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 ب��ا حض��ور مع��اون وزير و 
مديرعامل س��ازمان توسعه و 
نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران، محمد سميعي نژاد معاون 
فعلي معدن��ي وزير صنايع به 
عنوان مديرعامل جديد مجتمع 

فوالد مباركه معرفي مي شد. در اين مراسم محمد رجايي مديرعامل 
شركت فوالد مباركه اصفهان پس از چهار سال مديريت...

سراسري/ صفحه2

رئیس سازمان انرژي اتمي:
تالش دشمنان براي وارد كردن ويروس به 
سيستم هاي هسته اي ايران شكست خورد 

مدير عامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها:
14درصد مردم از دريافت يارانه انصراف دادند

رجايي از فوالد مباركه رفت
سميعي نژاد آمد 

براي نخستین بار در خاورمیانه؛
»باغ تجربه« ويژه 

سالمندان در اصفهان 
احداث شد

عض��و كميته س��امت س��المندان گف��ت: براي 
نخس��تين ب��ار در خاورميانه »ب��اغ تجربه« ويژه 

سالمندان در اصفهان احداث شد. 
»س��يد رضا اس��حاقي« در گفتگ��و با ف��ارس در 
اصفهان، اظهار داش��ت: بخش��ي از باغ غدير به 
عنوان باغ تجربه متشكل از غرفه هاي مختلف از 
چهار ماه گذش��ته به صورت پايلوت در اصفهان 

تشكيل شده است. 
وي بيان داش��ت: در محل ه��اي مختلف و متغير 
سطح شهر اصفهان، اتوبوس رايگان قرار داده ايم 
كه سالمندان از تمام نقاط با مراجعه به اين پارك 
مي توانند از موس��يقي زن��ده، پذيرايي، ورزش، 

آموزش و مشاوره رايگان بهره ببرند. 
عضو كميته س��امت سالمندان كش��ور با اشاره 
به اينكه غرفه مس��ائل معنوي ب��ه زودي در اين 
پارك راه اندازي مي شود، خاطرنشان كرد: امروزه 
مس��ئوالن كشور به س��المند به عنوان يك عضو 
حقيقي ش��هر نگاه مي كنند ك��ه اين تغيير نگرش 
و رفت��ار آنها به كندي انجام مي گيرد، به گونه اي 
كه سرعت افزايش سن سالمندان بيش از سرعت 

تغيير باور مسئوالن است. 
وي اف��زود: ام��روزه متأس��فانه نگرش س��المند 
گريزي، سالمند هراسي و سالمند ستيزي در دنيا 
به گونه اي جا افتاده كه بيش��تر افراد به خاطر اين 
نوع نگرش تمايل دارند س��المندان را در مجامع 
عمومي خود قرار ندهند كه اين مس��أله س��بب 
افسردگي و گوشه نشيني سالمندان شده است. 
 عض��و كميته س��امت س��المندان كش��ور ادامه
داد: از دو س��ال پي��ش بس��ته اي خدمت��ي براي 
س��المندان تعريف شده كه ش��امل چهار محور 
شادابي و تحرك فيزيكي، بهبود تغذيه و ورزش، 
پيش��گيري از اس��ترس و فش��ار رواني است و 

همزمان در شهرستان ها نيز اجرا مي شود.

»ج��واد رمضانپ��ور« درگفتگو 
ب��ا زاين��ده رود اع��ام ك��رد: 
شهرستان های برخوار، شاهين 
شهر و ميمه، اردستان )به ويژه 
زواره(، نطنز )به ويژه بادرود( و 
شهرستان اصفهان در محدوده 

منطقه های جرقويه عليا و سفلی، »برا آن« جنوبی و محدوده ....
شهرستان/ صفحه4

ذوب آه��ن اصفهان، افزون بر 
نقش مهم و مؤثر اقتصادي كه 
درش��هر اصفهان و كشورمان 
بر عهده دارد، در هشت سال 
دفاع مقدس، همچون كوهي 
آهني��ن از انق��اب و جن��گ 

حمايت كرد. واحدهاي توليدي ذوب آهن، براي تأمين قطعه ها...
صفحه آخر/ صفحه 8

كارشناس مسئول بیماري سالك استان:
6 شهرستان استان اصفهان آلوده 

به سالك روستايي هستند

ذوب آهن اصفهان:
مدال هشت سال ايثار 

بر سينه صنعت كشور 

استاندار چهار محال و بختیاري در گفتگوي اختصاصي با زاينده رود:

تأمين آب شرب، همواره در اولويت است 
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آگهي فروش سه ماهه سوم )نوبت دوم(

اين شركت در نظر دارد نسبت به واگذاري تعداد محدودي از اراضي و 
واحدهاي خود با كاربري مختلف اقدام نمايد.

 بديهي است كلیه متقاضیان خريد مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر از 
تاريخ 89/7/1 لغايت 89/7/14 به شركت عمران شهر جديد فوالدشهر واقع در 
فوالدشهر- بلوار ولي عصر )عج( نبش محله هويزه- واحد واگذاري مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 0334-2630161-3 

شركت عمران شهر جديد پوالدشهر

واحد مناقصه گزار: شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدن
موضوع مناقصه: تكمیل احداث مركز بهداشتي درماني دامنه

مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 20/000/000 ريال 
نوع تضمین شركت در مناقصه: فیش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي

مدت تضمین شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانكي سه ماه
تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز پنج شنبه مورخ 1389/7/8 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1389/7/14

محل توزيع اسناد مناقصه:
1 – شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدن

2 – خیابان هزار جريب – دانشگاه علوم پزشكي – ستاد مركزي – ساختمان شماره يك – طبقه همكف – اداره كمیسیون مناقصات – اتاق 110 
تلفن تماس: 7922191

آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه از طريق پست پیشتاز: روز شنبه مورخ 1389/7/24 به آدرس: خیايان هزار جريب – دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان - ساختمان شماره يك- دبیرخانه مركزي 

زمان و محل بازگشايي پیشنهادهاي رسیده: روز چهارشنبه ساعت 14:30 مورخ 1389/7/28 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي – ساختمان شماره 
3 – طبقه همكف

متقاضیان مي توانند اين آگهي را در سايت اينترنتي مديريت خدمات پشتیباني دانشگاه مشاهده نمايند.
www.afa.mui.ac.ir/khadamat

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي

رنا
س: اي

عك

م الف:9092
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ايران

همزم��ان ب��ا شش��مين روز از 
گراميداش��ت هفته دفاع مقدس، 
مراسم صبحگاه نظامی بسيجيان 
ذوب آه��ن اصفه��ان با ش��كوه 
خاص و با حضور سردار ملكی 
)جانش��ين فرمانده سپاه صاحب 
الزم��ان(، براتی )مدي��ر عامل( و 
تعدادی از مسئوالن سياسی نظامی 

منطقه برگزار شد.
در اي��ن مراس��م، س��ردار ملكی 
طی س��خنانی ضم��ن تأكيد بر 

گراميداش��ت ايام دفاع مقدس، تحليلی از 
چگونگی شروع جنگ تحميلی و وظايف 
ما در مقابل توطئه های دش��من ارائه نمود 
و گفت: پيروزی انقاب اسامی به دشمن 
فهماند كه مسئوالن انقاب سازش ناپذير 
هستند و به همين دليل دشمن توطئه های 
 خ��ود را ب��ه صورت مختلف مس��تقيم و 
غير مستقيم ش��روع نمود كه نا امنی های 
غرب كشور، حمله آمريكا در طبس، كودتا 

و تحريم ها از جمله اين موارد است.
وی گفت: دش��من بعد از نا اميدی كامل، 
جنگ 8 ساله را توسط صدام بر ما تحميل 
ك��رد. وی گفت: قبل از آغاز جنگ، حدود 
3 ه��زار تج��اوز رژيم صدام ب��ه مرزهای 

كشورمان گزارش شده است.
سردار ملكی با اشاره به وضعيت كشور در 
اوايل جنگ گفت: در آن زمان، نظام مقدس 
جمهوری اس��امی يك نظام ن��و پا بود و 
دش��من فكر می كرد س��ه روزه اهواز و 7 
روزه تهران را به اش��غال خود در می آورد، 
اما با ايم��ان و اراده بزرگ ملت غيور ايران  
بعد از 34 روز فقط بخشی از خرمشهر به 

اشغال دشمن در آمد.
وی گفت: انگيزه دفاع ملت بزرگ ايران در 
مقابل حمله دشمن، تصرف خاك و مسائل 
مادی نبود، بلكه آن ها انگيزه الهی برای  ادای 
تكليف داش��تند و برای حفظ دين و نظام 

مقدس و ارزش خود حركت كردند.
جانشين فرمانده سپاه صاحب الزمان، مردم 
ايران را يك مردم واليت مدار دانس��ت و 
گفت: واليت م��داری و مكتبی بودن بود 
كه ما را به پيروزی رس��اند. وی با تشريح 
وضعيت كنونی گفت: هم اكنون دشمن هم 
در جبهه جنگ سخت و هم در جنگ نرم 
عليه ما توطئه می كند اما بايد بداند كه امروز 
تعداد مردان با ايمان ما بيشتر از زمان  جنگ 

بوده و با همه توان آماده دفاع هستند.
وی توانمن��دی نيروهای نظامی جمهوری 

اسامی را يادآور ش��د و گفت: هم اكنون 
ارتش، س��پاه و بس��يج با همه قدرت و با  
تكيه به م��ردم خداجوی و اطاعت پذيری 
از رهب��ری، آماده دفاع و مبارزه با هر گونه 
حمله احتمالی دشمن هستند و دشمن نيز 
بايد بداند كه ممكن اس��ت ش��روع كننده 

جنگ باشد، اما تمام كننده آن نيست.
سردار ملكی در پايان گفت: همه ما وظيفه 
داريم در دل مردم اميد ايجاد كنيم و بدانيم 
كه در جنگ سخت و نرم با استقامت و صبر 

به طور حتم پيروزی از آن ماست.
در مراسم مذكور سرهنگ خاشعی )فرمانده 
ناحيه مقاومت بس��يج لنجان( و سرهنگ 
صفائيان )فرمانده بسيج ذوب آهن( هر كدام 
گزارشی از وضعيت نيروها و توانمندی های 

بسيج منطقه و ذوب آهن ارائه نمودند.
 س��رهنگ صفائي��ان در ارتب��اط ب��ا نقش 
مق��دس  دف��اع  دوران  در  آه��ن  ذوب 
گفت:كاركنان اين مجموعه بزرگ صنعتی 
در همه عرصه های انقاب و دفاع مقدس 
حضوری چش��مگير و فعالی داشته اند و 
در طول دفاع مقدس با تقديم 283 شهيد، 
بيش از 1400 جانباز و 86 آزاده و 14 هزار 
رزمنده، نقش مهم خود را ايفا نموده و هم 
اكنون نيز نزديك به 8 هزار نفر پرس��نل در 
20 رده مقاومت )س��ه گردان آماده عاشورا 
 و 17 پايگاه مقاومت( برای دفاع و مقابل با 

توطئه های دشمن آمادگی كامل دارند.
نمايش اقتدار يگان های موتوری و پیاده:

در طول برگزاری مراس��م صبحگاه نظامی 
مذك��ور، پس از اجرای س��رود جمهوری 
اس��امی و ادای احت��رام در مقاب��ل تمثال 
283 ش��هيد ذوب آهن، يگان های نمونه 
بسيج، حفاظت فيزيكی، نمونه كارگری و 
آتش نشانی و گروه موتوری بسيج لنجان 
در مقابل جايگاه، رژه رفتند و در پايان اين 
مراسم تعدادی از بسيجيان ذوب آهن مورد 

تشويق ويژه قرار گرفتند.

علي اكب��ر صالحي رئيس س��ازمان انرژي 
اتم��ي گفت: تاش دش��منان ب��راي وارد 
كردن ويروس به سيس��تم هاي هس��ته اي 
ايران شكس��ت خورده اس��ت. به گزارش 
ايرن��ا، صالح��ي در ارتب��اط با جوس��ازي 
رس��انه هاي غربي مبني بر نفوذ ويروس به 
 سيستم هاي كامپيوتري نيروگاه بوشهر اظهار
 داشت: از يك سال پيش اقدام هاي حفاظتي 
و مصونيت سازي كامپيوترها را آغاز كرديم و 
در دو ماه اخير مصونيت سازي شدت بيشتري 
 گرفت و خوش��بختانه هدف دش��من را با 
اق��دام ه��اي الزم از بين بردي��م. صالحي 
خاطرنشان كرد: اكنون با قاطعيت مي گويم 
كه با وجود تمام��ي اقدام ها و خباثت هاي 
دش��منان ب��راي وارد ك��ردن وي��روس به 
سيستم هاي هسته اي ايران، تا به امروز موفق 
به اين امر نشده اند و آن مقدار كه الزم بود، 

پاكسازي الزم را نيز انجام داده ايم. 
 رئي��س س��ازمان ان��رژي اتم��ي اظه��ار 
داش��ت: متخصصان سازمان انرژي اتمي و 
وزارت مخابرات دست به دست هم دادند، 
از يك اشراف و اطاعات خوبي برخوردار 
ش��دند و به خوبي توانستند با اين ويروس 
مقابله كنند و اين امر باعث شد كه ما به خيلي 
از اقدام هاي فني ديگر نيز دست پيدا كنيم و 

به طور كامل مصون بمانيم. 
رئيس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به سئوالي 
مبني ب��ر اين كه يكي از مس��ئوالن نيروگاه 
بوش��هر اعام كرده كه فق��ط لپ تاپ هاي 
شخصي برخي از كاركنان اين نيروگاه آلوده 
شده است، گفت: همان طور كه اشاره كردم 
اين آلودگي به سيستم اصلي ما نرسيده و در 

برخي از لپ تاپ هاي ش��خصي 
مشاهده ش��ده كه اقدام هاي الزم 
نيز در اين ارتباط انجام شده ولي 

سيستم اصلي ما پاك است. 
صالحي تأكيد ك��رد: متخصصان 
ما در اين زمينه اشراف كامل پيدا 
كردند و اقدام هاي الزم را به خوبي 
انجام دادند و اين باعث شده كه ما 
با قابليت و توانمندي كامل به اين 
جنگ نرم افزاري برويم و مشكلي 

در اين ارتباط وجود ندارد. 
وي در م��ورد روند فعاليت هاي 
نيروگاه بوشهر ابراز اميدواري كرد كه در هفته 
آينده و قبل از نيمه مهرماه انتقال سوخت به 

قلب رآكتور نيروگاه بوشهر انجام شود.
صالحي تصريح كرد: زمينه  هاي الزم در اين 
ارتباط فراهم شده و انشاءا... تا اواسط آبان ماه 
به طور كامل جاي گذاري مي شود و در قلب 
بس��ته ش��ده و فعل و انفعال هاي هسته اي 
شروع مي شود و قلب رآكتور مثل قلب ملت 

ايران شروع به تپيدن مي كند. 
رئيس س��ازمان انرژي اتم��ي در ارتباط با 
رآكتور تحقيقاتي تهران گفت: همان طور كه 
پيش از اين گفت��ه بودم مردم عزيز ما نبايد 
نگران كمبود راديو دارو در كش��ور باشند و 
ما راديو داروهاي الزم را در كش��ور غير از 
راه رآكتور تهران از راه هاي ديگر نيز تأمين 
مي كني��م. وي افزود: با توجه ب��ه راه هايي 
ك��ه براي تأمين راديو دارو فراهم ش��ده، ما 
مي توانيم رآكتور را حتي بيش از يك هفته 
خاموش نگهداريم و نياز مردم در ارتباط با 
راديو دارو به طور كامل تأمين مي شود و اگر 
خداي نكرده مش��كلي در ارتباط با راه هاي 
ديگري كه براي تأمين راديو دارو ايجاد شده 
به وجود آيد رآكتور را مي توانيم به طور كامل 

روشن نگهداريم. 
صالحي اب��راز اميدواري كرد: تا ش��هريور 
س��ال آينده س��وخت 20 درصد مورد نياز 
 رآكتور تهران تأمين و توليد شود. وي يادآور 
شد: در حال حاضر در مراحل اوليه تهيه اين 
سوخت هستيم و انشاءا... از شهريور سال 
آينده با تأمين اين سوخت، رآكتور هر روز 

روشن خواهد بود.

مهدي رفائي 
از چن��دي پي��ش مس��أله گنب��د مس��جد امام و 
مرمت آن، همچنين ت��رك خوردگي و برآمدگي 
كاش��ي كاري هاي گنب��د، م��ورد توج��ه و انتقاد 
رسانه ها و مردم قرار گرفته بود و وجود داربست 
و ادوات تعمي��ر و ب��ر زمين مان��دن مرمت گنبد 

موجبات ناراحتي مردم را فراهم كرده بود. 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان اصفهان در صدد انجام يك سري مرمت به 
صورت عملياتي و فوق العاده اس��ت، به نقل از 
رواب��ط عمومي اين س��ازمان در اطاعيه مرمت 
كامل گنبد مس��جد امام آمده است: گنبد يكي از 
مهمترين اركان زيبايي شناس��ي معماري اسامي 
اس��ت و با توجه به ش��كل هندس��ي، قوس دار 
بودن، نوع س��ازه اي آن و عواملي همچون ارتفاع 
زياد، حجم و وس��عت س��طح آن و مصالحي كه 
براي س��اخت آن استفاده مي ش��ود، مجموعه اي 
از روش هاي س��اخت و معماري را به ما نش��ان 
مي دهد، اي��ن اطاعيه ادامه مي دهد: مس��اجد و 
مناره ها از نمادهاي مهم فرهنگ اس��امي هستند 
و مهمترين وجه اش��تراك همه مسجدهاي جهان 
به حس��اب مي آيند، اما آنچه معماري مسجد امام 
اصفهان را متمايز مي س��ازد: كاش��ي ها و نقوش 
ب��ه طرح هاي زيبا و منحصر به فرد اس��ت كه به 
خصوص در گنبد و مناره ها و همچنين سطح بنا 
خودنمايي مي كند. با توجه به عمر بيش از چهار 
قرن  نم��ا در دوره هاي مختلف اين كاش��ي ها و 
ساير قسمت هاي مس��جد مرمت شده اند و حتي 

در دوره اي از تاري��خ، طرح و نقش كاش��ي ها به 
صورت كامل عوض شده است. 

پیشرفت هاي جديد علمي و معماري براي مرمت 
كاشي ها 

س��ازمان مي��راث فرهنگ��ي، صناي��ع دس��تي و 
گردش��گري اصفه��ان همزمان با اع��ام مرمت 
كامل گنبد مس��جد امام تا پايان س��ال، از استفاده 
مطل��وب و مؤث��ر از تكنيك ه��اي جديد علمي 
 و معم��اري هم��راه ب��ا اس��تفاده از آگاهي ها و 
تجرب��ه هاي مرمتگران و هنرمندان خبر داد، بنابر 
اعام اين سازمان: تئوري ها و تكنيك هاي علمي، 
آس��يب شناسي معماري، فن شناس��ي و استفاده 
 از مصال��ح س��نتي و جدي��د به ط��ور تلفيقي از
 برنامه ريزي ه��اي موجود براي مرمت اين گنبد 
تاريخي است. بنابر اعام كارشناسي: در مشاهده 
هاي اوليه، آس��يب هاي وارد ش��ده به كاشي هاي 

گنبد مسجد امام به خاطر عامل هايي همچون از 
بين رفتن بافت و استحكام گچ پشت كاشي ها با 
بدنه اصلي بر اثر مرور زمان بوده است و با درگير 
بودن ضلع غربي گنبد، باران، گرد و غبار، انبساط 
و برودت هوا نيز س��بب بادكردگي و جدا شدن 
كاشي ها از قوس گنبد شده، رطوبت هاي فصلي 
و ب��اران و ب��رق نيز به مرور زمان اين مس��أله را 

تسريع كرده است. 
ــده از 25 سال پیش  فعالیت هاي مرمتي انجام ش

تاكنون
در طول س��اليان پس از انق��اب به خصوص از 
25 س��ال پيش تاكنون، كارشناسان متخصص در 
امر مرمت كاشيكاري ميراث فرهنگي، طرح ها و 
مطالعه هاي فراواني در مورد آس��يب هاي وارده 
انجام داده اند كه با اس��تناد به تجربه هاي ايش��ان 
از آسيب شناس��ي، فن شناسي علمي و تكنيكي 
با حفظ الگوها، پتانسيل خوبي براي مرمت گنبد 
مسجد جامع وجود دارد. در حال حاضر 9 مورد 
از ترك هاي گنبد به طور كامل بازس��ازي شده، 
اما مرمت س��ه ترك باقيمانده ب��ه علت تقارن با 
انتخ��اب اصفهان به عن��وان پايتخ��ت فرهنگي 
كشورهاي اسامي و لزوم جمع آوري داربست ها 
ناتم��ام ماند، با اين ح��ال برنامه ريزي براي آغاز 
مرم��ت اي��ن ترك ه��اي باقيمان��ده در نيمه دوم 
سال 89 انجام ش��د و كارشناسان حوزه معاونت 
حف��ظ و احياي ميراث فرهنگ اس��تان در انتظار 
تخصي��ص بودجه براي قس��مت ه��اي بعدي و 

ديگر فازها هستند. 

 ب��ا حضور مع��اون وزي��ر و مديرعامل 
س��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن و صنايع 
معدني ايران، محمد س��ميعي نژاد معاون فعلي 
معدن��ي وزير صنايع به عنوان مديرعامل جديد 

مجتمع فوالد مباركه معرفي مي شد. 
در اين مراسم محمد رجايي مديرعامل شركت 
فوالد مباركه اصفهان پس از چهار سال مديريت 
فوالد مباركه توديع و محمد سميعي نژاد معاون 
معدني وزير صنايع و معادن به سمت مديرعامل 

جديد فوالد مباركه معارفه مي شد. 
در اين مراس��م حس��ن پارك مع��اون وزير و 
مديرعامل س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و 

صنايع معدني ايران و همچنين اسماعيلي معاون 
سياسي استاندار اصفهان، موسوي نماينده مردم 
شهرس��تان مباركه، فرماندار شهرستان مباركه، 
شهرداران شهرهاي مختلف مباركه و همچنين 

برخي از مسئوالن استاني حضور داشتند. 
 محمد مس��عود س��ميعي نژاد تا پي��ش از اين، 
مع��اون معدني وزير صنايع ب��ود كه هم اكنون 
جايگزين محمد رجايي در فوالد مباركه ش��ده 
اس��ت. فوالد مباركه يك شركت مشمول اصل 
44 قانون اساس��ي اس��ت كه تا كن��ون حدود 
70 درصد از س��هام آن خصوصي سازي شده 

است. 

 مدي��ر عام��ل س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ه��ا 
گفت: بر اساس آمار به دست آمده، 14 درصد مردم 
از دريافت يارانه انصراف دادند البته از اين تعداد اگر 
كسي متقاضي مجدد يارانه باشد، آذر ماه فرصت ثبت 

نام خواهد داشت.
بهروز مرادي در گفتگو با فارس ، با اشاره به مراحل 
پاياني ثبت تغييرها طاق و ازدواج در سامانه وزارت 
رفاه، اظهار داشت: با هماهنگي صورت گرفته با مركز 

آمار و سازمان ثبت احوال اين تغييرها تا پايان هفته 
انجام خواهد شد. 

وي ادامه داد: با پايان ثبت نام ها، قانون هدفمند كردن 
يارانه ها وارد مرحله جديدي در خصوص واريز نقدي 
مي شود ضمن اينكه دولت تأكيد كرده است، در هر 

مرحله از كار به مردم اطاع رساني دقيق شود. 
م��رادي از آمادگي همه دس��تگاه ها و وزارتخانه ها 
 در اجراي قانون هدفمن��د كردن يارانه ها خبر داد و 

گفت: جلس��ه  هاي مختلفي جهت هماهنگي بين 
دستگاه ها انجام شده است و خوشبختانه در بهترين 

شرايط براي اجراي قانون هستيم. 
مدير عامل سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها اضافه 
كرد: تا به امروز 17 ميليون و 150 هزار خانوار براي 
دريافت يارانه نقدي، شماره حساب بانكي خود را 
ثبت كرده اند و با توجه ب��ه اعام قبلي، يارانه ها در 

مهرماه وارد حساب خانوارها مي شود. 

همزمان با هفته گردشگري، سازمان میراث فرهنگي اصفهان اعالم كرد 
گنبد مسجد امام تا پايان سال به صورت كامل مرمت مي شود 

رجايي از فوالد مباركه رفت، سميعي نژاد آمد 

مدير عامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها:
14درصد مردم از دريافت يارانه انصراف دادند

با حضور سردار ملكی جانشین سپاه صاحب الزمان 
گراميداشت ياد و خاطره حماسه دفاع مقدس 

 در صبحگاه مشترک نظامی بسيجيان
ذوب آهن 

رئیس سازمان انرژي اتمي:
تالش دشمنان براي وارد كردن ويروس به 

سيستم هاي هسته اي ايران شكست خورد 

جهان نما نصف النهار

وجود فشارهاي آمريكا در تشديد تحريم ايران؛
 چين خواستار روابط عميق تر تجاري

 با ايران شد
 

باوجود تاش هاي آمريكا و برخي از هم پيمانان اين كشور براي تشديد 
فشار هاي بين المللي بر ايران، يكي از رهبران ارشد چين، خواستار روابط 

تجاري عميق تر چين و ايران شد. 
به گزارش فارس، روزنامه »خلق« چين به نقل از »لي چانگ چون«، عضو 
هميش��گي  كميته سياس��ي حزب كمونيست چين ضمن تقدير از روابط 
ميان دو كش��ور چين و ايران باوجود جدال هايي كه در خصوص برنامه 
هسته اي ايران به وجود آمده است، خواستار روابط تجاري عميق تر ميان 

دو كشور شد. 
وي تصريح كرد: چين تمايل دارد به حفظ ارتباط و مبادله سطح باال در 
تمامي رده ها با ايران ادامه دهد و اعتماد سياسي دوجانبه ميان دو كشور 

ايران و چين را عميق تر كند. 
اين مقام ارش��د چيني تأكيد كرد: دو طرف ايران و چين بايد رابطه هاي 
تج��اري و اقتصادي خ��ود را، عميق  تر كنند و با جدي��ت توافقنامه هاي 
امض��ا ش��ده و قراردادها را ب��ه مرحله اجرا درآوردند و زيرس��اخت ها، 
 ارتب��اط و هم��كاري ه��ا در زمين��ه خ��ودرو و راه  آه��ن را گس��ترش 

دهند. 
»چانگ چون« ادامه داد: ايران بايد همچنين مبادله هاي بين ش��ركت هاي 

مربوط به چين و ايران را، ترغيب و رهبري كند. 

وي ب��ه مق��ام ه��اي ايران��ي اع��ام ك��رد: گس��ترش مثبت و ب��ا ثبات 
 رواب��ط مي��ان چين و ايران مزاي��اي واقعي براي مردم دو كش��ور فراهم

 آورده است. 
ايران همواره در زمينه برنامه هسته اي خود با آژانس و جامعه بين المللي 
همكاري داش��ته اس��ت و در يكي از اين همكاري ها بيانيه  3 جانبه اي را 
با تركيه و برزيل امضا كرد تا بخش��ي از اورانيوم كم غني ش��ده خود را 
در قبال دريافت ميله هاي س��وختي مورد نياز رآكتور تحقيقاتي تهران به 

خاك تركيه ارسال كند. 
با وجود امضاي اين بيانيه، آمريكا پيش نويس قطعنامه  تحريم هاي سازمان 
ملل عليه ايران را به ش��وراي امنيت فرس��تاد و دور جديدي از تحريم ها 

عليه ايران به تصويب درآمد. 
آمري��كا ب��ه اين تحريم ها بس��نده نك��رد و به هم��راه اتحادي��ه اروپا و 
كانادا و برخي كش��ورهاي ديگر اق��دام هاي يكجانب��ه اي را عليه ايران 
ب��ه تصوي��ب درآورد و از آن زمان تمامي تاش خ��ود را به كار گرفته 
 تا توجه جامعه بين الملل را از ابعاد مس��المت آميز برنامه هس��ته اي ايران 

منحرف كند. 

72 درصد فلسطيني ها محمود 
عباس را قادر به حفظ اصول ملي 

نمي دانند 
نتيجه تازه ترين نظرس��نجي از شهروندان فلس��طيني نشان مي دهد، 72 
درصد آنها معتقدند، رئيس حكومت خودگردان فلس��طين نمي تواند از 

راه مذاكره هاي سازش، اصول ملي را حفظ كند.
ب��ه گزارش ايرنا، تارنماي مركز اطاع رس��اني فلس��طين نوش��ت، طبق 
يافته هاي اين نظرس��نجي، فقط 26/5 درصد از پرس��ش ش��وندگان به 
موفقيت »محمود عباس« در حفظ اصول ملي فلسطين از راه مذكره هاي 
سازش نظر مثبت دارند. اين يافته ها حاصل نظرسنجي از 7 هزار و 891 

فلسطيني )ساكن در كرانه باختري و...( است.

انگليس، فرانسه و آلمان هدف هاي 
احتمالي تروريست ها در اروپا

بر اس��اس اطاعاتی كه به رس��انه ها رس��يده اس��ت، ش��هرهای بزرگ: 
 انگلي��س، فرانس��ه و آلم��ان ه��دف اصل��ی حمل��ه ه��اي احتمال��ی 

بوده است. 
عامل ه��اي س��ازمان تروريس��تي القاعده مش��غول برنامه ري��زی برای 
 حمل��ه به مركزهاي مش��خصی ب��ا ه��دف گروگان گي��ری و قتل مردم 

بودند.  
گزارش ها حاكی از آن است كه: سازمان های اطاعاتی كشورهای غربی 
يك برنامه حمله هاي تروريس��تی را مش��ابه آنچه دو سال پيش در شهر 

بمبئی هند اتفاق افتاد، كشف كرده اند.  
جزئي��ات زي��ادی در اي��ن مورد منتش��ر نش��ده اس��ت. ام��ا گزارش ها 
حاك��ی از آن اس��ت ك��ه عام��ل ه��اي حمل��ه مش��غول برنامه ري��زی 
 ب��رای عملي��ات بودن��د ام��ا نقش��ه آنه��ا هن��وز در مراح��ل ابتداي��ی 

بوده است. 
شبكه خبری ای بی سی آمريكا گزارش می دهد: سازمان های امنيتی اياالت 
متحده در اين مورد به »باراك اوباما«، رئيس جمهوري آمريكا گزارش��ي 

ارائه كرده اند. 
يك مقام امنيتی كه خواست نامش فاش نشود، گفت: ممكن است آمريكا 
هم از جمله كش��ورهايی بوده كه القاعده قصد انج��ام عمليات در آن را 
داش��ته است. به گفته اين منبع: خطر چنين حمله ای در كشورهای غربی 

ياد شده آني نيست اما جدی است. 
گفته می ش��ود قرار بوده كه حمله ها مانند حمله نوامبر 2008 در بمبئی 
ك��ه طی آن پيكارجويان به طور هم زمان به مراكز مختلفی حمله كردند، 

انجام شود. 
در حمل��ه هاي بمبئ��ی، بزرگترين ش��هر هند، افراد مس��لح در چندين 
نقط��ه حس��اس ش��هر، از جمل��ه مركزه��اي تج��اری، ايس��تگاه های 
 خ��ط آه��ن و هتل های ب��زرگ، اق��دام ب��ه تيران��دازی و بمب گذاری 

كردند. 
آن حمله ها به كشته شدن بيش از 170 تن، زخمی شدن بيشتر از 300 تن 

و آسيب جدی به تأسيسات شهری منجر شد.
 آن واقعه در روز 25 نوامبر 2008 در سطحی گسترده و با خشونتی كم 
س��ابقه آغاز ش��د و پس از دخالت پليس و ارتش هند در روز 29 نوامبر 

خاتمه يافت. 
دولت هند پيكارجويان »لشكر طيبه« كه مقر آن در پاكستان است را عامل 

آن حمله اعام كرده بود. 

استاندار چهار محال و بختیاري در گفتگوي اختصاصي با زاينده رود:

تأمين آب شرب، همواره در اولويت است 
  »علي اصغر عنابستاني« 
اگر چه مدت زيادي نيست كه 
س��كان مديريت عالي استان 
چهار مح��ال و بختياري را در 
دست گرفته اما آينده  اين استان 
را با توجه ب��ه توانمندي هاي 
موجود، امي��دوار كننده و رو 
به پيشرفت توصيف مي كند. 
وي چهارمح��ال و بختياري 
اس��تان هايي  جمل��ه  از  را 
مي دان��د ك��ه نيازمن��د تغيير 
 نگ��رش در مديريت اس��ت. 
علي اصغر عنابس��تاني معتقد 
است كه براي توسعه  اين استان 
بايد روحيه  فرهنگ نوگرايي، 
شجاعت و تحول گرايي را در 

روند مديريت آن وارد كرد. 
نوشتار زير، حاصل گفتگوي 
اختصاصي روزنامه  زاينده رود 

با مدير ارشد دولت در استان چهارمحال و بختياري 
است. 

از آنجايي كه در س��ال هاي اخي��ر يكي از مهمترين 
بحث هاي مربوط به اس��تان چهارمحال و بختياري 
موضوع آب بوده، نخستين سئوال از استاندار نيز در 
همين زمينه بوده و اس��تاندار چهارمحال و بختياري 
در اي��ن رابطه گفت: موضوع آب با رس��انه اي كردن 
 و ايجاد فضاي احساس��ي حل نمي شود. وي تأكيد 
كرد: آب نعمتي عمومي است و همه حق استفاده از 
آن را دارند اما مردم اس��تان كه در سر چشمه هاي دو 
رودخانه  بزرگ كشور قرار دارند، بايد به اندازه  ساير 
مردم از اين موهبت طبيعي بهره مند شوند. وي با اشاره 
به بيان منفي بيشتر دشت هاي استان و لزوم استفاده 
از روان آب هاي س��طحي و طرح ه��اي آبخيزداري 
تصريح كرد: مشكل فعلي، اعتبار و طراحي است نه 
اجازه برداش��ت آب، زيرا به اندازه اي كه مي توانيم از 
آب هاي استان برداشت كنيم منابع تخصيصي در اختيار 
داريم و براي برداشت زياد نيازمند اعتبارهاي بيشتري 
هس��تيم. نماينده عالي دولت در استان چهارمحال و 
بختياري گفت: بر اين اساس مقرر شد نياز آبي استان 
تا ش��هريور 1390 برآورد ش��ده و بودجه الزم به آن 

تخصيص يابد. استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره 
به اينكه براي طرح انتقال آب بهشت آباد به استان هاي 
 همجوار 2500 ميليارد تومان هزينه برآورد شده، اظهار
 داشت: براي اجراي طرح هاي باال دست بهشت آباد، 
670 ميليون متر مكعب آب نياز اس��ت كه در طرح 
مذكور به اين موضوع توجه نشده است. وي تصريح 
ك��رد: با توجه به اينكه نياز منطقه هاي پايين دس��تي 
بهشت آباد آب شرب نيست بنابراين تامين آب مناطق 
مذك��ور بايد پس از تأمين منطقه هاي باال دس��تي در 
استان صورت بگيرد. با اين حال، استاندار چهارمحال 
و بختياري تأكيد كرد: اگر در هر نقطه از كشور به آب 
بهشت آباد براي مصرف شرب نياز باشد تأمين آب 

شرب آن منطقه در اولويت قرار مي گيرد. 
عنابستاني با اشاره به اينكه در طرح انتقال آب بهشت 
آباد به وس��يله  تونل، 89 هزار نفر به صورت مستقيم 
و 547 هزار نفر به صورت غير مس��تقيم خس��ارت 
مي بينند، گفت: امكان جابه جايي اين ميزان جمعيت و 
متعلقات آنها وجود ندارد، اما در طرح انتقال آب به اين 

موضوع توجه نشده است. 
نماينده  ارشد دولت در استان چهارمحال و بختياري با 
اشاره به اينكه طرح بهشت آباد قابليت انتقال سطحي 
را دارد از چگونگي انتقال آن به وسيله  تونل انتقاد كرد 

و آن را ناش��ي از نگاه انحصار طلبانه  
برخي افراد در اين طرح دانست. 

افزايش 4/5 برابري تولید ماهیان 
سردابي 

اس��تاندار چهارمحال و بختياري در 
ادامه با اش��اره به قابليت هاي فراوان 
اس��تان، طرح توسعه  ش��يات را از 
جمله طرح هاي اش��تغالزايي استان 
دانست و گفت: با طراحي سايت ها 
و مجتمع ه��اي ش��يات و تجميع 
سرمايه هاي مردمي در قالب اتحاديه ها 
و تعاوني ها مي توان تا 3 س��ال آينده 
ظرفيت توليد ساالنه  ماهيان سردابي 
اس��تان را از 11 هزار تن فعلي به 50 
هزار تن افزايش داد. عنابستاني طرح 
مذكور را از جمله طرح هايي دانست 
كه بدون سرمايه گذاري بيروني و با 
تكيه بر سرمايه هاي مردمي در استان 

قابل اجراست. 
بايد راه كسب در آمد از گردشگر را فرا بگیريم 

نماينده ارشد دولت در استان چهار محال و بختياري 
صنعت گردشگري را از جمله توانمندي هاي استان 
دانس��ت و گفت: نه بدون گردشگر و كسب درآمد 
از او مي توان هزينه  زير س��اخت هاي گردشگري را 
تأمين كرد و نه بدون زير س��اخت مي توان گردشگر 
را براي س��فر به استان ترغيب نمود. وي راهكار اين 
موضوع را نهادينه كردن فرهنگ پذيرش گردشگر و 
فراگيري راههاي كس��ب در آمد از اين راه دانست و 
عنوان كرد: در صورتي كه بدون تنگ نظري، اس��تان 
را به كش��ور معرفي كنيم مي توانيم تا 3 سال آينده به 
يكي از نقطه هاي هدف در صنعت گردشگري كشور 

تبديل شويم. 
مديريت خصوصي به سیستم اداري وارد شود. 

نماينده  عالي دولت در استان چهارمحال و بختياري 
ابراز اميدواري كرد كه نگاه به مديريت در كش��ور و 
استان چهارمحال و بختياري تغيير كند. وي نوگرايي، 
شجاعت و تحول گرايي را در روند مديريت ضروري 
دانست و گفت: بايد مديريت خصوصي در سيستم 
اداري وارد ش��ده و هدف هاي جديد براي سازمان ها 

تدوين شود تا جامعه در مسير توسعه قرار گيرد.  
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معاون وزير آموزش و پرورش با اش��اره به 
تاش آموزش و پرورش برای شناس��ايی، 
جذب حداكثری و نگهداشت دانش آموزان 
برای ادامه تحصيل، گفت: براساس برنامه 
راهبردی، تمامی كودكان كار تحت پوشش 

آموزش و پرورش قرار می گيرند.
 فاطم��ه قرب��ان در گفتگو با ايس��نا، اظهار 
كرد: هدف و سياس��ت آموزش و پرورش 
اين اس��ت كه هيچ دانش آموزی خارج از 
مدرس��ه باقی نماند و هم��ه دانش آموزان 
در س��نين آم��وزش، از امكانات تحصيلی 

برخوردار شوند.
ــوادی« تا سال  جشن »ريشه كنی بی س

91 در كشور برگزار می شود
وی در خصوص ريش��ه كنی بی سوادی 
توضي��ح داد: بر اس��اس برنامه ريزی هايی 
كه ص��ورت گرفته با هم��كاری نهضت 
س��وادآموزی، بايد تمامی اف��راد بين 10 تا 
49 س��ال، تا دو سال آينده از نعمت سواد 

برخوردار شوند.
 مع��اون وزير آم��وزش و پ��رورش ادامه 
داد: براس��اس برنامه های تدوين شده برای 
انسداد بی سوادی در كشور، تا دو سال آينده 
جشن »ريشه كنی بی س��وادی« در كشور 

برگزار می شود.
در همين راس��تا »ايرينا بوك��ووا« دبير كل 
سازمان علمی- رهنگی يونسكو، در ديدار 
با »حميد رضا حاجی بابايی« وزير آموزش 
و پ��رورش ايران در مس��كو، با اش��اره به 

برنامه ريزی های دولت ايران برای اجرای 
طرح های علمی و آموزشی و ارتقای سطح 
آموزش كش��ور، اعام كرد: توجه ايران به 

تعليم و تربيت قابل تقدير است.
به گزارش ايرن��ا، »بوكووا« در اين ماقات 
و در حاش��يه كنفرانس جهانی آموزش و 
مراقبت های پيش دبس��تانی در مسكو، با 
قدردانی از حضور وزير آموزش و پرورش 
ايران در اين كنفرانس گفت: شركت هيأت 
بلندپايه ايران در اين كنفرانس، نشان دهنده 
اعتقاد راس��خ ايران به بحث های تعليم و 
آموزش پيش دبستانی اس��ت و اين امر را 
می رساند كه ايران هم با يونسكو هم عقيده 

می باشد. 
وی گفت: با ارزيابی 10 س��اله برنامه های 
سازمان فرهنگی يونسكو، مسأله آموزش 

پي��ش دبس��تانی اس��اس كار و زيربن��ای 
فعاليت های اين سازمان است.

بوكووا افزود: اگر آموزش وجود نداش��ته 
باش��د، مس��ائلی همچ��ون بيماری ه��ا 
 و مش��كل های ك��ودكان هرگ��ز ح��ل 
نمی ش��وند. دبير كل يونسكو اضافه كرد: 
نسل جوان، ثروت ملت ها است و تربيت 
 كودكان بايد از دوران كودكی آغاز ش��ود. 
»حميد رضا حاجی بابايی« وزير آموزش و 
پرورش نيز در اين ديدار كه سفير ايران در 
روسيه و هيأت همراه حضور داشتند، گفت: 
توجه به آموزش و تربيت در سنين كودكی، 
از آموزه ه��ای دينی ما ايرانيان اس��ت و بر 
اساس همين اعتقاد، سرمايه گذاری وسيعی 
در اين كشور برای تعليم كودكان و افزايش 
رشد دانش و تربيت آنان صورت می گيرد. 

وی ب��ا اعام آمادگ��ی ايران ب��رای انتقال 
تجربه ه��ا و دانش ها در زمين��ه تعليم و 
آموزش پيش دبس��تانی به ديگر كشورها 
و هم��كاری با س��ازمان های بين المللی، 
خواستار تقويت همكاری های بين ايران و 

يونسكو شد. 
حاجی بابايی با انتقاد  از بی توجهی به مسائل 
و مشكل های امنيتی كودكان در كشورهای 
عراق و افغانستان و نيز در منطقه های اشغالی 
 فلس��طين، خواستار تاش س��ازمان های
 بين المللی برای رفع نگرانی ها در امر تربيت 
 و تعلي��م آموزش طبيعی ك��ودكان در اين 
منطقه ها ش��د. حاجی بابايی با اش��اره به 
اقدام ه��ای ايران در زمينه تعليم و آموزش 
پيش دبس��تانی گفت: در ح��ال حاضر 60 
درصد ك��ودكان در ايران تحت پوش��ش 
آموزش های پيش دبس��تانی ق��رار دارند 
و اين مس��أله يكی از برنامه های اولويت 
اي��ران  در  پ��رورش  و  آم��وزش  در   دار 

است. 
كنفرانس جهانی آم��وزش و مراقبت های 
پيش دبستانی را س��ازمان يونسكو برگزار 
می كن��د و هدف اصلی برگزاری آن، دفاع 
از حقوق كودكان در نقاط مختلف جهان و 
پيشبرد سياست آموزش و پرورش كودكان 
در سنين پايين، به منظور ايجاد زمينه مناسب 
برای آغاز تحصي��ات ابتدايی برای همه 
كودكان ازجمله كودكان قشرهای كم درآمد 

جامعه اعام شده است. 

جانشین فرماندهي ناجا:
طرح سراسري 

»برخورد با حامالن سالح« 
جانش��ين فرمانده نيروي انتظامي از اجراي طرح سراسري 
برخورد با حامان ساح س��رد در كشور خبر داد. سردار 
احمد رضا رادان در گفتگو با ايسنا، درباره طرح برخورد با 
حامان ساح هاي سرد، اظهار كرد: اين طرح در منطقه هاي 
مورد نياز كه مصاديق اس��تفاده از ساح سرد وجود داشته 
باشد، اجرا مي شود. رادان در حالي از سراسري شدن طرح 
برخورد با حامان ساح هاي سرد خبر داد كه طرح برخورد 
با حامان ساح سرد پيش از اين به مدت يك هفته از 23 
مرداد ماه در پايتخت اج��را و در آن يك هزار و 269 تن از 
حامان چاقوهاي نامتعارف دس��تگير و بالغ بر دو هزار و 
630 قبضه ساح سرد و دو قبضه ساح گرم كشف شد. 
جانشين فرمانده نيروي انتظامي در خاتمه تأكيد كرد: نيروي 
انتظامي در سراسر كشور برخورد با افرادي كه با حمل ساح 
س��رد موجب آزار و اذيت مردم مي شوند را در دستور كار 
دارد. پيش از اين، سردار »حسين ساجدي نيا« فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ در گفتگو با ايس��نا، از آغاز مرحله دوم طرح 
برخورد با حامان ساح سرد در نقطه هاي مختلف پايتخت 
خبر داد و گفت كه پس از جمع بندي، آمارهاي دستگيري  

حامان ساح سرد  اعام مي شود.

كارگران در50  درصد  واحدهاي  
توليدي  روزمزدند

رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراس��ر كشور 
اع��ام كرد: ه��م اكنون كارگ��ران در بي��ش از 50 درصد 
 از واحده��اي تولي��دي به صورت روزم��زد كار مي كنند. 
»فت��ح اله بيات« رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني 
سراسر كشور در گفتگو با موج، تعداد كارگران قراردادي را 
در واحدهاي توليدي كشور بيش از 80 درصد اعام كرد و 
خاطرنشان ساخت: به منظور ساماندهي وضعيت كارگران 
قراردادي و پيماني، مقرر شده است كه تا پايان سال جاري 

وضعيت شركت هاي پيمانكاري ساماندهي شود.
 وي ب��ا انتق��اد ازعدم توزيع امكان��ات و ثروت در جامعه 
اذعان داش��ت: عدم توزيع امكانات موجب شده است كه 
85 درصد از خانوارهاي شهري ايران زير خط فقر مطلق، 

گذران معيشت كنند. 
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور، 
نرخ خط فقر را در جامعه كنوني ايران 850 هزار تومان ذكر 
كرد و يادآور ش��د: در حال حاضر ميزان متوسط دستمزد 
كارگ��ر و كارمند در جامعه ايران 300 الي 350 هزار تومان 
بوده و فاصل��ه درآمدي خانواره��اي كارگري وكارمندي 
 ب��ا نرخ خط فقر فعلي، بي��ش از 500 هزارتوم��ان برآورد 

شده است.

تعيين سن افراد بر عهده 
سازمان پزشكي قانوني است 
ب�����ه گ����زارش 
س��ازمان  از  ايرن��ا 
قانون��ي،   پزش��كي 
»آمنه بيگ محمدي« 
اف����زود: تعيي���ن 
س��ن افراد توس��ط 
قانون��ي،  پزش��كي 
مش��كل  رفع  براي 
هايي است كه افراد 
در خصوص س��ن 
تقويمي و شناسنامه 
اي خ��ود دارن��د و 
كه  هس��تند  مدعي 

سنشان بيشتر يا كمتر از سن تقويمي آنهاست. 
اين كارشناس پزشكي قانوني، مراجع قضايي يا ثبت احوال 
را به عنوان دو مرجع معرفي كننده متقاضيان تعيين س��ن 
دانست و گفت: معرفي نامه مراجع قضايي و ثبت احوال، 
س��ه قطعه عكس س��ه در چهار، اصل و كپي شناسنامه و 
مدارك شناسايي هويتي و 190 هزار ريال، از جمله مدارك 
مورد نياز براي تعيين س��ن افراد توس��ط پزشكي قانوني 

است. 
سرپرست پزشكي قانوني منطقه مركزي تهران بر تقسيم 
افراد زير و باالي 21 سال در تعيين سن تأكيد كرد و ادامه 
داد: سن افراد زير 21 سال از طريق معاينه ظاهري، مشاوره 
دندانپزش��كي و راديولوژي و افراد باالي 21 سال از طريق 
مشاوره دندان، معاينه ظاهري و بهره گيري از طريق ساير 

شواهد و مدارك مشخص مي شود.

رئيس جمهور براي مشكل 
بيكاري 40 درصدي 

ناشنوايان چاره اي بينديشد
مدير عامل انجمن حمايت از حقوق معلوالن ايران، همزمان 
با روز جهاني ناشنوايان از رئيس جمهور خواست تا  براي 
مشكل بيكاري ناشنوايان چاره اي بينديشد، چرا كه بيش از 

40 درصد از ناشنوايان بيكارهستند.
محمود نژاد در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه ناشنوايان فراموش 
شدگان افراد جامعه در بين معلوالن هستند، خواستار توجه 

دولت به اين قشر از جامعه معلوالن كشور شد.
وي ادامه داد: 8 مهر ماه روز جهاني ناش��نوايان نامگذاري 
ش��ده و اين امر حاكي از توجه به حقوق اين قشر از افراد 

جامعه است.
مدير عامل حمايت از حقوق معلوالن گفت: بر اساس آمار 
جهاني، نيم درصد افراد جامعه را ناشنوايان تشكيل مي دهند، 
و در ايران برآورد مي شود كه 350 هزار نفر مشكل شنوايي 
داشته باشند و از اين تعداد تنها 93 هزار نفر تحت پوشش 

سازمان بهزيستي قرار دارند.

 عض��و كميس��يون قضاي��ی مجل��س 
گف��ت: ماده ه��ای 22، 23 و 24 اليحه 
حمايت از خانواده برای بررس��ی بيشتر، 
ب��ه كميته ه��ای تخصصی موج��ود در 
كميسيون قضايی مجلس، ارجاع داده شد. 
حجت االسام »موسی غضنفرآبادی« در 
گفتگو با فارس اظهار داشت: ماده های: 
22، 23 و 24 اليح��ه حمايت از خانواده 
به كميته های حقوق خصوصی كميسيون 

قضايی برای بررسی بيشتر ارجاع شد. 
وی در ادامه افزود: پس از اعام نظر كميته  

تخصصی، كميسيون 
قضايی دوباره بررسی 
ماده ه��ای 22، 23 و 
حمايت  اليح��ه   24
از خان��واده را دنب��ال 
ب��ه  ك��رد.  خواه��د 
در  ف��ارس،  گزارش 
ماده 22 اليحه حمايت 
آمده  خان�����واده   از 
است: ثبت نكاح موقت 
يا انقضاء مدت، يا بذل 
آن در صورت باردار 

شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت 
يا بذل آن مان��ع ثبت واقعه نكاح منتفی 
شده نيس��ت. در ساير موارد، ثبت نكاح 
موقت با توافق زوجين انجام می گيرد. در 
صورت توافق زوجين برای ثبت ازدواج 
موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج 
نمی ش��ود مگر اينكه طرفين نس��بت به 
 ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند. 
تبص��ره- ثبت وقايع موض��وع اين ماده 
و م��اده قبل در دفاتر رس��می ازدواج يا 
ازدواج و ط��اق مطاب��ق آيين نامه ای به 
عمل می آيد كه ظرف يك سال با پيشنهاد 
وزير دادگستری و تأييد رئيس قوه قضائيه 
ب��ه تصويب هيأت وزيران می رس��د. تا 
تصويب   آئين نام��ه مذكور، نظام نامه های 
موضوع م��اده )1( اصاحی قانون راجع 
به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی، 
كماكان به قوت خود باقی هس��تند. در 
م��اده 23 اليحه حمايت از خانواده آمده 
است: دادگاه در موارد زير به تقاضاء زوج 
اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر 

می كند : 
1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت 
همس��ر اول به ايفاء وظايف زناش��ويی 
3- ع��دم تمكين زن از ش��وهر پس از 
صدور حكم الزام تمكين وی 4- ابتاي 
 زن به جن��ون يا ام��راض صعب العاج 
5- محكومي��ت قطع��ی زن در جرم ها 
عمدی به مج��ازات حبس بيش از يك 
س��ال يا جزاي نقدی كه ب��ر اثر عجز از 
پرداخت به بازداش��ت بيش از يك سال 
6- ابتاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه 
به تش��خيص دادگاه 
زندگی  اس��اس  ب��ه 
خانوادگی خلل وارد 

كند، 
7- س��وء رفت��ار ي��ا 
س��وء معاش��رت زن 
به ح��دی ك��ه ادامه 
زندگی را ب��رای فرد 
غيرقابل تحمل می كند 
زندگ��ی  ت��رك   -8
خانوادگ��ی از طرف 
زن به م��دت بيش از 
ش��ش ماه 9- عقيم بودن زن 10- غايب 

شدن زن به مدت بيش از يك سال. 
تبصره- متقاضی بايد دادخواست خود را 
به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دالئل 

تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند. 
در م��اده 24 اليحه حماي��ت از خانواده 
اس��ت: دولت بايد از طريق دستگاه های 
فرهنگی و رسانه های عمومی در جهت 
ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراری 
مهريه های متع��ارف اقدام هاي الزم را به 

عمل آورد. 
تبصره 1- ميزان مهريه متعارف با توجه 
به وضع عمومی اقتصادی كشور هر سه 
سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه 

اعام می شود. 
تبصره 2- هرگاه مهري��ه در زمان وقوع 
عقد به ميزان متعارف باش��د و زوج در 
صورت حال ش��دن مهري��ه از پرداخت 
آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده )2( 
قانون نحوه اجراي محكوميت های مالی 

است. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رودر رو 
معاون وزير آموزش و پرورش:

كودكان  كار تحت پوشش آموزش و پرورش قرار مي گيرند 

با ارائه 150 خدمت الكترونیكي
ترافيک شهر تا 20 درصد كاهش خواهد يافت

در راستاي ت أمین نظم و امنیت عمومي دركالنشهر اصفهان
دستگيري 14 شرور سابقه دار در اصفهان

دستگيري سارق و كشف 15 فقره سرقت كشف 5 كيلو ترياك در فارسان 
منزل در شهركرد

مدير ترافیك شهري شهرداري اصفهان:
تردد خودرو در ميدان امام محدودتر می شود

تا پايان سال 
2 هزار تاكسي فرسوده نوسازي مي شوند

سالمندي، دوران سرزندگي و عزت اجتماعي

مديرعامل س��ازمان فاوا شهرداري اصفهان گفت: مديريت 
ش��هري در نظر دارد تا پايان س��ال 91، بي��ش از 1150 نوع 
خدمت الكترونيكي به ش��هروندان ارائ��ه نمايد تا از حجم 
ترافيك ش��هري كاسته ش��ود. به گزارش موج از اصفهان، 
»همايون يزدان پناه« با بيان اين مطلب افزود:تا پايان سال 91 
طبق چشم انداز برنامه 5 ساله، شهرداري اصفهان قرار است 
مي��زان 10 خدمت الكترونيكي نظير صدور برخي مجوزها 
كه هم اكنون به مردم اصفهان ارائه مي ش��ود را به 150 نوع 
خدمت رس��اني افزايش دهد. وي با اشاره به اين كه تا پايان 
سال جاري 20 نوع خدمت الكترونيكي از سوي شهرداري به 
شهروندان ارائه خواهد شد، اضافه كرد: اين طرح در اصفهان 
48 درصد پيشرفت داشته است كه تا پايان سال 91 به 100 

درصد خواهد رس��يد. همچنين با بهره برداري از اين طرح، 
به طور كامل حدود 20 درصد ترافيك ش��هر كاسته خواهد 
شد. وي الكترونيكي كردن همه خدمات قابل ارائه به صورت 
غيرحضوري در راستاي ايجاد دولت الكترونيكي، سامت 
الكترونيكي، تجارت الكترونيك��ي، بانكداري الكترونيكي، 
امنيت و توس��عه فرهنگ ايراني و اسامي دانست و اظهار 

داشت: مدت ها است كه كارشناسان علوم  شهري و ترافيك 
به  دنبال ارائه راهكارهاي مطلوب تري جهت كاهش رفت  و 
آمد مردم و روان سازي ترافيك و كاهش آلودگي هاي ناشي 
از ترافيك س��نگين هستند. يكي از پيشنهادهايي كه جهت 
كاهش اين معضل عظيم ش��هري ارائه شده است، ارائه كار 
از منزل با اس��تفاده از ش��بكه اينترنت در قالب طرح توسعه 
دولت الكترونيك اس��ت. البته اين طرح همچنان در مراحل 
اوليه بررسي ها و ايجاد ساز و كار ها و بستر سازي  اداري است، 
زيرا اجراي چنين پروژه  وسيعي كه مي تواند حجم عظيمي از 
شهروندان را پوشش دهد، نيازمند ايجاد يك شبكه گسترده و 
هماهنگي بسيار باال و پهناي باند اينترنت زياد جهت ارتقاي 

سرعت است. 

 مدي��ر ترافي��ك ش��هري ش��هرداري اصفه��ان، از اجرای
 محدوديت های ترافيكی در ميدان امام از 17 مهرماه س��ال 
جاری خبرداد و اعام كرد: ورود خودرو های ش��خصی به 
ميدان امام فقط از سمت غرب يعنی خيابان سپاه امكان پذير 
است و در خيابان حافظ، ممنوعيت وسايل شخصی ايجاد 
خواهد شد وخط هاي ويژه حمل و نقل عمومی در اين محور 
احيا و تقويت می شود. به گزارش ايمنا، »مسعود بنده خدا« با 
اعام اين خبر اضافه كرد: اعمال محدوديت های ترافيكی در ميدان امام به طور كامل اجرايی 
نمی شود و به تدريج  تردد خودرو در اين ميدان تاريخی ممنوع خواهد شد. وی اضافه كرد: 
با اين اقدام، محدوديت هايي براي تردد خودروها در محدوده ميدان امام ايجاد شده تا بتوانيم 
آلودگي هوا را در هسته مركزی شهر كاهش دهيم. بنده خدا با تأكيد بر اين موضوع كه كم 
كردن آالينده ها و ترافيك در مركز شهر، يكي از اولويت هاي شهرداري است، اذعان داشت: 

مديريت شهری سعی دارد با در نظر گرفتن تدابيري آالينده های شهر را كاهش دهد.

ب��ه گزارش موج از اصفهان، مديرعامل س��ازمان مديريت و 
نظارت بر تاكس��يراني شهر اصفهان، ضمن بيان مطلب فوق 
اذعان داشت: الزم است براي تسريع روند نوسازي تاكسي هاي 
فرسوده، بانك ها و خودروسازان به تعهدهاي خود عمل كنند. 
»عليرضا تاجمير رياحي« ادامه داد: س��ال گذشته در مجموع 
يك هزار و 500 دستگاه تاكسي فرسوده در شهر اصفهان مورد 
نوسازي قرار گرفت و امسال نيز در تاشيم در مجموع، 2 هزار 

خودروي فرسوده ديگر را نوسازي كنيم. وي تصريح كرد: با توجه به اجراي هدفمند كردن 
يارانه ها و لزوم دوگانه س��وز شدن تاكسي ها و با توجه به مذاكره ها و توافق هاي صورت 

گرفته، اميداوريم نوسازي حدود 2 هزار تاكسي فرسوده ديگر به زودي محقق شود. 
به گفته اين مقام مسئول، از اين تعداد تاكنون، 700 دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شده  و 
در حال حاضر بيش از 90 درصد ناوگان تاكسيراني اين كانشهر جديد و جوان بوده و داراي 

استانداردهاي الزم است.

اجرای طرح پاكسازی نقاط آلوده و مبارزه با 
افراد شرور توسط پليس اصفهان به شناسايی 
و دستگيری 14 نفر شرور سابقه دار منجر شد. 
به گزارش ايمنا، »مصطفی صادقيان« سرپرست 
مركز اطاع رسانی پليس اصفهان با اعام اين 
مطلب اظهار داشت: در راستای تأمين نظم و 
امنيت عمومی در كانشهر اصفهان، پليس اين 
شهرستان طرح پاكسازی نقاط آلوده و برخورد 

با مزاحمان و افراد شرور را به اجرا گذاشت.
وی اف��زود: در پ��ی اج��رای اين ط��رح كه 
 به صورت يكپارچه و همزمان در س��طح شهرس��تان اصفهان به اجرا درآمد 14 نفر شرور 

سابقه دار شناسايی و دستگير شدند. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: متهمان دستگير شده »وحيد- ر«، »مرتضی – ع«، »مجيد – م«، 
»جواد- ن«، »علی- د«، »بهزاد- ش«، »شهروز- م«، »حامد- ص«، »حميد- م«، »ابوالفضل- م«، 

»رضا- م«، »حسين- ص«، »محمد رضا- گ« و »محمود- ل« نام دارند.
سرپرس��ت مركز اطاع رسانی پليس اصفهان گفت: اين افراد سابقه های زيادی از جمله 
تظاهر مستانه، قداره كشی، ايراد ضرب و جرح عمدی، اخال در نظم عمومی، ايجاد رعب 

و وحشت برای نواميس را در پرونده خود داشتند.

   ب��ه گزارش پايگاه اطاع رس��انی 
پلي��س، س��رهنگ »محمد رض��ا رمضانی« 
انتظام��ی  فرمانده��ی  اجتماع��ی   مع��اون 
چهارمحال و بختياری، از دستگيری يك نفر 
ك��ه در امر تهيه و توزيع مواد مخدر فعاليت 
داش��ت و كش��ف مقادير قابل توجهی مواد 

افيونی در شهرستان فارسان خبر داد. 
وی گفت: در راستای مبارزه با توزيع كنندگان 
م��واد مخدر و به دنبال وصول اخباری مبنی 
بر اينكه به تازگی فردی در سطح شهرستان، 
مبادرت به تهيه و توزيع مواد مخدر می كند، 

موضوع در دستور كار پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت. 
سرهنگ رمضانی خاطرنشان ساخت: با استقرار ايست و بازرسی و با انجام كارهای اطاعاتی، 
طی يك عمليات ويژه نسبت به شناسايی و دستگيری فرد مورد نظر اقدام و از وی 5 كيلو 

ترياك كشف و ضبط شد. 
اين مقام انتظامی در پايان از خانواده ها خواست كه بيشتر مراقب فرزندان خود باشند و آنان 
را از هرگونه رفتاری كه ممكن است موجب بروز ناهنجاری های اجتماعی در جامعه شود 
برحذر دارند و به ياد داشته باشند كه رفتارهای خود افراد در خانواده می تواند زمينه ساز 

رفتارهای فرزندشان در اجتماع باشد.

رس��انی  اط��اع  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
پلي��س، س��رهنگ »محمدرض��ا رمضانی« 
انتظام��ی  فرمانده��ی  اجتماع��ی   مع��اون 
چهارمحال و بختياری، با اعام خبر دستگيری 
س��ارق منزل گفت: مأموران شعبه دوم اداره 
مبارزه با س��رقت پليس آگاهی، در پی وقوع 
چند فقره س��رقت منزل در سطح شهرستان 
شهركرد، موضوع شناسايی و دستگيری سارق 

يا سارقان را در دستور كار قرار دادند. 
وی افزود: مأموران حين گشت زنی به فردی 
كه در حال سرقت از يك باب منزل بوده برخورد و در يك اقدام ضربتی و تعقيب و گريز در 
نهايت وی را كه با استفاده از يك دستگاه موتورسيكلت قصد متواری شدن داشت دستگير 

كردند. 
سرهنگ رمضانی گفت: سارق دستگير شده در اعتراف و بازجويی های فنی به عمل آمده به 
15 فقره سرقت اقام و وسايل منزل، شامل طاجات، فرش، جاروبرقی، وجه نقد، مانيتور، 

ضبط صوت، دوربين، سی دی و... اعتراف كرد.
 اين مقام انتظامی در پايان تصريح كرد: پس از تشكيل پرونده، متهم جهت سير مراحل قانونی، 

به مراجع قضايی معرفی و از آن طريق با صدور قرار روانه زندان شد.

رئيس اداره س��امت جمعيت و خانواده  
وزارت بهداشت برنامه »خود مراقبتی در 
منزل« را از برنامه های وزارت بهداش��ت 
برای مراقبت از دوران كودكی تا سالمندی 
در منزل عنوان كرد و گفت: به اين ترتيب 
آم��وزش ش��يوه زندگی س��الم از دوران 
نوزادی تا س��المندی از خانه، طی س��ال 
 جاری آغاز می ش��ود. به گزارش ايس��نا،
 دكتر محمد اس��ماعيل مطل��ق، همزمان 
ب��ا روز جهانی »س��المند« در نشس��تی با 
خبرن��گاران، گفت: برنامه ه��ای مراقبتی 
پي��ش از اي��ن در خانه های بهداش��ت و 
بيمارس��تان ها صورت می گرف��ت. اما از 

اين پس »خود مراقبتی« و ش��يوه زندگی 
سالم، از امس��ال در خانه ها اجرا می شود. 
در ح��ال حاضر بس��ته های خدمتی اين 
برنامه ها در حال تنظيم است.وی با اشاره 
به ش��عار س��المندی، دوران سرزندگی، 
اراده و ع��زت اجتماعی برای روز جهانی 
سالمند ادامه داد: برای اولين بار در كشور، 
در چهار دانش��گاه علوم پزش��كی و ميان 
قوميت های مختلف، برنامه های مربوط به 
آموزش شيوه زندگی سالم و مراقبت های 
ادغام يافته دوران سالمندی را به صورت 
پايل��وت در كش��ور اجرا كردي��م. به اين 
ترتيب در س��ال جاری در هر استان يك 

شهر برای اجرای اين برنامه در نظر گرفته 
ش��ده است تا آموزش شيوه زندگی سالم 
را در تمام ش��هرهای كشور داشته باشيم.
مطلق ادام��ه داد: با توجه به محدود بودن 
متخصصان رش��ته سالمندی در كشور، با 
همكاری ساير دستگاه های مربوطه دوره 
»MPH سالمندی« در سه دانشگاه علوم 
بهزيستی، دانشگاه های علوم پزشكی تهران 
و ايران برنامه ريزی  شد. همچنين برنامه ای 
برای PHD دوران سالمندی در كشور به 
زودی آغاز خواهد شد. مطلق با اشاره به 
اقدام های در نظر گرفته شده برای سطح 
دوم خدمات دوران س��المندی، گفت: به 

اي��ن منظ��ور، مركز درمانی ب��ا همكاری 
دانشگاه علوم پزش��كی شهيد بهشتی در 
بيمارس��تان »طالقانی« آغاز ب��ه كار كرده 
اس��ت. به اين ترتيب مراجعه های سطح 
دوم س��المندی در كشور توسعه می يابد. 
به گفته وی، خدمات مربوط به سالمندان 
در نقاطی از كش��ور كه پزش��ك خانواده  
برقرار است ارائه می شود و تمام سالمندان 
دارای پرونده  سامت هستند. در مجموع 
با اجرای برنامه پزشك خانواده، سالمندان 
كشور حداقل از نظر فشار خون، چربی و 
بيماری های قلبی- عروقی كنترل می شوند. 

اما از نظر ما اين برنامه ها كافی نيست. 

خبر کوتاه

عضو كمیسیون قضايي مجلس:
 ارجاع مواد جنجالي اليحه حمايت

 از خانواده به كميته هاي تخصصي

 حس��ينی در يك نشست خبری 
گف��ت: نش��ريه های اس��تانی بايد توجه 
داشته باشند كه ارتباط با بدنه مردم فقط 
مربوط به چهارباغ و شمس آبادی نيست. 
وی ارتباط با بدنه مردم را از راهكارهای 
اساسی پيشرفت نشريه های محلی دانست 
و افزود: بايد عاقه ای در مردم ايجاد شود 
تا مردم به سمت نشريه های محلی كشيده 
شوند. مدير  كل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اس��تان يكی از راههای برق��راری ارتباط 
 ب��ا بدنه مردم را دكه ه��ا عنوان و تصريح 
كرد: اصفهان يك كانشهر است و آن قدر 
وس��عت دارد كه در هر طرفش دكه های 
زيادی وجود دارد و فقط نبايد به محدوده 
چهارباغ و شمس آبادی بسنده كرد. چرا 
كه در برخی از نقاط اين شهر برخی دكه ها 
به واسطه بافت شهری و مشكل هايی كه 
در آن منطقه هس��ت؛ ام��كان دارد تا 10 
هزار نسخه هم به فروش برسانند و اين 
در صورتی اتفاق می افتد كه يك روزنامه 
محلی مش��كل های شهر را با حساسيت 
كامل دنبال كند و رساله واقعی خبری را 
انجام دهد و به نقد مسائل بپردازد. حسينی 
هزينه بودجه دولت��ی جهت آگهی را راه 
مناسبی جهت پيشرفت برای روزنامه های 
استانی ندانس��ت و گفت: نگاه حمايتی 
صرف به نش��ريه های كمكی نمی كند و 
اين مقطعی اس��ت نگاهها را بايد از نگاه 

به ده بزرگ خارج و به نگاه ش��هر بزرگ 
تبديل كنيم. برخی مواقع مسئوالن مجبور 
می ش��وند از بودجه دولت��ی برای آگهی 
هزينه كنند ولی اين راه پيشرفت روزنامه 
نيس��ت و در واقع اين كار مس��ئوالن به 
 ضرر مطبوعات اس��ت. وی خاطر نشان 
ك��رد: وقتی كه روزنامه محلی تنها 1200 
نس��خه چاپ می كند كه 300 نس��خه را 
به اداره ها می فرس��تد و بقيه باقی می ماند 
و تم��ام فكرش گرفتن رپرت��اژ و آگهی 
از اداره ها برای بهبود وضعيت اقتصادی 
روزنام��ه اس��ت ديگر نمی ت��وان انتظار 
پيشرفت اين نشريه را داشت. در واقع يك 
روزنامه بايد به سراس��ر اصفهان فرستاده 
 ش��ود چرا ك��ه اصفهان يك كانش��هر

 است.
حسينی تصريح كرد: بايد زير ساخت ها 
را حل كنيم و دكه های سراس��ر شهر كه 
خود با فروش تعداد زيادی نس��خه های 
روزنامه های محلی می توانند گام مهمی 
در حل مش��كل های اقتصادی نشريه ها 
بردارن��د و نيز فضاهای فرهنگی بايد در 
كن��ار مطبوعات باش��د و كمك كنند تا 
روزنامه ها از اين ذلت و تعريف و تمجيد 
ك��ردن برای گرفتن مبلغ��ی جهت حل 
مشكل خود بيرون آيند و به نقد مسائل 
و مشكل های شهر بپردازند و از مسئوالن 

پاسخ بخواهند. 

مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان:
ب�اغ  چه�ار  مخت�ص  فق�ط  م�ردم  ب�ا   ارتب�اط 

و شمس آبادي نيست

جامعه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 گردهمايی خشكسالی 
و راهكای مقابله با آن 

 زاينده رود 
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان 
به همت مديريت هماهنگی ترويج كشاورزی و شركت مادر 
تخصصی سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان، با حضور 
مدير كل بحران استان، قائم مقام سازمان و معان بهبود توليدات 
گياهی، رئيس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی، 
معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی، كشاورزان خبره، كارشناسان 
و اعضای ش��ركت های مش��اوره ای فعال در شهرستان های 
اصفهان، اردستان، كاشان، نايين، خورو بيابانك، آران و بيدگل، 
سميرم، شاهين شهر ميمه، نطنز و برخوار، گردهمايی آموزش 
 خشكس��الی و راهكارهای مقابله با آن در محل موزه ترويج 
برگزار ش��د. در اي��ن گردهمايی محمد نصر )معاون كمبود 
توليدات گياهی( گفت: سطح آب زيرزمينی استان به شدت 
كاهش يافته به طوری كه در منطقه های حاشيه زاينده رود در 
30 سال گذشته در عمق 9 الی 17 متر به آب می رسيديم ولی 
امروز در عمق 90 متری به آب زير زمينی دس��ت می يابيم و 
اين روند مناسب و قابل قبولی نيست. ايشان در ادامه ضمن 
بيان اينكه در س��طح استان 28 رودخانه داريم گفت: اين 28 
رودخانه شامل بيست رودخانه فصلی و 8 رودخانه دائم بوده 
كه بزرگترين آنها رودخانه زاينده رود اس��ت كه در سال های 
نرمال 1/4 ميليارد متر مكعب آب در آن جاری است و 600 
ميليون متر مكعب آب جاری اين رودخانه از بخش كشاورزی 
خارج است و فقط 60 درصد آن در بخش كشاورزی مصرف 
می ش��ود و نزديك 529 ميلي��ون متر مكعب آب به مصرف 

شرب می رسد. 
ايش��ان با تأكيد بر اهميت توجه به صرفه جويی در مصرف 
آب و مقابله با كم آبی در بخش كشاورزی گفت: بايد به دنبال 
توسعه افقی و سطحی زمين های كشاورزی نباشيم بلكه بايد 
دنبال توسعه عمودی افزايش توليد در واحد سطح باشيم و 
توس��عه زمين های كشاورزی در سطح افق را بايد خط قرمز 
بدانيم، همچنين بايد از محصولی استفاده كنيم كه كارآيی آب 

در آن بيشتر باشد. 
در ادامه اين نشست منصور شيشه فروش )مدير كل بحران 
استان( گفت: در آستانه ورود به چهارمين سال خشكسالی با 
حضور كشاورزان بايد بتوانيم يك استرات ژی مناسب را ترويج 
نماييم. وی در ادامه افزود: در صد س��ال گذشته جمعيت 3 
برابر ش��ده و مصرف آب 6 برابر است و اين يعنی در آينده 
برای توس��عه در جه��ان دو چالش مهم را پي��ش رو داريم 
 يكی افزايش جمعيت و دوم آب س��الم. ش��ايان ذكر است  
هدف ه��اي اين گردهمايی ش��امل آموزش كش��اورزان با 
روش های جديد، مقابله با خشكسالی و آشنا نمودن كشاورزان 
با ارقام جديد بذر مقاوم با كم آبی و خشكی و استفاده بهينه از 
آب و اصاح روش های آبياری، آموزش های هرس و مبارزه 
ب��ا علف های هرز و همچنين آموزش اس��تفاده از مالچ های 

پاستيكی برای مبارزه با خشكسالی و علف هرز بود. 

روی میز

شهر من

اخبار شهرستانها

مهدي فوقي مشاور استاندار و  رئیس گروه مشاوران جوان
مشــاوران جــوان پشتوانــه مـديريـت آينـده كشـور

كارشناس مسئول بیماري سالك استان:
6 شهرستان استان اصفهان آلوده به سالك روستايي هستند

حمايت مجمع نمايندگان استان اصفهان از اداره كل كتابخانه هاي عمومي 

مدير مركز توانبخشي جانبازان كاشان:
مركز توانبخشي جانبازان كاشان هنوز فاقد مجوز است

استاندار چهارمحال و بختیاري:
اصالح ساختار نظام اقتصادي، راهبردي ترين گام اقتصادي دولت است

به مناسبت روز جهاني پاكسازي كوهستان
پارك كوهستاني صفه پاكسازي شد

توسط رئیس جمهور؛
راه اندازي دفتر بنياد ملي نخبگان چهارمحال و بختياري 

           مهدی رفائی
مهدی فوقی )مشاور اس��تاندار و رئيس گروه مشاوران 
جوان( در حاشيه برگزاری دوره جديد آزمون مشاوران 
جوان اس��تان اصفهان در گفتگو ب��ا زاينده رود تصريح 
ك��رد: در دوره جديد پذيرش مش��اوران ج��وان، از هر 
دستگاه )فرمانداری ها و اداره های اجرايی( سطح استان، 
سه نفر به استانداری معرفی شدند و طی آزمون برگزار 
ش��ده كه حدود 800 نفر شركت كننده و معرفی شده از 
ارگان های استان داشته است؛ در نهايت پس از مصاحبه 

شفاهی، آزمون كتبی توسط كارشناسان خبره و باتجربه در 
زمينه های فرهنگی، اجتماعی، سياسی، مذهبی سئوال ها و 
آزمون هايی كه گذرانده می شود، يك نفر از سه نفر معرفی 
شده از هر ارگان به عنوان مشاور جوان آن اداره يا ارگان 
به انجام مشاوره با مدير مركز می پردازد و با استانداری و 
مسئوالن نيز جلسه خواهد داشت. مشاور استاندار و رئيس 
گروه مشاوران جوان افزود: اين طرح، تربيت جوانان برای 
مديريت آينده كشور را به همراه دارد و هم پشتوانه خوبی 
برای مديريت آينده كشور است و برای جوانان به نوعی 

تمرين مديري��ت و در معرض فعاليت های مديريتی و 
جلس��ه های كان قرار گرفتن، محسوب می شود. وی 
اذعان داشت: داشتن مدرك كارشناسی و داشتن تخصص 
در يك رش��ته و مهارت الزم و نيز تأييد توسط يكی از 
اداره ها يا مركزهای دولتی سطح استان، از شرايط شركت 
در آزمون مشاوران جوان بوده است. وی خاطرنشان كرد: 
فرمانداران  و  مديران می توانند اين فرصت را در اختيار 
جوانان قرار دهند و آنها را در مرحله تمرين بزرگ برای 
آزمون های آينده، كمك كنند. مهدی فوقی وظايف اين 

مش��اوران جوان را تشكيل تشكل های جوانان فعال و 
توانمند و با انگيزه و ايجاد سنگ بنای مديريتی آينده هر 
شهرستان و يا اداره مربوطه دانست و شرايط سنی آن را 
از 24 س��ال تا 39 سال ذكر كرد و ابراز داشت: اميدواريم 
در كنار مديران دستگاه ها، مشاوران جوان بتوانند در زمره 
مديران آينده كشور باش��ند. وی هرگونه آمادگی گروه 
مش��اوران جوان اس��تانداری اصفهان را برای همكاری، 
آموزش و ايجاد تس��هيات الزم برای فعاليت منتخبان 

آزمون مشاوران جوان اعام كرد.

 بهره برداري از ساختمان جديد 
مجتمع شوراهاي حل اختالف نطنز

تسهيالت ويژه پليس چهارمحال و بختياري 
براي ترخيص موتورسيكلت هاي توقيفي

 برگزاري اولين يادواره شهدای 
دانش آموز واحد مقاومت امام حسين بروجن 

 برگزاری صبحگاه مشترك نيروهای نظامی 
و انتظامی در فارسان

مجتمع جديد ش��وراهای حل اختاف شهرس��تان 
نطنز با حضور رئيس كل دادگستری استان اصفهان 
افتت��اح گرديد. به گزارش م��وج از اصفهان، در اين 
مراس��م كه با حضور تعدادی از مس��ئوالن اداری، 
 نظام��ی و انتظام��ی شهرس��تان نطنز برگزار ش��د، 
»غامرضا انصاری« با ايراد س��خنانی به چگونگی 
تشكيل شوراهای حل اختاف توسط قوه قضائيه پرداخت و وظيفه اصلی 
شوراها را انجام مذاكره های اصاحی و حصول سازش بين اصحاب دعوی 
بيان كرد. رئيس كل دادگستری استان اصفهان، خواستار جهت گيری شوراها 
به س��مت مختومه شدن پرونده ها از طريق مصالحه و سازش شد و اظهار 
امي��دواری كرد كه مردم نطنز از بركات ش��وراها و امكاناتی كه در اختيار 
اين نهاد شبه قضايی گذاشته شده، بهره مند گردند. گفتنی است: ساختمان 
مجتمع شوراهای حل اختاف نطنز دارای 500 متر مربع مساحت عرصه و 
350 متر مربع زير بنا ست و تاكنون جهت ساخت و راه اندازی آن، مبلغی 
بالغ بر يك ميليارد و صد و بيس��ت ميليون ريال از س��وی دادگستری كل 
استان اصفهان اختصاص يافته و در حال حاضر، دو شعبه از شوراهای حل 

اختاف شهر نطنز در اين مجتمع مشغول فعاليت و خدمت رسانی است.

 زاينده رود 
س��رهنگ پاس��دار »محمدرضا رمضاني« معاون 
اجتماع��ي فرمانده��ي انتظام��ي چهارمح��ال و 
بختياري، از تس��هيات ويژه اين فرماندهي براي 
ترخيص موتورسيكلت هاي توقيفي، به مناسبت 

فرا رسيدن هفته نيروي انتظامي خبر داد.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اط��اع رس��اني پلي��س، س��رهنگ محمدرضا 
و  انتظام��ي چهارمح��ال  فرمانده��ي  اجتماع��ي  )مع��اون  رمضان��ي 
بختي��اري( ب��ا اع��ام اين خبر گف��ت: به مناس��ب فرا رس��يدن هفته 
ني��روي انتظام��ي )10 ال��ي 16 مهرم��اه(، فرماندهي انتظامي اس��تان، 
 موتورس��يكلت ه��اي توقيف��ي در پاركين��گ ها را با تس��هيات ويژه 
ترخي��ص مي كند. وي افزود: كس��اني كه موتورس��يكلت هاي آنها به 
دالي��ل مختلف توقي��ف و در پاركينگ هاي طرف ق��رارداد با نيروي 
انتظامي متوقف شده است؛ مي توانند به پليس راهور فرماندهي انتظامي 
استان واقع در سه راه شهر كيان و در شهرستان ها به پليس راهور محل 
 س��كونت خود مراجعه و موتورسيكلت خود را با 50 درصد تخفيف، 

ترخيص نمايند.

 زاينده رود 
اولين ي��ادواره ش��هدای دانش آم��وز واحد مقاومت 
دبيرستان امام حسين  بروجن، در محل نمازخانه اين 
دبيرستان برگزار شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران بسيج 
استان چهارمحال و بختياری، در اين مراسم كه خانواده 
معظم شهدا، فرهنگيان و دانش آموزان حضور داشتند، 
يكی از فرماندهان و جانبازان دوران دفاع مقدس با گراميداشت هشت سال دفاع 
مقدس و ياد و خاطره ش��هدای اين دوران، عزت و سربلندی ايران اسامی را 
مديون و مرهون جانفشانی شهدا و رزمندگان اين دوران دانست. احمد ضيائی با 
تأكيد بر ضرورت صيانت و نشر ارزش های دفاع مقدس در جامعه گفت: ملت 
ايران در اين دوران با وحدت، حضور يكپارچه و تبعيت از واليت و رهبری، 
حقانيت خود را به دنيا اثبات كرد. وی افزود : شهيدان با نثار جان عزيز خود، 
دندان طمع و تجاوز عليه اين نظام الهی را برای هميشه تاريخ ريشه كن كردند. 
ضيائی خاطرنش��ان كرد: شهيدان گرانقدر بدون هيچ چشم داشتی در سخت 
 ترين شرايط برای حفظ و حراست از دين و آب و خاك خود جنگيدند و از 
آرم��ان های نظام دفاع كردند. وی در پايان با بيان خاط��ره هايی از اين دوران 

پرافتخار، خواستار توجه بيشتر دانش آموزان به فرهنگ اين دوران شد.

همزمان با ايام هفته دفاع مقدس، صبحگاه مش��ترك 
نيروه��ای نظامی و انتظامی در س��پاه ناحيه فارس��ان 
برگزار شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران بسيج استان 
چهارمحال و بختياری، در اين مراسم كه خانواده معظم 
ش��هدا، نماينده ولی فقيه در سپاه قمر بنی هاشم، امام 
جمعه، مسئوالن محلی، فرماندهان، مسئوالن و كاركنان 
نيروی نظامی انتظامی و بسيجيان حضور داشتند. فرمانده سپاه قمر بنی هاشم 
استان چهارمحال و بختياری با تبريك ايام هفته دفاع مقدس و گراميداشت ياد 
و خاطره جانفشانی و ايثار شهداء و رزمندگان اين دوران گفت: ايام هفته دفاع 
مقدس سراسر افتخار اس��ت كه آحاد مردم ايران اسامی با اتكا به خداوند و 
هدايت و رهبری امام راحل )ره( وارد عرصه نبرد حق عليه باطل ش��دند و با 
انگيزه الهی و در جهت دفاع از انقاب و سرزمين خود ايستادگی كردند. سردار 
»رضا محمد سليمانی« افزود: جوانان انقابی و با ايمان اين مرز و بوم در دوران 8 
سال دفاع مقدس با انتخاب راه خود به مقام شهادت نايل آمدند، تا اين انقاب از 
گزند دشمنان مصون بماند. وی گفت: در اين دوران انسان های بزرگی در سايه 
فرهنگ قرآن و اسام و به رهبری حضرت امام خمينی )ره( شناخته شدند كه 

هركدام به عنوان ستارگان درخشان الگوهايی بی نظير برای جامعه هستند.

فارسانشهركردشهركردنطنز

 الدن سلطانی
»جواد رمضانپور« درگفتگو با زاينده رود اعام كرد: شهرستان های 
برخوار، شاهين شهر و ميمه، اردستان )به ويژه زواره(، نطنز )به ويژه 
بادرود( و شهرستان اصفهان در محدوده منطقه های جرقويه عليا 
و سفلی، »برا آن« جنوبی و محدوده »برا آن« شمالی، بهارستان و 
شهرك نگين واقع در ملك شهر و محدوده ورزشگاه نقش جهان، 

به بيماری سالك روستايی آلوده هستند.
وی افزود: استان اصفهان با جمعيتی حدود 4 ميليون نفر و مساحت 
107/026 كيلومتر مربع، به عنوان يكی از 30 استان آلوده به سالك 

كشور شناخته شده است.
كارشناس مسئول بيماری سالك اس��تان خاطرنشان كرد: استان 
اصفهان دارای 21 شهرستان است كه در محدوده دانشگاه علوم 
پزش��كی اصفهان قرار دارند و از اين ميان 6 شهرس��تان آلوده به 
 سالك هستند. همچنين شهرس��تان های كاشان و آران و بيدگل 
)ابوزيد آباد( نيز كه در محدوده دانش��گاه علوم پزش��كی كاشان 

قرار دارند به سالك آلوده 
هستند.

رمضان پ��ور با بيان اينكه 
منطقه هايی كه در ش��هر 
اصفهان آلوده به س��الك 
ش��هری ب��وده، در ح��ال 
حاضر مح��دود و پراكنده 
هس��تند تصريح كرد: در 
مجموع به نظر می رس��د 
ك��ه حداق��ل 95 درصد 
مبتاي��ان ب��ه س��الك در 
 استان اصفهان، روستائيان 

هستند.
وی خاطرنش��ان ك��رد: با 
وج��ودی كه 17 اس��تان 
كش��ور درگي��ر س��الك 

روستايی هستند، اما يك 
سوم آمار سالك مرطوب 
به استان اصفهان اختصاص 

دارد.
كارشناس مسئول بيماری 
سالك اس��تان درباره آمار 
بيماری سالك  كش��وری 
گفت: در كشورمان ساالنه 
حدود بيست و پنج هزار 
مورد جديد سالك گزارش 
می ش��ود ك��ه براس��اس 
تحقيق های موجود تعداد 
واقعی موردهای آن 3 تا 5 
برابر اين رقم است. به بيانی 
ميزان بروز بيماری در ايران 
28 درصد در هر هزار نفر 

جمعيت تخمين زده می شود.
رمضانپور در خصوص آمار جهانی اين بيماری تصريح كرد: همه 
قاره ها به جز اس��تراليا، آلودگی به سالك دارند و بيماری سالك 
پوستی در 88 كشور جهان به صورت بومی است. از طرفی 350 
ميليون نفر در منطقه های آل��وده زندگی می كنند و در معرض 
سالك قرار دارند. همچنين حدس زده می شود كه 12 ميليون نفر 
در دنيا آلوده به انگل سالك باشند و ساالنه دو ميليون نفر به اين 

رقم اضافه می شوند.
وی در خاتمه با بيان اينكه س��الك به عن��وان يكی از 6 بيماری 
مهم در دنيا مطرح شده است افزود: طبق اعام سازمان بهداشت 
جهانی، ساالنه يك و نيم تا دو ميليون مورد ابتای جديد در دنيا 
اتفاق می افتد اين درحالی است كه 90 درصد موردهای سالك در 
دنيا از 9 كشور از جمله ايران به سازمان بهداشت جهانی گزارش 
می شود. گفتنی اس��ت: ايران و عربستان بيشترين مورد بيماری 
سالك را در جهان دارند و در افغانستان، ونزوئا و تركيه آمار در 

حال افزايش است.

 زاينده رود 
نمايندگان مردم اس��تان اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی 
اداره كل  از فعاليت ه��ای  و اس��تاندار حماي��ت خ��ود را 
كتابخانه های عمومی، در گسترش فرهنگ كتاب و كتابخوانی 
اعام داش��تند. در نشس��ت مجمع نمايندگان استان اصفهان 
 و اس��تاندار اصفهان، كه در محل مهمانس��رای اس��تانداری 
برگزار ش��د. »ياوری« مدير كل كتابخانه های عمومی اس��تان 
اصفهان ضمن تش��كر از حمايت های استاندار و نمايندگان 
استان به ارائه گزارش از نحوه رشد شاخص های كتابخانه ای 
طی 10 ماه گذش��ته پرداخت و گفت: با توجه به رشد تعداد 
اعض��ای كتابخانه، اكنون در زمينه مناب��ع فضاهای مطالعه و 

تجهيزات كمبودهايی داريم كه در اين خصوص منتظر جذب 
بودج��ه طرح های پيش��نهادی از محل اعتباره��ای فرهنگی 
مصوب در سفر س��وم رياست جمهور و پيگيری نمايندگان 

در اختصاص بودجه به امر كتابخانه سازی هستيم. 
»عليرض��ا ذاك��ر اصفهان��ی« اس��تاندار اصفهان با اش��اره به 
اهمي��ت فرهنگ كتاب و كتابخوانی در رش��د فكری جامعه 
اف��زود: افزايش اعضاء و چگونگی جذب عضو در اداره كل 
كتابخانه های اس��تان طی ماه های گذش��ته بی س��ابقه بوده و 
باعث تحولی عظيم در حوزه كتابخانه های عمومی بوده است 
و به اين سبب: تشكر ويژه از آقای ياوری دارم. وی افزود: به 
محض اختصاص اعتبار فرهنگی مصوب سفر سوم رياست 
جمهور به استان طرح های مربوط به بحث كتاب و كتابخوانی 

يكی از اولويت های ما خواهد بود. وی همچنين در خصوص 
پيگيری »نيم درصد« بدهی شهرداری های استان قول مساعد 
داد و بر اجرای قانون تأكيد ك��رد. در ادامه »كامران« نماينده 
مردم ش��هر اصفهان در مجلس ضمن تش��كر از فعاليت های 
ش��بانه روزی مدير كل كتابخانه های عمومی حمايت خود و 
ديگر نمايندگان را از اين اداره كل اعام و خواس��تار تعامل 
بيشتر دستگاههای استان در پيشبرد هدف های كتابخانه های 
عمومی ش��د. وی گفت باوجود كمبودها رشد شاخص های 
كتابخانه ای در اس��تان بسيار چشمگير بوده و كتابداری جزو 
شغل های سخت به حساب می آيد. حجت االسام »موسوی« 
نماين��ده مردم فاورجان نيز از كمبود كتابخانه در اين ش��هر 
گفت و خواستار توسعه فضاهای كتابخانه ای فاورجان شد. 

»حسنی« نماينده مردم نايين و خوروبيابانك نيز با بيان اين كه 
كتابخانه شهر نايين استيجاری است از استاندار خواست كه 
در اين خصوص دستور الزم جهت احداث كتابخانه مركزی 

استاندارد صادر نمايد. 
حجت االس��ام »طباطباي��ی نژاد« رئيس مجم��ع نمايندگان 
استان نيز ضمن حمايت از فرهنگ مطالعه و رشد شاخص ها 
و تاش های صورت گرفته توس��ط مدي��ر كل كتابخانه ها و 
اهتمام ايشان به سفرهای شهرستانی و شركت در جلسه های 
انجمن ها خواس��تار س��اخت كتابخانه هايی با زيربنای باالی 
ه��زار متر مربع ش��د و تأكيد ك��رد: در س��اخت كتابخانه ها 
 بايد به نيازهای آموزش��ی و فرهنگی مراجعان توجه خاص 

نمود. 

مدي��ر مركز توانبخش��ی جانبازان كاش��ان گفت: بعد از گذش��ت دو س��ال از زمان 
 راه اندازی اين مركز، هنوز مجوز آن صادر نش��ده  اس��ت. به گزارش فارس از كاشان، 
»غامرضا حيدری« در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينكه راه اندازی اين مراكز پديده 
جديدی است، گفت: تا زمانی كه مجوز اين مراكز صادر نشود هيچ اعتباری نيز به آن 
تخصيص پيدا نمی كند. وی با تأكيد بر اينكه راه اندازی مراكز توانبخشی طرح جديدی 
برای رس��يدگی به مشكل های جانبازان در اس��تفاده از خدمات درمانی، توانبخشی، 
فرهنگی، رفاهی و آموزشی برای آنهاست، گفت: به منظور رفع نيازها و تسريع و تسهيل 
در ارائه اين خدمات به جانبازان، بايد توجه بيشتری به اين مراكز شود.حيدری تصريح 
كرد: جانبازان قطع نخاعی به خاطر نشستن سال های متمادی بر روی ويلچر و خوابيدن 

بر روی تخت دچار بيماری هايی مانند پوكی استخوان و زخم بستر شده اند كه نياز به 
مراقبت های بيشتر و بهتر و رفع مشكل های آنها به خصوص ارائه خدمات درمانی از 
طريق راه اندازی و تجهيز مراكز توانبخشی جانبازان الزم و ضروری است. وی با اشاره 
به حضور پنج نيروی پزشك، پرستار، مدير، راننده و فيزيوتراپيست در مركز توانبخشی 
جانبازان كاشان افزود: در حال حاضر خدمات درمانی فيزيوتراپی به 32 نفر از جانبازان 
دچار مجروحيت چشم، ضايعات قطع نخاعی و قطع عضو تحت پوشش خدماتی اين 
مركز ارائه می شود. به گفته وی، هم اكنون اين مركز زير نظر بنياد شهيد و تحت حمايت 
سازمان بنياد شهيد استان اصفهان در تأمين هزينه ها به فعاليتش ادامه می دهد. حيدری 

تعداد جانبازان باالی 70 درصد در كاشان را بيش از 60 نفر ذكر كرد.

اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: طرح تحول اقتصادی و اصاح ساختار نظام 
اقتصادی يكی از راهبردی ترين گام های اقتصادی دولت عدالت محور است. به گزارش 
فارس از ش��هركرد، »علی اصغر عنابستانی« در همايش اجرای مرحله چهارم قانون 
ماليات بر ارزش افزوده در جمع اتحاديه های صنفی اين استان اظهار داشت: اجرای 
طرح تحول اقتصادی و اصاح ساختار نظام اقتصادی به عنوان يكی از راهبردی ترين 
گام ه��ای اقتصادی دولت عدالت محور موجب رش��د و بالندگی در نظام اقتصادی 
و كاهش وابس��تگی به نفت می شود. وی با اشاره به پيگيری قانون ماليات بر ارزش 
افزوده در دولت های گذشته، تأكيد كرد: دولت عدالت محور، برای توسعه و پويايی 
نظام اقتصادی كشور آن را به صورت كامل اجرايی می كند. عنابستانی تصريح كرد: 

 اجرای اين قانون موجب تحولی بزرگ در اقتصاد ايران اسامی خواهد شد. استاندار 
چهارمحال و بختياری همچنين يادآور ش��د: اين قانون در چند كشور اجرا می شود، 
ولی متأسفانه در كشور ما به دليل اينكه اين موضوع به ذائقه برخی خوش نمی آيد با 
مخالفت آنان مواجه شده است. وی ادامه داد: برای اينكه كشور به سمتی حركت كند 
كه بيشتر بودجه كشور از طريق كسب ماليات تأمين شود، اجرای اين قانون ضرورت 
دارد. عنابستانی با تأكيد بر اينكه ذخاير كشور در آينده ای نه چندان دور به اتمام می رسد، 
گفت: بر همين اس��اس الزم اس��ت تا در اين زمينه فكر اساسی صورت گيرد. وی 
خاطرنشان كرد: بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم انداز 20 ساله كشور، بايد 
درآمد مالياتی به نوعی جايگزين درآمدهای نفتی شود كه زمانی به پايان خواهد رسيد.

 زاينده رود 
به مناس��بت روز جهانی پاكسازی كوهستان، جمعيت دوستداران محيط زيست 
ضمن پاكسازی پارك كوهستانی صفه، برنامه ويژه ای به اتفاق ساير تشكل های 

زيست محيطی و شهرداری منطقه 5 برگزار نمودند.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان و 
ب��ه نقل از روابط عمومی ش��هرداری منطق��ه 5 اصفهان، جمعيت دوس��تداران 
محيط زيس��ت طبق س��ال های گذش��ته به مناس��بت روز جهانی پاكس��ازی 
كوهس��تان ابتدا پارك كوهس��تانی را پاكس��ازی و بعد برنامه ه��ای ويژه ای را 

 به اتفاق س��اير تش��كل های زيس��ت محيطی و گروه ها با همكاری مديريت 
فرهنگ��ی- تفريحی پارك، دفتر خدمات صفه  و  روابط عمومی ش��هرداری 

منطقه 5 اصفهان برگزار نمودند.
گفتنی اس��ت: هدف اصلی اين گونه برنامه های نمادين، جنبه آموزش��ی آن و 
ترويج فرهنگ شهروندی و حفاظت از محيط زيست شهری است و به طور قطع 
 حضور هر چه گس��ترده تر قشرهای مردمی كارايی و تأثير نقش آموزشی آن را 

بيشتر می كند.
قابل ذكر اس��ت: در پايان ش��ركت كنندگان در اين برنامه ضم��ن پذيرايی،  از 

مديريت فرهنگی صفه هدايای فرهنگی دريافت كردند.

همزمان با س��الروز صدور فرمان تش��كيل بنياد ملی نخبگان از س��وی مقام معظم 
رهبری، دفتر اس��تانی بنياد ملی نخبگان چهارمحال و بختياری همزمان با 11 استان 
ديگر توس��ط رئيس جمهور راه اندازی ش��د. به گزارش فارس از شهركرد، رئيس 
جمهور در مراسم راه اندازی همزمان 12 دفتر استانی بنياد ملی نخبگان از طريق ويدئو 
كنفرانس اظهار داش��ت: امروز ايران عزيز با همت تمامی مل��ت به ويژه نوآوران و 
نخبگان كه پيش قراوالن حركت رو به كمال و پيشرفت ملت ايران هستند، در آستانه 
يك جهش بزرگ و شكوفايی تاريخی قرار داريم. محمود احمدی نژاد فتح قله های 
 پيش��رفت، عدالت، عزت و شرف را بدون علم، ابتكار و نوآوری غيرممكن بيان و 
تأكيد كرد: خدا را سپاس��گزاريم كه در سرزمين نخبگان و نخبگی زندگی می كنيم. 

احمدی نژاد راه اندازی و افتتاح 12 دفتر استانی بنياد ملی نخبگان در كشور را مطلوب 
دانست و افزود: اميدواريم دفاتر استانی بنياد ملی نخبگان، كانون اجتماع، هم افزايی و 
حركت پرشتاب نخبگان به سمت جلو و فتح آينده باشد. رئيس جمهور برخورداری 
بقيه اس��تان های كشور از دفتر پربركت و اميد بخش بنياد ملی نخبگان را تا قبل از 
پايان سال جاری ضروری اعام و تصريح كرد: از تمامی ملت ايران و نخبگان كه با 
همت باال دل در گرو آبادانی ايران و ساختن جهانی براساس يگانه پرستی و عدالت 
هستند، تشكر می كنم.  محمود احمدی نژاد همزمان با چهارمين همايش ملی نخبگان 
 از طريق ويدئو كنفرانس، 12 دفتر اس��تانی بنياد ملی نخبگان از جمله دفتر اس��تان

 چهارمحال و بختياری را افتتاح كرد. 

شهرستان
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 حسین گیتی 
ادبيات وحشت از ژانرهای )گونه( پر فروش و پر خواننده ادبيات داستانی در همه جای دنياست.

اگر چه در كشور ما اينگونه ادبياتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، اما توجه هايی كه از آثار ادبی اينگونه در ايران صورت 
گرفته و در كنار آن اقتباس های سينمايی، موجب شده كه اين نوع ادبيات همواره در فهرست آثار مورد عاقه خوانندگان باشد. 
سال هاست كه آثار اين نويسندگان ترجمه و در كشور ما فروش قابل توجه داشته است. ادگار آلن پو )امريكايی(، آگاتا كريستی 
)انگليسی(، شرايدان لوفانو )ايرلندی(، آرتور كانن دايل )انگليسی(، موريس لوبان )فرانسه( و... ترجمه رمان های وحشت اين 

نويسندگان سال ها جزو كتاب های پرفروش بوده اند.
حتی برای اين ژانر ادبی جوايزی ايجاد شده كه اين جايزه به خاطر بزرگداشت رمان وحشت »دراكوال« نوشته »برامم استوكر« 
به برنده هر سال اهدا می شود. تاش انسان برای ترسيم وحشت قدمتی ديرينه دارد. به طوری كه بر ديواره غارهای كشف 
شده از عصر حجر، نقاشی هايی به چشم می خورد كه حاكی از روايت داستان های هراس انگيز توسط ساكنان اين غارهاست. 
عاوه بر آن، در تمامی دوران ها نويسندگانی ديده می شود كه با وجود ارتباط نداشتن با اين نوع ادبيات، همواره كوشيده اند 

مؤلفه های آشنای اين گونه ادبی را در آثار خود به كار برند.
از جمله اين رمان ها می توان به »كمدی الهی« )دانته 1321-1290( ، »فاوست« )گوته 1808-1780( و »بازی تمام است« )ژان 

پل سارتر( اشاره كرد.
در واقع درون مايه ادبيات وحشت، ترسيم رخدادهای مافوق طبيعی است و موضوع هايی كه در اين گونه بيشتر مورد توجه 

نويسنده است قتل، خودكشی، ترس، ديوانگی، ارواح، خون آشام ها و هيوالها را در برمی گيرد.
از اواسط قرن نوزدهم و پس از آن به موازات شكل گيری داستان های علمی و تخيلی در نيمه دوم سال 1920، شاخه ای از 
ادبيات وحشت ظهور كرد كه به شناخت رو به رشد علوم طبيعی اشاره داشت. شخصيت های اصلی اين داستان های شكل 
گرفته بر پايه اين نوع از ادبيات وحشت فقط ارواح پس از مرگ نبودند، بلكه بيشتر  شامل موجوداتی خفته در اعماق جنگل ها، 

غارها، موجودات فضايی و يا حتی موجودات ساخته شده از سوی خود انسان ها در آزمايشگاه می شد.
از رمان ترسناك »دراكوال« عاوه بر ترجمه به بيشتر زبان های جهان، متجاوز از چهل فيلم گوناگون ساخته شده و در كشور ما 

نيز از تلويزيون و سينما پخش شده است.
جنايی نويس انگليسی »آگاتا كريستی« در كشور ما نيز چون دانيل استيل )امريكايی( كه رمان های عاشقانه عامه گرا دارد، شهرت 
فراوان داش��ته و ترجمه كتاب هايش در ش��مارگان باال به فروش می رود. خانم كريستی دو شخصيت خلق كرده كه هر دو 

تيزهوش هستند و معماهای پيچيده راه حل می كنند، اين دو »خانم مارپل« و »آقای پوآرو« هستند.
يكی از برجسته ترين آثاری كه در تكوين ادبيات پليسی وحشت نقش داشت رمان »كلب ويليانر« نوشته ويليام گادوين است 

كه در سال 1794 منتشر شد.
از نويسندگان عصر حاضر ادبيات وحشت كه شهرتی جهانی دارند می توان به ايزابل آلنده، خورخه لوئيس بورخس، جيمز 
هربرت، ريچارد دليمون، جان شرلی و... اشاره كرد. اما در حال حاضر استفان كينگ )متولد 1947( با رمان های وحشت در 

رأس نويسندگان اين ژانر ادبی است.

كتاب س��ه جلدی »آن چه اتفاق افتاد« به 
 روايت مرتضی س��رهنگی منتش��ر شد. 
 به گ��زارش مهر، مجموع��ه كتاب های 
»آن چ��ه اتفاق افتاد« خاطره های نظاميان 
عراق��ی در طول جنگ تحميلی اس��ت 
كه توسط مرتضی س��رهنگی گردآوری 
و تدوين ش��ده و در قالب س��ه جلد به 
همت انتشارات س��وره مهر منتشر شده 
است. خاطره های نظاميان عراقی به گفته 
سرهنگی برای خواننده جاذبه زيادی دارد و 
مؤلف كتاب معتقد است كه چنين خاطره 
هايی به آن چه در جنگ گذشته رسميت 
بيشتری می بخشد. سرهنگی در مقدمه، 
راويان اين خاطره ه��ا را افرادی معرفی 

می كند كه راضی نشدند از كنار تصوير 
ش��عله ور جنگ با ايران »بدون ش��رح« 
عبور كنند، به همين دليل اين نوش��ته ها 
را دارای اعتبار و آبروی ديگری می داند. 
وی مطالب اين كتاب را از ميان 65 كتابی 
كه از خاطره های نظاميان عراقی به فارسی 
ترجمه شده، گلچين كرده كه حاصل آن 
انتشار 30 خاطره منتخب در 3 جلد شده 
اس��ت. در اين كتاب درب��اره هر خاطره 
چند س��طر از طرف پديدآورنده توضيح 
داده ش��ده و از تصاوير برخ��ی از راويان 
خاطره ها در اين كتاب ها نيز استفاده شده 
است. طراحی گرافيك اين مجموعه نيز بر 

عهده كورش پارسانژاد بوده است. 

فرهنگ و هنر
به مناسبت 8 مهرماه، سالروز گرامي داشت موالنا 

اخالق و ادب در شعر مولوي، پيامي براي زمان ما 
  مهدی رفائی 

مولوی شاعر بزرگ پارس��ی، معنويت او زبان زد سخن 
شناسان و اديبان است و او را همواره شاعری اهل سير و 
س��لوك می خوانند. شاعر عرفان، با مثنوی معنوی، پيامی 
برای همه نس��ل ها بر جا گذاشته و شعرهای او در ميان 
همه اقوام پارسی گو و نيز اهل معرفت تمام جهان، نقطه 
اجماع قرار دارد. برخی می پندارند كه مولوی با تمس��ك 
به آدابی خاص و طريقات رياضت بدين مقام رس��يده و 
زمانی كه نام عرفان می آيد گمان می برند كه بايد س��ال ها 
روش درويش��ی گرفت تا بدين پايه رس��يد. ولی موالنا 
راز خود را در ش��وريدگی، عش��ق به مبدأ هستی، امامان 
و پيغمبر )ص( در دين مبين اس��ام، جستجو كرده و در 
كشف ش��هودی واقع بينانه با بهره گيری از فنون خاص 
ش��اعری كه آموخت��ه به چنين مقام اعل��ی و ممتازی در 
عرصه عرفان و ادب رس��يده است،  تا امروزه كنگره های 
موالنا شناسی و مولوی پژوهی حتی در كالج های اروپايی 
نيز برگزار گردد و همگان بر همت واال و ش��أن معنوی 

مولوی، ارج نهند، خود می گويد: 
سر نبی مصطفی، دارد علی مرتضی                          

                    وز دولت آل عبا، ايمان و احسان يافتم 
گويد به من آن مدعی، موال چه آوردی بگو               

                  دل يافتم، دل يافتم، دل يافتم، جان يافتم 
موس��يقی روحانی حاكم بر اش��عار موالنا حاكی از زهد 
درونی و لحظه های ش��وريدگی او دارد، شاعری كه شعر 
را در رگ حيات جستجو می كند و مرواريد انديشه را در 
صدف ُدّر خير شعرهايش به يادگار می گذارد، وزن های 
روان و طويل در برخی ش��عرها، ش��عر او را به ضرب و 
آهنگ درونی مجهز نموده و اس��تفاده صحيح، سليس و 

روان، از صنايع و بدايع در اين شهرها حاكم است. 
ای رهنمای مومنان ا... موالنا، علی                           

                      ای سر پوش عيب دان ا... موالنا علی 
در بسياری از شعرهای موالنا،  رديف های طوالنی بدون 
مال آور بودن و نيز صنعت » رد الصدر الی العجز« و »رد 
العجز الی الصدر« و يا تك��رار و همآوايی كلمه ها بدون 
جلوه كردن تكراری به ش��كلی اعجاب انگيز آمده است 
و اين ه��ا، تنها گوش��ه و قطره ای از دريای بيكران ش��عر 
مولوی اس��ت. در ادامه مقاله به اخاقيات و انديشه های 
ج��اری، در ش��عرهای موالنا، كه آن را پاي��ه معنويت و 
جاودانگی و انسانيت می داند و آرامش انسان را در نيت 

و هدف او می جويد، می پردازيم. 
آنكه بهر خود زند، او ضامن است                                
                     و آن كه به هر حق زند، او آهن است 
و ني��ز آرام��ش را در لطف الهی، پنه��ان در كالبد مؤمن 

خداپرست تصوير می كند. 
آمده در سجده افكند او گداز                               

                        تو بدان كه امن در خوف است راز 

آن بود لطفی، خفی كاو را صمد                            
                                نار بنمايد خود آن نوری بود 
موالنا در ش��عرهای خود، آزادی را، آزادی روح عارفان 
از جمله بندهای دنيوی می داند و عمل به قرآن را، الزمه 
روح آزاد می پندارد، وقتی كه از قيد خود رها ش��ود و به 

بندگی خدا گردن نهد. 
حال عارف اين بودی بی خواب هم                 

                نه غم انديشه و سود و زيان 
 

چون تو در قرآن حق بگريختی                   
                           با روان انبياء آميختی 

هست قرآن حال های انبياء                        
            ماهيان بحر پاك كبريا 

رقص آنجا كن كه خود را بشكنی              
   پنبه را از ريش شهوت بركنی 

چون فراموش خودی يادت كنند               
بنده گشتی آنگه آزادت كنند    

ايش��ان معتقد اس��ت كه انبياء الهی و امام��ان ما با غل و 
زنجير مردم را راهنما و راهبر شدند پس در عين اسارت 
می ت��وان آزاده ب��ود و آزاد زندگ��ی ك��رد و آزادی را به 

ديگران هديه داد. 
كيست مولی آن كه آزادت كند                  

         بند رقيت ز پايت بركند 
موالنا در فصلی ديگر از ش��عرهايش به ظالمان و احسان 

كنندگان می پردازد و می فرمايد: 
ظالمان مردند و ماند آن ظلم ها                         

                                وای جانی كه كند مكرو دها 
محسنان مردند و احسان ها بماند                      

                        ای خنك آن را كه اين مركب براند 
كه اشاره تلويحی به حديثی دارد كه كفر و ظلم را قياس 
می كند و ظلم را ناپايدار می خواند. موالنا علت اختاف 
بين مس��لمانان را دوری از حق و اختاف در س��ليقه و 
ظاهر قضايا دانس��ته و توجه به معانی و اصول اساسی و 
دوری از ظاهر بينی و فتنه افكنی را عاج درد می داند. 
آن خياالت ار نبد ناموتلف                                    
          چون ز بيرون شد روش ها مختلف 
قبله جان را چو نهان كرده اند                                  
هر كسی رو، جانبی آورده اند    

اختاف خلق از نام اوفتاد                                     
                              چون به معنی رفت آرام اوفتاد

دوری از معنی اصلی و پيوس��تن گروهی به جرگه نام و 
نام خواهان و خودخواهی، اسباب ايجاد اختاف در اين 
بيت را متذكر شده است و دوای درد اين اختيار طلبان و 

خود محوران را چنين می فرمايد: 
ز آن پشيمانی كه لرزانيدی اش؟  

مرتعش را كی پشيمان ديدی اش!
ريگ را گويی گه گل شو عاجز است 

                     خاك را گويی كه گل شو عاجز است 

منتهای اختيار آن است خود   
                              كه اختيارش گردد اينجا مفتقد 

اختياری را نبودی چاشنی       
                            گر نگشتی آخر او محور از منی 
همچنين موالنا در مق��ام ادب نيز كه از عمده اخاقيات 
انسانی است سخن بسيار دارد و ادب را نشانه دولتمردان 
و رس��يدن ب��ه مقام می دان��د و ابت��دای ادب را نيز ادب 
داش��تن در برابر خدا و س��پس خلق خ��دا و نيز ادب را 

ابزاری ضروری بر حاكمان فرض می كند. 
از خدا جوييم توفيق ادب   

         بی ادب محروم گشت از لطف حق 
بی ادب تنها نه خود را داشت بد   

     بلكه آتش در همه آفاق زد 

جمله ما و من، به پيش او نهيد   
            ملك ملك اوست،  ملك او دهيد 

هر شكاری و كراماتی كه هست    
                  از برای بندگان آن شه است 

بر در اين خانه گستاخی ز چيست   
            گرهمی دانند كاندر خانه كيست؟ 
مولوی بر احقاق حق بس��يار تأكيد دارد و معتقد اس��ت، 
مدعيان��ی كه ادعای ك��ذب می كنند و ح��ق را به باطل 
می آميزن��د به س��رعت رس��وا و  از نزد مظلوم��ان رانده 

می شوند. 
كی شود دريا به پوز سگ نجس   

          كی شود خورشيد از پف منطمس 
هر كه بر شمع خدا آرد پفو   

               شمع كی ميرد، بسوزد پوز او 

او به حكم حال خود، منكر، بدی   
          زين رسالت معرض و كافر شدی 

تو چو كرمی در ميان سيب در    
وز درخت و باغبانی بی خبر    

گفت: چون اقرار كردی پيش من   
               رو كه رستی تو ز آفات ز من 

دادی انصاف و رهيدی از با    
تو عدو بودی شدی اهل وال    

باش��د كه اش��اره های معنوی و اخاقی موالنا،  سر فصل 
رفتار ما در زندگی باش��د، چرا كه همه به اساس وقوف 
مولوی به قرآن و احاديث به حيطه شعر در آمده و باشد 
تا ش��ايد غاف��ان از آن درس گيرن��د و توفيقی حاصل 
 آيد تا در آينده،  بيش��تر بر علم خ��ود از معنويات موالنا 

بيفزاييم.  

همايش »شب شعر ميثاق« 
در شاهين شهر برگزار شد

  زاينده رود 
ب�ه مناس��بت هفته دفاع مقدس 
 همايش ش��ب ش��عر ميثاق در 

شاهين شهر برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
اداره فرهنگ و ارش��اد اسامی 
شهرس��تان شاهين شهر و ميمه، 
همايش ش��ب ش��عر ميث��اق به 
مناس��بت هفته دفاع مقدس در 
محل برگزاری نمايشگاه بصيرت 
با هدف حفظ ارزش های دفاع 
مق��دس و گراميداش��ت ياد و 

 نام ش��هدا و با همكاری بسيج هنرمندان و س��ازمان رفاهی تفريحی شهرداری 
برگزار شد. 

در اين برنامه پس از تاوت آياتی چند از كام ا... مجيد، تعدادی از ش��اعران 
شهرس��تان از جمله: پور بزرگ وافی )از چهره های ماندگار كش��ور( به همراه 
عباس كيقبادی ش��اعر ممتاز اصفهانی و ش��اعرانی از خمينی شهر و نجف آباد 
كه ميهمانان اين برنامه بودند؛ به خواندن ش��عرهای خود پرداختند و در ادامه، 
بيگی حبيب آبادی ش��اعر برجسته كش��وری كه ميهمان ويژه اين برنامه بود، با 
بازگ��و كردن خاطره های دوران جنگ به ش��عر خوانی پرداخ��ت و در پايان، 
 حس��ين كشتكار )از مداحان به نام كش��ور(، با صدای گرم خود حاضران را به 

فيض رساند. 

دبیر »خانه مطبوعات و خبرنگاران« اصفهان خبر داد:

آمادگی اصفهان برای برگزاری هشتمين 
همايش ملی روزنامه نگاران غيرحرفه ای

و  مطبوع��ات  »خان��ه  دبي��ر 
اص�ف�ه��ان   خ�ب�رنگ����اران« 
برگزاری  برای  اصفهان  گفت: 
هش��تمين همايش سراس��ری 
و  غيرحرفه ای  روزنامه نگاران 
پنجمين جشنواره مطبوعات و 
خبرگزاری های استان، آمادگی 

الزم را دارد.
گفتگو  در  گلن��اری«  »منصور 
با فارس در اصفه��ان، با بيان 
اينكه اصفهان برای هش��تمين 
س��ال پياپی ميزبان همايش سراس��ری روزنامه نگاران غيرحرفه ای است، اظهار 
داشت: با هماهنگی های صورت گرفته با ارشاد، اين همايش امسال با پنجمين 
جش��نواره مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان اصفهان يكجا و همزم��ان برگزار 

می شود. 
وی افزود: خانه مطبوعات اس��تان اصفهان از ش��ش ماه پيش با ارسال فراخوان 
دريافت آثار به سراس��ر كش��ور كار خود را آغاز كرد و تاكنون 1356 اثر از 14 

استان كشور دريافت شده است. 
دبي��ر خانه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفهان اضافه كرد: آثار رس��يده از 
لحاظ كمی و كيفی در مقايس��ه با س��ال های گذشته رش��د قابل توجهی داشته 
و داوری های آثار دريافتی انجام ش��ده اس��ت كه در مراسم اختتاميه نمايشگاه 

مطبوعات از نفرات اول تا سوم تجليل می شود. 
وی با اش��اره به اينكه همايش امس��ال در 80 غرفه برپا می ش��ود، خاطرنش��ان 
ك��رد: م��ا ب��ه دنب��ال ايج��اد فض��ای رقابت��ی ب��ا نش��اط، ج��ذاب، علمی و 
 صنف��ی هس��تيم و از غرف��ه داران تقاض��ا داري��م از هرگونه فعاليت سياس��ی 

پرهيز كنند. 
گلناری ادامه داد: داوران در طول مدت برپايی اين همايش به طور محس��وس 
و نامحس��وس از غرفه ها بازديد می كنند و آنها را بر اساس پارامترها و جداول 
موج��ود م��ورد ارزيابی ق��رار می دهند ك��ه در پايان به غرفه برت��ر جايزه اهدا 

می شود. 
وی بيان داشت: بخشی كه امسال به همايش روزنامه نگاران غير حرفه ای اضافه 
شده است، برگزاری مسابقه زنده روزنامه نگاری با حضور دو داور است كه در 
پايان هر روز نفرات اول تا س��وم انتخاب می شوند و جوايز خود را به صورت 

نقدی دريافت می كنند. 
دبير خانه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفهان تصريح كرد: اين مس��ابقه در 
قال��ب كاريكاتور، مصاحب��ه، گزارش و تهيه خبر با اس��تفاده از عناصر خبری، 

تست گويندگی و فن بيان انجام می گيرد. 
وی گفت: امسال پذيرای 240 مهمان از 14 استان كشور هستيم كه در ساختمان 

تأمين اجتماعی مهمانخانه رياست جمهوری اسكان داده می شوند.

ثبت ازدواج موقت با ديد مثبت
  زاينده رود 

زندگی كردن در جامعه ای مردساالر، برای زنان سخت است، زندگی در چنين 
جامعه ای، قاعده و قانون های خودش را دارد كه با وجود نداشتن قانون های 
مدون تمامی بند بند آن اجرا می ش��ود. مصداق حرف من، دوس��تم است؛ يك 
زن 27 س��اله مطلقه، موفق اس��ت اما در كار، در روابط خانوادگی در پوششی 
پنهانی با مردی زندگی می كند كه دل بس��ته اش است ولی می داند می رود و 
برگ رس��می س��ند ازدواجش هم هيچ تضمينی برای او نيست. هر زنی موقتی 
اس��ت مثل ازدواج��ش، اما همين كاغذ برای او و مش��كل هايی كه در ازدواج 
موقت پيش می آيند كه دم دس��ترين آن بچه دار ش��دن است سندی با ارزش 
به حس��اب مي آيد. درس��ت است كه رسمی ش��دن با ثبت ازدواج موقت، در 
هاله ای از ابهام و پرسش هاست و اما و اگرهای بسياری درباره آن وجود دارد 
ام��ا اين ثبت در كمك به زنانی چون او و زنان متأهلی كه مرد متعهدی ندارند 

بسيار ضروری است. 
نكته های منفی اين طرح هم بماند برای بعد....

اشاره

ادبیات
بازخوانی ادبيات وحشت

»آن چه اتفاق افتاد« به كتاب فروشی ها آمد

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ايثارگران استان اصفهان 
 انتصاب بجا و شايسته شما را صمیمانه تبريك عرض مي نمايم و از 

 خداوند متعال توفیق روز افزون شما را در انجام خدمت به 
خانواده معظم شهدا و ايثارگران عزيز خواستارم.

جناب آقاي محمدرضا رجايي

مديريت روزنامه زاينده رود

ابالغ 
5/276 آگهی اباغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

خانم نوش��ين فرشباف فاخر فرزند فيروز بنش��انی اصفهان دادخواستی بخواسته طاق 
بطرفيت آقای س��عيد پورقربان فرزند حس��ن تقديم كه به اين ش��عبه ارجاع و بشماره 
بايگانی 89-715 ح/ 21 و ش��ماره كاسه 8909980352100701 ح/ 21 ثبت گرديده 
و آدرس خوانده را مجهول المكان اعام نموده اس��ت. براس��اس دادخواست خواهان 
و حس��ب دس��تور دادگاه و به تجويز م��اده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی يك نوبت 
در روزنام��ه كثيراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می ش��ود كه 
برای روز 89/8/25 س��اعت 9/30 صبح جهت رس��يدگی در ش��عبه 21 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان واقع در خيابان نيكبخت حاضر و در همين فرصت نيز جهت دريافت 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم ب��ه دفت��ر دادگاه مراجعه نمايد. بديهی اس��ت در 
صورت عدم حضور دادخواس��ت اباغ ش��ده تلقی و دادگاه غيابًا تصميم مقتضی اتخاذ 

 

خواهد نمود.
م الف/ 6621            سليمانی- مدير دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/330 كاس��ه پرونده: 89-385 ح/ 10، وقت رسيدگی: 89/8/15 ساعت 8/30 صبح، 

خواهان:  مجيد كريميان به وكالت حسين حمزه، خوانده: مجتبی واقعی، خواسته: مطالبه 
150/000/000

خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 10 
ارج��اع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان ب��ودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی 
مرات��ب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور بهمرساند.
م الف/ 7127                        مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
5/340 چون آقای محمد اس��دي فرزند سياوش شكايتی عليه آقای محمدرضا صفائی 
فرزند عباس مبنی بر تصرف عدوانی مطرح نموده كه پرونده آن به كاسه 890540 ك 
117 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز يكش��نبه 89/8/30 ساعت 9/30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آيين 
دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و 

نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر 
حاض��ر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه اباغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7134                       مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ
پ��رون���ده:  ش���م�اره   ،8910460352000001 درخ��واس���ت:  ش���م�اره   6/153

8909980352000805، شماره بايگانی شعبه: 890857
خواهان مسعود محمودزاده چلچه فرزند حمزه علی دادخواستی به طرفيت خوانده سميه 
كريم زاده فرزند رحيم به خواس��ته الزام به تمكين تقديم دادگا های عمومی شهرستان 
اصفهان كه جهت رس��يدگی به شعبه بيستم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 249 ارجاع و به كاسه پرونده 890857 ح/ 20 ثبت 

گرديده و وقت رسيدگی آن 1389/8/29 و ساعت 9:30 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيي��ن دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقاب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی 

و اط��اع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 

2 اتاق 249
م الف/ 777                                  مدير دفتر شعبه بيستم دادگاه عمومی حقوقی   

ابالغ وقت رسیدگی
ج��واد  خواه��ان   28 ح/  ش   716-89 كاس��ه  پرون��ده  خص��وص  در   6/388
 الماس��ی دادخواس��تی مبن��ی ب��ر مطالبه ب��ه طرفي��ت بهزاد محتش��م االص��ل تقديم 

نموده است. 
وقت رس��يدگی برای روز يكش��نبه مورخ 89/8/9 ساعت 3:30 عصر تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشانی جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی اباغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود.
م الف/ 8986           مدير دفتر 28 مجتمع شماره يك شورای حل اختاف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگي

اس��تاندار اصفهان گف��ت: چهلس��تون اصفهان 
و ب��اغ في��ن كاش��ان در آين��ده نزدي��ك ثبت 
 جهانی می ش��ود. به گزارش فارس از كاش��ان، 
»عليرض��ا ذاكر اصفهانی« در حاش��يه مراس��م 
بهره ب��رداری از ب��اغ پرندگان در ش��هر قمصر 
كاشان در جمع خبرنگاران گفت: استان اصفهان 
در كن��ار فعاليت ه��ای قاب��ل توج��ه در بخش 
فرهنگی، رتبه دوم كش��ور در بخش پيش��رفت 
فعاليت های عمرانی مص��وب دولت را به خود 
اختصاص داده اس��ت. وی افزود: 96 درصد از 
مصوبه های دور اول، 70 درصد از مصوبه های 
دور دوم و 50 درصد از مصوبه های دور س��وم 
سفر رياست جمهوری به استان اصفهان تاكنون 
عملياتی شده است. استاندار اصفهان گفت: اين 
اس��تان در اجرای پروژه ه��ای عمرانی مصوب 
دولت با پيش��رفت فيزيكی 80 درصد رتبه دوم 
كش��ور در بين استان ها را كسب كرده است. به 
گفته وی، اس��تان اصفهان به لحاظ قابليت ها و 
فرصت هاي��ی ك��ه در بخش فرهنگ��ی نيز دارد 
پيش��رفت های قابل توجهی در اين حوزه داشته 
اس��ت. اس��تاندار اصفهان تصريح كرد: استقبال 
خوب و چشمگير نخبگان علمی و فرهنگی اين 
استان از فعاليت های فرهنگی، هنری و آموزشی 
زمينه خوبی را برای هنرمندان اصفهانی در انجام 
اين اقدام ها فراهم كرده اس��ت. ذاكر اصفهانی 
با اش��اره به آغاز هفته مي��راث فرهنگی، صنايع 

دستی و گردشگری گفت: 14 صنعت از صنايع 
دس��تی كشور متعلق به اس��تان اصفهان بوده كه 
دارای مهر اصالت يونس��كو است. به گفته وی 
حدود260 صنعت از صنايع دستی كشور متعلق 
به استان اصفهان بوده و آماده نصب مهر اصالت 
يونسكو بر روی آن است. وی همچنين از ثبت 
جهانی دو باغ تاريخی چهلس��تون و فين كاشان 
در آينده نزديك خب��ر داد و افزود: مقدمه های 
به ثبت رس��يدن اين دو اثر تاريخی فراهم ش��ده 
اس��ت. ذاك��ر اصفهانی تأكي��د ك��رد: رويكرد 
فرهنگی و اجتماعی دولت دهم به معنای عدول 
و غفل��ت از فعاليت های عمرانی نيس��ت، بلكه 
دولت دهم در كنار اجرای طرح های عمرانی كه 
اقدام های قابل توجهی را نسبت به گذشته ارائه 
كرده اس��ت، فعاليت های فرهنگ��ی و اجتماعی 
را در كن��ار آن انج��ام می ده��د. وی در ادام��ه، 
راه اندازی باغ پرندگان كاش��ان را گامی مؤثر در 
جهت رونق صنعت گردش��گری در اين منطقه 
دانس��ت و گفت: مس��ئوالن شهرستان كاشان و 
استان، از فعاليت هايی كه منجر به رونق اقتصاد 
منطقه ش��ود حمايت می كنند. استاندار اصفهان 
با تجليل از زحمت های مؤس��س باغ پرندگان 
كاش��ان كه خود يكی از خيران كاش��انی است 
و ديگر افراد و مس��ئوالن اين شهرس��تان كه در 
راه اندازی اين باغ همكاری و تاش داش��ته اند، 
گفت: تأس��يس چنين مجموعه ای در شهر زيبا 

و توريس��تی قمصركاشان قابل تقدير است. وی 
اس��تفاده از جاذبه های طبيعی و ميراث تاريخی 
در تم��ام منطقه های س��طح اس��تان اصفهان را 
عامل تسريع و تشديد در توسعه و رونق بخش 
گردش��گری دانس��ت و گفت: م��ا می توانيم با 
اس��تفاده از اين فرصت ها و پتانسيل های طبيعی 
و تاريخی در صنعت گردش��گری زمينه اشتغال 
و شكوفايی اقتصادی را بدون اتكا به راه اندازی 
روزافزون واحدهای صنعتی آالينده ايجاد كنيم. 
ذاكر اصفهانی هويت تاريخی فرهنگی را ميراث 
فرهنگ دينی دانست و گفت: شهرهای اصفهان 
و كاش��ان را نبايد بيش از اين به بخش صنعت 
و آالينده ه��ا واگذار كرد، بلك��ه با حفظ ميراث 
تاريخ��ی و فرهنگ��ی آن ضمن ارتقای س��طح 
اقتصادی، سنت ها و ميراث كهن ملی و تاريخی 
خ��ود را نيز حفظ كنيم. به گفته وی، در ش��هر 
قمصر نيز بايد با جلوگيری از ساخت و سازهای 
ناهمگ��ون جديد ش��هری، بافت های اصيل اين 
ش��هر توريس��تی و زيبا و همچنين جاذبه های 
طبيع��ی )گل و گاب( را كه برگرفته از هويت 
تاريخی و ميراث مذهبی آن اس��ت، حفظ كنيم. 
اس��تاندار اصفهان از مس��ئوالن خواس��ت تا در 
الگوی مديريت شهری با لحاظ  نمودن معماری 
تاريخی و دينی در س��اخت  و سازهای شهری 
در جهت حفظ و تقويت فرهنگ و هويت دينی 

شهر تاش كنند.

اس��تاندار اصفه��ان از معرف��ی 260 هنر صنايع 
دس��تی ب��رای دريافت مه��ر اصالت يونس��كو 
اصفه��ان،  از  م��وج  گ��زارش  ب��ه  داد.   خب��ر 
)عليرض��ا ذاكر اصفهانی( در جمع مردم ش��هر 
قمص��ر با بيان اي��ن كه دولت ده��م با رويكرد 
فرهنگ��ی و اجتماعی فعاليت خود را آغاز كرد، 
اظهار داش��ت: مديريت اس��تان نيز هماهنگ با 
اين رويكرد ارزشی فعاليت كرده و فرصت های 
خوب��ی را نيز در عرصه های مختلف فرهنگی و 
هنری ايجاد كرده اس��ت. وی با بيان اين كه نظر 
تع��داد زيادی از هنرمندان اصفهان جلب ش��ده 
اس��ت، اف��زود: ظرفيت های هن��ری و تاريخی 
استان كه ريش��ه در عمق فرهنگ ايرانی دارند، 
شناس��ايی و تاش ش��ده فرصت مناسب برای 
ش��كوفايی استعدادهای فرهنگی و هنری فراهم 
ش��ود. مقام عالی استان با اش��اره به حضور 45 
هنرمند سينمای پايتخت در كنار هنرمندان شهر 
اصفهان در هفته گذشته گفت: استانداری زمينه 
خوب��ی را برای حضور هنرمن��دان فراهم كرده 
و با اس��تقبال خوبی نيز مواجه شده است. وی 
با اش��اره به توجه ويژه نهاد حاكميت اس��تان به 
صنايع دستی و ميراث فرهنگی تصريح كرد: به 
دنبال ايجاد فضای همدلی و همفكری فرهنگی 

در اس��تان هستيم و در همين جهت به دنبال آن 
هستيم كه 260 هنر صنايع دستی را در يونسكو 
به ثبت رسانيم. ذاكر اصفهانی از به ثبت رسيدن 
دو باغ اس��تان اصفهان در فهرست آثار يونسكو 
در آين��ده ای نزديك خب��ر داد و عنوان كرد: باغ 
چهل س��تون اصفهان و باغ فين كاشان، دو باغ 
استان هس��تند كه در فهرس��ت آثار يونسكو به 
ثبت خواهند رس��يد. وی پيشرفت های عمرانی 
اس��تان را نيز هماهنگ با توسعه فرهنگی عنوان 
كرد و گفت: توجه دولت به طرح ها و توس��عه 
فرهنگی به معنی اين نيس��ت ك��ه از طرح های 

عمرانی غافل ش��وم، چرا كه تعداد زياد از طرح 
عمرانی اس��تان نس��بت به دوره های گذش��ته با 
سرعت بيش��تری در حال انجام است. استاندار 
اصفهان با بيان اين كه س��رعت در فعاليت های 
توس��عه و اجرای طرح ه��ای مصوب دولت هر 
ماه افزايش می يابد، ادامه داد: سرعت در اجرای 
طرح های مصوب س��فر اس��تانی هيأت دولت 
باعث شده بخش زيادی از اين طرح ها به پايان 
و يا درصد قابل توجهی پيش��رفت داشته باشد. 
وی با بيان اين كه س��ال ها موضوع مس��كن به 
عنوان يك معضل برای كشور مطرح بود، گفت: 
اين معضل بزرگ ام��روز در دولت نهم و دهم 
در حال رفع شدن است و پيرامون اين موضوع 
در استان نيز هماهنگ با سياست های دولت در 
حال حركت هستيم. مقام عالی استان، پيشرفت 
پروژه های مس��كن شهرستان كاش��ان را مثبت 
ارزيابی كرد و افزود: كاش��ان، رتبه دوم توسعه 
مس��كن مهر را در استان دارد كه از آن می توان 
به عنوان نمايشگاه »تكنولوژی ساخت« نام برد. 
وی در پايان با بيان اين كه تعداد شهرهای استان 
اصفهان زياد است، اظهار داشت: سعی كرده ايم 
ب��ه طور عادالنه از شهرس��تان ها بازديد كرده و 

مسائل و مشكل های آنها را بررسی نماييم.

 جاذبه های گردشگری جمهوری اسامی 
ايران در جاتا، بزرگترين نمايش��گاه گردش��گری 

آسيا به نمايش گذاشته شد. 
به گ��زارش م��وج ب��ه نق��ل از اداره كل روابط 
عمومی س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی 
و گردشگری، »رضا خسروی«، مدير غرفه ايران 
در نمايشگاه گردش��گری»JATA 2010 ژاپن« 
گف��ت: غرفه ايران با بهره گيری از جذابيت های 
تصويری  در كنار پذيراي��ی از بازديد كنندگان با 
س��وغات و چ��ای ايرانی و ارائ��ه كاتالوگ ويژه 
نمايش��گاه به زبان ژاپنی، جلوه ه��ای زيبايی از 
ظرفيت های گردشگری و ميهمان نوازی ايرانيان 
را به نمايش گذاش��ت، تا آنجا كه بازديد از غرفه 
ايران به طور چش��مگيری نس��بت به غرفه های 
اطراف با اس��تقبال بيش��تری روبه رو ش��د. وی 
اف��زود: با توجه به س��طح مراجعات تخصصی و 
عموم��ی به غرفه ايران، ش��اهد حضور حرفه ای 
و هدفمن��د كش��ورمان در بزرگتري��ن روي��داد 
گردش��گری آس��يا هستيم. خس��روی با اشاره به 
تجربه های ميدانی شركت نمايشگاه های ميراث 

فرهنگی و گردش��گری ايران در بازارهای بزرگ 
جهان گفت: در اين دوره از نمايشگاه بين المللی 
گردشگری »جاتای ژاپن« شركت كنندگان ايرانی 
ظرفيت های گردشگری ايران را در سطح جهانی 

ميان تورگردانان و مگاتورها معرفی كردند. 
وی با تشريح آخرين دستاوردهای حضور ايران 
در نمايش��گاه توكي��و گفت: با توجه ب��ه فرايند 
تخصصی بودن و جايگاه تأثير گذار اين نمايشگاه 
در روند مس��افرت های جهان��ی و نگاه ايران به 
جنوب ش��رق آس��يا به عنوان يك��ی از بازارهای 
هدف ب��رای جذب گردش��گران و حضور بيش 
از 699 ش��ركت و سازمان از متخصصان صنعت 
گردشگری در توكيو، شركت كنندگان خصوصی 
و دفترهای مس��افرتی ايران ب��ه ارائه پكيج هايی 
قاب��ل قياس با اس��تاندارهای جهان��ی پرداخته و 
  2010 JATA حض��وری پررنگ و مؤث��ر را در
به نمايش گذاشتند. خسروی ضمن تقدير از اين 
حركت تأثيرگذار با اشاره به تحول های اخير در 
صنعت گردش��گری و تاش های سازمان برای 
حضور در جوامع گردشگری و بازار های بزرگ 

و جهانی گردشگری و س��بد مقصدهای جهانی 
مسافرت، گفت: گردشگری در سال های اخير با 
توجه به فرايند رو به رشد خود، نقش بسيار مؤثر 
و سازنده ای در بهبود روابط اقتصادی، ارتباطی، 
فرهنگی و سياس��ی ايفا كرده اس��ت و جمهوری 
اس��امی ايران با تمام توان از صنعت گردشگری 
در بهب��ود صلح جهانی و توس��عه اقتصاد ملی با 
تكيه ب��ر صنعت گردش��گری حماي��ت می كند. 
وی همچنين از بازديد س��فير جمهوری اسامی 
 اي��ران در ژاپ��ن از غرف��ه ايران خب��ر داد و بيان 
داشت: عراقچی، س��فير جمهوری اسامی ايران 
در ژاپن، نيز در اين مجتمع نمايش��گاهی حضور 
ياف��ت و از بخش های مختلف غرفه كش��ورمان 
بازدي��د ك��رد و از نزديك در جري��ان چگونگی 
حض��ور و فعاليت ه��ای ش��ركت های بخ��ش 

خصوصی ايران در اين نمايشگاه قرار گرفت. 
به گفته خس��روی، عراقچی ب��ه عزم دولت ايران 
برای توسعه پايدار صنعت گردشگری اشاره و بر 
تاش روزافزون بخش خصوصی برای اس��تفاده 

از اين فرصت تأكيد كرد. 

 كنفران��س جهانی توريس��م، س��ال 2010 با 
همكاری دولت مالزی وس��ازمان توريسم جهانی و 
شركت شخصيت ها و سازمان های موفق توريستی 
به زودی در مالزی برگزار می شود. كنفرانس جهانی 
توريسم سال 2010 با همكاری دولت مالزی و سازمان 
توريسم جهانی به منظور كشف رمز و نكته های مبهم 
در مقصد و يا سازمان های موفق توريستی در مطابقت 
با شرايط متغير اقتصادی و ادامه روند توليد درآمد مالی 
در كوتاكينابال��و مالزی برگزار می ش��ود. به گزارش 
سازمان توريسم جهانی اين كنفرانس به منظور بررسی 
وضعيت روبه بهبود تقاضا در بازار س��فر و توريسم 
درشرايطی كه اقتصاد جهانی، پس از بحران را ازسر 
می گذراند برگزار می شود. اين كنفرانس به ويژه در 
شرايطی كه طبق نشانه های موجود صنعت توريسم در 
س��طح جهانی پس از 4/3 درصد رشد منفی در سال 
2009 اكنون در چهارماه نخست سال 2010 به ميزان 
2 درصد رشد مثبت داشته است. اين روند كه تاكنون 
نيز ادامه داش��ته حاكی از ش��رايط مطلوب دراقتصاد 
جهانی اس��ت كه طبق آن انتظار می رود ميزان رشد 
توريست ها در سال 2010 از 3 تا 4 درصد برخوردار 

باش��د. با اين حال: صنعت توريسم با وجود شرايط 
مطلوب اقتصادی و اهميت آن در رش��د و توس��عه 
اقتصادی – اجتماعی اكنون با چالش های فزاينده ای 
به خصوص از نظر محيط زيست مواجه است. طبق 
همين گزارش: هدف از برگزاری اين كنفرانس كشف 
رمز و نكته های مبهم در هدف ها و يا س��ازمان های 
توريس��تی است كه از طريق آن صنعت توريسم هم 
از نظر س��ازگاری و مطابقت و ه��م از نظر پذيرش 
ش��رايط برای توليد درآمد و تس��ريع روند رشد اين 
صنعت مورد توجه كارشناسان قرار می گيرد. همچنين 
در نظر گرفتن اس��تراتژی طراحی شده در پاره ای از 
اين هدف ها و سازمان های توريستی كه در تجارت 
و بازاريابی توريس��م موفق بوده ان��د، از حوزه های 
كليدی اس��ت كه دراي��ن كنفرانس م��ورد بحث و 
بررسی قرار می گيرد. توجه به گرايش های جاری و 
نوآوری های انجام شده در صنعت توريسم و درك 
فاكتورهای اساس��ی دراين زمينه، تجارت و صنعت 
توريس��م وارائه خدمت های برتر با تمركز بر روش 
پيشگامان اين صنعت در حوزه رقابت و جستجوی 
روش های نوي��ن و پويا و ادامه روند موفقيت ها در 

هدف هاي توريستی، از ديگر موضوع هايی است كه 
در اين كنفرانس مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. 
بازاريابی و توسعه محصوالت توريستی و چگونگی 
حمايت از برندهای ش��اخص درشرايط بحران های 
مالی، بازاريابی مؤثر نيز   موضوع ديگری اس��ت كه 
در دس��تور كار كنفرانس جهانی توريسم قرار گرفته 
است. اين كنفرانس با شركت طيف وسيعی از رهبران 
صاحب نام دنيای توريسم، سياستگذاران عالی رتبه، 
متخصصان و كارشناس��ان در هر دو حوزه دولتی و 
خصوصی برگزار می شود كه به طور عمده صاحب 
تجارب عملی وسيعی در حوزه های مختلف توريسم 
بودند و قادر هستند با ارائه توصيه های مناسب ضمن 
ارائه ايده های ارزش��مند راهنمای مناسبی نيز برای 
توسعه آينده توريسم ديگر كشورهای جهان باشند. 
دولت مالزی در همكاری با سازمان توريسم جهانی 
يك بار ديگر ميزبان كنفرانس جهانی توريسم خواهد 
بود كه به مدت دو روز از 4 تا 6 اكتبر 2010 )برابر با 
12 مهرماه 89(در كوتا كينابالو برگزار می شود. مالزی 
درسال 2007 نيز ميزبان كنفرانس جهانی توريسم در 

كواالالمپور بود.

در مالزي
برگزاري كنفرانس جهاني »توريسم 2010«  

بزرگترين رويداد گردشگري آسیا آغاز شد
خودنمايي جاذبه  هاي گردشگري ايران در ژاپن

استاندار اصفهان:

 چهلستون اصفهان و باغ فين كاشان 
ثبت جهاني مي شوند

 تصويب ايجاد بازارچه 
و شهرك های صنايع دستی

 معاون��ت راهب��ردی 
رياست جمهوری، طرح ايجاد 
بازارچه و شهرك های صنايع 

دستی كشور را تصويب كرد.
معاون هنرهای سنتی و صنايع 
دستی سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دس��تی و گردشگری 
كشور با اشاره به اينكه ايجاد 

شهرك و بازارچه های صنايع دستی از مصوبه های دور اول سفرهای استانی 
رئيس جمهور است گفت: اين طرح، به منظور تأمين منابع مالی به كميسيون طرح 
و برنامه معاونت راهبردی رياست جمهوری ارائه شد. تهمينه دانيالی با بيان اينكه 
مطالعه های مقدماتی راه اندازی شهرك و بازارچه های صنايع دستی در 30 استان 
تكميل شده است، افزود: 21 ميليارد ريال برای كار مطالعاتی طرح به استان ها 
 اختصاص يافت. وی سهم هر استان از اين اعتبار را 700 ميليون ريال اعام كرد و 
گفت: شهرك و بازارچه های هميشگی صنايع دستی، سال آينده در كشور راه 

اندازی می شوند.

اعطای تسهيالت به 200 هزار 
صنعتگر صنايع دستی

 سرپرست اداره كل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع دستی 
از اعطای تسهيات به بيش از 200 هزار صنعتگر صنايع دستی در كشور خبر 
داد. آرش بهادری با اشاره به اينكه اين تسهيات را بانك كشاورزی در قالب 
طرح ويژه حضرت زهرا )س( برای حمايت از صنعتگران صنايع دس��تی به 
خصوص هنرمندان جوان در نظر گرفته است گفت: با توجه به رقم اعتبار، پيش 
بينی می شود به 200 هزار متقاضی وام های يك ميليون تومانی داده شود. وی 
اولويت تخصيص اين تسهيات را اشتغالزايی برای بانوان روستايی فعال در 
بخش صنايع دستی دانست و افزود: تسهيات اعطايی بايد برای تأمين مواد اوليه 
و تجهيزات كارگاهی يا برگزاری دوره های آموزشی صنايع دستی استفاده شود. 
سرپرست اداره كل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع دستی يادآور شد: 
راه اندازی كارگاه های توليدی، اجرای برنامه های ترويجی و ايجاد بنگاه های 
بازرگانی، از ديگر موردهايی است كه امكان بهره مندی از تسهيات طرح ويژه 

حضرت زهرا )س( را دارد.

تا 18 مهرماه سال جاری
 200 اثر صنايع دستی كشور 

از نگاه داوران مهر اصالت می گذرد
نزديك به 200 اثر ش��اخص هنرهای سنتی و صنايع دستی از سوی 30 استان 
كشور در نخستين مرحله داوری های مهر اصالت ارزيابی می شوند. به گزارش 
موج، »تهمينه دانيالی« معاون صنايع دستی كشورمان ضمن بيان اين مطلب اظهار 
داشت: داوری های اوليه بر روی آثار شاخص صنايع دستی استان ها از 3 مهرماه 
آغاز ش��ده اس��ت. وی با اشاره به اين كه مرحله اول داوری های نشان اصالت 
يونسكو بايد تا 18 مهرماه به پايان برسد، اظهار داشت:  استان های مختلف كشور 
برای حضور در اين داوری ها، منطقه بندی شده اند. معاون صنايع دستی كشورمان 
ادامه داد: در ابتدا كارشناسان و هنرمندان منطقه های مختلف كشور از بين اين 
آثار،  اثرهای شاخص و منطبق با ويژگی های مد نظر يونسكو را انتخاب می كنند 
و هنوز مش��خص نيس��ت آثاری كه برای داوری نهايی در قزاقستان شركت 
می كنند، چه تعداد اس��ت. دانيالی افزود: تا به حال،  63 اثر از س��وی تعدادی 
از استان ها به منظور بررسی های كارشناسانه به اين معاونت آورده شده است. 
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: از اين ميان، 21 اثر امكان حضور در جلسه نيمه 
نهايی داوری های نشان اصالت يونسكو را كسب كرده اند. وی با بيان اين كه آثار 
حاضر به استان های چهار محال و بختياری، قم، لرستان، يزد و مركزی مربوط 
می شود، گفت: مرحله داوری های اوليه بر روی آثار صنايع دستی دو روز يك 
بار به ميزبانی معاونت صنايع دستی كشور در اصفهان برگزار می شود. معاون 
صنايع دستی در ادامه اظهار داشت:  از ميان پذيرفته شدگان 8 اثر به چهار محال 
و بختياری، 4 اثر به قم و لرستان و 9 اثر به مركزی و يزد مربوط می شود. دانيالی 
اضافه كرد:  آثار بومی اس��تان ها بيشتر در رشته های گليم، منبت، خاتم، مليله، 

جاجيم، سفال، قفل فلزی و سازهای سنتی مربوط می شود.

به مناسبت هفته گردشگری؛
 بازديد شهروندان اصفهانی 

به طور رايگان از آثار تاريخی شهر 
معاون گردشگری اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: به مناس��بت هفته گردش��گری تور اصفهان گردی رايگان  در 
حال برگزاری است. به گزارش ايمنا به نقل از روابط عمومی اداره كل ميراث 
فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری استان اصفهان، محسن مصلحی اظهار 
داشت: تور رايگان  اصفهان گردی از چهارم  مهرماه تا يازدهم مهرماه هر روز با 
دو دستگاه  اتوبوس  در حال برگزاری است. وي تصريح كرد: در تور اصفهان 
گردی، راهنمايان تور ش��هروندان اصفهانی را با مجموعه »پل های تاريخی«، 
 »چهلس��تون«، »مس��جد جامع« و »مجموعه بناهای تاريخی ميدان امام« آشنا 

خواهند كرد.

 مردمك
گردشگری منضبط، ناجی ميراث در خطر

گردش��گری به عنوان ركن اساس��ی توجه به ميراث فرهنگی، همواره مورد بحث بوده 
است. برخی معتقدند كه حضور گردشگری باعث تخريب آثار تاريخی می شود، اما از 
سوی ديگر عده ای هم معتقدند كه حضور گردشگری باعث رونق بخشی به اثر ميراث 
فرهنگی و توجه مس��ئوالن دولت به آن اثر می شود. اما آنچه باعث اتفاق نظر می شود، 

توجه به انضباط گردشگری است.  
از عمر شكل گيری سازمان ميراث 
فرهنگی و گردشگری كه در سال 
1383 طی ادغامی صورت گرفت 
6 سال می گذرد. هرچند بعدها هم 
صنايع دستی به اين عنوان چسبيد 
و در نهاي��ت نام عريض و طويلی 
را ش��كل بخشيد، اما هنوز تكليف 
نخس��تين ادغام به درستی روشن 
نيس��ت و همچنان ب��ر معيارها و 
نتيجه ه��ای ادغام ميراث فرهنگی 
و گردش��گری بحث ه��ای زيادی 
وجود دارد. ام��ا آنچه امروز بيش 
از گذش��ته م��ورد بحث اس��ت، 
توجه گردش��گری به موضوع حفاظت ميراث فرهنگی اس��ت. هرچند به گفته بسياری 
از كارشناسان حوزه ميراث فرهنگی، نقش انسانی به عنوان يكی از مهمترين نقش های 
مخرب آثار تاريخی ش��ناخته می ش��ود، اما گردشگری ركن مهمی از اقتصاد هر كشور 
اس��ت كه نمی توان با اين اظهار نظرها و رويكردهای علمی و طرح نقش های مخرب 
حضور انسانی، توجيه شود. هرچند طی سال های گذشته بارها از تخريب  آثار تاريخی 
هنگام ايام نوروز و يا مواقع شلوغی جمعيت گفته شده است؛ اما اين موضوع همچنان 
به قوت خود باقی مانده و كارشناسان ميراث فرهنگی معتقدند كه توسعه گردشگری در 
گرو انضباط بخشی به بازديد از آثار تاريخی است.»حسن رايتی مقدم«، كارشناس عالی 
ح��وزه ميراث فرهنگی در اين باره گفت: اثری چ��ون عالی قاپو اصفهان، امروز به دليل 
رفت و آمد جمعيت زياد در حال تخريب است. مردم در راه پله هايش می دوند و بيش 
از حد توان روی ايوانش تردد می كنند. همه اين ها برای اثری كه بيش از 400 س��ال از 
قدمت آن می گذرد مخرب و زيان بار اس��ت. وی در ادامه گفت: اين جاس��ت كه نظم، 
نقش تعيين كننده ای دارد. اگر حضور گردشگری در اين اثر و يا هر اثر ديگری منضبط 
باشد، تعداد گردشگر در آن اثر كنترل شده و در نهايت، ميزان آسيب هم كاهش می يابد. 
رايتی مقدم افزود: تخت جمش��يد در ايام نوروز مشكل های زيادی دارد. اين مشكل ها 
به دليل ورود سيل گردشگر به اين اثر تاريخی است. اما تخت جمشيد گنجايشی دارد 
كه توجه به آن، باعث حفاظت از اين اثر می شود. به گفته رايتی مقدم گردشگری اتفاق 
مهم و خوبی اس��ت كه اگر در مس��ير درست خود قرار گيرد نه تنها آسيب نمی رساند، 
بلكه باعث رونق حفاظت از يك اثر هم می شود. در واقع توجه گردشگری به يك اثر، 
باعث توجه مسئوالن حفاظت آثار تاريخی می شود. اين كارشناس عالی سازمان ميراث 
فرهنگی با اشاره به وضعيت كاخ چهل ستون گفت: همانطور كه می دانيم چهل ستون پر 
از نقاشی های مهم دوره صفويه است. شايد دست گردشگران به آن نقاشی ها نمی رسد، 
ام��ا حضور بيش از اندازه گردش��گر باعث تنفس بيش��تر در محي��ط و باال رفتن ميزان 
رطوبت می ش��ود. اين امر می تواند به نقاش��ی ها آسيب برساند. به گفته وی، در جنوب 
فرانس��ه غارهای معروفی وجود دارد كه نقاش��ی های حدود 10 تا 15 هزار سال قبل را 
دارند. بعد از مدتی دولت فرانس��ه متوجه تخريب و كپك زدگی اين نقاشی ها به دليل 
حضور گردشگر و نفس كشيدن آن ها در داخل غار شد. در غار را بستند و موالژی از 

آثار تاريخی داخل غار ساختند و به اين ترتيب از آنچه دارند حفاظت می كنند.
 توسعه گردشگری، نیازمند بسترسازی

در اين ميان، آنچه برای رونق و توسعه گردشگری اهميت زيادی دارد، ايجاد بسترهای 
مناس��ب برای گردشگری اس��ت. در اين صورت است كه گردشگری در توسعه خود 
به آثار تاريخی و طبيعی آس��يبی وارد نمی كند.»مازيار كاظمی«، كارشناس حوزه ميراث 
فرهنگی دراين باره می گويد: ما هنوز به آن ش��كل مطلوب موفق به ايجاد ظرفيت های 
الزم برای اس��تقبال از گرش��گری نشده ايم. بر همين اس��اس گاهی به جای سود بردن 
باع��ث تخريب آثار تاريخی می ش��ويم. وی در ادامه می گويد: نب��ود برنامه ريزی برای 
گردش��گری باعث ازدحام بيش از حد مسافر در شمال كشور می شود كه در نهايت نه 
تنها باعث تخريب آثار طبيعی می شوند، بلكه اين منطقه را به آشغال دانی تبديل می كنند. 
كاظمی در ادامه تأكيد می كند: گردش��گر نياز به امكانات مادی و معنوی دارد. امكانات 
مادی خدمات رس��انی به گردشگر و امكانات معنوی دادن خوراك علمی است. بايد به 
گردش��گر ياد داد كه چطور يك محوطه باس��تانی مثل تخت جمشيد را بازديد كند. به 
گفته وی، امروز قانون هايی در زمينه گردش��گری محوطه ای مثل تخت جمشيد با 200 
پرس��نل و بيش از يك ميليون گردش��گر در سال تعيين می شود كه مشابه اين قانون ها 
را می توان در ميمند هم ديد. بايد ميان آثار تاريخی و قانون های گردشگری مربوط به 
آن ها، تفاوت قائل بود. توجه به همسايگان يك اثر از قبيل روستاها، خانه ها و يا زمين ها 
كش��اورزی، برای توس��عه گردشگری و حفاظت از آثار تاريخی مهم است. بايد به اين 

همسايگان ياد داد كه با گردشگری 
چطور رفتار كنند و چگونه حافظ 
اثر تاريخی پيرامون خود باش��ند.
كاظمی ب��ه افزايش قيمت بليت ها 
اش��اره  تاريخی  محوطه ه��ای  در 
از جمل��ه  می كن��د و می گوي��د: 
عدم  گردش��گری،  مش��كل های 
بين گردش��گر  تفكيك  توانمندی 
كاذب و گردشگر فرهنگی است. 
اگ��ر اين دو گ��روه از هم تفكيك 
ش��وند، برخی از مس��ائل مربوط 
ب��ه محوطه های تاريخ��ی نيز حل 
می شود. شايد افزايش قيمت بليت 

باعث شود تا اين تفكيك صورت گيرد.به گفته وی، كسی كه با 2500 تومان به همراه 
خانواده اش به باغ چهلس��تون وارد می ش��ود تصور می كند كه هر نوع رفتاری می تواند 

داشته باشد و همين طرز فكر برای يك اثر تاريخی و پيرامون آن خطرناك است.

 كوله پشتي

ود
ه ر

ند
زاي

استاندار اصفهان خبر داد:
معرفي 260 هنر صنايع دستي براي دريافت مهر اصالت يونسكو
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 عليرضا افضلي: 
پرسپوليس را 
شكست خواهيم 
داد

مرادی: 
بايد با حضور 
دوندگان 
آفريقايی در آسيا 
كنار بياييم 

شيران: 
با تقويم ساالنه 
پيش می رويم

از تيم فوتس��ال پرس��پوليس ش��ناخت زيادی ندارم اما 
شنيده ام كه تيم جوان و دونده ای است. عليرضا افضلی 
س��رمربی تيم فيروز صفه اصفهان ادام��ه داد: تيم ما مصدوم و 
محروم ندارد و فقط برای كس��ب پي��روزی به ميدان خواهيم 
رفت و پرسپوليس را از پيش رو بر می داريم و تساوی به درد 
تيم ما نمی خورد. وی افزود: در طول هفته روی روح و روان 
بچه ه��ا كار كردي��م ك��ه در محوط��ه ش��ش ق��دم حريف 
موقعيت های گل را به ثمر برس��اند تا دس��ت خالی از زمين 
مس��ابقه خارج نش��ويم و بازيكنان ما بايد استرس خود را به 
حداقل برس��انند. افضلی اضاف��ه كرد: از ه��واداران اصفهانی 
می خواه��م به س��الن پي��روزی بيايند تا اي��ن بازيكنان بومی 
شهرستان در مقابل تيم پيروزی از همه جهت حمايت شوند و 
ب��ا روحي��ه ای مضاعف بازی كنن��د. وی در پاي��ان به پخش 
مس��تقيم اين ديدار اشاره كرد و توضيح داد: صدا و سيما چند 
هفته ای است روند خوبی را در پيش گرفته و پخس زنده اين 
مس��ابقه باعث می ش��ود كه بازيكنان هر دو تيم به خصوص 

فيروز صفه با انگيزه خاصی در ميدان حضور يابند.

دارنده مدال طای دوی 800 متر آسيا با بيان اينكه بايد با 
حضوردوندگان آفريقايی در آسيا كنار آمد،گفت: حضور 
اين دوندگان دليلی بر كم كاری نيس��ت چرا كه بايد بهتر از اين 
باشم تا آنها را بگيرم. سجاد مرادی ضمن بيان اين مطلب گفت: 
در مسابقه فينال دوی 800 متر و 1500 متر غرب آسيا در سوريه 
با دووميدانی كاران بحرينی دويدم كه همگی آنها از مدال آوران 

جهانی والمپيك بوده و آفريقايی تبار هستند. 
وی ب��ا بي��ان اينكه مس��ابقه فينال اي��ن دو ماده فراتر از آس��يا 
ب��ود، اف��زود: می توانم بگويم در اين مس��ابقه، 12 ورزش��كار 
سياه پوس��ت از آفريق��ا بودن��د و م��ن تنه��ا س��فيد پوس��ت 
 آس��يا در مي��ان آنه��ا ب��ودم ك��ه توانس��تم ب��ه دو م��دال نقره 

برسم. 
دارن��ده م��دال ط��ای دوی 800 مت��ر آس��يا تصري��ح ك��رد: 
چي��ن، ك��ره و ژاپ��ن در اين دوم��اده حرفی ب��رای گرفتن در 
آس��يا ندارن��د با اي��ن ش��رايط دويدن در مس��ابقه س��وريه به 
 نوع��ی حض��ور در فين��ال ب��ازی ه��ای آس��ياي�ی گوانگج�و 

بود.

داود ش��يران، رئيس هيأت كشتی اس��تان اصفهان در مورد 
وضعيت اين هيأت به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه با تقويم 
6 ماهه ای كه داشتيم پيش رفتيم و 6 ماهه دوم امسال هم از تقويم 
ورزش��ی خود استفاده می كنيم و مسابقه های بزرگساالن كشتی 
آزاد استانی را برگزار كرديم، تيم های منتخب استان اردوهای خود 
را به پايان رس��اندند. روی كش��تی تيم های پايه هم برنامه ريزی 
مطلوب��ی در دس��تور كار قرار دادي��م. وی ادام��ه داد: در دی ماه 
رقابت های باش��گاهی اس��تان در تقويم ورزشی گنجانده شده و 
همچنين در ماههای آبان و دی نيز قرار است كاس های مربيگری 
درجه 2 و 3 را برپا كنيم كه مدرس��ان مشخص برای خود دارند. 
شيران به دهه 40 كشتی استان اشاره كرد و افزود: در آن سال ها با 
آمدن كشتی گيران غير بومی به استان، معزلی برای كشتی اصفهان 
ب��ه وجود آمد، نه به خاطر حضور اين ورزش��كاران بلكه پس از 
دوران قهرمانی به ديار خود برمی گشتند و تجربه های خود را به 
شهرشان می بردند. اما برای من فرقی نمی كند چه كسی می تواند به 
كشتی اصفهان خدمت كند، مهم اين است كه برای پيشرفت كشتی 

استان از پيشكسوتان بومی و غير بومی استفاده كنيم.

 سروش راد
تيم فوتبال ذوب آه��ن در ديدار معوقه هفته نهم در 
فوالدشهر مقابل تيم راه آهن شهر ری تن به تساوی 
بدون گل داد اما همچنان با 20 امتياز در صدر جدول 

ليگ برتر قرار دارد.
حواشی ديدار ذوب آهن و راه آهن

هيأت فوتبال از بازيكنان ذوب آهن قدردانی كرد
پ��س از صعود افتخارآمي��ز تيم فوتب��ال ذوب آهن 
اصفهان به مرحله نيمه نهايی جام باشگاه های آسيا، 
هيأت فوتبال استان اصفهان با دسته های گل از تك 
تك بازيكنان اين تيم، قبل از ديدار با راه آهن ش��هر 

ری تقدير به عمل آورد.
استقبال اندک تماشاگران

در ديدار معوقه هفته نهم ليگ برتر فوتبال كشور كه 
بين دو تيم راه آهن و ذوب آهن انجام شد، تماشاگران 
اندكی از اين مس��ابقه ديدن كردند و به نظر می رسد 

ه��واداران اصفهانی انرژی خ��ود را برای ديدار رفت 
شاگردان ابراهيم زاده مقابل الهال عربستان در مرحله 
نيمه نهايی جام باشگاه های آسيا می خواهند صرف 
كنند و ورزش��گاه فوالدش��هر را پ��ر كنند تا جهنمی 
س��خت برای عرب ها به وجود آورند. گفتنی است: 

50 هوادار راه آهنی به همراه اين تيم به اصفهان آمدند 
و تيم خود را مورد تشويق قرار دادند.

تعويض داور مسابقه
دقيق��ه 35 بازی دو تي��م ذوب آهن اصفه��ان و راه 
آهن ش��هر ری كه در فوالد ش��هر انجام ش��د داور 
مس��ابقه سعيد بخشی زاده از ناحيه پای راست دچار 
مصدوميت شده كه مسابقه به همين علت دو دقيقه از 
جريان افتاد و مداوا روی پای او انجام شد اما در نيمه 
دوم بازی محمدرضا اكبريان داور چهارم جای او را 

در زمين مسابقه گرفت.
درگیری خلعتبری و پاشايی

در حاش��يه دي��دار دو تي��م ذوب آه��ن و راه آهن 
در دقيق��ه 44، درگي��ری كوچكی بي��ن محمدرضا 
خلعتب��ری، مهاج��م تند و تيز ذوب آهن و حس��ين 
پاش��ايی، مداف��ع ميهم��ان به وج��ود آمد ك��ه داور 
 مس��ابقه ب��ه ه��ر دو بازيك��ن كارت زرد نش��ان 

داد.

پايوا: 
دوست داشتيم در تهران با تيم ملي 

ايران بازي مي كرديم

توپ و تورخبرها

همراه با گوانجو

رتر
گ ب

لی

تلنگر

هفته هشتم ليگ برتر فوتسال 

فيروز صفه در صدد شكست قرمز پوشان تهراني

توقف ذوب آهن در ايستگاه راه آهن

مدير رس��انه ای تيم ملی فوتبال برزيل 
گفت: می دانيم مردم ايران عاقه زيادی 
به فوتبال دارند و ما نيز دوس��ت داش��تيم در 

تهران با تيم ملی ايران بازی می كرديم.
رودريگو پايوا در خصوص تركيب تيم ملی 
برزيل در بازی برابر اي��ران عنوان كرد: كادر 
فنی، بهترين نفرات و آماده ترين افراد را برای 
اين مسابقه انتخاب كرده است. با تمام وجود 
برابر ايران قرار خواهيم گرفت تا يك ديدار دوستانه خوب را برگزار كنيم. 
وی ادامه داد: مانو منسز سرمربی برزيل تاش كرده ستاره های اين كشور را 
به تيم دعوت كند، به جزء باشگاه های برخی بازيكنان كه با حضور آنها در 
تيم ملی مخالفت كردند، مانند كاكا كه به علت مصدوميت جزيی با مخالفت 
باشگاه رئال مادريد مواجه شد. مدير رسانه ای تيم فوتبال برزيل خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه برزيل در جام جهانی 2010 حذف شد، سرمربی تيم 
در نظ��ر دارد بازيكنان جوان را نيز به تيم دعوت كند تا برای آينده آنها را 
مورد ارزيابی قرار دهد. پايوا تأكيد كرد: پس از اينكه آژانسی ديدار تيم های 
برزيل و ايران را در نظر گرفت، منسز از شنيدن اين موضوع بسيار خوشحال 
شد و استقبال كرد و بازی برابر ايران را جذاب دانست.  مدير رسانه ای تيم 
ملی فوتبال برزيل يادآور ش��د: اين بازی از سوی آژانسی برنامه ريزی شد 
و اين موضوع در دنيای حرفه ای فوتبال، طبيعی است. پس از دريافت اين 
پيشنهاد كادر فنی و فدراسيون برزيل بررسی های خود را انجام دادند و با 
اين پيشنهاد موافقت كردند.  وی افزود: به عنوان مدير رسانه ای تيم برزيل 
اطاعات خوبی از ايران داشتم و كادر فنی نيز پس از مشخص شدن اين 
ديدار، فوتبال ايران را در چند سال اخير مورد بررسی قرار داد و اطاعاتی 
را در مورد اولين حضور ايران در رقابت های جام جهانی آرژانتين كس��ب 
كرد. پايوا تصريح كرد: شناختی از برخی بازيكنان ايران پيدا كرديم و كادر 
فنی برزيل معتقد است قبل كه از رويارويی با آرژانتين در دسامبر )آذر ماه( 
يكی از بازی های خوب و دوستانه، همين ديدار خواهد بود، زيرا می دانيم 
ايران بازيكنان با استعدادی دارد و از توانايی بااليی در فوتبال آسيا برخوردار 
است. هرچند ايران به جام جهانی صعود نكرد، اما نسبت به گذشته پيشرفت 
خوبی داشته است.  وی در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان دارد اين ديدار 
در تهران برگزار شود؛ اظهار داشت: بله. زمانی كه ديدار دوستانه ای برگزار 
می شود، فرقی نمی كند در تهران باشد يا ابوظبی، اما ما هيچ دعوتنامه ای از 
سوی ايران برای برگزاری ديدار در تهران دريافت نكرديم. می توانيم پس 
از برگزاری اين ديدار، همكاری های خود را افزايش دهيم و برزيل با تمام 
ستاره های خود در ايران حضور يابد و بازی جذابی با حضور تماشاگران 
پرش��ور برگزار ش��ود. پايوا در پايان عنوان كرد: می دانيم مردم ايران عاقه 
زيادی به فوتبال دارند و اس��تقبال از اين ورزش بس��يار زياد است. ما نيز 
دوس��ت داشتيم در جوی بازی كنيم كه پرشورتر باشد. به همين دليل اگر 

دعوتنامه ای داشته باشيم، در مورد آن بررسی خواهيم كرد. 

عمل جراحی روی پای امير قلعه نوعی بانی خير ش��د 
و عادل خان فردوسی پور به ماقات ژنرال رفت تا هر 
دوی آنها كمتر از يك ماه با هم آشتی و برای همديگر 
چايی دم كردند، پرتقال پوست كندند و دلخوری های 
گذشته را به فراموشی سپردند تا ديگر همه خبرنگاران 
از عدم حضور قلعه نوعی در س��الن كنفرانس ش��اكی 
نباش��ند اما آن چيزی كه در ذهن ها باقی ماند اين بود 
كه كريم قنبری مربی خوش اخاق و دستيار اول قلعه 
نوعی چه گناهی داش��ت كه بايد س��پر بای ديگران 
می ش��د و در كنفرانس های مطبوعاتی به جای ژنرال، 
حاضر شود و در اتفاقی كه روز بيستم شهريورماه پس 
از بازی با ش��هرداری تبريز ب��رای قنبری افتاد و چهره 
بهت زده اين مربی فهي��م خيلی چيزها را به ببيندگان 

تلويزيون��ی فهماند، اما بايد ب��ه كريم قنبری گفت كه 
او می توانس��ت همانن��د بازی با نفت ته��ران پس از 
مس��ابقه در سالن كنفرانس حاضر نشود، به دليل اينكه 
خبرنگاران قصد داشتند پس از بازی با شهرداری تبريز 
س��ئوال های فنی و حواشی اطراف اين تيم را از زبان 
س��ر مربی تيم شهرشان به گوش همشهريان اصفهانی 
برس��انند و بدون ترديد خبرنگاران و اصحاب رس��انه 
اصفهان احت��رام خاصی برای اين مربی )كريم قنبری( 
قائل بودند و هس��تند و قصد دارند به او گوشزد كنند 
كه همه چيز بين قلعه نوعی و فردوس��ی پور به خوبی 
و خوشی تمام شده و قلعه نوعی فقط به خاطر دوربين 
90 در س��الن كنفرانس حاضر می شود، اما ژنرال با اين 
عمل خود هم باشگاه بزرگی مثل سپاهان را زير سئوال 

برد و هم كريم قنبری را، حاال ديگر امير خان به عادل 
ب��ودن عادل قس��م خورده و ما از اين بابت حس��ادت 
نمی كنيم، بلكه خوشحال نيز شديم كه روابط سر مربی 
تيم فوتبال س��پاهان به خاطر يك برنامه تلويزيونی با 
اصحاب رسانه اصفهان به طور حسنه دنبال خواهد شد 
و مسئوالن سپاهان تلفن همراه خود را در همه ساعات 
روز جواب خواهند داد و ساعت خاصی را برای پاسخ 
به سئوال های خبرنگاران تعيين نخواهند كرد و ديگر 
كريم قنبری در نشست های خبری پس از مسابقه های 
فوتبال در ليگ برتر ش��ركت نمی كند و با خيال آسوده 
ورزشگاه را به مقصد خانه اش ترك خواهد كرد و اين 
تجربه ای خوبی برای اين مربی جوان بود كه سپر بای 

باشگاه سپاهان شدند. 

ژنرال و عادل خان آشتی كردند
آقايان گناه قنبري چه بود؟!

نمايندگان اصفهان 
مقابل عراقی ها 

تيم ه��ای هندبال 
و  س��پاه�����ان 
ك��ه  ذوب آه��ن 
نمايندگان اي��ران 
در سي��زدهم�ين 
دوره رقابت ه�ای 
جام باشگاه ه�ای 
هس��تن�د،  آس��يا 
ام��روز و فردا به 
ح�ريفان  مصاف 

ع��راقی خود می روند، س��پاهان اصفهان كه در بازی 
قبلی خود مغلوب المظهر عربس��تان ش��ده بود، عصر 
امروز در دومين دي��دار به مصاف نفت عراق خواهد 
ذوب آهن  رفت، 
نيز عصر فردا تيم 
الجي��ش، ديگ��ر 
را  عراق  نماينده 
پيش روی دارد. 

اس��ت:  گفتن��ی 
ش��اگردان كيوان 
ص�ادق��ی گ��ام 
نخست را محكم 
تيم  برداش��تند و 
الج�زي�ره ام�ارات را ب�ا حساب 38 بر 26 ش�كس�ت 

دادند.

ترديد در انتخاب چهار وزن 
تيم ملی كشتی آزاد برای 

حضور در گوانگجو 
كادر فنی تيم ملی كشتی 
آزاد در م��ورد انتخ��اب 
ملی پوش��ان چهار وزن 
55، 60، 84 و 96 ب��رای 
بازيهاي��ی  حض��ور در 
آسيايی گوانگجو دچار 
ترديد است. به گزارش  
مهر، مرحله اول اردوی 

تيم ملی كشتی آزاد بزرگساالن به منظور حضور در بازی 
هايی آسيايی گوانگجو كه از روز 30 شهريورماه در تهران 
آغاز ش��د، هم اكنون در ش��هر ماسال اس��تان گيان دنبال 
می ش��ود. بر اين اساس كادر فنی كه مهدی تقوی، صادق 
گودرزی و فردين معصومی را برای پوش��يدن دوبنده تيم 
ملی كش��تی آزاد در اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم مد نظر 
دارد در مورد انتخاب ملی پوش��ان چهار وزن دچار ترديد 
است و هنوز مشخص نيست كدام كشتی گير دوبنده تيم 
ملی را برتن كند. حس��ن رحيمی و عباس دباغی در وزن 
55 كيلوگرم، س��يد مراد محمدی، مسعود اسماعيل پور و 
سعيد احمدی در وزن 60 كيلوگرم، احسان لشكری، جمال 
ميرزايی، علی اصغر بذری و حس��ن رحيمی در وزن 84 
كيلوگرم و سعيد ابراهيمی، عرفان اميری و سينا غنی زاده 
 در وزن 96 كيلوگرم مدعيان پوش��يدن دوبنده تيم ملی در 
بازی هايی آسيايی گوانگجو هستند. رقابت های كشتی آزاد 
بازی هايی آسيايی گوانگجو اواخر آبان ماه برگزار می شود.

دروازه بانان تيم اميد تا 
گوانگجو به شرايط آرمانی 

می رسند 
 ه�ادي طباطبايي، مرب��ی دروازه ب�انان تي��م فوتبال امي�د 
گفت: دروازه بانان تيم اميد روند رو به رش��دی دارند و تا 
 ب��ازی های گوانگجو به ش��رايط آرمانی خواهند رس��يد. 
به گزارش مهر، هادی طباطبايی گفت: دروازه بانان تيم اميد 
روز به روز در حال بهتر شدن هستند، البته ما زمان زيادی 
 برای هماهنگی نداشتيم اما خوشبختانه با شرايطی كه در
 بازی های اخير پيش آمد دروازه بانان توانستند جايگاه خودشان 
 و تيم را بشناس��ند و درحال حاضر شرايط مناسبی دارند.  
وی درادامه گفت: پيشرفت دروازه بانان قابل توجه بوده و تا 
فرصت باقی مانده تا گوانگجو به طور حتم با اين دروازه بانان 
به شرايط ايده آل و آرمانی خواهيم رسيد.  طباطبايی درباره 
وضعيت دروازه بانی در فوتبال ايران گفت: متأسفانه ما دراين 
پس��ت مشكل داريم و بايد نگاه به دروازه بانی عوض شود 
و دس��ت از روش های قديمی و سنتی برداريم. به نظر من 
بايد روش های نوين و تخصصی به دروازه بانان به صورت 
صحيح آموزش داده ش��ود، چون ايران منب��ع دروازه بان با 

استعداد  است.

ورزش

تمرين ه��ای  بازيكن��ان 
خيل��ی خ��وب و منظمی 
حس��ين  نظ��ر  زي��ر 
دادند.  انج��ام   چرخاب��ی 
ف��والد  تي��م  سرپرس��ت 
نطنز ادام��ه داد: امروز در 
ج��ام حذفی ب��ه مصاف 
خواهيم  سرچش��مه  مس 
رف��ت. ب��ا اضافه ش��دن 

بازيكن های ب��ا تجربه همچون اكبر ايمانی، هادی جعفری، ش��هريار 
شيروند و جواد ماهری امسال می توانيم در ليگ آزادگان حرفی برای 
گفتن داش��ته باشيم. وليوند به قرارداد يكس��اله بازيكنان اشاره كرد و 
گفت: اين تصميم مديريت باش��گاه )بهرامی( بود و من فكر نمی كنم 
ب��رای بازيكنان، )اگر تيم ب��ه ليگ برتر صعود كنند( مش��كلی ايجاد 
ش��ود و بازيكن��ان خوب و با انگي��زه مد نظر كادر فن��ی برای فصل 
آينده خواهند ماند. وی افزود: همه بازيكنان فصل قبل سپاهان نوين، 
حقوقی از باشگاه طلب ندارند و هر بازيكنی كه اين صحبت ها را در 
مطبوعات گفته دروغ محض اس��ت و هم��ه بازيكنان از اينكه حقوق 
معوقه ای نزد باش��گاه ندارند، خوشحال هستند شما می توانيد از تك 
تك بازيكنان سئوال كنيد. وليوند خاطرنشان كرد: يكشنبه گذشته يك 
ديدار دوس��تانه با تيم س��پاهان داشتيم كه مس��ابقه را يك بر صفر به 
حريف خود واگذار كرديم. اما بچه ها بازی خوب و با كيفيتی از خود 
به نمايش گذاشتند كه خود نشان از آمادگی تيم فوالد نطنز است. وی 
در پاي��ان يادآوری كرد: بازی بعدی ما در هفته دوم ليگ دس��ته يك 
آزادگان روز 15 مهرماه مقابل مقاومت سپاسی شيراز است كه بايد از 

اين ديدار خانگی امتياز كاملی را كسب كنيم. 

حميد  وليوند:
هيچ بازيكني از باشگاه طلب ندارد 

 پژمان سلطانی 
مسابقه های هفته هشتم فوتسال ليگ برتر كشور، امروز با 
انجام 3 ديدار آغاز  و فردا با همين تعداد مسابقه پيگيری 
می ش��ود و در اولين ديدار از ساعت 15 بعد از ظهر، تيم 
فيروز صفه اصفهان ميزبان پرسپوليس تهران خواهد بود 
اين مسابقه قرار است از شبكه سوم سينما به طور مستقيم 
برای عاقه مندان به فوتسال پخش شود. تيم فيروز صفه 
در ديدار قبلی خود، ت��ا 2 دقيقه به پايان بازی از ميزبان 
خود راه ساری سه بر يك جلو بود كه در نهايت بازی را 
به اين تيم 3 بر 1 واگذار و به رده نهم جدول رده بندی 
س��قوط كرد. قرمز پوش��ان تهرانی نيز در هفته گذشته با 
قرعه اس��تراحت رو به رو شدند و محمدرضا حيدريان 
تيم خ��ود را در اين دو هفته برای اين ديدار آماده كرده، 
اما فيروز صفه تيم دس��ت و پا بسته ای نيست و بازيكنان 
اين تيم در مسابقه های گذشته نشان داده اند كه بر اثر كم 
 تجربه بودن نتوانس��تند امتيازهای كامل بازی ها را كسب 

كنند. 
تيم پرسپوليس هم اكنون 9 امتيازی و در رده هفتم جدول 
جا خوش كرده اس��ت و در صورت پيروزی فيروز صفه 
ب��ر اين تيم  می توان��د باالتر از او در ج��دول قرار گيرد. 
در ش��هر قم نيز فوالد ماهان اصفه��ان ميهمان كيش اير 
اين ش��هر اس��ت ماهان كه در بازی قبلی خود با آوردن 
حسين افضلی از تيم گيتی پسند نتوانست نتيجه ای بهتر 
از تساوی مقابل ارژن فارس كسب كند درصدد شكست 
دادن كيش اير است تا همچنان يكی از مدعيان اصلی فتح 
جام ليگ برتر باشد نماينده قم هم در هفته هفتم طوفان 

ب��ه راه انداخت و تيم دبيری تبريز را با اختاف پنج گل 
در هم كوبيد و به رده دهم جدول صعود كرد. 

دبي��ری تبريز كه داس��تان آن را در هفت��ه قبل خوانديد، 
ميزبان علم و ادب مشهدی است كه به ديگر تيم تبريزی 
)فوالدگس��تر( مس��ابقه را با يك گل واگ��ذار كرد و اين 
ديدار به نوعی نبرد نقره داغ هاس��ت و هر دو تيم برای 3 
امتياز پای به اين مسابقه خواهند گذاشت. اين رقابت ها 

فردا نيز با 3 ديدار به پايان می رس��د و طبق برنامه ارژن 
فارس با حفاری خوزس��تان مصاف می كند، گس��ترش 
فوالد تبريز از راه ساری پذيرايی خواهد كرد و در ديدار 
آخر شهيد منصوری تيم بحران زده اين روزهای فوتسال 
در قرچ��ك ميزبان تيم قعر جدول��ی آرش بتون قزوين 
اس��ت و تيم گيتی پس��ند اصفهان در اي��ن هفته با قرعه 

استراحت رو به رو شده است. 

نيروكار سرپرست گيتی پسند شد
زاينده رود

مديرعامل باشگاه گيتی پسند اصفهان سرپرست و مدير اجرايی تيم 
فوتبال بزرگساالن اين باشگاه را منصوب كرد. به گزارش واحد خبر باشگاه 
صنايع گيتی پسند، علی طاهری )مديرعامل باشگاه( طی احكامی جداگانه، 
»مجتبی نيروكار« و »امير عطابخش« را به ترتيب به سمت سرپرست و مدير 
اجرايی تيم فوتبال بزرگساالن صنايع گيتی پسند منصوب كرد. نيروكار و 
عطابخش در نخستين مأموريت خود تيم فوتبال صنايع گيتی پسند را در 

ديدار جام حذفی برابر مقاومت سپاسی شيراز همراهی مي كنند.
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امام حسن مجتبی )ع(:
وقتی انسان برادر مؤمن و 
دوست خود را مالقات نمود، 
بايد پيشانی و سجده گاه او 
را ببوسد.

ذوب آهن اصفهان:

مدال هشت سال ايثار بر سينه صنعت كشور 

ذوب آهن اصفهان، افزون بر نقش مهم و مؤثر اقتصادي كه درشهر 
اصفهان و كش��ورمان بر عهده دارد، در هشت سال دفاع مقدس، 
همچون كوهي آهنين از انقاب و جنگ حمايت كرد. واحدهاي 
توليدي ذوب آهن، براي تأمين قطعه ها و ادوات مورد نياز جبهه ها 
و اع��زام نيروهاي رزمنده نقش برجس��ته اي داش��تند و در كنار 
اين گونه فعاليت ها در تعمير ماش��ين هاي ريخته گري و ساخت 
تجهي��زات قطعه هاي جنگي رتبه اول را كس��ب كردند. با توجه 
به پيگيري هاي انجام ش��ده توسط س��تاد حفظ آثار و ارزش هاي 
دفاع مقدس، ذوب آهن، هم اكنون در موزه جنگ اصفهان، مكاني 
براي نمايش افتخارهاي اين شركت در جبهه هاي جنگ و صنعت 
اختصاص داده است. همچنين اين قطب بزرگ صنعتي، در تاش 
است اسناد و مدارك مرتبط به دوران دفاع مقدس را با اين اقدام ها 

نسل، به نسل به گوش فرزندان اين آب و خاك برساند. 
نقش ذوب آهن اصفهان در دوران هشت سال دفاع مقدس 

نيروه��اي س��ختكوش ذوب آه��ن، به عن��وان كاركن��ان يكي از 
واحدهاي گسترده صنعتي، با شروع جنگ تحميلي در كنار ديگر 
غيور مردان ايران زمين، در برابر دشمنان سينه سپر كرده  و از كيان 
جمهوري مقدس اسامي حمايت كردند. در سال هاي آغاز جنگ 
تحميلي، در يكي از واحدهاي تشكياتي زير مجموعه ذوب آهن، 
دفتر بس��يج و اعزام نيرو با همكاري انجمن هاي اسامي، وظيفه 
بسيج و تش��ويق كاركنان براي اعزام به جبهه هاي نبرد حق عليه 
باط��ل و پيگيري و هماهنگي، در خدمات مالي و فني و پش��ت 
جبهه را بر عهده داش��ت. پس از آن نيز با انجام مذاكره مس��تمر 
با فرماندهان و مس��ئوالن سپاه منطقه اصفهان، فعاليت ناحيه ويژه 
بسيج مستضعفين سپاه پاس��داران انقاب اسامي، در ذوب آهن 
اصفهان هم رديف ديگر پايگاه هاي سپاه كشوري، فعاليت مي كرد. 
همچنين تا س��ال 64، پيگيري و هماهنگي الزم، براي اعزام نيرو، 
ج��ذب كمك هاي مالي و تداكارتي، س��اخت قطعه و تجهيزات 
م��ورد ني��از يگان هاي رزمي و پش��تيباني از طري��ق اتحاديه هاي 

انجمن هاي اسامي انجام مي شد. 
بسيج ذوب آهن اصفهان و هشت سال دفاع مقدس 

از فعاليت هاي بسيج ناحيه ذوب آهن اصفهان مي توان به تشكيل 
و اداره پادگان اشتر كه در سال هاي جنگ به عنوان مركز آموزش 
نيروهاي بس��يجي، مربي، امدادگر، اش��اره كرد. با پيش بيني هاي 
صورت گرفته در آن س��ال ها، 5 درصد از كاركنان ذوب آهن، در 
اين پادگان به صورت گروه هاي حداكثر 200 نفره، با برنامه ريزي 
خاصي به م��دت 15 روز ب��ا هماهنگي مديري��ت  آموزش هاي 

عمومي نظامي را سپري مي كردند. 
پس از آموزش كاركن��ان دولت، دوره هاي مختلف ديگري براي 
تربيت: مربي س��پاه، امدادگ��ر عملياتي و رزم��ي، رزم مقدماتي 
سربازان و مربي جنگ نوين، براي مقابله با بمباران شيميايي انجام 

مي شد. 
پس از تشكيل بسيج ويژه ذوب آهن، نيروهاي داوطلب براي اعزام 
به جبهه با معرفي دفتر بس��يج و اعزام ني��رو از طريق ناحيه هاي 
بسيج خارج از كارخانه صورت مي گرفت كه توسط همين ناحيه 

به جبهه هاي جنگ اعزام مي شدند. 
بس��يج ذوب آهن اصفهان، همچنان پيشگام در عرصه صنعت 

و دفاع 
بسيجيان و رزمندگان ذوب آهن اصفهان، با پيشينه درخشان خود 
در دوران دف��اع مق��دس، هم اكنون ني��ز در عرصه هاي مختلف 
توليدي، فرهنگي و مأموريت هاي محوله، پيش��گام هس��تند. در 
حال حاضر نزديك به 8 هزار نفر از كاركنان ذوب آهن، )نيرهاي 
فعال و عادي( در 20 رده مقاومت، شامل: 3 گردان آماده عاشورا 
و 17 پاي��گاه مقاومت )16 پايگاه ب��رادر و يك پايگاه خواهران( 

سازماندهي شده اند. 
فعاليت هاي ذوب آهن اصفهان، در سال هاي دفاع از ميهن

 اعزام نيروهاي نظامي رزمي تخصصي، امدادگري، تربيت مربي 
در خال 103 دوره، براي بيش از 21 هزار نفر 

 تحويل بيش از 20 هزار زاغه بتني، به منطقه هاي عملياتي 
 ساخت 200 تن سنگر فلزي. 

 دفاع غير عامل، كمك به پادگان مالك اشتر، نيروهاي انتظامي، 
ارسال دستگاه هاي مكانيزم و آموزش نظامي در پادگان بسيج. 

 كمك هاي نقدي كاركنان، به جبهه هاي جنگ. 
 ارسال ده ها كاميون كاالي مورد نياز جبهه ها. 

 تحوي��ل ميلگ��رد 56، ميلگرد 60، تس��مه چهارگ��وش 200، 
چهارگ��وش 104 و چهارگ��وش 80، معادل بيش از 11 هزار تن 
و تجهيزات فوالدي ديگر براي س��اخت مهم��ات و كاربردهاي 

جنگي. 
 ارسال وسايل نقليه )اتوبوس و ميني بوس(. 

 ارس��ال خودروهاي سبك و ماشين آالتي، ش��امل: كراز، ماز، 
كمپرسي، تريلر، كاميون باري، بونكر، سيمان و تانكر آب پاش، به 

مدت بيش از سه هزار روز. 
 اع��زام تعمير كار جهت دس��تگاه ها و ادوات جنگي و ارس��ال 
يكصد هزار قطعه از قطعه هاي يدكي مورد نياز نيروهاي نظامي از 

»اقدام هاي خودكفايي« 
 ارسال بيش از 9 هزار قطعه، به وزن 428 تن. 

 ساخت شعله پوش هاي توپ 130 ميليمتري، قطعه هاي توربين، 
ديس��ك هاي دنده اي، انواع چرخ دنده، مقر تفنگ، ياتاقان، محور 
لنگ، ميله فنر ارتجاع، توپ، پين، تعمير انواع ماشين تراش، فلنچ، 

مكانيكي، آهنگري، حرارتي، ريخته گري، اسكلت فلزي. 
 تراش��كاري سون R.P.G. 7 ، قطر س��وزن R.P.G. 7 ، نافي 

خمپاره. 
 پي��ن پل هاي متحرك، به تعداد بيش از 44 هزار عدد و به وزن 

30 هزار كيلوگرم. 
 آناليز ش��يميايي و تعيين م��ارك قطعه هاي ارس��الي، از جهاد 

سازندگي و جبهه ها. 
 انجام عمليات حرارتي، بر روي قطعه هاي مختلف. 

 انجام آزمايش هاي متالوگرافي، بر روي بيش از چهار هزار نفر 
ساعت در آزمايشگاه مركزي. 

 تعمير و بازسازي و تعويض تجهيزات جنگي، شامل: كوالس 
لوله توپ 130 ميليمتري، ش��عله پ��وش توپ130 ميليمتري، باز 

كردن كوالس، توپ 105 ميليمتري. 
 ساخت مدار الكترونيكي، اعام وضعيت و نصب سيرن. 

 ايجاد شبكه فرمان و تغذيه آن. 
 نصب يكدستگاه مركز 20 شماره اي در پدافند هوايي. 
 نصب يكدستگاه 50 شماره اي، در محل آتشبارگردان. 

 تعمير و نگهداري تلفن ها، خط هاي 47 موضع، پدافند هوايي. 
 سرويس و نگهداري از پنج شماره تلفن و دو خط هات الين 

و شبكه مربوط به آن. 
 نگهداري از شبكه خارجي اطراف كارخانه، براي ارتباط نقطه 
به نقطه، با برپايي 91 تير چوبي و پنج كيلومتر كابل كشي و هشت 
و نيم كيلومتر س��يم كشي و نصب ترمينال ها و جعبه ترمينال هاي 

مربوط به مخابرات. 
 راه ان��دازي سيس��تم تصفيه خان��ه آب گ��روه صنايع نظامي 

اصفهان. 
 بازسازي و راه اندازي سيستم حرارتي و ديگ هاي بخار صنايع 

نظامي اصفهان كه در بمباران آسيب ديده بودند. 
 راه اندازي ديگ اسيد سولفوريك گروه چهار شيميايي صنايع 

T.N.T نظامي اصفهان، در خصوص توليد
 راه ان��دازي، به��ره برداري و تعمير اساس��ي توربوژنراتور 30 

مگاواتي پااليشگاه آبادان 
 راه ان��دازي و تعمي��ر تصفي��ه خان��ه آب بندر ف��او، در محل 

نيروگاه. 
 تعمير و تنظيم اساس��ي موتور، پمپ انژكتور، فارسونگ ستاد 

كربا و لشكر نجف. 
 تحوي��ل پمپ انژكتور، ميل و پايه س��وپاپ براي لش��كر امام 

حسين و لشكر نجف اشرف، به تعداد 24 عدد. 
 تعمير موتورهاي تانك و تعمير 52 دستگاه موتور تانك، متعلق 

به لشكر امام حسين. 
 تراشكاري پيچ ياتاقان هاي ثابت موتور تانك لشكر امام حسين، 

در بخش راه آهن. 
 تعمير انواع ژنراتورها، ترانس ها، سيس��تم ضد هوايي، ساخت 

انواع كنتاكت.
 تعمير پمپ خأل، پمپ روغن هواپيما. 

 ساخت ترانس باند هواپيما
 تعمير پنراتور موشك هاي كاتيوشا. 

 س��يم پيچي انواع روبروها و استاتورها و تعمير انواع موتورها، 
به تعداد بيش از دو هزار و 141 قطعه توس��ط مهندسي كل برق 

و تابان نيرو. 
 تأمي��ن نيروهاي ف��والدي )محص��والت ف��والدي و فرعي(، 

سازمان ها و صنايع مرتبط با جنگ. 

رزمندگان و ايثارگران ذوب آهن در دوران دفاع مقدس
ايثارگران، يادگاران روزهاي حماسه و مقاومت، تبلور مظلوميت و 
حقانيت مردم قهرمان ايران در هشت سال دفاع مقدس و بهترين 

سند گويا و چهره هاي درخشان انقاب اسامي بوده و هستند. 
هر گونه خدمت و حمايت از اين ياران صديق حضرت امام )ره( 
و ي��اوران رهبر معظم انقاب، به معن��ي قدرداني از ايثارگري آن 

عزيزان است. 
ذوب آهن اصفهان، بر خود مي بالد كه در طول هشت سال جنگ 
تحميلي، 283 شهيد سربلند، بيش از 12 هزار نفر جانباز، 84 نفر 
آزاده، در مجم��وع بيش از 13800 ايثارگ��ر تقديم انقاب كرده 

است. 
همچنين ذوب آهن اصفهان بنا به مناسبت هاي مختلف، در طول 
س��ال از خانواده هاي: ايثارگران و جانبازان با برگزاري همايش ها 

و مراسم ، تجليل مي كند. 
ذوب آه��ن اصفهان، همچنين براي تحق��ق قانون ها و برنامه هاي 
مص��وب حمايتي ايثارگران، در كليه زمينه ها كمك به ش��ناخت، 
حف��ظ و اعتاي فرهنگ ايث��ار و ايثارگ��ري در جامعه گام هاي 
موثري برداش��ته و اميد دارد كه بتواند براي شناخت استعدادهاي 
درخش��ان و تقويت و توسعه ورزش همگاني و قهرماني پيشقدم 
باش��د. همچنين تاش در جهت حضور ايثارگران در عرصه هاي 
مختل��ف به خصوص كار و تولي��د از ديگرهدف هاي بزرگ اين 

پايگاه اقتصادي است. 
اقدام ها و فعاليت ها:

بنياد شهيد و امور ايثارگران ذوب آهن، به منظور خدمت رساني به 
ايثارگران اين كارخانه، اقدام هاي زير را انجام مي دهد: 

 نظ��ارت و هماهنگي ه��اي الزم ب��ا معاونت ه��ا، مس��ئوالن و 
سرپرست قسمت ها براي پيگيري امور مربوط به ايثارگران شاغل 

در شركت. 
 ارتب��اط و هماهنگ��ي الزم با بنياد ش��هيد وام��ور ايثارگران و 
نهادهاي ذيربط در شهرس��تان ها و استان در رابطه با ايثارگران و 

خانواده معظم شهيدان شركت. 
 پيگيري مس��ائل درماني جانبازان و آزادگان از طريق ارتباط با 

بيمارستان ها و آسايشگاه ها. 
 شركت در كليه جلسه ها در راستاي مسائل ايثارگران و انعكاس 
مش��كل هاي ايثارگران و خانواده هاي معظم شهيدان به مسئوالن 

شركت و پيگيري مربوطه. 
 برنامه ريزي جهت برگ��زاري همايش هاي مختلف، از جمله: 
بزرگداش��ت مقام جانبازان، آزادگان و ايث��ارگان در هفته جانباز، 
هفته آزادگان، هفته دفاع مقدس، دهه فجر، در راس��تاي تجليل از 
خانواده هاي ايثارگران عزيز، كه هر س��اله تعدادي از خانواده هاي 
معظم و ايثارگران در مراس��مي، به مناس��بت هاي مختلف، مورد 

تجليل قرار مي گيرند. 
 برنام��ه ريزي جامع و كامل جهت بازديد از خانواده هاي معزز 
ايثارگران، در اس��تان اصفهان و خارج از اس��تان كه در اين راستا 
بازديد از خانواده هاي معظم ش��هيدان با اولويت و نظر وسيع تري 

در دستور كار امور شهيدان و ايثارگران قرار دارد. 
 برنامه ريزي در خصوص انجام تورهاي سياحتي و زيارتي در 
خصوص خانواده هاي محترم شهيدان واالمقام و عزيزان ايثارگر 
كه در اين خصوص، هر ساله تعدادي از آنان به تورهاي سياحتي 

و زيارتي اعزام مي گردند. 
 برنام��ه ري��زي فرهنگ��ي جهت فرزن��دان ايثارگ��ران عزيز و 
خانواده هاي معظم ش��هيدان و شناسايي اس��تعدادهاي فرهنگي، 
هنري و آموزشي آنها در طول برگزاري تورها و انجام مسابقه هاي 

فرهنگي و اهداي جوايزي در اين رابطه.
 انجام كليه مس��ائل مربوط به ايثارگ��ران از جمله: مكاتبه هاي 

اداري، استعام، تأييديه  جبهه.
 انجام امور مربوط به جانبازان حالت اش��تغال و خانواده معظم 

شهيدان. 
 برنامه ريزي فرهنگي- ورزشي كوتاه مدت و بلند مدت، براي 

جانبازان و معلوالن عزيز. 
 تشكيل تيم هاي ورزش��ي در جهت توسعه ورزش همگاني و 

ورزش قهرماني وي ژه جانبازان، معلوالن و ايثارگران. 
كه در اين خصوص هم اكنون تيم هاي تنيس روي ميز، فوتسال، 
وزنه برداي و واليبال نشس��ته جانبازان و معلوالن ش��ركت فعال 
و در مس��ابقه هاي كشوري، حضور چشمگيري داشته و دارند تا 
جايي كه تيم واليبال نشسته جانبازان و معلوالن شركت، در سال 
84 در مسابقه هاي جهاني كه در كشور بوسني و هرزگوين برگزار 
گرديد، مقام اول را كس��ب نمود كه اين خود برگ زرين ديگري 
است در پرونده سراسر درخشنده جانبازان و فوالد مردان شركت 

ذوب آهن. 
 ش��ركت دادن تيم ه��اي ورزش��ي جانبازان در جش��نواره هاي 

ورزشي و فرهنگي. 


