هشت قفيزي دولته
9627 آق��اي داود كارگذار فرزند نورعلي شش��دانگ قطعه زمين محصور در كوي 

سوراله بمساحت 72/77 مترمربع
)در روز شنبه 89/8/8(

شماره فرعي از شماره 12 اصلي واقع در رباط آغا کمال
299 آقاي حسين اسديان فرزند رجبعلي و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعي در 

رباط آغا كمال بمساحت 27۸97/50 مترمربع
)در روز یكشنبه 89/8/9(

شماره هاي فرعي از شماره 26 اصلي واقعات در ده ونداده
3919 آقاي محمد گلش��ني فرزند عباس ششدانگ قطعه زمين محصول محل يك 

باب خانه در كوي باال بمساحت 29۸/75 مترمربع
3940 آقاي حسنعلي حمزه اي فرزند رضا ششدانگ قطعه زمين محصور در كوي 

باال بمساحت 300/90 مترمربع
3996 آق��اي ت��راب طبيبي فرزند محمود شش��دانگ يك باب خان��ه در كوي باال 

بمساحت 253/40 مترمربع
)در روز دوشنبه 89/8/10(

3997 آقاي مهدي كمال فزند حاجي علي اكبر شش��دانگ قطعه زمين محصور در 
كوي باال بمساحت 27/50 مترمربع

4000 آقاي س��يد رضا موسويان فرزند سيد حسن ششدانگ يك باب مغازه در ده 
ونداده بمساحت 40 مترمربع

)در روز سه شنبه 89/8/11(
شماره هاي فرعي از شماره 30 اصلي واقعات در زیادآباد

3675 آقاي حسين طالبيان فرزند عقيل ششدانگ يك باب بوم كن در صحاري زياد 
آباد مشهور به نره سوره بمساحت 200 مترمربع

3676 آقاي حس��ين طالبيان فرزند عقيل تمامي 67 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
يك باب بوم كن در صحاري زيادآباد مشهور به نره سوره بمساحت 200 مترمربع
)در روز چهارشنبه 89/8/12(

شماره هاي فرعي از شماره 35 اصلي واقعات در ده ازان
193 خانم ش��هربانو جعفري ازان فرزند محمدآقا و غيره ششدانگ يك باب خانه 

در كوي پائين
۸03 آقاي حسن رمدان فرزند قنبر علي ششدانگ قطعه زمين مزروعي پنج قفيزي 

دشت پروند
4334 آقاي س��عداله اقدامي فرزند محمدحسين ششدانگ يك باب خانه در كوي 

باغ كهنه بمساحت 314/20 مترمربع
4370 آقاي حمزه رمدان فرزند حس��ن ششدانگ يك باب خانه در كوي باغ كهنه 

بمساحت 394/10 مترمربع
)در روز پنج شنبه 89/8/13(

43۸0 آق��اي ابوالفضل خدادوس��ت فرزند زي��ن العابدين شش��دانگ قطعه زمين 
محصور در كوي باال بمساحت 374/50 مترمربع

43۸1 آقاي مختار كريمدوست فرزند علي ششدانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ 
كهنه بمساحت 75 مترمربع

43۸2 آقاي كاظم مش��هدي فرزند رمضانعلي شش��دانگ قطعه زمين ساده در كوي 
باغ كهنه بمساحت 75 مترمربع

43۸3 آقاي حسين كريمدوست فرزند علي ششدانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ 
كهنه بمساحت 73 مترمربع

)در روز شنبه 89/8/15(
43۸4 آقاي داود عبدلي فرزند حس��نقلي و غيره شش��دانگ يكباب خانه در كوي 

پايين بمساحت 317/52 مترمربع
43۸5 آقاي حس��ن كسائي فرزند محمدعلي شش��دانگ قطعه زمين محصور محل 

يكباب خانه در كوي باال بمساحت 376/60 مترمربع
43۸6 آقاي حس��ن كسائي فرزند محمدعلي شش��دانگ قطعه زمين محصور محل 

يكباب خانه در كوي باال بمساحت 361/50 مترمربع
43۸7 آقاي داود غازان فرزند حسين و غيره ششدانگ يكباب خانه در كوي پايين 

بمساحت 270 مترمربع
)در روز یكشنبه 89/8/16(
43۸۸ آقاي س��عيد جباري فرزند جعفر و غيره ششدانگ يكباب خانه در كوي باال 

بمساحت 325/65 مترمربع
43۸9 آق��اي عليرضا اس��المي فرزند جعفرقلي شش��دانگ قطعه زمين محصور در 

كوي باال بمساحت 525 مترمربع
4390 آقاي عليرضا اسالمي فرزند جعفرقلي و غيره ششدانگ يكباب خانه در كوي 

باال بمساحت ۸0 مترمربع
4391 آق��اي داود كاملي فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمين محصور در كوي باال 

بمساحت 72 مترمربع
)در روز دوشنبه 89/8/17(
4392 آق��اي داود كاملي فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمين محصور در كوي باال 

بمساحت 350/70 مترمربع 
4393 آقاي رحمت اله عرب زاده فرزند غالمرضا شش��دانگ قطعه زمين ساده در 

كوي باغ كهنه بمساحت 75 مترمربع
4394 خانم رقيه اقدامي فرزند پرويز ششدانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ كهنه 

بمساحت 75 مترمربع
4395 آقاي محمدرضا اقدامي فرزند فرود و غيره شش��دانگ يكباب خانه در كوي 

باغ كهنه بمساحت 770 مترمربع
)در روز سه شنبه 89/8/18(
4396 خانم فاطمه اقدامي فرزند عباسعلي ششدانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ 

كهنه بمساحت 75 مترمربع
4397 خانم فاطمه اقدامي فرزند عباسعلي ششدانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ 

كهنه بمساحت 73 مترمربع
4405 آقاي سيد محمد حسينيان فرزند سيدمرتضي ششدانگ قطعه زمين ساده در 

كوي باغ كهنه بمساحت 75 مترمربع
4406 آقاي سيد محمد حسينيان فرزند سيدمرتضي ششدانگ قطعه زمين ساده در 

كوي باغ كهنه بمساحت 75 مترمربع
)در روز چهارشنبه 89/8/19(

شماره هاي فرعي از شماره 67 اصلي واقعات در ده حسن رباط
697 آقاي علي اكبر سلماني فرزند صفرعلي و غيره ششدانگ يكباب خانه در كوي 

قلعه بلند بمساحت 14۸6 مترمربع
70۸ آقاي محمد اميري فرزند حيدر شش��دانگ قطعه زمين محصور در ده حس��ن 

رباط بمساحت 510/50 مترمربع
709 آق��اي محمد اميري فرزند حيدر شش��دانگ يكباب خانه در ده حس��ن رباط 

بمساحت 377/۸0 مترمربع
713 آق��اي عل��ي زارع فرزن��د احمد شش��دانگ يكباب خانه در ده حس��ن رباط 

بمساحت 492/50 مترمربع
)در روز پنج شنبه 89/8/20(

شماره هاي فرعي از شماره 78 اصلي واقعات در ده لوشاب
4۸2 آقاي تقي عربس��تاني فرزند محمدتقي شش��دانگ يكباب خانه در ده لوشاب 

بمساحت 577 مترمربع
4۸3 پايگاه مقاومت بسيج امام علي )ع( لوشاب ششدانگ قطعه زمين محل پايگاه 

بمساحت ۸00 مترمربع
4۸4 آقاي حسين عربستاني فرزند محمدتقي ششدانگ يكباب بوم كن در صحاري 

لوشاب بمساحت 200 مترمربع
)در روز شنبه 89/8/22(
4۸5 آق��اي تقي ميرزايي فرزند رضا مومن شش��دانگ يكباب خانه در ده لوش��اب 

بمساحت 1353 مترمربع
4۸6 آقاي صالح گرامي فرزند اس��داله شش��دانگ قطعه زمين مزروعي در دش��ت 

انقالب لوشاب بمساحت 3442/50 مترمربع
4۸7 آقاي صالح گرامي فرزند اس��داله شش��دانگ قطعه زمين مزروعي در دش��ت 

انقالب لوشاب بمساحت 2650/50 مترمربع 
)در روز یكشنبه 89/8/23(

شماره هاي فرعي از شماره 88 اصلي واقعات در الي بیدعلیا
102 آقاي حجت اله توكلي فرزند قربانعلي تمامي 15 س��هم مش��اع از 17 س��هم 
شش��دانگ دو باب اطاق و زمين محصور مش��جر وصل به آن بمس��احت تقريبي 

950 مترمربع
313 آقاي محمد عربس��تاني فرزند حس��ين شش��دانگ يكباب خانه در كوي بنياد 

بمساحت 676 مترمربع
314 آق��اي يداله حيدري فرزند امراله و غيره شش��دانگ يكباب خانه در كوي باغ 

طاهر بمساحت 910 مترمربع
)در روز دوشنبه 89/8/24(
315 آقاي محمد توكلي فرزند علي اكبر شش��دانگ قطعه زمين س��اده در كوي باغ 

طاهر بمساحت 52۸/90 مترمربع
316 آقاي علي اكبر توكلي فرزند جعفر و غيره ششدانگ يكباب خانه در كوي باغ 

طاهر به مساحت 463/50 مترمربع
317 آقاي علي اكبر توكلي فرزند جعفر و غيره ششدانگ يكباب خانه در كوي باغ 

طاهر بمساحت 5۸7/20 مترمربع
)در روز سه شنبه 89/8/25(
31۸ آقاي علي اكبر توكلي فرزند جعفر شش��دانگ قطعه زمين س��اده در كوي باغ 

طاهر بمساحت 509/20 مترمربع
319 آقاي علي اكبر توكلي فرزند جعفر و غيره ششدانگ يكباب خانه در كوي باغ 

كهنه بمساحت 666/50 مترمربع
320 بانو حليمه توكلي فرزند ولي اله ششدانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ طاهر 

بمساحت ۸9۸ مترمربع
323 آق��اي رحم��ت اله چوپاني فرزند محمد شش��دانگ يكباب خانه بمس��احت 

771/70 مترمربع
)در روز پنج شنبه 89/8/27(

شماره هاي فرعي از شماره 90 اصلي
213 آقاي علي اكبر رحمتي فرزند محمد و غيره شش��دانگ يكباب خانه در كوي 

قلعه بلند بمساحت 1400 مترمربع
214 آقاي علي اكبر رحمتي فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمين محصور در كوي 

قلعه بلند بمساحت 53۸/20 مترمربع
215 آقاي حسين كريمي فرزند علي اصغر ششدانگ قطعه زمين ساده در كوي قلعه 

بلند بمساحت 707 مترمربع
216 آقاي حس��ينعلي هادي فرزند عين اله و غيره ششدانگ يكباب خانه در كوي 

قلعه بلند بمساحت 1010 مترمربع
)در روز شنبه 89/8/29(

شماره هاي فرعي از شماره 110 اصلي واقعات در ده موته
3۸2 آق��اي علي حيدري فرزند قنبر شش��دانگ قطعه زمي��ن مزروعي در ده موته 

بمساحت 2۸00 مترمربع
409 آقاي اكبر ذاكري فرزند محرم و غيره ششدانگ يكباب خانه و زمين محصور 

وصل به آن بمساحت 1۸12 مترمربع
431 آقاي محمدحس��ين نيك بخت فرزند سبزه علي ششدانگ يكباب خانه در ده 

موته بمساحت 621/64 مترمربع
)در روز یكشنبه 89/8/30(
432 آق��اي نظرعلي آتش��كار فرزند ابوطالب شش��دانگ يكباب خان��ه در ده موته 

بمساحت 1025 مترمربع 
437 آق��اي يداله ياوري فرزند احمد و غيره شش��دانگ يكباب خانه و قطعه زمين 

محصور وصل به آن در ده موته بمساحت 970/50 مترمربع
)در روز دوشنبه 89/9/1(

تحديد حدود پالك هاي فوق به ترتيب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل ش��روع 
خواهد ش��د. لذا به موجب ماده 15 قانون ثبت ب��ه صاحبان و مجاورين اعالم مي 
ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از 
صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباش��د مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود 
خواهد شد اعتراضات مجاورين يا صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نبودند 
مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تعيين حدود فقط 
تا )30( روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض 
به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواس��ت به مرجع ذيصالح قضائي گواهي تقديم 

دادخواست اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: چهارشنبه ۸9/7/7
م الف/ 9013                           نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه
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گروه پژوهشی بيو مواد دندانی دانشگاه 
صنعتی اصفهان موفق به توليد پوششی 
جديد برای ترميم نقص های استخوانی 
اطراف ايمپلنت های دندانی با استفاده از 
نانو بيو سراميك بهينه ای زيست فعال و 
ضد باكتريايی شد. استاد گروه پژوهشی 
بيو مواد دانشكده مهندسی مواد دانشگاه 
صنعتی اصفهان با اعالم اين خبر به ايرنا 
گفت: اين دس��تاورد با ارزش بخشی 
 از رس��اله دكترای »مهدی مهديخانی« 
دانش آموخته دوره مش��ترك دكترای 
تخصصی بيو مواد دانش��گاه صنعتی 
 اصفهان و دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 

است. 
 پروفس��ور »محمدحس��ين فتح��ی« 
اف��زود: اين محصول به عنوان تقويت 
كنن��ده در كامپوزيت های مهندس��ی 
باف��ت، برای بازس��ازی اس��تخوان و 
همچني��ن به عنوان ج��زو افزودنی به 
پوشش كامپوزتی برای ايمپلنت های 
دندانی محسوب می شود. به گفته وی، 
در اين تحقيق، فعاليت ضد باكتريايی و 
سميت سلولی سه تركيب مختلف »نانو 

ذره های شيشه زيست فعال« تهيه شده 
به روش سل- ژل ارزيابی شده است. 
اين استاد دانشگاه، مهمترين دستاورد 
اي��ن ط��رح را بهب��ود خاصيت ضد 
باكتريايی شيش��ه های زيست فعال با 
سيليس باال با كاهش اندازه ذره های آنها 
به ابعاد نانو متری دانست كه نتيجه های 
مثبت��ی را در كاه��ش عفونت ه��ای 
ايمپلنت های دندانی در بر دارد. فتحی 
با اش��اره به اينك��ه عفونت ها و عدم 
ايجاد پيوند با بافت، مهمترين مشكلی 

 اس��ت كه برای بيو مواد مطرح است، 
عفونت ه��ای  از  بس��ياری  اف��زود: 
بيمارستانی مربوط به ايمپلنت ها ست و 
درمان اين عفونت ها مشكل هايی نظير 
بستری شدن طوالنی، افزايش شدت 
بيماری، مرگ و مير و هزينه های زياد 
را در پی خواهد داشت. وی با بيان اينكه 
ميزان اين عفونت ها در ايپملنت های 
دندانی از حساسيت خاصی برخوردار 
اس��ت، تصريح كرد: حف��ره دهان نيز 
ح��اوی بس��ياری از باكتری هاس��ت 

ك��ه می تواند موج��ب ايجاد عفونت 
دندان ها و بافت های اطراف آنها شود. 
فتحی ادامه داد: استفاده از نانو ذره های 
شيشه زيس��ت فعال با خاصيت ضد 
باكترياي��ی ب��ه عن��وان پر كنن��ده در 
نقص های استخوانی و تقويت كننده 
در كامپوزيت ه��ای مهندس��ی بافت 
استخوان، می تواند شرايط مطلوبی را 
برای ترميم بافت آسيب ديده استخوانی 
در اطراف ايمپلنت های دندانی يا ساير 

ايمپلنت ها فراهم كند. 
اجرای اين طرح با هدايت و راهنمايی 
پروفس��ور محمد حسين فتحی استاد 
گروه پژوهشی بيومواد دانشكده مهندسی 
مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، پروفسور 
»وجيه السادات مرتضوی« استاد گروه 
ترميمی دانش��كده دندان پزش��كی و 
پروفس��ور »ترابی نژاد« عضو شورای 
مركز تحقيقات و با مشاوره پروفسور 
»س��يد بهروز موسوی« اس��تاد گروه 
دندانپزشكی  دانشكده  اندودونتيكس 
 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به انجام 

رسيده است.

عضو هي��أت علمی دانش��گاه علوم 
پزش��كی تهران گفت: كمبود ويتامين 
B1 موج��ب افس��ردگی، بداخالقی، 
كاهش حافظ��ه و تمركز و همچنين 

احساس خستگی می شود. 
احمدرضا درستی مطلق در گفتگو با  
فارس، اف��زود: ويتامين B1 برای تهيه 
انرژی از مواد غذايی و به ويژه از مواد 
قندی يا كربوئيدرات ه��ا در بدن الزم 
است. وی گفت: از آنجا كه سلول های 

عصبی فقط از گلوكز برای تأمين انرژی 
خود استفاده می كنند، در اثر كمبود اين 
ويتامين نشانه هايی از قبيل: افسردگی، 
بداخالق��ی، كاهش حافظ��ه و تمركز 
و همچنين احس��اس خستگی ظاهر 
می ش��ود. عضو هيأت علمی دانشگاه 
علوم پزشكی تهران افزود: اين ويتامين 
در غذاهاي��ی از قبيل: غالت صبحانه، 
نخود فرنگی، تخمه آفتابگردان، ارزن، 
جوان��ه گندم، كنجد، س��ويا، آجيل به 

خص��وص بادام هندی، ب��ادام، گردو، 
حبوبات از جمله نخود، لوبيا، عدس، 
گندم سبوس دار، س��يب زمينی، گندم 
س��ياه يا چاودار وجود دارد. درس��تی 
گفت: كمبود ويتامين B3 يا نياس��ين 
نيز منجر به نش��انه های جس��می و 
روحی می شود كه مهمترين آنها زوال 
عقل اس��ت و حتی كمبود آن به مرگ 
نيز می انجامد. وی افزود: نش��انه های 
عصبی ناشی از كمبود آن شامل: كاهش 

حافظه، آشفتگی های روحی، افسردگی 
و اضطراب است. 

سالمت

عفونت گوش در بچه ها شايع 
است، اما می تواند در هر سنی 
رخ ده��د. عالمت اصلی؛ درد 
گوش و احساس ناخوشايندی 
در گوش بوده و درمان اصلی 
آن استفاده از مسكن است. به 
مص��رف آنتی بيوتيك به طور 
معم��ول نيازی نيس��ت اما در 
برخی موردها بايد تجويز شود. 
عفونت به طور معمول ظرف 

چند روز از بين می رود.
عفونت گوش میانی چیست؟ 
عفونت گوش ميانی هنگامی  
باكتری ها  اتفاق می افتد ك��ه 
به گوش ميان��ی حمله كنند. 
گوش ميانی شامل: پرده صماخ 
و فضای پش��ت آن اس��ت. به 
ميانی گاهی  عفونت گ��وش 
اوق��ات »اوتي��ت ح��اد مديا« 
می گويند. البته يك نوع ديگر 
از عفونت مجرای شنوايی هم 
وج��ود دارد كه در اثر عفونت 
گوش خارجی رخ می دهد كه 
به آن »اوتيت اكسترن« می گويند.

چگونه عفونت گوش اتفاق می افتد؟ فضای كوچك 
پش��ت پرده صماخ به صورت طبيعی پر از هواست. 
اين فضا از طريق يك كانال باريك به نام لوله استاش 
به حلق مرتبط می شود. فضای گوش ميانی گاهی از 
وقت ها پر از ترشح يا مايع می شود و برخی وقت ها 
در اثر تماس با سرما، اين ماده مخاطی می تواند توسط 
باكتری يا ويروس دچار عفونت ش��ود. كودكانی كه 
در گوش ميانی خود ترشح، به خصوص ترشح های 
غليظ و چسبنده دارند، بيشتر از ديگران مستعد عفونت 
گوش ميانی هستند. ديده شده، عفونت گوش ميانی 
ب��دون هيچ دليل خاصی به ص��ورت ناگهانی اتفاق 

می افتد.
عفونت گوش چه نشانه هایي دارد؟

 درد گوش عالمت شايعی است اما هميشه، يا در 
همه افراد اتفاق نمی افتد.

 كاهش شنوايی می تواند برای چند روز ايجاد شود.
 درجه تب باال نيز در اين بيماری شايع است.

 ك��ودكان می توانند دچار احس��اس ناخوش��ی و 
بيماری يا استفراغ شوند، نشانه اين بيماری در كودكان 

ناخوشايند است.
 ك��ودكان كوچك تر نمی توانند محل درد خود را 
نشان دهند و يكی از دليل های تب با علت ناشناخته 
در ك��ودكان و يا گريه بيش از حد و تحريك پذيری 

شيرخواران می تواند عفونت گوش ميانی باشد.
 گاهی از وقت ها در اين بيماری، پرده گوش پاره 
ش��ده و ترش��ح هايی از گوش خارج می شود، پس 
از خ��روج آنها، درد به صورت ناگهانی، كم  ش��ده و 
پ��رده صماخ چند روز پس از آن خود به خود ترميم 

می شود.
گوش درد: درد گوش نش��انه شايع عفونت گوش 
است. اما هر گوش دردی نشانه عفونت گوش نيست. 
اگر كودك ش��ما گوش درد دارد اما حال عمومی اش 
خوب است، شايد عفونت گوش او كم است. گوش 
درد خفيف می تواند به خاطر تش��كيل ترشح ها در 
گوش ميانی، پس از يك س��رماخوردگی باشد. اين 
مشكل به طور معمول ظرف چند روز خود به خود 
برطرف می شود. گاهی وقت ها دردی كه در گوش 
احس��اس می كند ممكن است در اثر مشكل ديگری 

مانند: مشكل دندانی باشد.
درمان عفونت گوش چیست؟ بيشتر عفونت های 
گ��وش ب��دون درمان و خ��ود به خود ظ��رف 2-3 
 روز برطرف و سيس��تم ايمنی می تواند باكتری ها و 
ويروس هايی را كه منجر به عفونت گوش می شوند 
از بين ببرد. اما درمان هايی كه انجام می شوند شامل 

اين موردها هستند:
مسكن ها: اگر عفونت گوش ايجاد درد می كند برای 
كودكان مسكن تجويز می شود تا وقتی كه شدت درد 
كاهش يافته و برطرف شود. ممكن است استامينوفن و 
يا ايبوپروفن تجويز شود. اين داروها تب را نيز كاهش 
می دهند و كودك احساس بهتری خواهد داشت. اگر 
آنتی بيوتيك تجويز شود نيز می توان تا زمانی كه درد 
برطرف شود از مسكن ها استفاده كرد. تحقيق جديد 
نشان می دهد: ممكن است استفاده از بی حس كننده 
موضعی به ساكت شدن درد كمك كند البته برای اينكه 
بتوان از اين داروها استفاده كرد بايد تحقيق بيشتری 

انجام گيرد.
ــی موردها تجویز  ــی بیوتیك ها فقط در گاه آنت
ــوند: در بيش��تر موردها آنتی بيوتيك تجويز  می ش
نمی شود چون بيش��تر وقت ها عفونت گوش خود 
ب��ه خود طی  3-2 روز بهبود می يابد. اگر به مصرف 
آنتی بيوتيك نياز نيس��ت بهتر اس��ت استفاده نشود 
چون ممكن است عوارضی مانند: اسهال يا بثورات 
پوستی ايجاد كند. آنتی بيوتيك در اين موردها تجويز 

می شود:
 بچه های زير دوسال، چون خطر ايجاد عوارض در 

اين سنين بيشتر است.
 عفونت شديد 

  برطرف نشدن عفونت طی 3-2 روز 
 عفونت گوشی كه عوارضی ايجاد كند.

وقتی عفونت گوش ايجاد می ش��ود بايد به پزشك 
مراجعه كنيد. به طور معمول پزشك 3-2 روز منتظر 
می ماند تا كه عفونت برطرف می ش��ود يا نه. در اين 
روزها از مس��كن ها و ضد درد استفاده می شود. در 
بيشتر موردها عفونت برطرف می شود. اما اگر خوب 
نش��ود آنتی بيوتيك تجويز می ش��ود. ممكن است 
از همان اول پزش��ك برای شما آنتی بيوتيك تجويز 
كند كه در صورتی كه ظرف 3-2 روز آينده مش��كل 

برطرف نشد آن را مصرف كنيد.

ــاي عفونت گوش  عارضه ه
کدامند؟

 بعد از برطرف شدن عفونت 
گوش ممكن است ترشح های 
مخاطی، پش��ت پرده صماخ 
باقی بماند. اين حالت ممكن 
اس��ت برای مدت��ی منجر به 
كاهش ش��نوايی شود. به طور 
معمول اين مشكل ظرف يك 
هفت��ه رفع و ش��نوايی به حد 

نرمال برمی گردد.
 گاهی وقت ها ترشح گوش 
به طور كامل برطرف نمی شود 
و حالت چسبندگی دارد. در اين 
حالت ممكن است شنوايی كم 
شود. اگر بعد از عفونت گوش 
شنوايی به حالت اول برنگشت، 

به پزشك مراجه كنيد.
 اگر پرده صماخ سوراخ شود 
به طور معمول طی چند هفته 
آتی از برطرف ش��دن عفونت 
ترميم می شود. گاهی موردها 
سوراخ پرده گوش باقی می ماند 

و برای بهبود آن به درمان نياز است.
 در صورت��ی كه كودك مبت��ال، به صورت طبيعی 
خوب ش��ود خطر عارضه ج��دی كه در اثر عفونت 

گوش ايجاد می شود بسيار كم است.
 به ندرت ممكن اس��ت اس��تخوان پشت گوش 
در اث��ر عفونت دچ��ار عفونت جدی ش��ود. به اين 
حالت »ماس��توئيديت« گفته می ش��ود. در موردهای 
بس��يار كمياب تری عفونت پيش��رفت می كند و به 
گوش داخلی، مغز يا ديگر بافت های مجاور منتشر 
می شود. اين مشكل نشانه های گوناگون و مختلفی 
ايج��اد می كند و می تواند مغز و اعص��اب مجاور را 
تح��ت تأثير قرار دهد. در صورتی كه بيماری كودك 
بيشتر ش��د، يا طی 3-2 روز بهبود نيافت و يا دچار 
نشانه هايی  ش��د كه به نظر شما غير طبيعی است و 
 آگاهی راجع به آنها نداريد به طور حتم به پزش��ك 

مراجعه كنيد.
ــود؟ چگونه  آیا عفونت گوش بازهم ایجاد می ش
می ت��وان از عفونت گوش پيش��گيری كرد؟ممكن 
اس��ت ك��ودك در ط��ول دوران كودكی دچ��ار 2 يا 
چند بار عفونت گوش شود. در بيشتر موردها برای 
پيش��گيری از عفونت گوش كار زي��ادی نمی توان 
انجام داد. اما نش��انه هايی هس��ت كه نشان می دهد 
 احتم��ال ايجاد عفونت گ��وش در اين موردها كمتر 

است:
 در كودكانی كه از شير مادر تغذيه كرده اند.

 در بچه هايی كه از پستانك استفاده نمی كنند.
اگر به كودك خود پستانك می دهيد بهتر است استفاده 
از آن را مح��دود كنيد. برای نمون��ه: از آن فقط برای 

خواباندن كودك استفاده كنيد.
 در بچ��ه هايی كه در هوای عاری از دود س��يگار 

تنفس می كنند.
 در ش��يرخواران و كودكانی ك��ه در محيط خانه در 
معرض دود س��يگار هس��تند، خط��ر ايجاد عفونت 
گوش و بسياری از مشكل های ديگر افزايش می يابد. 
گهگاه در برخی از كودكان عفونت گوش مكرر و با 
فاصله های زمان��ی كم روی می دهد. در اين موردها 
 ممكن اس��ت پزش��ك ب��رای مدت طوالن��ی تری 
آنتی بيوتيك تجويز كند ت��ا از ايجاد عفونت بعدی 

پيشگيری شود.

عفونت گوش میانی

ــی: كاه��و يكی از  کلیات گیاه شناس
قديمی ترين س��بزی های دنيا است. 
منش��أ آن در هندوس��تان و آس��يای 
مركزی اس��ت. كاهو طبق مداركی كه 
به دس��ت آمده از ش��ش قرن قبل از 
ميالد در ايران مصرف می شده است 
و ي��ك قرن قبل از مي��الد به روم راه 
يافته و غذای مهمی برای روميان بوده 
است. »كريس��تف كلمب« تخم كاهو 
را ب��ه دنيای جديد ب��رد به طوری كه 
از اوائل ق��رن پانزدهم ميالدی، كاهو 
در هائيتی و باهاما كش��ت می ش��ده 
اس��ت. كاهو گياهی يكساله و دارای 
برگ های پهن، دراز و س��بز روش��ن 

اس��ت. انواع مختلف كاهو كه در حال حاضر در امريكا كشت می شود حدود 16 نوع 
می باشد كه در تمام طول سال وجود دارد. روی هم رفته دو دسته كاهو وجود دارد:

  1- كاه��وی پرورش��ی و اهل��ی ك��ه در س��االد اس��تفاده می ش��ود و كاه��وی گرد 
)Head Lettuce( و كاهوی ايرانی )Romano Lettuce( از انواع مهم آن است.

2- كاهوی وحشی يا كاهوی خودرو 
كاهوی ايرانی از نظر مواد غذايی از كاهوی گرد بهتر است. كاهوی گرد ارزش غذايی 
چندان��ی ندارد، زي��را دارای مقدار زيادی الياف اس��ت كه تولي��د گاز و نفخ در معده 

می كند.
ترکیب های شیمیایی: در كاهوی ايرانی مواد زير موجود است: آب، انرژی، پروتئين، 
مواد نشاسته ای، كلسيم، فسفر، آهن، چربی، كلسيم، سديم، پتاسيم، ويتامين آ، ويتامين 
ب 1، ويتامين ب 2، ويتامين ب 3، ويتامين ث، ارس��نيك و اس��يد اگزاليك. كاهو در 

ضمن دارای مواد معدنی مانند: نيكل، كبالت، سولفور و مس می باشد.
مواد شیمیایی کاهو عبارتند از: الكتوكاروم Lactucarum )كه ماده ای است مخدر( 
موم، رزين، ماليك اس��يد و سوكس��ی نيك اس��يد، الكتوم كاروم خواب آور و مسكن 
اس��ت.  از الكتوم كاروم به عنوان داروی خواب آور و مس��كن و نيز در چشم پزشكی 
برای گش��اد كردن مردمك چشم اس��تفاده می ش��ود. از كاهو همچنين ماده ای به نام 
تريداس )Thridace( گرفته می شود كه مسكن و ضد درد است. برای تهيه تريداس، 

ساقه كاهو رسيده را تكه تكه كرده و شيره آن را با فشار خارج می سازند. 
اين ش��يره را س��پس حرارت داده تا در اثر حرارت مواد آلومينی آن منعقد ش��ود، در 
نتيجه مايعی صاف به دس��ت می آيد. اين ماي��ع را تحت درجه حرارت كم و در خأل 
حرارت داده كه تريداس به دس��ت آيد. اين مايع را می توان خشك كرد و به صورت 

پودر درآورد.
خاصیت های دارویی: كاهو از نظر طب قديم ايران، سرد و مرطوب است.

1( كاهو تميز كننده خون اس��ت. 2( به علت داش��تن آهن، خون س��از است. 3( ضد 
تورم اس��ت. 4( خواب آور و آرام بخش اس��ت. 5( برای ضعف اعصاب مفيد اس��ت. 
6( ملين و ادرار آور اس��ت. 7( خوردن كاهو برای ماليخوليا مفيد است. ۸( زخم های 
مجاری ادرار و مثانه را درمان می كند. 9( اگر كاهو را با سكنجبين و يا سركه بخورند 
اشتها آور است. 10( اثر ضد تشنج دارد. 11( درد معده را تسكين می دهد. 12( قوای 
 جنسی را تقويت می كند. 13( برای برطرف كردن درد سينه كاهو را بپزيد و بخوريد.

14( زنان شيرده اگر می خواهند شيرشان زياد شود بايد كاهوی پخته بخورند. 15( ورم 
غده های لنفاوی را برطرف می كند.

خاصیت های تخم کاهو:  تخم كاهو از نظر طب قديم ايران، سرد و خشك است.
1- خواب آور است. 

2- خوردن تخم كاهو، زكام را برطرف می كند.
3- برای درد سينه مفيد است.

4- خ��وردن تخ��م كاهو برای دس��تگاه ادراری نافع اس��ت و آنهايی ك��ه قطره قطره 
 ادرار می كنن��د بايد تخ��م كاهو بخورن��د. )در حدود 10 گرم روزان��ه( تا اين مرض 

برطرف شود. 
ــا: اگر در خوردن كاهو زي��اده روی نكنيد اين گياه به هيچ وجه مضر نيس��ت.   ضرره
زياده روی در خوردن كاهو باعث كم ش��دن قدرت جنس��ی، فراموش��ی و كم ش��دن 
حافظه، ضعف ديد چش��م و نفخ ش��كم می ش��ود. برای برطرف كردن اين عارضه ها 

می توان كاهو را با نعناع، كرفس و زيره ميل كرد.

 موردهای ابتالی هپاتيت »آ« 
در مهدهای كودک و مدرسه ها بيشتر است

رئي��س س��ومين كنگ��ره بين المللی 
هپاتيت تهران گف��ت: چون كودكان 
در مدرس��ه و مهدهای كودك هنوز 
اصول رعايت بهداش��ت فردی را به 
درس��تی نمی دانند، از اين رو ابتال و 
انتق��ال هپاتي��ت A در اين مكان ها 
بيشتر اس��ت. به گزارش ايسنا، دكتر 
سيد مويد علويان با تأكيد بر ضرورت 
اس��تفاده دانش آموزان از وس��ايل و 
لوازم ش��خصی و رعايت بهداش��تی 
فردی نظير صابون و ليوان ش��خصی 
در مدرس��ه و ليوان يكبار مصرف در 
مكان های عمومی و شس��تن دست 

پيش از صرف غذا، اظهار كرد: راه انتقال هپاتيت A از راه خوراكی و ذره های تنفسی 
است از اين رو استفاده از دستمال حين سرفه و عطسه به ويژه در مكان های عمومی 

و تجمعی نظير مدرسه ها، سربازخانه ها و زيارتگاه ها توصيه می شود. 
وی با بيان اينكه بسياری از افراد بر اثر ابتال به هپاتيت A در سنين كودكی نسبت به اين 
بيماری در بزرگس��الی مصون شده اند، گفت: البته نوجوانان و جوانان نيز در اثر سطح 
بهداش��تی نامناس��ب می توانند به هپاتيت A مبتال شوند كه عارضه ابتال به اين بيماری 
در اين سنين بيشتر و خطرناكتر است. رئيس سومين كنگره بين المللی هپاتيت تهران با 
بيان اينكه هپاتيت A عارضه های هپاتيت B و C را ندارد، افزود: در وضعيت عادی، 
هپاتيت A به طور خود به خود درمان می ش��ود جز در موارد نادر و ش��ديدی كه جان 

انسان ها را به خطر می اندازد. 
دكتر علويان گفت: چنانچه دانش آموزی به هپاتيت A مبتال شود برای كاهش احتمال 
انتقال بيماری به همكالسی ها بايد دانش آموز به مدت 2 تا 3 هفته از رفتن به مدرسه 

خودداری كند. 
 A وی مكان های ش��لوغ با وضعيت بهداش��تی نامناسب را محلی برای انتقال هپاتيت
برش��مرد و افزود: اين نوع هپاتيت ويروسی از طريق خوردن آب و مواد غذايی آلوده 
منتقل می ش��ود. رئيس سومين كنگره بين المللی هپاتيت تهران، مورد استفاده از واكسن 
هپاتيت A را فقط برای برخی از كش��ورهای غربی و با س��طح بهداش��تی كنترل شده 
الزامی دانس��ت و افزود: در كش��ورهای در حال توسعه مانند كشور ما در حال حاضر 
نيازی به تزريق اين واكس��ن نيس��ت، زيرا كه بيش��تر افراد بر اثر ابتال به هپاتيت A در 
دوران كودكی نس��بت به بيماری در نوجوانی مصون و ايمن می ش��وند. دكتر علويان با 
اش��اره به اين عدم نياز به واكس��ن هپاتيت گفت: به نظر می رس��د در آينده ما هم در 
ايران به علت افزايش س��طح بهداشت نيازمند تلقيح واكسن هپاتيت A باشيم. سومين 
كنگ��ره بين الملل��ی هپاتيت تهران با همكاری مركز تحقيق��ات بيماری های گوارش و 
كبد دانشگاه علوم پزشكی بقيه ا... اعظم )عج(،  دانشگاه علوم پزشكی شيراز و دانشگاه 
تورينو ايتاليا با حضور سخنرانان برجسته و شركت كنندگان خارجی به مدت سه روز 
از 14 تا 16 مهر ماه ۸9 در تاالر س��ينا و صدرا دانش��گاه علوم پزش��كی شيراز برگزار 

می شود.

كاهو
lactuca sativa :نام علمی

نسخه گیاهي

در دانشگاه صنعتي اصفهان تولید شد
پوشش نانو بيو سراميك براي ايمپلنت هاي دنداني

كمبود ويتامين B1 موجب بداخالقي و كاهش حافظه مي شود

سوزش دهان نشانه چيست؟
هر كس��ی س��وزش دهان را يك گونه توصيف می كند. برخی می گويند: مثل 
آتش گرفتن است. بعضی ديگر می گويند: انگار چاقوی داغی را در دهان فرو 
می كنند. و دس��ته ای ديگر آن را به چروكيدن و خش��ك ش��دن پوستی كه در 
معرض آفتاب داغ باشد تشبيه كرده، عده ای نيز آن را مثل احساس كاغذ سنباده 

توصيف می كنند.
هرطور كه باش��د، شما آن را احساس می كنيد و از اينكه هيچيك از پزشكانی 
كه به آنها مراجعه كرده ايد كاری برايتان نمی كنند ناراحتيد و نزد پزشك ديگری 
می رويد. برای موردهايي از سوزش دهان علتی پيدا نمی شود و بيشتر مبتاليان 
زنان در سن يائسگی هستند كه وضعيت جسمانی و روانی و دندان های سالم 
دارند. محل س��وزش در دهان آنها تغيير می كند و ضايعه ای هم در دهان ديده 

نمی شود.
عفونت های دهانی مثل: »كانديدياز« از علت های ايجاد سوزش دهان هستند. 
ناراحتی هايی مثل: بيماری قند، حساسيت غذايی، كمبود مواد مغذی و فقدان 
بزاق هم سوزش دهان می آورند. دندان های مصنوعی نامتناسب يا حساسيت به 

مواد آن هم می تواند ايجاد سوزش دهان كند.
درمان سوزش دهان

در پاره ای موردها درمان فقط سوزش دهان ناموفق خواهد بود، چون سوزش 
دهان حاصل چند ش��كل مختلف است كه به يك نشانه نهايی منجر شده اند. 
گاه��ی تمركز درمان بر يك درمان واحد موفقيت آميز اس��ت و گاهی ناموفق. 

كارهای زير را برای كاهش آن انجام دهيد.
دهان را مرطوب کنید: خشكی شديد دهان ممكن است مانند سوزش باشد. 

برخی داروها، بيماری ها، پيری و پرتو درمانی ترشح بزاق را كم می كنند. 
هورمون درمانی کنید: بسياری از زنانی كه سوزش دهان دارند به يائسگی 
نزديك می شوند يا يائسه شده  اند. به همين دليل، برخی پزشكان درمان جايگزينی 
 استروژن را تجويز می كنند. از پزشك در مورد مناسب بودن اين روش برای خودتان 

سئوال كنيد.
رژیم غذایی را تغییر دهید: حساس��يت به غذا ممكن اس��ت علت سوزش 
دهانتان باشد. چيزهايی را كه استفاده می كنيد) به خصوص غذاهای غير معمول، 
داروهای تازه، نوشيدنی های تازه، خمير دندان  تازه، آدامس تازه ( به  دقت كنترل 
كني��د.  اگر چيز تازه ای مصرف كرده اي��د، آن را حذف كنيد و ببينيد آيا علت 

سوزش بوده است يا نه. 
ویتامین B بخورید: كمبود هر يك از ويتامين های B يا كم خونی كمبود آهن 
 می تواند علت سوزش دهان باشد.  برای جبران اين، روزانه يك قرص مولتی ويتامين 

بخوريد.

نقش ویتامين D در كاهش ميزان 
سرماخوردگی و افزایش طول عمر

ميزان پايين ويتامينD  در 
خون افراد، استعداد آنها را 
در ابتال به سرماخوردگی 
و بيماری های دس��تگاه 
تنف��س افزايش می دهد. 
بر خ��الف ديگر ويتامين 
 D ه��ا، كمب��ود ويتامين
ك��ه ب��ه عن��وان ويتامين 
آفتاب شناخته شده و به 
دليل قرار گرفتن بدن در 
معرض خورش��يد توليد 
می شود به ويژه در فصل 
زمستان رايج است. بيشتر 

مردم فكر می كنند كه در صورت داشتن رژيم غذايی متعادل می توانند به اندازه 
كاف��ی ويتامينD  دريافت كنند، كه البته اين مطلب صحيح نيس��ت. محققان 
معتقدند: فقط با خوردن مقدار زيادی از ماهی و نوش��يدن ش��ير می توان اين 
ويتامين را به ميزان كافی دريافت كرد. مطالعه ها نشان می دهد كه ميزان پايين 
ويتامينD  در خون افراد، استعداد آنها را در ابتال به سرماخوردگی و بيماری های 

دستگاه تنفس افزايش می دهد. 
با اين وجود هنوز مشخص نشده كه سطح پايين ويتامينD  افزايش حساسيت 
به س��رماخوردگی را بيشتر می كند يا خود سرماخوردگی علت كاهش سطح 
ويتامينD  است. پژوهش ها در زمينه ويتامينD  فقط محدود به سرماخوردگی 
نيست بلكه تحقيق های اخير ارتباط قوی بين ويتامينD  و افزايش طول عمر 
در افراد مختلف را هم نشان داده است. ويتامينD  به عنوان يك هورمون در 
بدن عمل كرده و مشخص شده كه اين ويتامين در تنظيم حداقل هزار ژن نقش 
كمكی دارد. اين ويتامين با ايجاد نشانه های سلولی ممكن است در كنترل سيستم 
ايمنی بدن، مبارزه با سرطان، بهبود سالمت قلبی عروقی و تنظيم قند خون نقش 
داشته باشد. در حال حاضر برای اين ويتامين مصرف روزانه 600 - 200 واحد 
بين المللی )بسته به سن افراد( توصيه می شود. اين ميزان برای افرادی كه دارای 
س��ن70-51 سال هستند 400 واحد بين المللی اعالم شده كه بر اساس مقدار 
الزم، اين ويتامين برای حفظ سالمت استخوان هاست. محققان توصيه می كنند 
كه روزانه10 تا 15 دقيقه به خاطر توليد ويتامينD  در معرض نور خورشيد قرار 
بگيريم، زيرا مقدار كم نور خورشيد بدون ايجاد سوختگی پوست، خطری در 
افزايش سرطان پوست ندارد. با اين حال ايمن ترين راه در جهت دريافت كافی 
اين ويتامين، مصرف مكمل های غذايی آن است. گفتنی است: مقدار بيش از نياز 

روزانه اين ويتامين، باعث ايجاد سنگ كليه و مشكل های ديگر می شود.

 مصرف قهوه موجب افزایش اضطراب 
و استرس می شود

ي��ك متخص��ص تغذي��ه 
گفت: نوشيدن قهوه باعث 
م��داوم  بی خوابی ه��ای 
در ش��ب و ب��ه ه��م زدن 
ساعت  ش��بانه روزی  ريتم 
بيولوژيكی ب��دن و افزايش 
اضطراب و استرس می شود. 
سيد ضياءالدين مظهری در 
گفتگو با فارس افزود: برخی 
از دانش آموزان تصور غلطی 
دارند كه نوشيدن قهوه باعث 
بيداری ش��بانه و باال بردن 
توان يادگيری آنها  می شود. 
وی گفت: نوش��يدن قهوه باعث بی خوابی های مداوم در ش��ب و به هم زدن 
ريتم شبانه روزی ساعت بيولوژيكی بدن می شود. همچنين نوشيدنی های حاوی 
كافئين در طول مدت ش��بانه روز باعث افزايش اضطراب و استرس می شود و 

يادآوری مطالب آموخته شده را در زمان امتحان دچار مشكل می كند. 
اين متخصص تغذيه افزود: قهوه حاوی آدنوزين اس��ت كه نوشيدن يك يا 2 
فنجان آن باعث تحريك پذيری مغز و جلوگيری از ركود سلول های مغز می شود، 

ولی زياده روی در مصرف قهوه قدرت ذهنی را مختل می سازد. 
وی اضافه كرد: برای يك خواب آرام، پردامنه و آماده سازی مغز برای يادگيری 
بيشتر و يادآوری آسان تر می توان يك ليوان شير، يك عدد سيب، هويج، يك دانه 

خرما و يك قاشق مرباخوری عسل قبل از خواب مصرف كرد.

 ضربان
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عليرضا حدادي فر:
 كربكندي مربي 
بزرگي است 

محمد قاضي:
الهالل تيم 
قدرتمندي است 

حسين ماهيني:
هر بازي برایمان 
حكم فينال دارد 

 برادر كوچكتر قاسم حدادی فر كه آن هم در تيم فوتبال 
ذوب آهن توپ می زن��د در مورد وضعيت آمادگی خود 
گفت: من هم مثل ديگر بازيكنان از آمادگی جسمانی مطلوبی 
برخوردار هستم و تمرين ها را به طور منظم زير نظر كادر فنی 
انجام می دهم، عليرضا حدادی فر در آستانه بازی با راه آهن به 
زاين��ده رود توضيح داد: راه آهن تيم خوبی اس��ت با توجه به 
اينكه مربی خود را عوض كرد. به نوعی شوك به اين تيم وارد 
ش��ده و با انگيزه خاصی جلوی ذوب آهن صف  آرايی می كند 
وی ادامه داد: رس��ول كربكن��دی مربی اخراجی راه آهن مربی 
بزرگی است و من نمی گويم نبود آن در تيم راه آهن تاثيرگذار 
خواه��د بود بلكه ب��ه نوعی به بازيكنان راه آهن ش��وك وارد 
می كند، كربكندی تيم ذوب آهن را به مقام قهرمانی جام حذفی 
كشور رس��انده و همچنين در فصل گذشته تيم صبای قم هم 
وضعيت خوبی نداش��ت كه كربكندی تيم را تحويل گرفت و 
در آخ��ر ليگ با چند رتبه صعود تي��م را تحويل داد. وی ادامه 
داد: امي��دوارم ك��ه پيروز ميدان باش��يم تا صدر ج��دول را به 

تيم های ديگر ندهيم. 

 در مقابل راه آهن بايد بازی سختی انجام دهيم قاضی 
ادامه داد: مس��ابقه با راه آه��ن می تواند مقدمه  ای برای 
شكست الهالل باشد پس بايد امروز از سد راه آهن بگذريم 
مص���اف  ب���ه  مض�اع���ف  روحي���ه ای  ب���ا   و 

نماينده عربستان رويم 
تيم��ی  ش��رايط  ك���رد:  اض�اف��ه   وی 
 از ه��ر لح��اظ عال��ی اس��ت و بازيكن��ان ب��ا ط��راوات و
 ش��ادابی خاص��ی در تمرين ها حاض��ر می ش��وند و به اين 
فين��ال  م��ا حك��م  ب��رای  ب��ازی   باوررس��يديم ك��ه ه��ر 

دارد. 
قدرتمن��د  را  عربس��تان  اله��الل  تي��م  پاي��ان  در   قاض��ی 
 دانست و خاطر نشان كرد: هر چهار تيمی كه به مرحله نيمه نهايی 
ق��درت  دارای  رس��يدند  آس��يا  باش��گاههای   ج��ام 
تيم ه��ای  توانس��ته اند  تيم ه��ا  اي��ن  هس��تند   فراوان��ی 
مرحل��ه اي��ن  ب��ه  و  بردارن��د  رو  پي��ش  از  را   خوب��ی 

برسند. 

مدافع چپ خوزس��تانی تيم فوتبال ذوب آهن در مورد 
ب��ازی با پوهانگ كره جنوب��ی گفت: ديگر نبايد به اين 
 ب��ازی فك��ر كني��م و باي��د تمركز خ��ود را روی ب��ازی با 
 راه آهن گذاش��ت هر ب��ازی ب��رای ذوب آهن حك��م فينال
 دارد و نباي��د اي��ن تيم را دس��ت ك��م گرف��ت در غير اين
  ص��ورت از ك��ورس قهرمان��ی در ليگ برتر كش��ور عقب 

مي مانيم.
 حس��ين ماهينی به بازی با الهالل اش��اره كرد و توضيح داد: 
مس��ابقه های نماينده عربستان را مقابل ديگر تيم ها نديدم اما 
هر تيمی كه تا مرحله نيمه نهايی جام باش��گاه های آسيا آمده 
قابل احترام اس��ت و بايد برای حض��ور در رقابت های جام 

باشگاه های جهان هر تيمتی را از پيش روی برداريم.
 وی در پايان خاط�رنش��ان ك��رد: با توجه به ش��راي�ط تي�م 
راه آه��ن در جدول رده بندی، آنها برای كس��ب پيروزی به 
مي��دان خواهند آمد اما ما بايد از ميزبانی نهايت اس��تفاده را 

ببريم و امتيازی به راه آهنی ها ندهيم. 

در هفت���ه دوم دور ب�رگش��ت 
مسابقه هاي فوتبال ساحلی كشور 
ق��رار بود تي��م عمران س��ازان تيران و 
كرون به مصاف تيم شهيد ربيعی سمنان 
برود ك��ه بدليل عدم حض��ور نماينده 
سمنان،از س��وی فدراسيون نتيجه اين 
ديدار 10 بر صفر به سود عمران سازان 

اعالم شد.
به گزارش پايگاه خبری ورزش اصفهان، 
حسن سهرابی گلر تيم فوتبال ساحلی 
عمران سازان تيران و كرون گفت: در 
هفته سوم دور برگشت روز جمعه در 
تهران بايد به ديدار نفت برويم و اين 
عنوان  كسب  مدعيان  از  فيزيكی  تيم 

قهرمانی است به همين دليل تمرينات 
ما اين هفته به طور فشرده دنبال خواهد 

شد.
يك  گروه  در  تاكنون  داد:  ادمه  وی 
يك  تنها  كه  داديم  انجام  بازی   ۸ ما 
 شكست در مقابل تيم صدر نشين گروه

)گلسا پوش يزد( نصيب ما شد.
عمران  افزود:  پايان  در  سهرابی 
و  است  قهرمانی  عنوان  مدافع  سازان 
اين  تكرار  هدفمان  هم  فصل  دراين 
همتی  و  تالش  با  و  است  قهرمانی 
كه بچه ها از خود به نمايش گزاردند 
نخواهد  دسترس  از  دور  هم   اين 

بود.

شعاعی:
مسابقه هاي آسيايی را با حضور 3 

كشور برگزار نخواهيم كرد

توپ و تورخبرها

همراه با گوانجو

لی
اح

 س
ال

وتب
ف

نگاه سوم

ديدار معوقه هفته نهم ليگ برتر فوتبال 

ذوب آهن با يك تیر دو نشان مي زند 

دور برگشت مسابقه هاي فوتبال ساحلی كشور
سهرابی: هدفمان تكرار قهرمانی است

فدراسيون  رئيس 
و  كوهن��وردی 
ورزش��ی  صعوده��ای 
كش��ور، تأكي��د ك��رد: 
و  جوان��ان  مس��ابقه 
س��نگنوردی  نوجوانان 
كه ق��رار بود در زنجان 
برگزار ش��ود، به علت 
اس��تقبال كم كش��ورها 
برگ��زار نخواهد ش��د.  
در  ش��عاعی  محم��ود 
حاشيه مجمع انتخابات 
هيات كوهنوردی اس��تان اصفهان تصريح كرد: قرار نيست مسابقه اي 
در اين س��طح را فقط با حضور 3 كش��ور خارجی كه اعالم آمادگی 

كرده اند برگزار كنيم. 
ش��عاعی افزود: برنامه فدراسيون برای حضور در مسابقه هاي جهانی 
سنگنوردی است كه پس از كسب چندين مدال برای ورزشكاران اين 
رش��ته، بنا داريم با قدرت در مس��ابقه هاي جهانی حضور يابيم. وی 
از تعام��ل فدراس��يون و اداره كل تربيت بدنی اصفهان برای س��اخت 
خانه س��نگنوردی اس��تان خبر داد و گفت: خدابخش در هرجايی كه 
حضور داشته اند منشأ خير و بركت برای آن استان بوده اند كه امروز 
در اصفه��ان می ت��وان برای آينده كوهنوردی و س��نگنوردی اميدوار 
بود. وی اظهارداش��ت: خوشحالم كه برای نخستين بار است در زمان 
مق��رر و با هماهنگ��ی خوب مجمع انتخابات اس��تان اصفهان برگزار 

می شود. 
شعاعی گفت: خوشبختانه در انتخابات استان شاهد بوديم كه تضارب 
آرا حاكی از دغدغه همه خانواده كوهنوردی اس��تان اس��ت كه اين را 
باي��د به فال نيك گرف��ت و رئيس منتخب بايد در تعامل و پيش��برد 
برنامه ها از همه بضاعت اس��تان اس��تفاده منطقی نمايد. وی موضوع 
حوادث كوهنوردی را از جمله مشكالت ديگر اين رشته عنوان كرد و 
گفت: يكی از موضوعات مهم در كوهنوردی، موضوع حوادث است 
كه می توان با اطالع رسانی دقيق، واگذاری برنامه های كوهگشت به 
هيأت های شهرس��تان ها و آموزش بيش از پيش دقت كرد. ش��عاعی 
نظارت بر امور را از وظايف مهم هيأت های اس��تان ها دانس��ت و بر 
موضوع پيگيری استفاده از سالن های سنگنوردی آموزش و پرورش 
ب��ا توجه به اظهارات كيومرث هاش��می، قائم مق��ام وزير آموزش و 

پرورش در استفاده هيأت ها از اين سالن ها تأكيد نمود. 

عباس افشاری
ذوب آهن اصفهان، با غلبه بر پوهانگ كره جنوبی قهرمان 
آسيا، كار بزرگی را انجام داد و جزو 4 تيم برتر قاره كهن 
قرار گرفت. حاال اين تيم اصفهانی استحقاق آن را دارد كه 
با عبور از سد الهالل عربستان، به فينال جام قهرمانان آسيا 
برس��د و حتی اين جام پر ارزش را باالی دست بگيرد. 
ي��ك نكته مهم در اين موفقيت وج��ود دارد، كه به طور 
معمول به آن توجه نمی ش��ود و آن نكته اين اس��ت كه: 
مجموعه باشگاه بزرگ ذوب آهن به اين مهم دست يافته 
كه حاصل يك كار دسته جمعی به شمار می رود. درست 
اس��ت كه منصور ابراهيم زاده نقش درجه اول را در اين 
كارزار بر عه��ده دارد اما همه چيز منحصر به اين مربی 
كار بلد نيس��ت. اصغر دليلی مدير باشگاه ذوب آهن كه 
در لحظه های بحرانی به اين باشگاه آمد و استخوانبندی 
آن را حفظ كرد و حتی با ابراهيم زاده به توافق رس��يد و 
بازيكن��ان مورد نظر او را حفظ ك��رد در اين ميان نقش 
مهمی را بر عهده دارد. همين امسال كه ذوب آهن با كمبود 
بودجه روبرو شد. دليلی با روشن بينی و رايزنی های بسيار 
توانس��ت توجه مسئوالن كارخانه را كه البته حسن نيت 
هم داشتند جلب كند و بودجه مورد نظر باشگاه را فراهم 

نمايد. تا اين تيم هيچ كم و كسری نداشته باشد. 
مجيد صالح مربی نجيب ذوب آهن و يك تحليلگر آگاه 
اس��ت كه روابط خوبی هم با بازيكنان برقرار می كند و 
همچنين حس��ن حاج رس��ولی ها گلزن سابق ذوب آهن 
و كمك مربی امروز آن كه دس��ت راس��ت ابراهيم زاده 
است در اين موفقيت ها نقش دارند. توميالوساويچ مربی 
دروازه بان ها كه از ش��هاب گردان ج��وان يك دروازه بان 
موفق و درجه اول س��اخته اس��ت به همراه ديگرانی كه 
روی نيمكت در كنار ابراهيم زاده می نيشينند همه و همه 
با كمك يكديگر ذوب آهن را تا اين مرحله باال كشيدند. 

حتی می توانيم اين بحث را بس��ط و توسعه بدهيم و از 
كارگران زحمت كش��ی ياد كنيم كه در حرارت طاقت 
فرسای كوره، بلند كار كرده و در آمد كارخانه ذوب آهن را 
تأمين می كنند و همچنين تماشاگرانی كه در سرما و گرما 
در ورزشگاه ها حاضر می شوند و برای پيروزی ذوب آهن 
فرياد می كشند نبايد از قلم انداخته شوند. ذوب آهن يك 
باشگاه عظيم است با مديران و زير مجموعه های مختلف 
كه همه در حيطه وظيفه های خود می كوشند راه موفقيت 
تيم فوتبال را هموار كنند. بنابراين: عوامل مختلفی هستند 
كه اين مجموعه را می گردانند و از اين به بعد با دلگرمی 
بيشتر ادامه می دهند تا ذوب آهن افق های جديدی را در 

قاره آسيا و فوتبال ايران فتح  كند. 
ذوب آه��ن و منصور ابراهي��م زاده بر گ��ردن همديگر 
حق��وق متقابل دارند ك��ه هر دو به نحو احس��ن به آن 
عمل كرده اند. اين باشگاه ذوب آهن بود كه به اين مربی 
بوم��ی اصفهانی فرصت داد تا برای اولين بار به صورت 
مس��تقل س��رمربيگری يك تيم ليگ برتری را بر عهده 
بگيرد. پيش از آن ابراهيم زاده با محمود ياوری، امير قلعه 
نوعی، محمدرضا كربكندی و لوكابوناچيچ كار كرده و 

شايستگی های خود را تا حدودی نشان داده بود. 
ذوب آه��ن راه را باز كرد و فرص��ت جديدی در اختيار 
ابراهيم زاده قرار داد. تا در اول راه س��ر مربيگری اش در 
يك باشگاه صاحب امكانات كار كند و به موفقيت برسد. 
از حق نگذريم كه ابراهي��م زاده هم به وظيفه های خود 
در قب��ال ذوب آهن به بهترين نحو عمل كرد و اعتماد و 
اطمينان آن را به درستی پاسخ داد و افتخارهای بسياری 
برای ذوب آهن بدست آورد كه همين صعود به جمع 4 

تيم برتر قاره آسيا يكی از آن هاست. 
ذوب آهن بازيكنان همدل و يكرنگی دارد كه دستورهای 
سرمربی ش��ان را با جان و دل گوش می كنند و در زمين 

مس��ابقه به كار می بندند. غير از اين با غيرت و تعصب 
و انگيزه فراوان بازی می كنند و برای پيروزی ذوب آهن 
می جنگند. بزرگترين مربيان دنيا هم با وجود بازيكنانی 

بی انگيزه و خنثی هرگز به موفقيت نمی رسند. 
هم��ه می گويند: ذوب آهن تيم تاكتيك پذيری اس��ت و 
بنابراي��ن بازيكنان در اين تاكتيك پذيری نقش عمده ای 
را بر عهده دارند و در زمين مس��ابقه با همت خود بازی 

می كنند. 
يك تيم فوتبال مانند يك ماشين است كه اگر يك پيچ آن 
شل باشد خوب حركت نمی كند و به دردسر می افتد. 
در م��ورد ذوب آهن ابراهيم زاده به مش��ابه راننده اين 
ماشين است كه آن را در مسير درست هدايت كرده و 
در برابر مانع ها با چيره دس��تی مانوور داده است. همه 
موفقيت ها را نمی توان فقط به پای س��ر مربی نوشت 
 همانط��ور كه در ناكامی ها هم هم��ه تقصيرها متوجه 
سر مربی نيست و عامل های گوناگونی دخالت دارند 
اگر چه مس��ئوليت اصلی بر عهده س��رمربی اس��ت. 
ذوب آهن با اين مجموعه هماهنگی كه تش��كيل داده 
هنوز پتانسيل رسيدن به موفقيت های بيشتری را دارد 
و اين از نتايج سحراست و البته دميدن صبح دولت هم 

در راه خودنمايی می كند. 

حق متقابل ذوب آهن و ابراهيم زاده

ذوب آهن گام نخست 
را محكم برداشت 

تيم هندب��ال ذوب آهن اصفهان در س��يزدهمين دوره 
مس��ابقه های جام باشگاه های آسيا با اقتدار توانست با 
نتيجه 3۸ بر 26 از سد تيم »الجزيره« امارات بگذرد و 
در اولين بازی خود در لبنان شادی را برای مردم ايران 
به ارمغان آورد كيوان صادقی پيرامون اين بازی گفت: 
مس��ابقه خوبی بود تيم حري��ف از بازيكنان خارجی 
خوبی س��ود می برد اما با تالش و همت بچه های تيم 

توانستيم مسابقه را با برد شروع كنيم. 
وی افزود: بازيكنان ما از فرصت های به دس��ت آمده 
برای گلزنی نهايت بهره را بردند و توانستند با اختالف 

12 گل نماينده امارات را از پيش روی بردارند. 
صادق��ی در پايان خاطر نش��ان كرد: با تمرينات س��ه 
ماه��ه ای كه قب��ل از رقابت ها در اي��ران انجام داديم 
و ب��ا ش��ناخت از بازيكنانم ذوب آهن پتانس��يل آن را 
 دارد ك��ه يك��ی از مكان های اول تا س��وم را كس��ب 

كند. 

از سوی مربيان
جدول هاي سختی حركات 

تالوكاران پنجشنبه 
به گوانگجو ارسال می شود

جدول هاي سختی و حركات اجباری تالوكاران ايران 
روز پنجشنبه هفته جاری به كميته برگزاری بازی های 

آسيايی ارسال می شود.
ب��ه گزارش فارس و ب��ه نقل از بنی طالب��ی مربی تيم 
ملی جدول هاي س��ختی و حركات اجباری 3 تالوكار 
اعزامی ايران به بازی های آس��يايی تا روز پنجش��نبه 

تكميل و به گوانگجو ارسال می شود. 
بر اساس برنامه ريزی صورت گرفته بايد اين جدول ها 
يك ماه قبل از بازی های آسيايی به كميته برگزاری داده 
شود تا داوران بر اساس آن، هنگام مسابقه هاي تالو به 

ورزشكاران امتياز بدهند. 
فرشاد عربی، احسان پيغمبری و مهدی قبادی سه عضو 
تيم ملی تالو ايران را در گوانگجو تشكيل می دهند كه 

2 هفته است در پكن مشغول تمرين هستند. 
آنها 1۸ مهرماه به ايران باز خواهند گشت. 

از سوی كنفدراسيون آسيايی صورت گرفت
انتخاب نایب رئيس 

فدراسيون اسكواش ایران 
برای قضاوت در گوانگجو

 از س��وی كنفدراسيون اسكواش آس��يا، نايب رئيس 
فدراس��يون ايران به عنوان داور مسابقه هاي بازی های 

آسيايی گوانگجو دعوت شد.
به گزارش باشگاه خبری فارس »توانا«، كسری غفوری، 
نايب رئيس فدراسيون اسكواش ايران و سرمربی سابق 
تيم  ملی ايران از سوی فدراسيون اسكواش آسيا برای 
قضاوت در مس��ابقه هاي بازی های آسيايی گوانگجو 

انتخاب شد. 
 با اع�الم ح�ضور غفوری در اي�ن رقاب�ت ها، ش�ورای 
برون مرزی س��ازمان تربيت بدنی با اعزام وی موافقت 

كرد. 
غفوری همراه با كاروان بازی های آس��يايی از س��وی 

كميته ملی المپيك به چين اعزام خواهد شد.

ورزش

تيم واليبال ايران از صعود به مرحله 
بعد باز ماند

تيم ملی واليبال كش��ورمان با شكست مقابل تيم ايتاليا، ميزبان مسابقه های 
جهانی واليبال از راه يابی به دور بعدی بازماند و در گروه خودش در مكان 
چهارم ايس��تاد، بازيكنان ايران، با حساب 3 بر 2 مغلوب حريف قدرتمند 
خود شدند و درست های اول و دوم با نتيجه 21 بر 25 و 10 بر 25 از ايتاليا 
شكست خوردند اما درست های سوم و چهارم با حساب 25 بر 21 و 2۸ 
بر 26 بازی را به تساوی كشاندند اما درست آخر، در اثر يك اشتباه مسابقه 

را با حساب 15 بر 13 به حريف واگذار كردند. 

 مديركل تربيت بدنی استان اصفهان پيشنهاد  
داد: ب��ا توجه به تأكيد مس��ئوالن عالی رتبه 
جمهوری اس��المی اي��ران، ارتق��اء اداره كل 
فرهنگی در س��ازمان تربيت بدنی را تا سطح 
معاونت در اين سازمان خواستار شد. وی با 
تصري��ح براين كه كار فرهنگی الزمه ورزش 
است و توجه به اين امر از دغدغه های مقام 
معظم رهبری و رياس��ت محترم جمهوری 

اس��المی ايران اس��ت، بنابراين ارتقاء اين س��طح می تواند عزم سازمان را 
برای اهميت به اين موضوع مهم نشان دهد. خدابخش با بيان اين كه ارتقاء 
سطح در سازمان می تواند در ادارات كل تربيت بدنی استانها هم از سطح 
كارشناسی و محدود خود به معاونت مستقل تبديل شود، از سعيدلو معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان خواست در اين زمينه كار كارشناسی دقيق 
صورت پذيرد. وی اضافه كرد: بيش��ترين مشكالت موجود در ورزش به 
خاطر كم توجهی به موضوعات روش��ن فرهنگی است بنابراين اين اقدام 
می تواند در كاهش آس��يب های ناش��ی از آن مؤثر و جدی باش��د. برپايه 
اي��ن گزارش مديركل تربيت بدنی اس��تان در مجمع انتخاب رئيس هيات 
كوهنوردی و صعودهای ورزشی اصفهان با تأكيد بر اين كه در برنامه ريزی 
برای برنامه 5 ساله ورزش استان هم اكنون در موقعيت WSOT يا تحليل 
وضع موجود هستيم، برای هيات ها 3 خط مشی مشخص داريم كه برمبنای 
آن هيات ها بايد با ارائه برنامه و هماهنگ با فدراس��يون و اداره كل تربيت 
بدنی استان فعاليت خود را ادامه دهند. وی افزود: تأكيد بر آموزش، همگانی 
كردن ورزش و استعدادپروری وظيفه هيات هاست، هيچ نگاه شخصی به 
هيچ موضوعی نداريم و بر اساس برنامه و اهداف سازمان برای تحقق شعار 

پايتختی ورزش كشور گام برخواهيم داشت.

خدابخش:
اداره كل امور فرهنگی می تواند تا سطح 

 پژمان سلطانیمعاونت فرهنگی سازمان ارتقاء يابد
صدرنش��ين ليگ برتر فوتبال كشور )ذوب آهن( امروز 
در ورزش��گاه فوالدشهر ميزبان راه آهن شهر ری است، 
شاگردان ابراهيم زاده در هفته ای كه پشت سر گذاشتند 
پس از برگش��تن از كره جنوب��ی تمرين های منظمی را 
انجام دادند و بيش��تر بازيكنان اي��ن تيم تمركز خود را 
روی ب��ازی با راه آهن گذاش��تند، ذوبی ها با ۸ بازی و 
19 امتياز در صدر جدول رده بندی تكيه زده اند و برای 
اينك��ه فاصله خود را با تيم پيروزی به عدد 4 برس��انند 

محكوم به برد هستند. 
س��بز جامگان اصفهانی در اي��ن ديدار يك غايب دارند 
و آن هم س��ينا عش��وری اس��ت كه در اردوی تيم ملی 
امي��د حض��ور دارد. تي��م راه آه��ن در فصل گذش��ته 
4 امتي��از از ذوب آه��ن كس��ب كرده بود ك��ه به نوعی 
می ت��وان گف��ت: اين تيم گربه س��ياه ذوب آهن اس��ت 
 ام��ا اي��ن ديدار ب��ا مس��ابقه های ديگر تف��اوت زيادی 

دارد. 
با صعود ذوب آهن به مرحله نيمه نهايی جام باشگاه های 
آس��يا روحي��ه بازيكن��ان اين تي��م ب��رای رويارويی با 
ش��اگردان تارتار دو چندان شده است و راه آهنی ها در 
 فوالدشهر كار دش��واری را پيش روی خواهند داشت، 
باش��گاه  عام��ل  مدي��ر  انصاری ف��ر  حس��ن   محم��د 
فرهنگ��ی- ورزش��ی راه آه��ن 22 روز پيش رس��ول 
كربكندی س��رمربی اين تيم را اخ��راج و مهدی تارتار 
 س��رمربی فصل گذش��ته اين تيم »كه امس��ال دس��تيار 
عل��ی دايی« در تيم پيروزی تهران بود را جانش��ين وی 

كرد، كربكندی با راه آهن 5 باخت، يك 
پيروزی و يك تساوی را كسب كرده 
بود، كربكندی مربی بزرگی اس��ت اما 

زمانی ك��ه راه آه��ن را تحويل گرفت 
6 بازيك��ن از اي��ن تي��م در فص��ل نقل و 

انتقاالت به تيم های ديگ��ر نقل مكان كردند 
ك��ه از اين تعداد می توان به: عليرضا نورمحمدی 

)پرسپوليس تهران( مجيد نورمحمدی )ذوب آهن( و 
ميالد زنيدپور )اس��تيل آذين( اش��اره كرد و بيش از 
10 بازيكن از تيم های ديگر به اين تيم پيوستند كه 
بازيكنان شاخصی در حدو اندازه ليگ برتر نبودند 
كه بهادر عبدی و امين متوس��ل زاده با تجربه هايی 
هستند كه از شاهين بوشهر و فجر سپاسی شيراز 
به اين تيم آمدند، اين حق را هم بايد به مسئوالن 

راه آه��ن داد كه: رس��ول كربكن��دی در جريان نقل و 
انتقاالت پيش از فصل قرار داش��ته و كس��ی او را وادار 
نكرده بود كه س��كان هدايت اين تيم را برعهده بگيرد، 
كربكندی به دليل اينكه س��تاره های اين تيم به تيم های 
ديگر رفتند صبای قم را ترك كرد و به تيمی آمد كه از 
نظر بازيكن در س��طح پايين تری از نماينده قم بودند و 

اين موضوع تجربه مطلوبی برای كربكندی بود.
  گذش��ته از اي��ن صحبت ه��ا ذوب آه��ن با شكس��ت 
راه آه��ن می خواه��د با يك تير دو نش��ان بزند: از يك 
س��و انتقام اخراج رسول كربكندی مربی اصفهانی را از 
انصاری فر و از س��وی ديگر انتقام شكست سال گذشته 
در روز 24 مهرم��اه 13۸۸ را از زردپوش��ان راه آهن��ی 

بگيرد، ناگفت��ه نماند كمال كاميابی نيا 
به همراه محمود آمن��ه از مهاجمان 
برت��ر راه آهن هس��تند كه مدافعان 
با تجرب��ه ذوب آهن نبايد از آنها 
غافل ش��وند، تي��م ذوب آهن 
ديگ��ر نيازی ب��ه تعريف و 
تمجيد ندارد با بودن مسی 
)خلعتب��ری(  ذوب آه��ن 
و  ف��ر  ح��دادی  قاس��م 
ايگوركاس��ترو عمق دفاعی 
مش��كل  دچار  تيم��ی  ه��ر 
می ش��ود و در موقعيت ه��ای 
كرن��ر ني��ز ضربه س��ر س��يد 
محمد حسينی و فرشيد طالبی  
 می تواند دروازه حريف را باز 

كند. 
منصور ابراهي��م زاده تركيب 
اي��ده آل تيم��ش را به خوبی 
در  هماهنگ��ی  و  می دان��د 
بين بازيكن��ان اين تيم موج 
ابراهي��م زاده قصد  می زند. 
دارد ب��ا شكس��ت راه آهن 
تي��م را ب��رای مص��اف با 
الهالل عربس��تان در »روز 
آماده  مهرم��اه«  چهاردهم 

كند. 
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حضرت زهرا)س(:
پ�اداش خ��وشروي�ي در 
برابر مؤمن بهشت است و 
خوشروي�ي با دشم�ن
  ست�يزه جو، انس�ان را 
از عذاب آتش باز مي دارد.

 پرده خوانی ونقالی هر دو گونه هايی از هنرهای مردمی هستند كه 
در پرده خوانی به تصوير و كالم متكی است، اما نقال به طور عمده بر كالم 
تكيه دارد. در پرده خوانی كه نمايشی سنتی و ايرانی است تصويرگری و 
تصوير نقش اساسی دارند؛ در حالی كه نقال بيشتر داستان را با كالم بيان 
می كند. داستان سرايی قديمی ترين شكل ادبيات شفاهی است. هزاران 
س��ال پيش از آن كه صنعت چاپ و نوشتن به صورت پديده ای فراگير 
درآيد؛ ادبيات شفاهی به صورت قصه گويی رواج داشته و بخش مهمی 
از هر جامعه بوده اس��ت كه هنوز هم وجود دارد. نقاالن از گذشته تاريخ 
ماجراهای قهرمانان، پس��تی های دش��من، خدايان، اهريمنان و نيروهای 
ورای طبيعت، س��خن ها می گفتند. نقال در بافت اين گونه جامعه های 

ابتدايی همواره شخصيتی مورد توجه بود.
تاريخچه نقالی به ش��كل جديد آن در كش��ور ما به زمان ش��اه اسماعيل 
صفوی برمی گردد. شاه اسماعيل مشوق و مروج سرسخت آن و هدفش 

رواج مذهب شيعه اثنی عشری بود. برای اين منظور هفده سلسله را مأمور 
كرد تا هر كدام در جايی با لباس و قوم خاص و جداگانه هدف او را تبليغ 
كنند. به عنوان مث��ال برخی مداحی ائمه می كردند، عده ای در زورخانه 
شعر می خواندند و گروهی ديگر سخن سرايی می كردند و با اين هدف 
مردم گرد  آنان جمع می ش��دند. به مرور داستان سرايی رواج يافت و از 

اهميت ويژه برخوردار شد.
اما نقالی امروزه رو به زوال اس��ت و از آن همه داس��تان سرايی چند نام 
نقال بيش نمانده است. از نظر تاريخی بيشتر مردم اين سرزمين كه سواد 
خواندن و نوشتن نداشتند و منظومه های پرطول و تفصيل از دسترسشان 
بيرون بود؛ داس��تان های كهن و سرگذشت پهلوانان باستانی را از راويان 
و نقاالن می ش��نيدند. اما امروزه برای ما به طور دقيق روش��ن نيست كه 
روايت و نقل شفاهی داستان ها در برابر انبوه شنوندگان از چه زمانی و با 
چه روش هايی آغاز شده و چگونه رشد و تكامل يافته است. البته بنابر 

پاره ای از روايات برخی از متون كهن فارسی و عربی می توان گفت: اين 
رشته از داستان پردازی از قديمي ترين زمان ها و حتی پيش از نگارش و 

نظم ادبی داستان ها رواج داشته است.
به نظر برخی از پژوهشگران، تاريخ نقالی كشور ما به هفت هزار سال پيش 
و به زمان گشتاسب می رسد. اما از دوران صفويه به بعد اطالعات بيشتری 
از نقالی وجود دارد به گونه ای كه گفته می ش��ود: گذش��ته از صوفيان و 
درويشان برگماشته شاه اسماعيل و نخستين جانشينان وی كه با خواندن 
اشعاری در مدح و منقبت پيشوايان شيعه و نقل داستان هايی از قبيل: رموز 
حمزه، حس��ين كرد شبستری و خاورنامه در تبليغ مذهب شيعه و جلب 
مردم می كوش��يدند؛ راويان و نقاالنی نيز بودند كه داستان های پهلوانی 
درون مايه نقل و سخنش��ان باش��د به طوری كه با وجود اولويت داشتن 
روايات و قصه های مذهبی ش��يعه و زندگی نامه ائمه، داستان های كهن 

ايرانی نيز به كلی فراموش نشده بود و مسير خود را طی می كرد.
در زمان صفويه و قاجاريه، حكومت ايران به طور كلی دگرگون شده و در 

حقيقت نقالی هم به دو شاخه تقسيم می شود. پرده خوانی و نقالی.
 نقاالن، داس��تان های شاهنامه را در تاريخ ايران به تصوير می كشيدند و 

پرده خوان ها داستان های مذهبی را تعريف می كردند.

 حسین گیتي 
وقتی از خيابان يا حتی از كوچه ای می گذريم در هر فروشگاهی 
پالكاردهای تبليغی سريال های توليدی شبكه نمايش خانگی به 
چش��م می خورد. ديده ش��ده كه خريداری در كنار پنير، شير، 
سرشير و كالباس يك سی دی هم خريده است. اين روزها تب 
تند فروش س��ی دی ها آنقدر باال گرفته كه حاال حاالها خيال 
ندارد س��رد شود. با پيش��رفت تكنولوژی، سينما از: صامت به 
ناطق، سياه و سفيد به رنگی، صدای اپتيك به صدای دالبی، پرده 
كوچك به پرده بزرگ، بعد پيدايش تلويزيون، اول سياه و سفيد 
و بعد رنگی. پيدايش راديو، ضبط صوت، سی دی تصويری، 
دی وی دی با كيفيت باال و حاال هم فلش مموری و... آغازش 
در كشور با نوار ويديو بود و ممنوعيت 12 ساله آن و سرانجام 
آزادشدن ويديو كه دولت تصميم گرفت با تأسيس رسانه ای به 
نام »مؤسسه رسانه های تصويری« فيلم های مجاز را به صورت 
نوار ويديو وارد بازار خانگی كند. كم كم اين توسعه با پيشرفت 
تكنولوژی و مرگ نوار ويديو، فيلم را به صورت سی دی وارد 
بازار كرد و بعد س��ی دی عقب نشينی كرده و دی وی دی در 
حال حاضر س��كان دار هدايت تصوير در خانه است. پس از 

گذشت چند سال، تعدادی از مؤسسه های تصويری از بخش خصوصی 
جواز كار گرفتند و در شرايط فعلی فقط دو مؤسسه دولتی وجود دارد و 
متجاوز از 1۸ مؤسسه بخش خصوصی كار ارسال فيلم ها و سريال های 
مجاز را به خانه ها برعهده دارند. بسياری از اين مؤسسه ها خود مستقل 
فيلم خارجی را با دريافت جواز دوبله می كنند. اكنون بخش عظيمی از 
فيلم های جديد و خارجی توس��ط اين مؤسسه ها دوبله و وارد نمايش 

خانگی می ش��ود. س��ينمای ايران نيز هر ساله نزديك به صد فيلم توليد 
می كند كه در دو شيوه: ديجيتال و 35 ميلی متری ساخته می شوند، اما 
به علت آمار بس��يار پايين سالن سينما هر ساله در بيشترين حد 45 فيلم 
به اكران عمومی درمی آيد و تعدادی از فيلم ها پش��ت اكران می مانند. 
بسياری از فيلم هايی كه چند سال پشت اكران بوده اند به مؤسسه های 
تصويری خانگی فروخته می شوند. برخی از فيلم ها كه هرگز قرار نيست 
اك��ران عمومی ش��وند برای دخل و خرج خود فيلم را به يك مؤسس��ه 

تصويری می فروشند. پس از شكست قاچاقچيان نوار فيلم ها 
و پخش سی دی آنها، معاون سينمايی كشور تصميم گرفت كه 
فيلم ها كمی پ��س از اكران عمومی برای جلوگيری از قاچاق 
به مؤسسه های تصويری فروخته شوند. تا زمان كوتاهی اين 
روند خوب بود اما مؤسسه های رسانه ای و تصويری متوجه 
شدند به جای اينكه برای فيلم پول های كالن به تهيه كنندگان 
بدهند خودش��ان دس��ت به كار شده و با هزينه كمتری شروع 
به س��اختن فيلم های ب��ه ظاهر »كمدی« ب��ا بازيگران كميك 
تلويزيون و سريال فقط برای شبكه خانگی اقدام كنند. با دست 
به كار شدن مؤسسه های تصويری فيلم های پشت اكران مانده 
نتوانس��تند به خانه ها راه يابند. می بينم كه سريال های »قلب 
يخی« و »قهوه تلخ« به جای پخش تلويزيون به صورت س��ی 
دی هر هفته وارد خانه ها می شود. اگر شبكه نمايش خانگی 
را تهديدی برای تلويزيون ندانيم، می توان اميدوار بود كه اين 
كارها رقابت س��المی ايجاد كند تا كيفيت كارهای تلويزيونی 
مطلوب تر شود. گزارش شد كه اولين دوره قرعه كشی هفتگی 
جايزه های سريال »قهوه تلخ« برگزار شد. در اين مراسم كه هر 
هفته با حضور نماينده دادس��تانی و مديركل تبليغات و اطالع 
رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود، 50 هزار جايزه 
به برندگان تعلق می گيرد. سريال »قلب يخی« هم بدين شكل هر هفته 
وارد خانه ها می شود. تصور نمی شود كه حضور شبكه نمايش خانگی 
زنگ خطری برای تلويزيون محس��وب شود چون تلويزيون برنامه ها را 
بدون هيچ هزينه ای در اختيار مخاطب قرار می دهد و تماشاگر خاص 

خودش را دارد.

امام   جش��نواره فرهنگ��ی 
رضا)ع( در دو بخش آثار سنتی و 
صنايع دستی، 17 مهرماه در موزه 
هنره��ای معاصر اصفه��ان افتتاح 

می شود.
 ب���ه گفت���ه دبي���ر جش��ن�واره، 
اطالع رس��انی در اي��ن باره انجام 
 CD شده و از اواسط شهريورماه
و عكس و تعدادی از اصل آثار به 
دست ما رس��يد كه تاكنون تعداد 
اثرهای رس��يده به دبيرخانه 163 
اث��ر بوده و مرحله اولين داوری را 
پشت سر گذاشته اند و 107 اثر در 
حال حاضر آماده اس��ت »عكاشه« 
آخرين مهلت ارسال آثار را هشتم 
مهرماه عنوان و خاطرنش��ان كرد: 
قلمزن��ی، مع��رق، حكاك��ی روی 

سنگ، خاتم، مينا، سفال، سراميك، دوخت های 
س��نتی، طراحی نقشه فرش و بافت فرش، برش 
فلز و فيروزه كوبی و... از جمله آثاری است كه 

در اين جشواره شركت كرده اند.
وی در خاتمه افزود: استان هايی نظير آذربايجان 

شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، 
مركزی، اصفهان، گلستان و... از شركت كنندگان 

در جشنواره امسال هستند. 
شايان ذكر است: جشنواره امام رضا)ع( بيست و 
چهارم مهرماه در تاالر فرهنگی هنری فرشچيان 

به كار خود پايان می دهد.

سریال سازي براي نمایش خانگي

به انگیزه حضور قهوه تلخ و قلب يخي در خانه

جشنواره امام رضا )ع( 17 مهرماه 
در اصفهان افتتاح مي شود

شهید شاهرخ ضرغام
س��ال 132۸ در تهران به دنيا آمد. از همان كودكی با آن جثه درش��ت و قوی با افراد بزرگتر از خودش 
همبازی می ش��د. هيچ وقت زير بار حرف زور نمی رفت. 12 س��الگی طعم تلخ يتيمی را چشيد و از 
آن پس روزگار س��ختی را س��پری كرد. سراغ كش��تی رفت پله های ترقی را يكی پس از ديگری طی 
می كرد. قهرمان، نايب قهرمان و... از كسی حساب نمی برد. مادر پيرش هم كاری نمی توانست بكند. 
فقط دعايش می كرد تا عاقبت به خير ش��ود. گرفتار فس��اد ش��د. دوس��تان نا اهلی داشت. شب و روز 
كارشان دعوا، چاقو كشی و... بود. زندگی اش در غفلت و گمراهی ادامه داشت تا اينكه دعاهای مادر 
 پيرش اثر كرد. مس��يحا نفس��ی آمد و از انفاس خوش او مس��ير زندگی شاهرخ تغيير كرد. شب و روز 
می گفت: فقط امام خمينی)ره(، وقتی صحبت های امام را از تلويزيون می شنيد با احترام می نشست و 
اشك می ريخت. می گفت: هر چه امام بگويد همان است. روی سينه اش خالكوبی كرده بود: فدايت 

شوم خمينی....
از دادس��تانی به س��راغش آمدند. قرار بود به خاطر كارهای گذش��ته مثل برخی دوستانش اعدام شود. 
اما ش��اهرخ عوض ش��ده بود اولين كس��ی بود كه پا به عرصه جهاد نهاد. جهاد با نفس، جهاد در گنبد، 
كردستان، جنوب و.... آنقدر شجاعانه جنگيد كه كسی فكرش را هم نمی كرد. آرزو داشت چيزی از او 

نماند از خدا خواسته بود تمام گذشته اش را پاك كند شهيد شد آن هم مفقوداالثر.

فدایت شوم خميني
روزی بود...

حیات نقالي، رو به زوال است
كالم و تصوير هنرهاي مردمي

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

عكس روز )آبشار نیاسر کاشان(

جناب آقاي اسماعیلي
انتصاب حضرتعالي به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران را 

صمیمانه تبریك عرض مي نمایم.
از خداوند متعال توفیق شما را در انجام خدمت خواستارم.

سردبير روزنامه زاینده رود


