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استاندار اصفهان با بيان اينکه 
به دنبال منابع آبي جديد براي 
تأمين آب استان هستيم، گفت: 
مش��کل آب اس��تان در سال 
گذشته با طرح الگوي مديريتي 
رفع شد. به گزارش موج از ...

سراسري/ صفحه2

افزايش 60 درصدي
 توليد گندم در اصفهان

آيت ا... مكارم شیرازي هشدار داد: 
ادامه واردات بي رويه، منجر به وابستگي 
اقتصادي خواهد شد 

استاندار اصفهان:
به دنبال منابع آبي جديد براي 

تأمين آب استان هستيم

با صرف 1/5 میلیارد ريال اعتبار؛
 گلزار شهداي 6 روستا 
در اردل بازسازي شد

رئيس بنياد ش��هيد و امور ايثارگران اردل از بازسازي 
گلزار شهداي شش روستاي اين شهرستان با صرف 
اعتباري افزون بر 1/5 ميليارد ريال خبر داد. به گزارش 
فارس از ش��هركرد، »هيبت اله فالح پور« در مراس��م 
بهره برداري از پروژه بازس��ازي گلزار شهداي شش 
روستاي اين شهرستان اظهار داشت: برهمين اساس 
گلزار ش��هداي شش روستاي س��رچاه، دوازده امام، 
لندي، رستم آباد، دشتك و آليکوه در اين شهرستان 
ب��ا اعتباري افزون بر يك ميليارد و 500 ميليون ريال 

بازسازي شده است. 
وي همچني��ن از افتت��اح س��اختمان اداراي بني��اد 
 ش��هيد و ام��ور ايثارگران اين شهرس��تان خبر داد و 
گف��ت: اين س��اختمان در زميني به مس��احت 600 
مترمربع و زيربناي 165 مترمربع با اعتباري افزون بر 
840 ميليون ريال از اعتبارهاي تملك دارايي ها و بنياد 

شهيد و امور ايثارگران شهرستان تأمين شده است. 
فالح پور مجموع شهداي اين شهرستان را 117 شهيد 
عنوان كرد و گفت: در اين شهرس��تان 440  جانباز و 

40رزمنده و ايثارگر وجود دارد. 
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان اردل با 
اش��اره به نقش و جايگاه شهيد و شهادت از ديدگاه 
رواي��ات و احادي��ث پرداخت و گفت: ش��هيدان از 
نظر رواي��ات و احاديث از جايگاه وااليي برخوردار 

هستند. 
وي افزود: بنا بر فرمايش هاي امام راحل، خانواده معظم 
شهيدان چشم و چراغ اين ملت هستند و همان طور 
كه ش��هدا از جايگاه و منزلت ويژه اي برخوردارند، 

خانواده هاي آنان هم بايد مورد توجه قرار گيرند. 
فالح پ��ور با تأكيد بر اينکه امنيت و آس��ايش امروز 
كشورمان مديون خون پاك شهداست، گفت: برهمين 
اساس الزم است تا قدردان خون شهدا باشيم و به آن 

خيانت  نکنيم. 
وي عنوان داش��ت: اس��تقالل، عزت و شرف ملت 
ايران از خون پاك شهدا بوده و بايد بکوشيم تا از اين 

دستاوردها به خوبي پاسداري كنيم. 

»اردش��ير نوري��ان« در جم��ع 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  خبرن��گاران 
مهم تري��ن ش��اخصه هاي يك 
 شهردار متعهد و مسئول اظهار 
داش��ت: ق��درت تخصي��ص 
 و توزي��ع مناب��ع ب��ه صورت 

متعادل ....
شهرستان/ صفحه4

رمضانپ��ور گفت: ب��ا وجودی 
ك��ه 17 اس��تان كش��ور درگير 
 بيماری سالك روستايی هستند، 
ول��ی يك س��وم آمار س��الك 
مرطوب كشور مربوط به استان 
اصفه��ان اس��ت. س��الك يك 

بيماری پوستی است... 
سالمت / صفحه 6

شهردار شهركرد:
پروژه خروج محله گودال چشمه 
شهركرد از بن بست، 80 درصد 

پيشرفت داشته است

كارشناس مسئول بیماري سالك استان: 
يك سوم آمار سالك مرطوب كشور 

مربوط به استان اصفهان است 

سرلشكر صفوی:

 دولت نیازهای اساسی مردم در رفاه 
و  اشتغال را رفع کند 
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مزاياي المپ هاي كم مصرف عبارتند  از:
مصرف كم، طول عمر زياد، روشنايي بهینه، جايگزيني 

آسان، تنوع رنگ و...
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شركت انتقال گاز ايران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد 4 دستگاه شستشوي آلتراسونیك 
را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. جهت كسب اطالعات بیشتر به سايت هاي اينترنتي ذيل 

مراجعه فرمايید.
www.shana.ir                             www.nigc-nigtc.ir

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

آگهي مزايده )نوبت دوم(

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله اي(

شهرداري آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره 437 تاريخ 1389/6/17 شوراي اسالمي شهر آران و بیدگل در نظر دارد 
نسبت به فروش 9 قطعه زمین مسكوني واقع در آران و بیدگل، شهرك بهارستان به قیمت كارشناسي و به شرح ذيل با شرايط خاص 
از طريق مزايده اقدام نمايد، لذا از كلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد تا حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار 

اين آگهي جهت اطالع از شرايط و شركت در مزايده به شهرداري آران و بیدگل مراجعه نمايند.
هزينه  درج آگهي به عهده برنده مزايده است.

تاريخ انتشار نوبت اول:89/7/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/7/10

1 – قطعه 212 به متراژ 163/40 م.م با قیمت پايه از قرار متري 650/000 ريال.
2 – قطعه 213 و 214 و 215 به متراژ هر كدام 154/90 م.م با قیمت پايه از قرار متري 650/000 ريال.

3 – قطعه 216 به متراژ 155/50 م.م با قیمت پايه از قرار متري 750/000 ريال.
4 – قطعه 242 به متراژ 131 م.م با قیمت پايه از قرار متري 750/000 ريال.

5 – قطعه 243 به متراژ 133/80 م.م با قیمت پايه از قرار متري 700/000 ريال.

6 – قطعه 244 به متراژ 133/30 م.م با قیمت پايه از قرار متري 700/000 ريال.

7 – قطعه 245 به متراژ 133/70 م.م با قیمت پايه از قرار متري 700/000 ريال.
شهرداري آران و بيدگل
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سراسری
ايران

مقدار برداشت گندم در استان 
اصفهان در س��ال جاري، 60 
به  ياف��ت.  افزاي��ش  درص��د 
گزارش موج از اصفهان، قائم 
مقام سازمان جهاد كشاورزي 
گندم  برداشت  ميزان  اس��تان، 
امس��ال را در اين استان 475 
هزار تن اعالم كرد و گفت: از 
مجموع 97 هزار هکتار مزارع 
كش��ت گندم، از هشت هزار 
هکتار آن به علت خشکسالي 

هيچ محصولي برداش��ت نش��د. »محمد 
نص��ر«، مي��زان افزاي��ش خري��د گندم 
كشاورزان را نيز 50 درصد اعالم كرد و 
افزود: امسال 300 هزار تن گندم افزون 
بر نياز كش��اورزان استان خريداري شد. 

وي توزيع 25 ميلي��ارد ريال يارانه بذر 
اص��الح ش��ده، 40 هزار هکتار كش��ت 
مکانيزه، مبارزه با آفت سن در 74 هزار 
هکتار و مبارزه ب��ا علف هاي هرز را از 
عامل هاي افزايش توليد محصول گندم 

در استان دانست.

 مع��اون سياس��ي امنيتي اس��تان اصفهان 
گفت: سازمان ملي جوانان بايد گسترش 
ارتب��اط و تعام��ل اي��ن س��ازمان با همه 
قش��رهاي جوانان اس��تان را مد نظر قرار 
داده و روز ب��ه روز اين ارتباط را افزايش 
دهد. به گزارش فارس از اصفهان، »محمد 
مه��دي اس��ماعيلي« در جلس��ه توديع و 
معارفه مديران جديد و قديم سازمان ملي 
جوانان اس��تان اظهار داشت: دولت فعلي 
نش��ان داد كه مي توان ب��ه جوانان اعتماد 
كامل داش��ت و آنان را در پست هاي مهم 
به كار گمارد. وي با اشاره به برخي ادعاها 
درباره پديده هايي همچون گسست نسل ها 
و ايجاد تف��اوت در ارزش ها افزود: اقدام 
هاي دولت ثابت ك��رده كه چنين چيزي 
وجود ندارد. معاون سياسي امنيتي استاندار 
اصفهان تصريح كرد: به تعبير رهبر معظم 
انقالب، جوانان امروز اگر ثابت قدم تر از 
جوانان زمان جنگ نباشند، عقب تر از آنان 
نيس��تند. وي ادامه داد: دولت احمدي نژاد 
بار ديگر گفتمان امام راحل، شهدا و رهبر 
معظم انقالب را در كشور زنده كرد و آن 
را به صورت گس��ترده، حت��ي در خارج 

از مرزهاي كش��ور گس��ترش داد. 
اسماعيلي با 

اش��اره به اينکه انقالب در بهترين 
زمان خودش به س��ر مي برد، بيان 
داش��ت: اگر فتنه سال گذشته رخ 
نم��ي داد، نتيج��ه انتخابات هدف 
هاي انق��الب را كيلومترها جلوتر 
ب��رده بود. وي با اش��اره به بازتاب 
جهاني حض��ور رئيس جمهور در 
سازمان ملل گفت: رئيس جمهور 
با حضور انقالبي خويش در صحن علني 
س��ازمان ملل، پيام انقالب را مقتدرانه به 
تمام دنيا ابالغ كرد. معاون سياسي امنيتي 
اس��تاندار اصفهان در ادامه س��خنان خود 
گفت: دستگاه هاي استان بايد هماهنگ با 
سياست هاي كشوري كه در حوزه جوانان 
تعيين شده فعاليت هاي خود را ادامه دهند. 
وي تأكيد كرد: س��ازمان ملي جوانان بايد 
گسترش ارتباط و تعامل اين سازمان با تمام 
قشرهاي جوانان استان را مد نظر خود قرار 
ده��د و روز به روز اين ارتباط را افزايش 
دهد. گفتني است كه در اين جلسه ضمن 
تقدير از خدمات س��يد مهدي صدري در 
مدت تصدي سمت مديريت سازمان ملي 
جوانان استان اصفهان و آرزوي موفقيت 
براي وي در تصدي پست مديريت اداره 
كل آموزش س��ازمان ملل جوانان كشور، 
حکم انتصاب حجت السالم مهدي اميني 
به سمت مديريت س��ازمان ملي جوانان 
استان اصفهان كه از سوي رئيس سازمان 
ملي جوانان كشور امضا شده بود، قرائت 

و به وي تحويل داده شد.

محص��والت  هم��ه  اي��ن  باي��د  چ��را 
كشاورزي، از خارج كشور، وارد شود؟ 
اگر چند ميوه تجملي كه توليد نمي شود، 

واردنشود، مگر چه مي شود؟ 
ي��ك مرجع تقليد گفت: جلوي داللي ها 
و واردات بي رويه كشاورزي بايد گرفته 
ش��ود تا يك ع��ده مفت خور دس��ترنج 

كشاورزان را از بين نبرند.
به گ��زارش ايلنا از قم، آي��ت ا... مکارم 
ش��يرازي در ديدار با وزير و مس��ئوالن 
وزارت جهاد و كشاورزي، اظهار داشت: 
اگر حکومت ما حکومت اسالمي است 
و در مسير عدالت اس��ت، اولين مساله 
عدالت، رعايت عدالت براي كشاورزان 

است.
وي با اش��اره به وعده هاي��ي كه تاكنون 
براي جلوگي��ري از قاچاق هاي بي رويه 
و داللي ها در مساله كشاورزي داده شده 
اس��ت، افزود: چرا بايد در كشوري كه 
در تمام س��ال مي تواند تمام مواد غذايي 
و ان��واع مي��وه را توليد كن��د، اين همه 
محصوالت كش��اورزي از خارج كشور 

وارد شود؟ 
اين مرج��ع تقليد در ادامه، ب��ا انتقاد از 
واردات بي رويه گفت: دولت كه اشراف 
به مس��ائل دارد بايد مصال��ح را در نظر 

بگيرد.
آيت ا... مکارم ش��يرازي خطاب به وزير 
جهاد كش��اورزي گفت: اسم وزارتخانه 
شما جهاد است، بايد با جهاد و كوشش 
عميق اي��ن معضل را برطرف كنيد. وي 

در بخش ديگري از س��خنانش 
با اشاره به خودكفايي در مساله 
گندم، ي��ادآور ش��د: زماني ما 
واردكنن��ده گن��دم بودي��م، اما 
ام��روزه به ح��د خودكفايي در 
اي��ن مس��اله مهم رس��يده ايم؛ 
اين ام��ر نش��ان از آن دارد كه 
اس��تعداد خودكفايي  ما  كشور 
دارد.  را  زمينه ه��ا  تمام��ي  در 
چرا ك��ه آب و خ��اك ما، آب 
و خاك��ي مس��تعد و كم نظي��ر 
اس��ت. وي افزود: به طور قطع 
مي تواني��م در زمينه ه��اي ديگري مانند 
برنج نيز خودكفا ش��ويم، به شرط آنکه 
از استعدادهاي انساني و آب و خاك مان 

به درستي استفاده كنيم.
اين مرجع تقليد هشدار داد: اگر بنا باشد 
واردات بي روي��ه همچنان ادامه داش��ته 
باش��د، منجر به وابستگي هاي اقتصادي 
خواهد شد و نتيجه وابستگي اقتصادي 
نيز چي��زي جز وابس��تگي سياس��ي و 

فرهنگي نيست.
وي افزود: چرا بعضي محصوالت را با 
قيمت هاي باال از توليدكنندگان خارجي 
مي خري��د؟ حال آنکه هم��ان محصول 
را ب��ا يك س��وم قيمت از كش��اورزان 
داخل��ي مي خريد. اگر ه��ر قيمتي براي 
بايد  توليدكنندگان خارجي مي پردازيد، 
همان قيمت را براي كش��اورزان داخلي 

بپردازيد. 
آيت ا... مکارم شيرازي گفت: كشاورزان 
را ب��ا صنعت روز آش��نا كني��د و از هر 
قط��ره آب و ه��ر وجب خاك كش��ور 
نهايت اس��تفاده را ببريد؛ امروزه از نظر 
كميت مش��کلي نداريم، بلکه مشکل ما 
در كيفيت محصوالت اس��ت و اين امر 
تحقق نمي ياب��د، مگر  آنکه آموزش هاي 
الزم به كش��اورزان داده و امکانات الزم 

در اختيارشان قرار گيرد.
اين مرجع تقليد در پايان گفت: داللي ها 
و قاچاق ه��اي بي رويه جنايتي بزرگ به 

كشاورزان زحمتکش ايران است.

رئي��س مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا تأكيد بر 
نق��ش روحاني��ت در برهه های زمان��ی مختلف 
در كش��ور گف��ت: امروز نق��ش روحانيت ايجاد 
 اس��تقامت در كش��ور ب��رای گذر از فش��ارهای 

خارجی است.
به گزارش مهر در قم، علی الريجانی قبل از ظهر 
پنجشنبه در سومين مراسم نکوداشت برترين های 
تبلي��غ كه با ه��دف تجليل از مجاه��دان عرصه 
تبلي��غ و مبلغ��ان دوران دفاع مقدس در س��الن 
همايش های دفتر تبليغات اسالمی قم برگزار شد 
بر نقش حس��اس روحانيت در برهه های زمانی 
مختلف كش��ور تأكيد كرد وگف��ت: امروزه مردم 
ما بايد در جبهه های ديگری لباس رزم بپوش��ند 
چرا كه فشارهای خارجی به كشور ما كم نيست 
و فقط نوع آرايش آن با دوران دفاع مقدس تغيير 
كرده است و نقش روحانيت در گذر از اين برهه 

زمانی بسيار مؤثر است.
 وی ب��ا بي��ان اينک��ه ام��روزه در بي��ان و رفت��ار 
غربی ها نوع بازيگری و هنرپيشگی نهفته است، 
خاطرنشان كرد: آنها روزی عليه ما قطعنامه صادر 
می كنن��د و روزی دم از مذاك��ره و صلح می زنند 
و برخورد ب��ا اين نوع دوگانگی رفتاری بس��يار 
مش��کل تر از آن است كه ما آنها را به روشنی در 
مقابل خود داش��ته باش��يم و در اين جا نيز نقش 
 روحانيت در روشنگری و آگاهی دادن بسيار مهم 

است.
ــز و آرامش  ــور تمرك ــت بايد در كش روحانی

ايجاد كنند
رئيس مجلس ايجاد تمركز و آرامش دادن به مردم 
را از ديگر وظيفه هاي روحانيت در شرايط فعلی 
كش��ور دانست و اظهار داش��ت: در شرايطی كه 
بيکاری در كش��ور وجود دارد واردات نمی تواند 
مش��کل را حل كند بلکه بايد توليد داخلی كشور 
رون��ق بگيرد و در اينج��ا وظيفه روحانيت ايجاد 
فرهنگ توليد و توس��عه اس��ت و نق��ش آنان در 
اين فرهنگ س��ازی در بين م��ردم دارای اهميت 

بسياری است.

ــدت در راه خدا به آن  ــار مجاه ــغ در كن تبلی
پاكیزگی بیشتری می دهد

وی با بيان اين كه موضوع تبليغ در منظر اسالمی 
دارای قداس��ت خاصی اس��ت، بيان داشت: تبليغ 
در اس��الم يك ركن اس��ت و زمانی كه اين امر با 
مجاهدت فی سبيل ا... تلفيق شود پاكيزگی آن را 

بيشتر خواهد كرد.
الريجان��ی ادام��ه داد: يک��ی از خصوصيات��ی كه 
روحاني��ت در طول تاري��خ و به خصوص دوران 
معاص��ر دارا هس��تند اين اس��ت كه آنه��ا در هر 
ش��رايطی با مردم همراه و همواره سياستمدارانی 
كه از اين ظرفيت آگاه بودند از آن استفاده كردند 
و اي��ن باعث صيانت از م��ردم و غفلت از آن در 
 برخی از دوران ها ش��د تا كش��ور ضربه س��ختی

 بخورد.
رئيس مجلس ش��ورای اس��المی همچنين نقش 
روحاني��ت در دوران دفاع مق��دس را مورد تأكيد 
ق��رار داد و گف��ت: در دوران آغاز دفاع مقدس و 
درست زمانی كه تازه انقالب اسالمی پيروز شده 
بود، فشارهای داخلی و خارجی بر كشور همزمان 
ش��د و در آن زمان روحانيت به دفاع از توده های 
مردم بلند شدند و چون فرماندهی كل قوا بر عهده 
بنی ص��در بود، آنها و نيز نيروه��ای مردمی اجازه 
دفاع از كش��ور را پيدا نکردند و بنی صدر در آن 
زمان فقط در روزنامه خود حرف می زد و در آنجا 

می جنگيد و يك س��ال اول جنگ برای كش��ور و 
مردم دوران بسيار سختی بود.

ــزون بر تبلیغ در كنار  ــون در جبهه ها اف روحانی
مردم می جنگیدند

وی اضاف��ه كرد: اما زمانی كه دس��ت بنی صدر از 
فضای سياس��ی و نظامی كش��ور كوتاه ش��د، يك 
فضای تنفسی در كشور به وجود آمد و از آن زمان 
به بعد موفقيت هايی برای رزمندگان در جبهه ها به 
وجود آمد و ما آن موقع شاهد بوديم كه روحانيت 
در كن��ار مردم، نقش ميانداری در جبهه ها را افزون 

بر نقش تبليغی عهده دار شدند.
ــتگی همراه  ــد با پیامی غنی و با آراس تبلیغ باي

باشد
 الريجان��ی ب��ه ويژگی ه��ای تبليغ اش��اره كرد و 
گف��ت: در تبليغ محتوای پيام بايد از غنا برخوردار 
باشد تا تأثيرگذاری داشته باشد و اين چيزی است 
كه در تبليغ اس��المی با يك نوع آراس��تگی همراه 
اس��ت و در تبليغ��ات دنيای ام��روز اعتنايی به آن 
نمی شود. وی تصريح كرد: افزون بر غنای پيام در 
تبليغ وسايل آن نيز مهم است و اين كه پيام توسط 
چه كسی منتقل می شود و چه قدر آن پيام در رفتار 
و گفتار مبلغ متجلی اس��ت كه اگر اين طور باشد 
تأثيرگذاری پيام بيشتر خواهد شد و اين همان امری 
است كه ما در جبهه ها در مورد روحانيت می ديديم 
و آنها در جبهه ها در كنار تبليغ همراه مردم بودند و 
می جنگيدند و اين تأثير كالم آنها را بيشتر می كرد.

شخصیت مبلغ بخشی از پیام است
بي��ان ب��ا  اس��المی  ش��ورای  مجل��س   رئي��س 
 اينکه: شخصيت مبلغ بخش��ی از پيام است، ابراز 
داشت: اگر مبلغ هم سخن و هم درد  با مردم باشد 
كالم او نافذتر خواهد بود و در صورتی كه مبلغ از 
مردم و مشکل آنها دور باشد هر چه محتوای پيام او 
غنی باشد مردم تأثير نخواهند گرفت و ما نمونه اين 
را در كالم علم��ا و بزرگان دين می بينيم كه افزون 
بر اي��ن كه پيام آنها از غنا برخ��وردار بود چون با 
 مردم هم درد و همراه بودند سخنشان تأثيرگذارتر 

بود. 

اس��تاندار اصفهان با بيان اينکه به دنبال منابع آبي 
جديد ب��راي تأمين آب اس��تان هس��تيم، گفت: 
مش��کل آب استان در سال گذشته با طرح الگوي 
 مديريتي رفع ش��د. به گزارش م��وج از اصفهان، 
»عليرضا ذاكر اصفهاني« در حاش��يه سفر خود به 
شهرس��تان چادگان و در اولين نشس��ت سلسله 
بحث هاي مديريتي و معرفتي اس��تان، با اشاره به 
تغيير الگوي پيشرفت از سوي مقام معظم رهبري 
اظهار داشت: توجه به تئوري هاي مديريتي با توجه 
به اين كه اصفهان قابليت هاي خوبي در عرصه هاي 
علمي مديريتي دارد، بسيار شايسته است. وي با بيان 
اينکه استان اصفهان قابليت طرح الگوهاي مديريتي 
را در س��طح ملي دارد، اف��زود: اصفهان از نيروي 

انساني بسيار خوبي در بخش هاي مديريتي برخوردار 
اس��ت و نمي توان از تجربه هاي مديريتي جديد در 
عرصه اداري اس��تان غافل بود. ذاكر اصفهاني عنوان 
كرد: نياز است مديران استان براي توسعه اقتصادي 
و سياسي با مديريت حركت كنند و بدون شناخت 
تئوري هاي مديريتي، پيمودن اين مس��ير امکان پذير 
نيست. وي با بيان اينکه نيازمند يك نگاه معرفتي نيز 
در حوزه مديريتي استان هستيم، گفت: در كنار نگاه 
معرفتي بايد به موضوع علوم انساني نيز به صورت 
علمي پرداخت، چرا كه بدون نگاه معرفتي و مديريتي 

نمي توان مس��ير توسعه را پيمود. مقام عالي استان با 
بيان اينک��ه در دنيا الگوهاي نوين مديريتي در حال 
طرح ش��دن اس��ت، ادامه داد: وقتي با اين طرح هاي 
نوين مواجه مي ش��ويم، احساس مي كنيم در كشور 
م��ا و به ويژه در اس��تان از ظرفيت نيروهاي خالق 
مديريتي اس��تفاده نمي شود. استاندار اصفهان با بيان 
اينکه فعاليت هاي خوبي در عرصه عمراني شهرستان 
چادگان انجام ش��ده است، افزود: در طول يك سال 
گذشته، فعاليت هاي بس��ياري در اين شهرستان در 
سايه تدبير و مديريت صحيح انجام شده است. وي 
با بيان اينکه گاهي برخي فکر مي كنند مسائل مديريتي 

دست و پا گير توسعه طرح ها هستند، افزود: تنها 
ب��ا ديدگاه مديريتي صحيح مي توان به مس��ائل و 
مشکل هاي اس��تان پرداخت كه رفع مشکل آب 
در س��ال گذشته حاصل همين نگاه مديريتي بود. 
ذاكر اصفهاني با بيان اينکه به دنبال اس��تحصال و 
ايجاد منابع آبي جديد براي استان هستيم، گفت: با 
ايجاد منابع جديد آبي مي توانيم مشکل آب را رفع 
كنيم. وي با بيان اينکه اصفهان رتبه دوم طرح هاي 
عمراني را در سراسر كشور دارد، خاطرنشان كرد: 
اگر طرح هاي عمراني شهرس��تان ها را نيز حساب 
كنيم، اصفهان به عنوان رتبه اول كشور در طرح هاي 
عمراني نيز مي تواند باش��د. نماينده عالي دولت 
با اش��اره به اين كه شرايط خوبي براي پروژه هاي 
عمراني استان حاكم است، ادامه داد: تالش كرده ايم با 
پرداختن به حوزه هاي مختلف استان، زمينه هاي رشد 
را فراهم كنيم. ذاكر اصفهاني با بيان اينکه اصفهان به 
مقوله هاي فرهنگ و هنر توجه ويژه داش��ته است، 
ادام��ه داد: اين موردها طرح هايي بود كه در دوره اي 
از تاريخ به آن پرداخته نش��ده بود و ما تالش كرديم 
آنها را بشناسيم و به عنوان يك موضوع ملي در كشور 
مطرح نماييم. وي تصريح كرد: مديران استان توانمند 
و متحد به نظام هس��تند كه اميد است با كارگاه هاي 

آموزشي، زمينه رشد بيشتر آنها فراهم شود.

الريجانی:
روحانیت در ایجاد فرهنگ استقامت و توسعه در جامعه بکوشد

استاندار اصفهان:
به دنبال منابع آبي جدید براي تأمین آب استان هستیم

افزایش 60 درصدي تولید گندم در اصفهان

ارتباط بیشتر سازمان ملي جوانان با تمام
 قشرهاي جوان

آيت ا... مكارم شیرازي هشدار داد: 
ادامه واردات بي رویه، منجر به وابستگي 

اقتصادي خواهد شد 

جهان نما نصف النهار

تنش میان آمريكا و چین باال گرفت؛
تصویب طرح اعمال تحریم هاي تجاري 

علیه چین در مجلس نمایندگان آمریکا  
افزاي��ش  پ��ي  در 
مناقش�ه هاي ارزي 
واش��نگتن-پکن، 
نمايندگان  مجلس 
ط���رح  آمري���کا 
تحريم هاي  اعمال 
علي���ه  تج���اري 
چين��ي  كااله��اي 
تصوي��ب  ب��ه  را 
به گزارش  رساند. 
از  ب��ه نقل  فارس 
تلويزيوني  ش��بکه 

الجزي��ره، مجلس نمايندگان آمريکا ب��ا 384 رأي مثبت در برابر 79 رأي 
منفي طرح اعمال تحريم هاي تجاري عليه كاالهاي چيني را تصويب كرد 
كه بر اساس آن دولت آمريکا مي تواند شرايط و ضوابط بيشتري را عليه 

كاال هاي وارداتي چين به اين كشور تحميل كند. 
بنا بر اين گزارش، »نانسي پلوسي« رئيس مجلس نمايندگان آمريکا، پس 
از تصويب طرح اعمال تحريم هاي تجاري اعالم كرد كه اين طرح اهرم 
فش��ار س��ران كاخ س��فيد در مذاكره با مقام هاي چيني است و مشخص 
مي كند در صورتي كه چين خواستار روابط تجاري قوي با آمريکا است 

بايد بر اساس قواعد تجاري عمل كند.
 اي��ن گزارش افزود: براي تبديل ش��دن اين طرح به قان��ون در آمريکا، 
مجلس س��ناي اين كش��ور نيز بايد طرح اعمال تحريم هاي تجاري عليه 
چي��ن را ب��ه تصويب برس��اند كه با توج��ه به در پيش ب��ودن انتخابات 
 مي��ان دوره اي كنگ��ره در ماه نوامبر، جو مناس��بي بر اي��ن مجلس حاكم 

نيست.
 »ساندر لوين« رئيس كميته تأمين بودجه مجلس نمايندگان آمريکا اعالم 
كرد كه دس��تکاري رئيس جمهور چين در نرخ ارز اين كشور بسياري از 
فرصت هاي ش��غلي در آمريکا را از بين برده و مشکل هايي جدي ايجاد 

كرده كه نيازمند اقدام قاطعانه در برابر آن است. 
پي��ش از رأي گيري طرح مورد نظ��ر در مجلس نمايندگان، بانك مركزي 
چين متعهد ش��د كه شرايط مديريت نرخ مبادله ارز خود را بهبود بخشد 
و انطاف پذي��ري نرخ يوان را افزايش دهد. هفته گذش��ته كنگره آمريکا 
طرحي را تصويب كرد كه بر اس��اس آن ب��ه وزارت دارايي و بازرگاني 
اين كش��ور اجازه مي دهد تحري��م هاي تجاري جديدي را بر ضد چين 

اعمال كند.
 اين در حالي اس��ت كه »چن جيان« معاون وزير بازرگاني در واكنش به 
تصويب اين طرح تصريح كرد كه دولت چين بر اساس منافع ملي خود 
سياست هاي ارزي و اقتصادي را تعيين مي كند و فشارهاي خارجي هيچ 

نقشي در اين زمينه نخواهد داشت. 
ما كليه تصميم هاي اقتصادي و تجاري خود را بر اساس شرايط اقتصادي 
جهان و منافع ملي اتخاذ مي كنيم و فشارهاي بين المللي تأثيري در اين 

مسأله نخواهد داشت. 
مقام هاي آمريکايي فشار زيادي را براي افزايش ارزش يوان به چين وارد 
م��ي كنند. به اعتقاد كارشناس��ان غربي ارزش يوان چين 40 درصد كمتر 

از ارزش واقعي آن است. 
گزارش هاي رس��يده حاكي از آن اس��ت كه باراك اوباما در ديدار اخير 
خود با »ون ژيابائو« نخست وزير چين در حاشيه مجمع عمومي سازمان 
ملل در نيويورك خواس��تار اقدام بيش��تر و س��ريعتر پک��ن براي اصالح 

سياست هاي ارزي و تجاري شده بود.

سمیرجعجع:
كودتایي در لبنان رخ خواهد داد 

ح��زب  رئي����س 
لبنان��ي  نيروه��اي 
تصري�����ح ك��رد: 
مطمئن��م كه بعد از 
انتخاب��ات مجلس، 
كشور  در  كودتايي 
شروع ش��ده و در 

حال وقوع است
ب��ه گ��زارش ايرنا 
س��مير  بيروت،  از 
جعج��ع در گفتگو 
»اخبار  تلويزيون  با 
المس��تقبل« گفت: »ميش��ل عون« رئيس حزب آزاد مل��ي لبنان و حاميان 
وي از مبادي و اس��اس نامه اين حزب دور ش��دند و اميدي به بازگشت 
آنها نيست چرا كه ژنرال ميشل عون مسيحيان را در جهان كوچك تر و 

محدودتري قرار مي دهد.  
وي افزود: ما قبل از سال 1990 ميالدي با حزب آزاد ملي جنگ نکرديم 

بلکه با يك گروه نظامي به فرماندهي ميشل عون جنگيديم. 
سمير جعجع تأكيد كرد: گفته هايي را كه امروز از حزب ا... در خصوص 

دادگاه بين المللي حريري در لبنان مي شنويم، پذيرفتني نيست. 
رئيس حزب نيروهاي لبناني ادام��ه داد: حزب ا... »وليد جنبالط« رئيس 
حزب سوسياليس��ت ترقي خ��واه دروزي لبنان را با ه��دف بازگرداندن 
قدرت به ش��کل قبل از سال 2005 ميالدي به سمت خود كشاند و حاال 

هم تصور كردند كه سعد حريري را نيز به سمت خود كشاندند. 
س��مير جعجع افزود: دادگاه بين المللي حريري سياس��ي نيست و ما از 
ش��اهدان دروغي ني��ز حمايت نمي كنيم و مرجع قضاي��ي قصد دارد تا 
ش��اهدان دروغي را مش��خص كند اما يك گروه سياسي نمي خواهد به 

اين مرجع قضايي اطمينان داشته باشد. 
 جعج��ع تصريح ك��رد: تا قبل از ص��دور كيفرخواس��ت دادگاه حريري 
نمي توان در خصوص ش��اهدان دروغي حرف زد چرا كه ممکن اس��ت 
10هزار شاهد دروغي وجود داشته باشد ولي چه كسي مي تواند آنها را 

شاهد دروغي معرفي كند. 
رئي��س حزب نيروهاي لبناني گفت: در حال حاضر اگر كيفر خواس��ت 
دادگاه حري��ري علي��ه حزب ا... صادر ش��ود و ح��زب ا... با به خدمت 
گرفت��ن بهترين وكي��الن، داليل محکم در رد اين اته��ام ارائه دهد، ما با 

آنها خواهيم بود. 
وي در پايان در خصوص موضع »ميش��ل س��ليمان« رئيس جمهور لبنان 
نس��بت به اين دادگاه گفت: امکان ندارد كه يك انسان هميشه در تمامي 

امور ميانه رو باشد. 
گفتني اس��ت: دادگاه بين المللي ترور رفي��ق حريري در لبنان در ابتدا با 
اس��تناد به شاهدان دروغي انگشت اتهام به سمت سوريه نشانه رفته بود 
كه س��عد حريري نيز به تازگي در گفتگو با روزنامه »ش��رق االوسط« بر 
ش��اهدان دروغي اين دادگاه اعتراف و از اتهام بي جا عليه س��وريه ابراز 
ندامت كرد و ش��ايعه شده كه در حال حاضر اين دادگاه انگشت اتهام را 

به سوي حزب ا... نشانه رفته است.

سرلشكر صفوی:

دولت نیازهای اساسی مردم در رفاه و اشتغال را رفع کند 
دستيار و مشاور عالی رهبر 
معظم انق��الب با بيان اينکه 
ه��دف اساس��ی و غيرقابل 
جايگزين ب��رای هر دولت، 
رف��اه و  امني��ت و  تأمي��ن 
برای مردم است،  آس��ايش 
نيازمندی های  ك��رد:  تأكيد 
اساس��ی مردم ش��امل: رفاه 
زندگی و اش��تغال بايد حل 

شود.
ب��ه گ��زارش مهر، س��ردار 
 س�رلش������کر پاس����دار 
»س��يد يحيی صف��وی«، در 
يادواره ش��هيد كالهدوز در 
ش��هر قوچان اظهار داشت: 
ش��هيدان زنده ان��د ولی ما 
آن��ان را نمی بينيم و آنان به 

انقالب و نظام كمك می كنند.
سرلش��کر صفوی با بيان اينکه شهيدان يك شهر 
مربوط به همان ش��هر نيس��تند، بلک��ه مربوط به 
اس��الم اند خاطرنشان كرد: ش��هيد كالهدوز در 
واق��ع معلم من ب��ود و ارتباط مان با هم بس��يار 
صميم��ی بود ك��ه درس های اخالق��ی زيادی از 

ايشان گرفته ام.
وی در اهمي��ت يادواره ه��ای ش��هدا گفت: در 
بزرگداش��ت ش��هيدان بايد آنان را شناخت و از 
اخ��الق آن ه��ا درس گرفت و برای نس��ل های 

بعدی معرفي كرد.
صف��وی با بي��ان اين كه ش��هيدان بهترين الگو و 

راهنم��ای فکری ما هس��تند، اظهار داش��ت: 51 
درصد جمعيت ايران زير 31 س��ال سن دارند و 
بايد شهيدان و دستاوردهای انقالب دفاع مقدس 

و شهدا را به نسل دوم و سوم بشناسانيم.
 مش��اور عال��ی فرمانده��ی كل قوا خاطرنش��ان 
كرد: ش��هيدان برای جوانان ايران و فلس��طين و 
لبنان و افغانس��تان و برای همه مسلمانانی كه به 

دنبال عزت هستند، الگو به شمار می روند.
وی تصريح كرد: شهيدان به ما می گفتند وحدت 
داش��ته باش��يد به خاطر اينکه بق��ای نظام ثابت 
باشد، برای خدا حرف بزنيد و اخالق و رفتار و 

تفکراتتان خدايی باشد.
سرلش��کر »صفوی« گفت: بايد رفتار و عملکرد 

ش��هيدان را س��رلوحه كار خ��ود 
قرار دهيم و در كارهايمان از آنها 

استمداد بطلبيم.
 مش�����اور عال������ی رهب���ری 
گفت: شهيدان با همه اقشار مردم 
س��خن داشتند و به همه نيروهای 
مسلح می گفتند كه امنيت و دفاع 
كش��ور را حفظ كنند و اين امنيت 
در گرو وحدت اس��ت و سخنی 
با دولت مردان داش��تند تا خدمت 
ب��ه مردم را به نحو احس��ن انجام 

دهند.
دستيار و مش��اور عالی فرماندهی 
معظم كل ق��وا ادام��ه داد: هدف 
اساسی و غيرقابل جايگزين برای 
هر دولت، تأمي��ن امنيت و تأمين 
دفاع و آس��ايش برای مردم است 
ك��ه در قانون اساس��ی ي��ك وظيف��ه ديگر برای 
دولت مردان نهادينه شده كه امت اسالم را به حد 

اعالی امنيت و رفاه برساند.
وی با بي��ان اينکه بزرگ تري��ن جهاد خدمت به 
مردم اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: نيازمندی های 
اساسی مردم ش��امل: رفاه زندگی و اشتغال بايد 

حل شود.
وی در پاي��ان ب��ا اش��اره به خاط��ره اي از دفاع 
مقدس و ش��هيد كالهدوز گفت: شهيد كالهدوز 
جزو يك جامعه واليت مدار، ش��جاع، مخلص و 
خانواده دوس��ت و داراي ايمان و اخالصي باال 

بود.
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چندی پيش وقتی رئيس جمهور در يك 
سخنرانی تلويزيونی منطق »دو بچه كافی 
نيس��ت« را مطرح كرد، بس��ياری خرده 
گرفتند كه چرا شخصيت اول اجرايی در 
ايران چنين حرف غير منطقی می زند! اما 
با بررس��ی دقيق اين موضوع و كنار هم 
قرار دادن چند فاكتور به خوبی مشخص 
می ش��ود كه نه تنها منطق »دو بچه كافی 
نيس��ت« غير علمی نبوده بلکه مبتنی بر 
يك پيش بينی علمی و دقيق مطرح شده 
است. هم اكنون آمارها نشان می دهد كه 
جمعيت كشور به شکل نگران كننده ای 
به س��مت پير ش��دن حرك��ت می كند. 
كارشناسان هشدار می دهند كه هرم سنی 
جمعي��ت ايرانيان، به ص��ورت ناگهانی، 
روزهای اوج جوانی را پشت سر گذاشته 
و تا چند س��ال آينده با »س��ونامی پيری« 
رو ب��ه رو خواهد ش��د. وضعيتی كه در 
آن، جمعي��ت جوان فعلی كه بيش��ترين 
تعداد را تش��کيل می دهند، دچار بحران 
سالخوردگی شده و نياز به مراقبت های 
ويژه اين س��ن و س��ال پي��دا می كنند. 
برآوردهای س��ازمان ملل حاك��ی از آن 
اس��ت كه تا سال 2050 ميالدی يعنی 40 
سال آينده، جمعيت سالمندان كشور ايران 
ب��ه 26 ميليون و 390 ه��زار نفر افزايش 
می يابد؛ به عبارت ديگر تا 40 سال آينده 
جمعيت افراد 60 سال به باال، حدود 24 
درصد جمعيت ايران خواهد بود. جمعيت 
شناس��ان عن��وان می كنند ك��ه افزايش 
جمعيت سالمند به دليل سالخورده شدن 
جمعيتی است كه در سال های ابتدای دهه 
 60 به طرز ف�زاينده ای به ك�شور اض�افه 
شده اند. متولدان اين سال ها، با فرا رسيدن 
دوران جوانی، باعث شده بودند جمعيت 
ايران به عنوان جوانترين جمعيت كشور 
نامگذاری شود و با سالخورده شدن آنها 
نيز تعادل هرم جمعيتی به شکل آشکاری 
به سمت سالخوردگی ميل نموده است. با 
اين حال بايد در نظر داشت كه پير شدن 
هرم س��نی جمعيت در اي��ران پيامدهای 
اقتص��ادی، فرهنگ��ی و حت��ی سياس��ی 
بس��ياری را در پی خواهد داشت. كاهش 
نيروی كار )بخوانيم كاهش نيروی مولد( 
و افزايش سالخوردگان )بخوانيم افزايش 
مص��رف كنندگان( در جامع��ه، از جمله 

پيامدهای جدی پيری جامعه اس��ت كه 
امروزه كش��ورهای غربی به شدت طعم 
تلخ آن را تجربه كرده اند و هم اكنون اين 
تهديد در برابر ايران خودنمايی می كند. 
مضاف ب��ر اينکه به لحاظ تاريخی، ايران 
كش��وری اس��ت كه همواره در معرض 
تهاجم و دست درازی قدرت های بزرگ 
بوده است. بنابراين نمی توان از جمعيت 
ب��ه عنوان يکی از مهمتري��ن فاكتورهای 
اقتدار ملی چش��م پوش��ی كرد. به عنوان 
نمونه به واسطه اشغال نظامی ايران توسط 
انگليسی ها در جنگ جهانی اول فاجعه 
قحطی سال های 1919-1917 در سراسر 
كش��ور به وقوع می پيوندد و به تاوان آن 
بي��ش از 10 ميليون ايران��ی به كام مرگ 
كشيده می ش��وند. طبق اسناد آمريکايی، 
در س��ال1914 جمعيت ايران 20 ميليون 
نفر بود كه در س��ال 1919 به11 ميليون 
نفر كاهش يافت، يعنی حدود ده ميليون 
نف��ر از مردم ايران به علت گرس��نگی و 
بيماری های ناشی از كمبود مواد غذايی 
و س��وء تغذي��ه مردند. از س��وی ديگر 
شواهد و قراين بيانگر اين نکته است كه 
مقام های غربی حس��اب ويژه ای روی 
كاه��ش جمعيت در ايران ب��از كرده اند. 
به عن��وان نمونه می توان ب��ه اظهار نظر 
چند ماه پيش زبيگنيو برژينسکی مشاور 
ارشد سياس��ی كاخ در زمان كارتر سفيد 
اش��اره كرد. او چندی پيش در گفتگويی 
با »وال اس��تريت ژورن��ال« در خصوص 
راه های مقابله با ايران می گويد: باالتر از 
همه، بازی طوالنی مدت را انجام دهيد، 
چون زمان، آمار جمعيتی و تغيير نس��ل 

در اي��ران به نفع رژيم كنونی نيس��ت. از 
اين روست كه می توان گفت: ضرورت 
دارد تا نگاه ها به مس��أله جمعيت تغيير 
كند. متأسفانه طی چند دهه اخير به دليل 
برخ��ی تقليدهای كوركوران��ه از غرب، 
رون��د كاه��ش جمعيت در اي��ران حتی 
جدی تر از كش��ورهای غربی پيش رفته 
و اين موضوع باعث ش��ده است كه هم 
اكنون موج سالمندی و پيامدهای  سنگين 
كاه��ش جمعي��ت در مقطعی ك��ه ايران 
می بايس��ت بزرگتري��ن جه��ش علمی، 
اقتصادی و سياس��ی را پشت سر گذارد 

آتيه ايران را تهديد كند. 
كارشناس��ان هم اكنون به اين نتيجه مهم 
رس��يده اند كه وجود نيروی انس��انی و 
منابع ف��راوان مول��د و كارا باعث ظهور 
اقتص��ادی قدرتمند می ش��ود و چنانچه 
جمعيت يك كش��ور جوان، مولد، فعال 
و كارا باش��د، می توان��د عامل رش��د و 
توسعه بوده و از سوی ديگر اگر جمعيت 
كشوری س��الخورده، غيرمولد و مصرفی 
و ناكارا باش��د، اين مؤلفه مانعی در برابر 
رش��د، توس��عه و امنيت آن كشور ايجاد 
می كند. به عنوان مثال: اكنون پرجمعيت 
ترين كش��ور جهان يعنی چين به خاطر 
مولد و كارا بودن جمعيت خود توانس��ته 
اس��ت بيشترين نرخ رشد اقتصادی را در 
بين كشورهای قدرتمند اقتصادی به ثبت 
رس��انده و مازاد درآم��د ارزی خود را تا 
200 ميليارد دالر ارتقا دهد. اين موضوع 
بيانگر آن است كه جمعيت زياد، در يك 
مديريت كارآمد اقتصادی نه تنها تهديدی 
نيس��ت، بلک��ه ب��ه عنوان ي��ك فرصت 

بی نظير تلقی می شود. 
اما متأسفانه در كشور ما همواره جمعيت 
يك مؤلفه تهديد زا محسوب شده است، 
در حال��ی كه اين مديريت و عدم آمايش 
جمعيتی در سطح يك كشور است كه به 
تدريج موجبات فقر، بيکاری و كمبودها 
را پديد می آورد. طی چند دهه گذش��ته، 
غربی ه��ا تالش زي��ادی ب��رای توصيه 
و تجوي��ز الگوهای كنت��رل جمعيت به 
كش��ورهای جهان س��وم و به خصوص 
مس��لمانان داش��ته و دارند. بديهی است 
چنين تالش��ی به طور كامل خيرخواهانه 
نيست. »ساموئل هانتينگتون« در بخشی از 
مصاحبه خود درباره تمدن اسالم و چين 
و چالش آنه��ا با تمدن غرب، با اش��اره 
به نقش روزافزون مس��لمانان می گويد: 
تمدن اسالم تمدنی است كه چالش آن تا 
حدودی متفاوت از ديگر چالش هاست. 
چرا كه اين تمدن در اصل ريشه در نوعی 
پويايی جمعيت دارد. رش��د باالی زاد و 
ولد كه در بيش��تر كش��ورهای اسالمی، 
شاهد آن هس��تيم اين چالش را متفاوت 
كرده اس��ت. امروزه بي��ش از20 درصد 
جمعيت جهان اسالم را جوانان 15 تا25 

ساله تشکيل داده اند.
غربی ها حت��ی در برابر سياس��ت های 
بی رحمانه چينی ها در كنترل جمعيت نه 
تنها هيچ موضعی اتخاذ نمی كنند، بلکه به 
شدت موافق اين موضوع هستند كه نسل 

زردپوست ها رو به كاهش بگذارد.
اما همان طور كه پيش تر گفته شد مشکل 
اصلی در كشورهای جهان سوم مثل ايران، 
مسأله افزايش جمعيت نيست؛ بلکه توزيع 
نابرابر جمعيت در گستره سرزمينی، مولد 
ناهنجاری ها و كمبودهايی شده است كه 
بيشتر كاذب و مصنوعی به نظر می رسد. 
ايران امروزه برای قدرتمند بودن نيازمند 
جمعيتی باالی 100 ميليون نفر اس��ت و 
سياست های كنترل جمعيت دولت های 
قب��ل می بايس��ت م��ورد بازنگ��ری و 
تجديدنظر قرار گيرد. بنابراين نمی توان 
در برنامه ريزی ها برای آينده كشور نقش 
جمعيت را در اقتدار سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی ايران و انقالب اس��المی ناديده 

گرفت.
          منبع رسالت - محمد اسکندری

فرمانده انتظامي استان تهران : 
پليس بايد مورد اعتمادترين 

عنصر براي مردم باشد
فرمانده انتظامي اس��تان تهران گف��ت: پليس ب�ايد  م�ورد  
اعتمادترين عنصر براي مردم باشد و به گونه اي عمل كند كه 
در ميان همه سازمان ها و دستگاه ها اعتماد مردم به نيروي 
انتظامي وضعيت بهتري داشته باشد . به گزارش ايلنا، سردار 
»عليرضا اكبرشاهي«، فرمانده انتظامي استان تهران، ضمن 
گراميداش��ت فرا رسيدن هفته ناجا و ياد و خاطره شهداي 
نيروي انتظامي، تأكيد كرد: امروز در هر جامعه اي احساس 
امنيت و توليد به عنوان ركن اساسي جهت پايداري آن جامعه 
تلقي مي شود. وي تصريح كرد: نيروي انتظامي مهمترين 
متولي پاسداري از اجراي حقوق افراد جامعه و حافظ نظام 
و امنيت در آن مي باشد كه وظيفه اي بس سنگين به دوش 
دارد. اين مسئول با اشاره به اينکه، امروز نيروي انتظامي يکي 
از مقتدرترين نهادها در جمهوري اسالمي ايران است، گفت: 
در اين راستا الزمه اين اقتدار، تدبير، تعقل، تفکر، جلب و 
تقويت اعتماد مردم است. وي با اشاره به اينکه حفظ نظم 
و امنيت اجتماعي، اساسي ترين محور فعاليت هاي پليس 
است، بيان كرد : اهميت و ارزش كار پليس به اندازه اهميت 
وج��ودي اصل امنيت و پايه اصل��ي تداوم و تعالي جامعه 
است، چرا كه هرگونه پيشرفت علمي، فرهنگي، سياسي و 
اقتصادي در بستر امنيت عمومي اتفاق مي افتد و پيامد نهادينه 

شدن آن، توسعه و پيشرفت همه جانبه است.

انهدام پاتوق استعمال 
مواد مخدر

انهدام پاتوق استعمال مواد مخدر در شاهين شهر اصفهان 
توسط مأموران انتظامي اين شهرستان به دستگيري 9 زن و 
مرد منجر شد.  به گزارش ايمنا، »مصطفي صادقيان« سرپرست 
مركز اطالع رساني پليس اصفهان با بيان اين مطلب اظهار 
داش��ت: در پي كسب خبري مبني بر تبديل يکي از منازل 
در اين شهرس��تان به پاتوق استعمال مواد مخدر موضوع 
 در دس��تور كار مأموران اين فرماندهي ق��رار گرفت. وي 
افزود: پس از انجام تحقيق هاي الزم محل مذكور شناسايي 
و با هماهنگي مقام قضايي مأموران به محل اعزام و 9 نفر 
زن و مرد را كه در حال استعمال مواد مخدر بودند دستگير 
كردند. اين مقام مسئول تصريح كرد: در جريان اين عمليات، 
 يکي از اراذل و اوب�اش شاخص اين شهرست�ان نيز به ن�ام 
 »غالم _ ش « شناسايي و دستگير شد. سرپرس�ت م�ركز 
اطالع رساني پليس اصفهان گفت: نامبرده داراي سابقه هاي 
زيادي از جمله شرارت، ايجاد رعب و وحشت براي شهروندان، 
 حمل سالح سرد و اخالل در نظم عمومي در پرونده خود

 بود.  

در آخرين جمعه مهرماه 
برگزاري برنامه ورزش 

صبحگاهی برای بيماران قلبی 
دوس��تان  انجم��ن 
قلب، ساعت هفت 
صبح سی ام مهرماه 
ب��رن�ام��ه ورزش 
برای  صبحگاه��ی 
قلبی را در  بيماران 
پارك ملت اصفهان 
می كن��د.  برگ��زار 
ايمنا،  گ��زارش  به 
رئي��س هيأت مديره انجمن دوس��تان قلب با اعالم اين 
مطلب گف��ت: اين برنامه با هدف آش��نا كردن بيماران 
قلبی و خانواده های آنها، همچنين ساير مردم با بيماری 
های قلبی و تش��ويق آنها به انج��ام فعاليت های بدنی 
ك��ه يکی از راه های پيش��گيری از بيم��اری های قلبی 
است، برگزار می گردد. اين متخصص اضافه كرد: آشنا 
نمودن مردم با راه های پيش��گيری از بيماری های قلبی 
و ارتقای سالمت آنها نيز از ديگر هدف هاي برپايی اين 
برنامه اس��ت. وی عنوان داشت: در اين مراسم ابتدا در 
حدود نيم ساعت نرمش  و سپس به مدت بيست دقيقه 
راهپيمايی انجام می ش��ود. رئيس هيأت مديره انجمن 
دوس��تان قلب در ادامه اف��زود: در ادامه برنامه به مدت 
 ده تا پانزده دقيقه س��خ��نرانی آموزش���ی در راب�طه با 
بيماری های قلبی  و راه های پيش��گيری از آن و اطالع 
رس��انی در اين زمينه صورت می گيرد. وی با اشاره به 
اينکه برنامه ورزش صبحگاهی ب��رای بيماران قلبی به 
مدت يك ساعت و نيم به طول می انجامد اذعان داشت: 
چند نفر از متخصصان قلب اصفهان در اين برنامه حضور 
پي��دا می كنند و در ح��دود 400 نفر از همه گروه های 
سنی نيز همراه با خانواده هايشان و بيشتر از همه، افراد 
مسن در آن شركت می نمايند. وی همچنين خاطرنشان 
كرد: امسال چهارمين سال برگزاری اين مراسم است و 
به طور مستمر، آخرين جمعه هر ماه در طول سال برای 

تمامی عالقه مندان برگزار می گردد.

ناش��نوايي يك معلوليت ب��ي صدا و 
ناشناخته اس��ت كه اگر در سال هاي 
نخست تولد شناخته و درمان نشود به 
طور قطع مشکل هاي جدي »آموزشي 
و تربيتي« براي فرزندان ايجاد خواهد 

كرد. 
ب��ه گ��زارش م��وج، »مرضي��ه وحيد 
دس��تجردي« وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي در مراسم غربالگري 
شنوايي نوزادان سراسر كشور با اعالم 
اين مطلب گفت: در حال حاضر ساالنه 

كودك  هزار  يك 
ناش��نوا در كشور 
متولد مي ش��وند 
ك��ه اگ��ر بتوانيم 
اي��ن معلوليت را 
در زمان مناس��ب 
داده  تشخ��يص 
و ب��ا اس��تفاده از 
كم��ك  وس��ايل 
اي��ن  آموزش��ي 
تحت  را  بيماران 
آم��وزش و مداوا 
به  دهي��م،  ق��رار 
از  قط��ع  ط��ور 

ميزان معلوليت ها در كش��ور كاس��ته 
خواهد شد.

وزير بهداش��ت در خصوص استفاده 
 از حلزون كمك ش��نوايي براي افراد 
كم ش��نوا اذعان داش��ت: ناشنوايي با 
اس��تفاده از حل��زون كمك ش��نوايي 
قابل درمان است و دولت براي تأمين 
حلزون ه��ا، 40 ميليارد ري��ال اعتبار 
تخصيص داده اما الزم اس��ت افرادي 
كه از اين حلزون ها اس��تفاده مي كنند 

100 جلسه آموزشي را نيز بگذرانند.
وي تصريح كرد: ام��روزه 100 نفر از 
ناشنوايان به وسيله حلزون شنوايي در 
س��ال مورد مداوا قرار م��ي گيرند، اما 
بين 1500 تا 1600 نفر از افراد ناشنوا 
و كم شنوا نيز در نوبت استفاده از اين 

وسيله كمك شنوايي قرار دارند.
 اين عض���و هيأت دول���ت م�تذك�ر 
ش��د: اس��تفاده از حلزون هاي كمك 

ش��نوايي بايد در يك پروس��ه زماني 
خاص ص��ورت بگيرد و اگ��ر فرايند 
انتظار افراد ناشنوا براي استفاده از اين 
وس��يله كمك شنوايي طوالني شود به 
طور قطع ديگر نمي توان آنها را مداوا 

كرد.
ب��ه گفته وزير بهداش��ت، بر اس��اس 
تحقي��ق ص��ورت گرفت��ه از بين 75 
ه��زار نف��ر 4/7 ده��م در ه��زار نفر 
ش��نوايي  ك��م  و  ناش��نوايي   دچ��ار 

هستند.
اين  بي��ان  با  وي 
مطل��ب ك��ه 20 
ت��ا 30 درصد از 
ازدواج هاي��ي كه 
 در كشور صورت 
م����ي گ��ي���رد 
ي  ج ه��ا ا و د ز ا
هس��تند،  فاميلي 
داش��ت:  اذع��ان 
از  درص���د   69
ناش��ن�وا  اف��راد 
هستند  فرزنداني 
»ازدواج  از  ك��ه 
فاميل��ي« درج��ه 
اول و درجه دوم، متولد و ميزان شيوع 
ناش��نوايي در ازدواج هاي فاميلي دو 

برابر ديگر افراد است.
وزير بهداشت افزود: بيشتر نوزاداني كه 
هنگام تولد با وزن كمتر از 1500 گرم 
به دني��ا آمده و يا دچار بيماري زردي 
شده و در بخش NICU بستري شده 
اند، دچار مش��کل ناشنوايي مي شوند 
و شيوع ناشنوايي در ميان اين نوزادان 

3/8 درصد است.
وي در پاي��ان ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح 
كش��ور  در  ش��نوايي  غربالگ��ري 
 اذع��ان داش��ت: 40 ه��زار دس��تگاه 
شنوايي سنجي در اختيار مراكز مامايي 
و زن��ان و زايم��ان قرار م��ي گيرد تا 
ش��نوايي نوزدان را پس از تولد مورد 
بررسي قرار دهند اما اميدواريم بتوانيم 
تمام مركزهاي مامايي و زنان و زايمان 

را به چنين دستگاه هايي مجهز كنيم.

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

ناقوس پیري زود رس در ايران 

وزير كشور خبر داد:
دور جدید نظارت بر عفاف و حجاب در ادار ه ها 

از ماه آینده آغاز مي شود

وزير آموزش و پرورش: 
 در ایران 57 درصد از پیش دبستاني ها 

تحت پوشش آموزش قرار دارند

رئیس سازمان جوانان هالل احمر 
مسابقه بین المللي تالش براي صلح و آرامش بیشتر برگزار مي شود 

آئين نامه برخورد با هنجارش��کنان ابالغ 
شده و نيروي انتظامي بايد با عنوان ضابط 
آن نس��بت به اجرايي كردن آن اقدام كند 
ولي اين كار همراه با تبليغات و سر و صدا 
نيست. وزير كشور خواستار همکاري ائمه 
جمعه با استانداران براي تقويت امنيت در 
مناطق مختلف كشور شد و اعالم كرد كه 
از ماه آين��ده دور جديد نظارت بر عفاف 
و حجاب در اداره ها آغاز خواهد ش��د. به 
گزارش ايلنا، مصطفي محمد نجار در روز 
دوم از بيس��ت و يکمين گردهمايي ائمه 
جمعه سراسر كش��ور به تشريح عملکرد 
وزارت كش��ور در بخش ه��اي مختلف 
پرداخت و در زمينه فرهنگي سرفصل هاي 

مختلف كاري دولت را اعالم كرد. 
وزير كش��ور با اشاره به موضوع گسترش 
فرهنگ حجاب و عفاف تصريح كرد: در 
اي��ن زمينه مصوبه ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي با نظر مقام معظم رهبري جهت 
اج��را ابالغ ش��ده كه با هفت س��رفصل: 
آموزش در مدرس��ه، كارهاي رسانه اي در 
صدا و سيما ، اقدام فرهنگي توسط سينما، 
روزنامه ه��ا و كتاب، نظ��ارت بر ترويج 
فرهنگ عف��اف در اداره ها و س��ازمان ها، 
حماي��ت از تولي��د كنن��دگان لباس هاي 
مناسب، استفاده از توانمندي علما و فضال 
و حوزه هاي علميه، هم انديشي با نخبگان 
و همچني��ن برخورد با هنجارش��کنان و 

مانکن ها در حال اجرايي شدن است. 
وي با اشاره به بحث حجاب در سازمان ها 
و اداره ها ادامه دارد: يك دوره از نظارت بر 
ترويج فرهنگ حجاب در اداره ها انجام و 
در مورده�ايي ت�ذك�رهاي الزم داده شده 
اس��ت و از يك ماه ديگ��ر نيز دور جديد 
نظارت بر عفاف و حجاب در اداره ها آغاز 

مي شود. 

به گزارش ايس��نا، حميد رضا حاجي بابايي 
در نشست خبري خود پيرامون حضورش 
در اجالس آموزش پيش دبستاني در مسکو 
اف��زود: در اين هماي��ش كه موضوع اصلي 

آن مس��ائل كودكان پيش 
دبستاني بود، موضوعات 
ه�م��چون:  م�ه��م��ي 
مانع هاي آم��وزش اطفال 
اقتصادي،  پيش دبستاني، 
خطرناكي  بيماري ه��اي 
همچ��ون اي��دز كه پيش 
تهدي��د  را  دبس��تاني ها 
مي كند و م��رگ و ميرها 

م��ورد بحث و بررس��ي ق��رار گرفت. وي 
تصريح كرد: در اي��ن همايش امنيت براي 
ك��ودكان و خانواده هاي پيش دبس��تاني با 
توج��ه به اين كه در كش��ورهايي همچون: 
فلس��طين، عراق و افغانس��تان ه��ر روز با 

فاجعه جديد انس��اني روبه رو هس��تيم به 
عن��وان يکي از بحث هاي مه��م در مانع ها 
 آموزش كودكان پيش دبستاني مورد تأكيد 

قرار گرفت.
وزير آم��وزش و پرورش 
يادآور ش��د: طبق آمار در 
اي��ران 57 درصد از پيش 
دبستاني ها تحت پوشش 
آم��وزش ق��رار دارند، در 
حال��ي ك��ه اين رق��م در 
پيش��رفته 70  كشورهاي 

درصد است. 
وي با بيان اين كه از سال 
1379 تاكنون 20 درصد در زمينه پوش��ش 
پيش دبستاني رشد داش��تيم، گفت: از كل 
پيش دبستاني هايي كه تحت پوشش آموزش 
قرار دارند، 52 درصد را نوآموزان دختر و 48 

درصد را پسران تشکيل مي دهند.

رئيس س��ازمان جوانان جمعيت ه��الل احمر، گفت: 
مس��ابقه بين الملل��ي اين جمعيت ب��ا موضوع »تالش 
 ب��راي صل��ح و آرام��ش بيش��تر« برگ��زار مي ش��ود. 
»محمد ج��واد جعفريان« در گفتگو با ايرنا، افزود: اين 
مسابقه در قالب بخش هاي عکس، كاريکاتور و پوستر 
برگزار مي شود.  رئيس سازمان جوانان جمعيت هالل 
احمر، توضي��ح داد: بخش هاي اصلي و جنبي تركيب 
اين رويداد را كه به جوانان و دانش��جويان اختصاص 
دارد، تش��کيل مي دهد.  جعفريان ادامه داد: جوانان و 
 دانش��ج�ويان عالق�ه مند مي توانند آث�ار خ�ود را ب�ا 
موضوع هاي »پيش��گيري از حادث��ه و بالياي طبيعي، 
ت��الش براي كاهش آثار بالياي طبيعي، امداد رس��اني 
به موقع در حادثه، رويدادهاي ش��اخص و برجسته و 

بهره گيري از تجربه س��اير كشور ها در حوزه امداد و 
نجات، به دبيرخانه اين مسابقه ارسال كنند.  اين مسئول 
جمعيت هالل احمر همچنين درباره بخش اصلي اين 

مسابقه گفت: بخش اصلي مس��ابقه بين المللي تالش 
براي صلح و آرامش با موضوع »انرژي هسته اي براي 
همه، س��الح هسته اي براي هيچ كس« در بخش هاي 
عک��س، كاريکاتور و پوس��تر برگزار خواهد ش��د. به 
گفته جعفريان، فراخوان بخش بين المللي اين مسابقه 
ارسال ش��ده اس��ت و فراخوان داخلي نيز هفته آينده 
ارس��ال خواهد شد. رئيس سازمان جوانان هالل احمر 
 يادآورشد: عالقه مندان ب�راي ش�ركت در اين مس�ابقه 
بين المللي، از ابت��داي فراخوان دو ماه مهلت دارند تا 
آثار خود را به دبير خانه مسابقه ارسال كنند. جعفريان 
ادامه داد: برنامه پاياني مسابقه بين المللي »تالش براي 
صلح و آرامش بيشتر« در يکي از فصل هاي زمستان و 
به احتمال زياد در سالروز زلزله بم برگزار خواهد شد.

خبر کوتاه

اعطاي 40 هزار دستگاه شنوايي سنجي 
به مركزهاي درماني كشور

مديركل آم��وزش و پرورش اس��تان 
 اص�فه��ان گفت: برگ�زاری جش���ن 
عاطفه ها به معنای گذشتن از دارايی 
نيست بلکه آموختن تعاون، همکاری، 
يك دلی و تمرين سرمش��ق »بنی آدم 

اعضاي يکديگرند« است. 
به گزارش ايمنا، سيدمجيد عامليان در 
آيين جشن عاطفه ها اظهار داشت: در 
سال جاری همزمان با شروع فعاليت 
مدرس��ه ها طنين زن��گ مقاومت نيز 
 در مدرس��ه هاي كل كش��ور ش��نيده 

شد.
وی افزود: نواخته شدن زنگ مقاومت 
در مدرس��ه هاي كش��ور ب��ه همه ما 
يادآوری كرد كه تاريخ همواره درس 
گذش��ت و ايثار را به ما آموخته است 
و امروز ش��اهد جلوه های ديگری از 

ايثار در كشور هستيم.
مديركل آم��وزش و پرورش اس��تان 
اصفه��ان تص��رح ك��رد: آم��وزش و 
پرورش بس��تری مناسب برای انتشار 
برترين آموزه های دينی اس��ت و اگر 
از اين بس��تر به درستی استفاده شود، 
بسياری از آموزه های دينی و اخالقی 

در جامعه نهادينه می ش��ود و بسياری 
 از مش��کل ه��اي اجتماع��ی برطرف 

می شوند.
را  پ��رورش  و  آم��وزش  عاملي��ان 
 به�ترين بس��تر ب�رای نزديك ش���دن 
دل ها دانس��ت و افزود: مسئوالن بايد 
با نگاه��ی دقيق تر و حس��اس تر از 
گذش��ته از اين بستر به منظور نزديك 
 ك��ردن دل های مردم ايران اس��المی 

استفاده كنند.
ايرانی،  وی تصري��ح ك��رد: مکت��ب 
مکتبی است كه ندای نوع دوستی سر 
م��ی دهد و تجلی آن را در ادبياتی كه 
در سر در بزرگترين نهاد جهانی نقش 

بسته است می توان مشاهده كرد..
مديركل آم��وزش و پرورش اس��تان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: م��ردم ايران 
همواره از بيانات رهبری بهره برده اند 
كه غم آس��يب ديدگان سيل پاكستان 
 اش��ك را ب��ر چه��ره ايش��ان جاری

 می كند.
وی افزود: مردم ايران با داشتن چنين 
آموزه هايی بايد وظيفه س��نگينی را بر 

دوش خود احساس كنند.

مديركل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان:
جشن عاطفه ها تمرين سرمشق 
»بنی آدم اعضاي يکديگرند« است

جامعه

انتصاب بجا و شايسته حضرتعالي را صمیمانه تبريك عرض مي نمايم و از خداوند متعال توفیق 
روز افزون شما را خواستارم.

مديريت روزنامه زاينده رود

تحديد حدود اختصاصي
حدود  تحديد  چون   6927 شماره:    6/198
ششدانگ قطعه زمين تقريباً دو قفيزي شماره 
پالك 1337 فرعي از 9 اصلي واقع در علياء 
نطنز جزء  بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بنام   آقاي قربانعلي تقي زاده علي اكبري و 
بعلت عدم  و  ميباشد  ثبت  در جريان  غيره 
ذكر شماره اصلي ملك در سرلوحه آگهي 
قبلي بايستي تجديد گردد اينکه به موجب 
دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده،  تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 
10 صبح روز 89/8/29 در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به 

كليه مالکين و مجاورين و صاحبان امالك 
مقرر  روز  و  ساعت  در  كه  ميگردد  اخطار 
بهمرسانند.  در محل حضور  آگهي  اين  در 
ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
تنظيم  تاريخ  از  ثبت  قانون  ماده 20  مطابق 
تا 30 روز پذيرفته  صورتمجلس تحديدي 

خواهد شد. م الف/ 401
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

ابالغ وقت رسیدگي
6/389 درخصوص پرونده كالسه 774-89 
بر  مبني  دادخواستي  الماسي  خواهان جواد 
مطالبه مبلغ يازده ميليون و پانصد هزار ريال 

به شکل تضامني از خواندگان به موجب يك 
به شماره 244394  بانك  پست  فقره چك 
مورخه 89/5/30 به انضمام هزينه دادرسي 
وخسارت تأخير تأديه از سررسيد تا اجرائيه 
كريمي  بهروز  قاسمي-  ريحانه  طرفيت  به 
تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز 
دوشنبه مورخ 89/8/10 ساعت 3 عصر تعيين 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گرديده، 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه ونسخه ثاني دادخواست و ضمائم 

را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 8988 مدير دفتر شعبه 20 حقوقي 
اختالف  حل  شوراي  يك  شماره  مجتمع 

اصفهان

فقدان كارت پايان خدمت
كارت پايان خدمت دوره ضرورت اينجانب 
به  ابراهيم  فرزند  هرچگاني  تركي  فرهاد 
متولد 1362صادره  شناسنامه 2873  شماره 
اعتبار ساقط  از درجه  از شهركرد مفقود و 

گرديد.

جناب آقاي مهندس سميعي نژاد 
مديرعامل شركت فوالد مباركه



 4Saturday 2 October 2010  شنبه10 مهر 1389/ 23 شوال1431/ شماره359            

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 2 October 2010

 زاينده رود 
هجدهمين مجمع مشورتي رؤساي كميسيون هاي فرهنگي 
– اجتماعي و زيست شهري شوراهاي اسالمي كالنشهرها و 

مركزهاي استان ها به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.
چمران در اين جلسه گفت: امسال رويکرد دولت توجه ويژه 
به فرهنگ و اختصاص بودجه و اعتبار به اين بحث است كه 
اميد اس��ت اين بودجه عادالنه مصرف شود و فرهنگ، رشد 
و بالندگي خوبي پيدا كند. وي تصريح كرد: كمترين اعتبارها 
 در گذش��ته به مسائل فرهنگي و پژوهش��ي اختصاص داده 
مي شد، اما بسيار خرسنديم كه امسال در بودجه هاي كشوري 
به اين مقوله توجه ش��د و همچنان اميد داريم كه فرهنگ و 
پژوهش از مظلوميت درآيند و به حق خود برس��ند. چمران 
باال بردن بودجه فرهنگي را كافي ندانست و افزود: اينکه تنها 
بودجه جهت بحث هاي فرهنگي افزايش يابد كافي نيست، 
بلکه چگونگي مصرف و به نتيجه رساندن آن مهم است. اينکه 
فقط بودجه بگيريم و پوستر چاپ كنيم ما را به هدفمان كه 
توسعه فرهنگي است نمي رساند. وي ضمن اشاره به سوق 
ساختار و تشکيالت حوزه فرهنگي اجتماعي شهرداري ها 
به مقوله فرهنگي خاطرنش��ان كرد: عملکردها در شهرداري 
و شوراي ش��هر بايد بر مبناي فرهنگ باشد. رئيس شوراي 
عالي استان ها درباره چگونگي تحقق رويکرد شهرداري از 
سازمان خدماتي به سازمان اجتماعي گفت: حركت ما از يك 
سازمان خدماتي بر مبناي فرهنگ و شکل گيري خدمات بر 
 مبناي تفکر فرهنگي و اجتماعي از هدف هاي ما است.چمران 
افزود: اگر شهرداري ها از نظر بودجه و اعتبارها تأمين نباشد 
در همه مسائلش��ان لنگ مي زنند. برخي از كمبود اعتبارها 
و بودجه حرف مي زنند، بنابراين در اين ش��رايط به مسائل 
فرهنگي كمتر مي توان پرداخت، اما نبايد آن را فراموش كرد. 
 وي ضمن اش��اره به برقراري تعادل بين بودجه شهرداري و 
 بودجه هاي فرهنگي خاطرنشان كرد: اعتبارهاي فرهنگي نياز همه
 شهرداري ها است و بايد به اندازه كافي در اختيار شهرداري 
ها و ش��وراها قرار گيرد. از طرفي در پروژه هاي عمراني هم 
بايد ديدگاه فرهنگي رعايت شود.رئيس شوراي عالي استان ها 
افزود: نبايد كاري كنيم كه هزينه هاي فرهنگي به گونه اي صرف 
شود كه به ساير حوزه ها آسيب برساند، همانگونه كه بر عکس 
اين مورد هم نبايد اتفاق بيفتد. چمران موفقيت شهرداري ها و 
شوراها را در گرو اتخاذ تصميم هاي درست عنوان و تصريح 
كرد: كشمکش هاي سياسي و قومي كه در برخي شهرها اتفاق 
مي افتد، مانع از اتخاذ تصميم درست توسط شوراها مي شود 
و س��ليقه اي عمل كردن در بحث انتخاب شهردار در برخي 
شهرها، يکي از موضوع ها است و اين موردها شوراها را از 

رسيدن به هدف هايشان باز مي دارد.

روی میز

شهر من

اخبار شهرستانها

شهردار شهركرد:
پروژه خروج محله گودال چشمه شهركرد از بن بست، 80 درصد پيشرفت داشته است

افتتاح نخستين اكوكمپ كويري كشور

در ادامه سفر استاندار اصفهان به شهرستان چادگان انجام شد
آغاز عمليات اجرايي فاضالب اين شهرستان

مانوور نيروهاي سازمان آتش نشاني و امداد شهرضا

شعار هفته ناجا 
)اعتماد شما،  پشتوانه اقتدار ما(

 بهره برداري از جاده اصلي 
دهکده دوم زاينده رود

اطالعيه مشترك نيروهاي نظامي انتظامي مانوور بزرگ آتش نشاني فوالدشهر
به مناسبت هفته نيروي انتظامي

اطالعات آبفاي استان اصفهان

        مجید تقیان
»اردشير نوريان« در جمع خبرنگاران با اشاره به مهم ترين 
 ش��اخصه هاي يك ش��هردار متعهد و مس��ئول اظهار 
داش��ت: قدرت تخصيص و توزي��ع منابع به صورت 
متع��ادل در منطقه هاي كم برخوردار و كمتر توس��عه 
يافته، قدرت س��اماندهي و مديريت اصولي و صحيح 
در راستاي استفاده بهينه و مطلوب از ظرفيت ها، كنترل 
و نظ��ارت بر روي منابع به نحو احس��ن و مطلوب از 
ديگر شاخصه هاي يك شهردار متعهد و مسئول است. 
وي با اش��اره به مصوبه هاي دور س��وم هيأت دولت 

به اس��تان چهارمحال و بختياري، تصريح كرد: احداث 
زيرگذر مناس��ب براي كمربندي 15 خرداد در راستاي 
دسترسي كشاورزان به زمين هاي كشاورزي و صنعتي 
در جنوب شهر با 50 درصد رشد فيزيکي در حال اجرا 
اس��ت. نوريان با بيان اينکه افتتاح پارك بزرگ بانوان به 
عنوان پروژه اي بي نظير در سطح استان و كشور مطرح 
اس��ت، افزود: فاز نخست اين پروژه با اعتباري بيش از 
يك ميليارد و 200 ميليون تومان به بهره برداري رسيده 
است. شهردار شهركرد خاطرنشان كرد: اهتمام ويژه و 
خاص به مباني ارزش��ي، مباني علمي، تزريق شادابي 

و نش��اط و سالمتي به قش��رهاي جامعه، از مهم ترين 
مؤلفه هاي تأثيرگذار در توسعه و پيشرفت حوزه ورزشي 
در سطح جامعه است. وي گفت: خوشبختانه تلفيق اين 
س��ه عامل در مجتمع فرهنگي و ورزشي پارك بانوان 
لحاظ شده اس��ت. نوريان خروج محله گودال چشمه 
از بن بس��ت را از ديگر اقدام هاي ش��هرداري برشمرد 
و افزود: اين پروژه تاكنون از 80 درصد رش��د فيزيکي 
برخوردار بوده است. وي ادامه داد: تکميل مرحله هاي 
پروژه تپه نورالشهدا با اختصاص اعتباري افزون بر 120 
ميليون تومان از منابع شهرداري و بخشي از منابع استاني، 

از ديگر فعاليت ها و اقدام هاي شهرداري است. نوريان 
ادامه داد: مسير اصلي اتصال محله هاي الحاقي و ناحيه 
چهار شهرداري به مركز شهر، اصالح ضلع جنوبي باند 
بلوار رهبر كه دو بانده شده و تردد وسايل نقليه در آن به 
 سهولت صورت مي گيرد، از ديگر اقدام هاي شهرداري 

است. 
شهردار شهركرد دو بانده شدن كمربندي 15 خرداد را از 
ديگر اين اقدام ها عنوان كرد و افزود: اميدواريم در ايام ا... 
دهه فجر، بيش از شش كيلومتر از اين باند تحت پوشش 

برق رساني قرار بگيرد. 

 برگـزاري همایش یـاد یـاران 
در »فرادنبه« بروجن 

برگزاری همایش نهضت روشنگری 
و بصیرت افزایی در فارسان 

 برگزاري پنجمین یادواره زنان ایثارگر 
در کوهرنگ

مشارکت 450 هزار نفر روز، در طرح 
بسیج سازندگی استان چهارمحال وبختیاری 

 زاينده رود 
در شش��مين روز از گراميداشت هفته دفاع مقدس 
همايش »ياد ياران« با حضور رزمندگان ش��هرهاي: 
فرادنبه ، س��فيد دش��ت و روس��تای دهنو از توابع 
شهرستان بروجن، در مسجد قمربنی هاشم فرادنبه 
برگزار شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران بسيج استان 
چهارمحال و بختياری، در اين مراس��م كه به همت حوزه مقاومت فرادنبه 
برگزار شد يکی از اعضاي »گروه تفحص سيدالشهدا« با گراميداشت ياد و 
خاطره ش��هيدان دوران دفاع مقدس گفت: ملت ايران در هشت سال دفاع 
مقدس حقانيت خود را به تمام دنيا به ويژه ملت های آزادی خواه ثابت كرد. 
حجت االسالم »قائمی« افزود: رزمندگان اسالم در طول 8 سال دفاع مقدس 
با سلحشوری و تبعيت از رهبری نظام، صحنه دفاع مقدس را به حماسه ای 

بياد ماندنی تبديل كردند. 
وی افزود: امنيت و استقالل امروزه ايران مرهون مجاهدت ها و جانفشانی 
قام��ت های اس��تواری اس��ت كه برای حفظ اين س��رزمين و ي��اری امام 
 خويش به شهادت رس��يدند. قائمی دفاع مقدس را آثار عاشورا دانست و 
گفت: اگرروحيه ش��هادت طلبی، ايثار و از خودگذشتگی و واليت مداري 
رزمندگان اسالم نبود امروز سرنوشت كشور و ملت ايران به شکل ديگری 

رقم می خورد.

 زاينده رود 
همزم��ان ب��ا گراميداش��ت هفت��ه دف��اع مقدس 
هماي��ش نهضت روش��نگری و بصي��رت افزايی 
در مح��ل نمازخان��ه اداره آم��وزش و پ��رورش 
شهرس��تان فارسان برگزار شد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران بسيج اس��تان چهارمحال و بختياری، 
 در اين هماي��ش كه فرماندهان و اعضاي ش��ورای حوزه و واحدهای 
دانش آموزی حضور داش��تند يکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، به 
تشريح نقش واليت و رهبری در دوران دفاع مقدس پرداخت. سرهنگ 
پاسدار »محمد كاظم پندار« اين نقش را بسيار برجسته توصيف كرد و 
گفت: از ابتدای پيروزی انقالب تا به امروز ايدئولوژی ، وحدت مردم و 
 رهبری خردمندانه از عامل هاي اساسی پيروزی در همه عرصه ها بوده 

است. 
وی افزود: والي��ت فقيه و مرجعيت امام خمينی )ره( در پيروزی دفاع 
مقدس نقش اساسی داشت .پندار خاطر نشان ساخت: رزمندگان اسالم 
همانگونه كه عاش��ق خدا بودند به س��احت مقدس شخصيت معنوی 
رهبرشان عشق می ورزيدند و امام نيز عالقه و محبتی خاص نسبت به 
رزمندگان اس��الم داشت و اين ارتباط دو طرفه يکی از عامل هاي مهم 

پيروزی در دفاع مقدس بود.

 زاينده رود 
همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس پنجمين يادواره 
ش��هيده »مريم فرهانيان و زنان ايثارگر« در شهرستان 
كوهرنگ برگزار ش��د .به گزارش باشگاه خبرنگاران 
بسيج استان چهارمحال وبختياری ، در اين مراسم كه 
با حضور خانواده معظم ش��هيدان، ايثارگران، مديران 
محلی و عده اي از مردم برگزار شد. يکی از فرماندهان و آزادگان دوران دفاع 
مقدس با تبريك هفته دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس زنان بسياری 
همدوش مردان خود در برابر تهاجم دشمنان ايستادگی كردند. سرهنگ پاسدار 
»نجاتعلی عظيمی« با ستودن تالش زنان در آن دوران گفت: امروزه همه بايد 
ايثار و از خودگذشتگی زنان در دوران پيروزی انقالب اسالمی و جنگ تحميلی 
را س��رلوحه كار خود قرار دهيم. وی با اش��اره به نقش زنان در حفظ ارزش 
 های دفاع مقدس اظهار داشت: بدون شك اگر حضور زنان ايثارگر كه در تمام 
عرصه های جنگ و جهاد فعاليتی بی شائبه داشتند نبود، شايد پيروزی با سختی 
بيشتری همراه می شد. عظيمی نقش زنان در دوران دفاع مقدس را مؤثر و تعيين 
كننده دانست و گفت: تالش های شبانه روزی توأم با دليری و صالبت مردان در 
ميدان های كارزار و زنانی كه در پشت جبهه، كار پشتيبانی و ساماندهی كمك ها 
را انجام می دادند، به خلق يك پيروزی توأم با سربلندی برای جمهوری اسالمی 

ايران منجر شد.

 زاينده رود 
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال وبختياری از 
حضور 450 هزار نفر روز در طرح های بسيج سازندگی 
استان چهارمحال و بختياری خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران بسيج استان چهارمحال و بختياری، سردار 
»رضا محمد س��ليمانی« گفت: طرح هجرت 3 بسيج 
سازندگی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر: حضور پرشور 
و سازنده جوانان و نوجوانان در عرصه های سازندگی ميهن اسالمی، تشکيل 
و اقدام به ورود در عرصه های سازندگی منطقه هاي محروم كشور بوده است. 
وی عرصه های: مرمت، بهسازی و زيباسازی مدرسه ها، كشاورزی، عمران و 
آبادانی، آموزشی و پژوهشی، فنی و حرفه ای و بهداشت و درمان را از جمله 
عرصه های ورود بسيجيان اس��تان اعالم كرد و افزود: امسال اين طرح از اول 
تيرماه آغاز و تا آخر شهريور ادامه داشت. سردار محمد سليمانی افزود: امسال 
اين طرح در 450 هزار نفر روز و در 50 عرصه، توسط نيروهای شركت كننده 
 انجام ش��ده كه 173 هزار نفر روز آن توسط خواهران از اقشار مختلف انجام 

گرفته است. 
وی ب��ا مثب��ت ارزيابی كردن رون��د طرح گفت: نيروهای ش��ركت كننده در 
 طرح اردوهای هجرت بس��يج سازندگی افزون بر فعاليت های سازندگی در 

كالس های فرهنگی، تربيتی و ورزشی نيز شركت می كنند. 

چهارمحال و بختياريكوهرنگفارسانبروجن

نخس��تين كمپ گردشگري طبيعي كش��ور در منطقه نمونه 
گردشگري متين آباد اصفهان راه اندازي  شد. به گزارش موج 
از اصفهان، اين منطقه در حاشيه جنوبي منطقه حفاظت شده 
كوير مركزي ايران قرار گرفته و از لحاظ زيس��ت محيطي، 

بسيار متأثر از شرايط محيط است. 
شركت توريستي ايران دوستان )يکي از شركت هاي معتبر كشور 
در زمينه ورود گردش��گران خارجي(، به عنوان سرمايه گذار 
اين پروژه فاز اول اين منطقه را با ايجاد كمپ گردش��گري 
متين آباد آغاز كرده است. اين پروژه به عنوان نخستين كمپ 
طبيعي در ايران محس��وب مي ش��ود كه به واس��طه طراحي 
 معم��اري و برنامه هاي پيش بيني ش��ده در نوع خود بي نظير 

خواهد بود.
 اي��ن كم��پ در 24 كيلومتري ش��مال ش��هر نطن��ز و 45 

كيلومتري جنوب شرقي 
شهر كاش��ان قرار گرفته 
اس��ت. فکر احداث اين 
كم��پ به س��ال 85 باز 
مي گ��ردد. رس��يدن ب��ه 
گردش��گري پاي��دار كه 
يافتن  دس��ت  زمينه ساز 
به طبيع��ت پايدار و در 
پايدار  توس��عه  نهاي��ت 
مهمترين هدف  اس��ت، 
اح��داث اي��ن كمپ به 

شمار مي رود. 
امکان��ات  از  اس��تفاده 

و زيبايي ه��اي طبيع��ي 
منطقه بر اساس ضوابط 
حف��ظ محيط زيس��ت، 
فراگيري  فرهنگ  اشاعه 
و  توره��ا  در  آم��وزش 
و  داخل��ي  س��فرهاي 
اش��اعه آموزش اهميت 
محصوالت  از  اس��تفاده 
ديگ��ر  از   ارگاني��ك، 
هدفه��اي اح��داث اين 

كمپ است. 
از مهمتري��ن برنامه هاي 
موجود، ش��تر س��واري 

اس��ت و ب��راي برنامه هاي آت��ي كمپ پي��اده روي، واليبال 
ماسه اي، موتور س��واري، كايت، بالن سواري و اتومبيلراني 

پيش بيني شده است. 
بهره من��دي از موقعي��ت آب و هوايي به همراه اس��تفاده از 
آرامش موجود در منطقه، مديتيش��ن روي شن هاي كويري 
و اس��تفاده از محص��والت غذاي��ي ت��ازه و ارگانيك تهيه 
 ش��ده در مزرع��ه كمپ، از ديگ��ر ويژگي ه��اي اين منطقه 

است. 
تمام س��اخت و سازهاي اين كمپ، طبق معيارهاي سازمان 
جهاني گردش��گري بوده و يکي از اين معيارها، گرفتن 50 
درصد انرژي مورد نياز از خورش��يد است و در اين رابطه، 
س��ايتي براي احياي استفاده از انرژي خورشيدي راه اندازي 

شده است.

اس��تاندار اصفهان در ادامه سفر خود به شهرستان چادگان، 
طي مراسمي عمليات اجرايي فاضالب شهر چادگان را آغاز 

كرد. 
به گزارش م��وج از اصفهان، »عليرضا ذاك��ر اصفهاني« كه 
در س��فري يك روزه به شهرس��تان چادگان آمده، در ادامه 
اين س��فر عمليات اجرايي طرح ش��بکه فاضالب اين شهر 

را آغاز كرد. 
اجراي شبکه فاضالب چادگان با ظرفيت 3330 مترمکعب 
و ب��ا هدف جمع آوري و انتقال فاضالب اين شهرس��تان و 
تصفي��ه آن با هزينه اي بالغ بر 90 ميليارد ريال، قرار اس��ت 

انجام شود. 
اين طرح شامل دو بخش شبکه جمع آوري و انتقال، همچنين 

تصفيه فاضالب است كه مي تواند جمعيت 2==هزار نفر را 
در افق 1415 پوش��ش دهد و در صورت تأمين اعتبار، طي 

دو سال به بهره برداري خواهد رسيد. 
همچنين در حاش��يه س��فر اس��تاندار اصفهان به شهرستان 

چادگان، 5 طرح عمراني به بهره برداري رسيد. 
افتتاح منبع آب ش��ماره 2، تأمين فضاي س��بز دهکده دوم 
زاينده رود ب��ا هزينه 4 ميليارد ري��ال و 2500 متر مکعب، 
افتتاح س��الن ورزشي چند منظوره با هدف ايجاد زمين هاي 
ورزش��ي فوتس��ال، واليبال و ورزش هاي رزمي در مسافت 
3 ه��زار و 808 مترمرب��ع با هزينه اي افزون ب��ر 13 ميليارد 
 ري��ال كه در م��دت 5 ماه اجرا ش��ده، از جمله اين طرح ها 

مي باشد. 

ذاكر اصفهاني همچنين ج��اده ارتباطي دهکده دوم به 
دهکده فرهنگي تفريحي اول ش��هر چ��ادگان را كه با 
هدف س��هولت دسترس��ي و ايجاد ارتباط بين اين دو 
دهک��ده به مس��افت 2 هزار و 500 مت��ر و با هزينه اي 
بالغ بر 7 ميليارد و 500 ميليون ريال انجام شده است، 
افتتاح كرد. عليرضا ذاك��ر اصفهاني همچنين ويالهاي 
س��ايت ش��رقي دهکده اول زاينده رود را كه با هدف 
جذب سرمايه  داخلي و خارجي در فضاي 14 هزار و 
500 مت��ر و با هزينه اي بالغ بر 87 ميليارد ريال احداث 
شده، افتتاح و كلنگ آغاز عمليات 50 واحد وياليي را 
كه قرار است در كمتر از دو سال به بهره برداري برسد 

را بر زمين زد.

 زاينده رود
همزمان با روز هفتم مهرماه، روز نماد ايثار و ازخودگذشتگي روز آتش نشاني 
و امداد، آتش نش��اني شهرستان ش��هرضا با مانوور و رژه ناوگان خودروهاي 
س��بك و س��نگين و ادوات آتش نش��اني و امداد خود، از محل امامزاده رضا 
 ت��ا محل ش��هرداري اين شهرس��تان، آمادگي خ��ود را در براب��ر رويارويي با 

حادثه هاي غيرمنتظره اعالم نمودند. 
در اي��ن رژه نيروه��اي آت��ش نش��اني و ام��داد، خودروه��ا، ماش��ين آالت 
عمليات��ی و تواناي��ي ه��ا و امکان��ات خ��ود را ب��ه نمايش گزاردن��د و طي 
ي��ك س��ري عملي��ات ام��داد و نج��ات ب��ا صع��ود و ف��رود از س��اختمان 
 ش��هرداري، عملي��ات هاي��ي را در كوتاهتري��ن زم��ان ممک��ن ب��ه انج��ام 

رساندند.
 س��پس در مراس��مي كه ب��ه منظور تجليل از خدمات پرس��نل اين س��ازمان 

برگزارش��ده بود، خاتم��ي )معاونت فرمانداري ش��هرضا( ضم��ن تجليل از 
زحم��ت هاي نيروهاي آتش نش��اني و امداد با تأكيد بر آمادگي جس��ماني و 
آم��وزش هاي علمي و عملي روز و نظم و انضب��اط كاري آنان را به آرامش 
و حوصل��ه در هن��گام حضور در صحنه ه��اي حادث��ه اي فراخواندند و در 
پايان با اهداي هدايايي از طرف فرمانداري، ش��هرداري و ش��وراي اس��المي 
 ش��هر، از خدم��ات پرس��نل آتش نش��اني و ام��داد اين شهرس��تان تجليل به 

عمل آمد. 
ب��ه گزارش خبرن��گار ما، اين س��ازمان با برپاي��ي نمايش��گاهي از ادوات و 
تجهيزات پيشرفته سازمان آتش نشاني در محل ميدان شهداي اين شهرستان، 
بازديدكنندگان را با نحوه كارآيي و چگونگي استفاده از وسايل و امکانات موجود 
 آشنا نمودند. شايان ذكراست كه اين نمايشگاه با استقبال بازديدكنندگان مواجه

بود.

 زاينده رود
پليس، مشاركت عمومي، انضباط اجتماعي  1389/7/10 شنبه 

پليس، دانش و فن آوري  1389/7/11 يکشنبه 
پليس،  واليت،  ايثار و شهادت  1389/7/12 دوشنبه  

پليس، خدمتگزاري، پاسخگويي  1389/7/13 سه شنبه 
1389/7/14  پليس، اقتدار، كارآمدي چهارشنبه 

پليس، امنيت، فضاي مجازي  1389/7/15 پنج شنبه 
پليس، خانواده، امنيت اجتماعي و اخالقي  1389/7/16 جمعه 

ب��ه گزارش موج از اصفهان، جاده اصلي دهکده دوم زاينده رود با هدف 
فراهم نمودن دسترس��ي عمومي 400 هکتاري دهکده فرهنگي تفريحي 
زاين��ده رود، به طول 8 كيلومت��ر و در مدت 4 ماه با هزينه اي بالغ بر 4/5 
ميليارد ريال به بهره برداري رس��يده اس��ت. همچنين با حضور اس��تاندار 
اصفه��ان، خط انتقال آب فضاي س��بز معابر اصلي دهک��ده دوم به طول 
5/5 كيلومت��ر و با هزينه اي افزون بر يك ميلي��ارد و 160 ميليون ريال به 

بهره برداري رسيد.

 زاينده رود
 به اهتمام روابط عمومي و واحد آتش نش��اني ش��هرداري فوالدشهر به مناسبت هفتم مهرماه 
»روز آتش نشاني و ايمني« مانوور بزرگي برگزار شد. اين مانوور در راستاي فرهنگ سازي و 
آموزش تئوري و عملي درون سازماني و برون سازماني و در معرض ديد قرار دادن تجهيزات 
كلي و جزئي آتش نشاني، همچنين فرهنگ سازي در خصوص تلفن 125 با حضور مسئوالن 
شهرستان و شهر و جمع زيادي از شهروندان برگزار گرديد. اقدام هاي انجام شده در اين مانوور 
به اين شرح مي باشد: اطفاء حريق خودرو، امداد و نجات در ارتفاع، صخره نوردي، اطفاي حريق 
منزل به صورت نمادين، حركت نمادين خودروها همراه با تجهيزات ايمني در سطح شهر، صعود 
و فرود از نردبان عمودي، در پايان به مناسبت همين روز از كليه پرسنل آتش نشاني ضمن اهداي 

لوح تقدير تجليل به عمل آمد.

به مناسبت هفته نيروي انتظامي اطالعيه اي به شرح زير صادر شد: روز شنبه مورخه 1389/7/10 
اولين روز از هفته نيروي انتظامي به نام )پليس، مشاركت عمومي، انضباط اجتماعي( نامگذاري 
شده و در اين روز 3 برنامه ويژه برگزار خواهد شد كه عبارتند از: 1- مراسم صبحگاه مشترك 
نيروهاي انتظامي و نظامي استان كه در ساعت 7 صبح با حضور مسئوالن در ميدان صبحگاه اين 
نيرو واقع در خيابان 12 محرم شمالي- جنب پارك ملت- آماد و پشتيباني فرماندهي انتظامي 
استان برگزار مي شود. 2- افتتاح نمايشگاه هاي نيروي انتظامي استان در ساعت 10 در شهرستان 
هاي: بروجن و فرخش��هر. 3- ديدار مسئوالن انتظامي استان با نماينده ولي فقيه و امام جمعه 

شهركرد در ساعت 18 در محل دفتر ايشان.

 زاينده رود
ادامه عملیات لوله گذاري شبكه فاضالب خیابان چهارباغ خواجو 

عمليات اصالح شبکه فاضالب خيابان چهارباغ خواجو 30 درصد پيشرفت فيزيکي 
داشته است. 

در اين عمليات: 143 متر لوله پلي اتيلن به قطر 500 ميليمتر به صورت ترانشه بسته 
در عمق 3/5 متري زمين اجرا مي شود.

آبفاي منطقه 4
ادامه عملیات لوله گذاري آب خیابان شهید محوري

عملي��ات لول��ه گ��ذاري آب خيابان بعث��ت خيابان ش��هيد محوري ب��ا اعتباري 
 بال��غ ب��ر 550 ميلي��ون ريال و با پيش��رفت فيزيک��ي 70 درصدي در ح��ال اجرا
است.در اين عمليات: 550 متر لوله آزبست به قطر 400 ميليمتر در ترانشه اي به عمق 

دو متر اجرا مي شود.

فوالدشهر
بازسازي ايستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضالب

با تالش كاركنان آبفاي فوالدشهر، عمليات تخليه و بهسازي حوضچه هاي ايستگاه 
پمپاژ تصفيه خانه فاضالب فوالدشهر پايان يافت.

حوضچه هاي اين ايستگاه بر اثر مرور زمان، از رسوب و آشغال انباشته شده بود كه در 
روزهاي پاياني شهريورماه امسال به طور كامل تخليه و بازسازي شد.

گفتني اس��ت: بازس��ازي اين حوضچه ها، صرفه جويي در هزينه هاي تعميرات، 
 كاه��ش مص��رف ان��رژي و افزايش زمان به��ره وري از پمپ ه��اي لجن كش را 

در پي دارد.
همچنين با تالش كاركنان  آبفاي فوالدشهر و با بهره گيري از دستگاه جلوگيري عبور 
فاضالب در شبکه )توپي انسداد(، خط لوله ورودي به تصفيه خانه فاضالب مسدود 

و دريچه اصلي تعمير و بهسازي شد.

شهرستان

 رئیس شوراي عالي استان ها 
و شوراي اسالمي شهر تهران در اصفهان:
 اگر فقط بودجه بگيريم

 و پوستر چاپ كنيم به 
هدف نمي رسيم
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علم و صنعت

آموزش »مرورگر موزيال فاير فاکس« و چگونگی دريافت آن از اينترنت
  مهندس لیال اجل لوئیان

سالم به شما و كسانی كه با آموزش های 
گام به گام ما در هر هفته همراه هستيد، 
اميدواريم اين روند به شما كمك كرده 
باشد تا ما را هميشه به عنوان همراهی 
دلسوز به خاطر بسپاريد در هفته قبل به 
ش��رح روش هايی پرداختيم كه بتوانيد 
به سرعت هر چه بيشتر در صفحه های 
اينترنت سير كنيد يکی از آن پيشنهادها 
اس��تفاده از موزي��ال به ج��ای اينترنت 
اكس��پلورر است. حال اين هفته طريقه 
گرفتن موزيال از اينترنت را برای ش��ما 

شرح می دهيم. 
WWW.mozilla.س��ايت در  ابت��دا 

 our project رفته در قسمت com
گزين��ه fire fox را انتخ��اب ك��رده 
 و از  صفح��ه ب��از ش��ده در قس��مت
كلي��د   upgrade your fire fox
download now- free را كلي��ك 
نماييد. پنجره ای باز می ش��ود كه بايد 
گزينه save file را از آن انتخاب كرده 

و منتظر شويد كه فايل مورد نظرتان از اينترنت download شود. بعد از 
اتمام download در صفحه كار يا desktop آيکونی را می بينيد كه به 
صورت »روباهی اس��ت كه به دور زمين« حلقه زده است و از اين به بعد 

می توانيد به جای اينترنت اكسپلورر از آن استفاده نماييد.
برای ديدن صفحه های اينترنتی و گشت و گذار در اينترنت )به اصطالح 
مرورِ ِوب( بايس��تی از يك نرم افزار كه آن را »مرورگر« می ناميم استفاده 

كنيد. 
اينترنت اكسپلورر از جهاتی بسيار خسته كننده و ضعيف است. صفحه ها 
را دير باز می كند و از ميانبرهای مناس��بی نيز  برخوردار نيست در ضمن 

ذخيره فايل توسط آن نيز بسيار زمانبر است.
مرورگ��ر موزيال بس��يار س��بك )كمت��ر از 6 مگابايت( ب��وده و امکانات 

بی نظيری دارد كه به موردهايی از آن اشاره می كنيم.
قابليت نمايش بس��يار سريع صفحه های وب و وجود ميانبرهای متنوع و 
همچنين خاصيت چند برگه ای )Tabs( در صفحه ها، مرورگِر فايرفاكس 

را به مرورگری مورد عالقه برای كاربران اينترنت تبديل كرده است.
در ادامه به طور خالصه به چگونگی كار با فايرفاكس اشاره می كنيم 

پس از نصب فاير فاكس، می توانيد آن را از ميانبر موجود بر روی دِسکتاپ 
 Start=>Programs=>Mozilla FireFox=>Mozilla و يا مسير

FireFox اجرا كنيد.
ابتدا به توضيح چگونگي جس��تجو در نوار ابزار اصلي برنامه مي پردازيم. 
همان طور كه مي دانيد، فايرفاكس عالوه بر محل نوش��تن آدرس صفحه 

دارای محلی برای نوشتن مستقيم عبارات مورد جستجو می باشد.
در صورتی كه ش��ما آدرس سايت مورد دلخواه خود را می دانيد، بايستی 
آن را در بخش آدرس نوش��ته و س��پس دكمه ش��روع و اجرای صفحه را 

بزنيد.

اما اگر نمی دانيد س��ايت مورد نظر در چه آدرس��ی اس��ت می توانيد از 
جستجو اس��تفاده كنيد. برای اين منظور عبارت مورد جستجو )كه بيانگر 
نام و يا كاربرد س��ايت مورد نظر است( را در بخش جستجو وارد كرده و 

دكمه آغاز جستجو را كليك نماييد.
با يك مثال بيشتر با اين موارد آشنا می شويم.

می دانيد كه آدرس س��ايت رنگين كمان www.9707070.ir می باش��د. 
حال برای رفتن به اين س��ايت بايستی عبارت www.9707070.ir  را در 

بخش آدرس بنويسيم و دكمه شروع و اجرای صفحه را كليك كنيم.
اما فرض كنيم می خواهيد وارد س��ايت وزارت كش��ور شويد، اما آدرس 
اينترنتی آن را بلد نيستيد، كافی است عبارت »وزارت كشور« را در بخش 

جستجو وارد كرده و دكمه جستجو را بزنيد.
فايرفاكس به طور اتوماتيك توسط موتور جستجوی گوگل اين عبارت را 
در اينترنت جستجو كرده و سايت هايی كه بيشترين ارتباط با آن را دارند  

ليست كرده و به شما نشان می دهد.
همانطور كه مش��اهده می كنيد نتيجه جس��تجو توس��ط موتور جستجوی 
گ��وگل، آدرس www.Moi.ir را ب��رای پورتال وزارت كش��ور نمايش 
می دهد. حال كافی است روی يکی از نتيجه های جستجو كليك كرده تا 

وارد سايت فوق شويد.
ذخیره صفحه ها 

در بس��ياری از مواقع خواندن مطالب يك صفحه از س��ايت وقت زيادی 
خواهد گرفت و عاقالنه نيست كه تمام مطلب را هنگام اتصال به اينترنت 
بخواني��د. در اينگونه مواقع می تواني��د صفحه مورد نظر را ذخيره كرده و 

پس از قطع اينترنت به مطالعه آن بپردازيد.
برای ذخيره يك صفحه در فايرفاكس كافی اس��ت به منوی File و سپس 

Save Page As رفته تا صفحه مورد نظر ذخيره گردد.

همچنين می توانيد دكمه كنترل)CTRL(  در صفحه كليد را نگه داش��ته 
و دكم��ه S را زده ت��ا ذخيره فاي��ل صورت گيرد. )ميانب��ر ذخيره صفحه: 

)CTRL+S(
نكته 1: س��عی كنيد صفحه ها را با نام های فارس��ی ذخيره نکنيد، چون 

ممکن است بعدها در نمايش آن با فاير فاكس مشکل ايجاد شود.
نكته 2: بعضی از س��ايت ها فق��ط بر مبنای اينترنت اكس��پلورر طراحی 
ش��ده اند و با فايرفاكس مشکل دارند بنابراين اگر ديديد در كار يا نمايش 

سايتی با فايرفاكس مشکل داريد، از اينترنت اكسپلورر استفاده كنيد.
جستجو در صفحه:

مواقعی نيز الزم اس��ت در داخل صفحه ای كه در حال مطالعه آن هستيد 
  Edit كلمه ای را جس��تجو كني��د. برای اين منظور كافی اس��ت به منوی
رفت��ه و درآن گزين��ه Find In this Page… را كليك نماييد. )و يا از 

دكمه های CTRL+F استفاده كنيد.(
ب��ا كلي��ك گزينه ف��وق كادر كوچک��ی در پايين صفحه باز می ش��ود كه 
می تواني��د عبارت مورد جس��تجو را در آن درج كنيد. به محض نوش��تن 
عبارت مورد جستجو، فايرفاكس، در صورت يافتن عبارت در صفحه، آن 

عبارت را سبزرنگ می كند. 
:Character Encoding خاصیت

ممکن اس��ت در بعضی از صفحه ها )بيش��تر در س��ايت های فارس��ی( 
عب��ارات و نوش��ته ها به ط��ور عجيب و غريب��ی نمايش يابن��د. در اين 
 ص��ورت برای دي��دن صحيح صفحه می توانيد به منویView و س��پس
Character Encoding رفته و يکی از سيستم های نمايش و كدگزاری 

را انتخاب كنيد.
خاصیت Tabbed Browsing در فايرفاكس:

يکی از ويژگی های اس��تثنايی فايرفاكس ام��کان بازكردن چند صفحه و 

سايت در يك پنجره مرورگر 
اس��ت كه به اصط��الح ايجاد 
  )New Tab(يك تب جديد

نام دارد.
فرض كنيد سايت خاصی را باز 
كرده ايد و می خواهيد سايت 
جدي��دی را نيز ب��ا فايرفاكس 
مش��اهده كنيد. الزم نيست به 
طور حت��م فايرفاكس ديگری 
را اج��را كنيد، كافی اس��ت به 
 من��وی File رفت��ه و گزين��ه
New Tab را كلي��ك كني��د. 
فايرفاكس بدون بس��تن پنجره 
س��ايت قبلی، پنجره ای جديد 
در كنار آن برای شما می گشايد 
و شما می توانيد در آن آدرس 

سايت دلخواه را بنويسيد.
مث��ال ديگ��ر: اگ��ر روی يك 
لين��ك )ب��ه فرض ي��ك خبر( 
كليك كنيد، ممکن است لينك 
م��ورد نظر در همان صفحه باز 
ش��ود و صفحه جاری را ببندد، برای جلوگيری از اين مورد كافی اس��ت به 
 ج��ای كليك كردن روی ي��ك لينك، روی آن كليك راس��ت كرده و گزينه 
Open Link In new Tab  را انتخاب كنيد، در اين صورت صفحه جديد 

در پنجره ای جديد باز می شود.
در پاي��ان ب��ه اختصار ب��ه بعضی از كليده��ای ميانبر در فاير فاكس اش��اره 

می كنيم:

كليد ميانبرعملکرد

CTRL+Nباز كردن پنجره جديد

CTRL+Tباز كردن تب جديد

CTRL+Wبستن پنجره

CTRL+Sذخيره صفحه جاری

CTRL+Pچاپ صفحه جاری

CTRL+Fجستجو در صفحه جاری

CTRL+D  عالمت گذاری صفحه جاری

CTRL+Jنمايش پنجره دانلود

با ما همراه باشید
رنگین كمان

  مهدی فضیلت 
حجت االس��الم »حسين طيبی فر« سرپرس��ت نمايندگی ولی فقيه در سپاه 
صاح��ب الزمان اس��تان اصفهان در نشس��ت خبری ويژه برگ��زاری كنگره 
ش��هدای روحانيت گفت: اين كنگ��ره در تداوم فعاليت های خود مركزيت 
و مديريت خاصی يافته اس��ت و با برنامه های منظم در طول سال استمرار 
می يابد. وی از اختصاص هفته منتهی به ش��هادت امام جعفر صادق )ع( به 
نام ش��هدای روحانيت و برگزاری كنگره های منظم شهدا و ايثارگران طلبه 
و روحانی در سراس��ر اس��تان اصفهان خبر داد. و افزود: امس��ال نيز در 13 
مهرماه، دومين اجالس��يه كنگره شهدای روحانيت استان اصفهان در مدرسه 
علميه صدر بازار برگزار خواهد ش��د و ستاد كنگره برنامه های ويژه ای از 
جمله: تهيه و تقديم نرم افزار كنگره سال گذشته و كتاب شهدای روحانيت 
به شركت كنندگان در يادواره را در دستور كار خود دارد. همچنين تجليل از 
ايثارگران روحانی، جانبازان،  آزادگان، پدران ش��هيدان و رزمندگان روحانی 

نيز از برنامه هايی است كه در اين هفته به آن پرداخته می شود.
ــهید  ــتان اصفهان در جنگ ش يك پنجم كل طالب و روحانیون اس

شدند
حسين طيبی فر سرپرست نمايندگی ولی فقيه در سپاه صاحب الزمان ابراز 
داش��ت: طبق تحقيق های به عمل آمده از حوزه علميه و علمای عظام، در 
زم��ان دفاع مقدس بي��ش از 3200 نفر طلبه و روحانی در اس��تان اصفهان 
وجود داشته كه 590 نفر از ايشان به خيل عظيم رهروان ديار نور و شهيدان 
حريم عش��ق پيوستند. وی تصريح كرد: اين آمار بی نظير نشان می دهد كه 
روحانيون اگ��ر امری را همچون جهاد مطرح می كنند خود در رأس انجام 
آن قرار دارند و اينکه از مجموع ش��اگردان واليی حضرت امام )ره( چهار 
هزار نفر طلبه به شهادت رسيده اند كه باز اصفهان سهم عمده ای با تقديم 

نزديك به 600 شهيد روحانی دارد كه خود مؤيد اين مسأله است.
نماين��ده ول��ی فقيه در س��پاه صاحب الزم��ان عنوان داش��ت: نقش كليدی 
روحانيت همواره در همه صحنه ها مش��هود بوده كه با فرمان امام )ره( كه 
فرمود: »جنگ ما برای س��رزمين نيس��ت، جنگ حق و باطل و برای اسالم 
اس��ت« همگی هم برای جنگيدن و هم برای تبليغ به جبهه ش��تافتند و هيچ 
دس��ته و گ��ردان و گروهانی نبود كه از وج��ود روحانيون و طالب محروم 
باش��د و حتی طالب دس��ته ها و گروهان های ويژه ای برای رزم در دفاع 

حق عليه باطل داشته اند.
 حس��ين طيبی فر خاطرنش��ان س��اخت: آماری كه از وصيت نامه ش��هيدان 
جمع آوری ش��ده اس��ت به طور ميانگين در هر وصيت نامه 4 مرتبه اسماء 
مقدس، كربال، امام حس��ين )ع(، امام زمان )عج(،  عاش��ورا، زينب )س( و 
ابوالفضل )ع(  آمده است و صد در صد وصيت نامه ها انگيزه دفاع از اسالم 
را تصريح كرده اند و در 25 درصد وصيت نامه ها نام ايران اگر ذكر ش��ده 

با قيد جمهوری اسالمی بوده است.
ــز، موفقیت در  ــت رم ــا معنوي ــراه ب ــی هم ــوی و والي ــه عل  انديش

دفاع مقدس بود
حجت االس��الم »حس��ين طيبی فر« مس��ئول نمايندگی ولی فقيه در س��پاه 
صاح��ب الزم��ان اس��تان اصفهان ابراز داش��ت: نظ��ام واليی تش��يع كه به 
 عن��وان نظام علوی پيامبر اكرم)ص( در غديرخم آن را تبيين نموده اس��ت،
اصلی ترين فعاليت محوری و اعتقادی رزمندگان بود كه بر حديث مشهور 
حض��رت وليعصر )عج( در معرفی ولی فقيه در زم��ان غيبت گردن نهادند 
و پيرو مکتب 4 هزار ش��اگرد تربيت شده ايشان نقش محوری واليت فقيه 

درجنگ را به اثبات رساندند.

وی در ادامه افزود: انديشه رزمندگان ما انديشه علوی وحسينی بود و تحت 
فرمان يك كارش��ناس اس��الم و فقيه و مرجعی سرپرستی می شد كه تمام 

زندگی خود را وقف اسالم كرده بود.
نماين��ده ولی فقيه در س��پاه صاحب الزمان گفت: از س��ال 1813 تا 1970 
ميالدی بيش از س��ه ميليون و پانصد كيلومتر از خاك كشور ما در جنگ ها 
جدا ش��د ولی در جنگ ايران و دفاع مقدس كه پش��توانه معنويت و ايمان 
رزمندگان را به همراه داش��ت و 2 برابر جنگ اول جهانی، 1/5 برابر جنگ 
دوم جهانی و 3 برابر جنگ »كره« ادامه داش��ت با توجه به اينکه 78 ش��هر 
ي��ا به تصرف درآمد و يا زير آتش دش��من ب��ود و 2 ميليون آواره بر جای 
گذاش��ت؛ رزمندگان اس��الم طی 224 عمليات كه 25 فق��ره آن عمده بود 

نگذاشتند يك وجب از خاك كشور جدا شود.
فراخوان برای جمع آوری خاطره ها و آثار شهیدان روحانی

نمايندگی ولی فقيه در سپاه صاحب الزمان و دبيرخانه ستاد كنگره شهيدان 
اع��الم نمود: كليه افرادی كه به نحوی از: خاطره ها، آثار، عکس، فيلم و يا 
دس��ت نوش��ته ای مطلع بوده و يا اين موردها را در اختيار دارند می توانند 
جهت تس��ريع در اطالع رسانی و اس��تفاده مفيد از اين آثار آن را به كنگره 
ش��هيدان عرضه كنند تا در چاپ كتاب و بروش��ور و نمايشگاه از اين آثار 
استفاده شود. حجت االسالم »حسين طيبی فر« در پايان توصيه نمود: امروزه 
در صحنه جنگ ناپيدای دشمن در عرصه های فرهنگی اقتصادی كه دشمن 
تعريف كرده است جوانان بايد بيدار شوند و به مقاومت ومبارزه ای جانانه 
ب��ا مزدوران داخلی و خارجی و مفلوك وشکس��ت خ��ورده در جنگ نرم 

موجود بپردازند.

در ادامه فعالیت هاي كنگره شهیدان و ايثارگران روحاني استان اصفهان

اختصاص هفته شهداي روحاني و برگزاري اجالسیه کنگره، در 13 مهرماه
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دهان شويه ها انواع مختلفی دارند.  بعضی 
از آنها برای كمك به پيشگيری و درمان 
بيماری های لثه به كار می روند... بعضی 
ديگر ضدپوسيدگی هستند و بعضی 
هم برای ضدعفونی كردن دهان )قبل 
و بعد از كشيدن دندان يا انجام جراحی 
در داخل ده��ان( به كار می روند. ولی 
آيا ش��ما می دانيد چه كس��انی بايد از 
اين دهان شويه ها استفاده كنند؟ اجازه 
بدهي��د اول در مورد دهان ش��ويه های 
ضدپوسيدگی كه بيشتر طرفدار دارند 
صحبت كنم. عمده ترين دهان شويه های 
ضدپوسيدگی، دهان شويه های فلورايد 
هستند. اين دهان شويه ها در 2 غلظت 
0/05 درص��د ب��رای اس��تفاده روزانه 
)روزی ي��ك ب��ار( و 0/2 درصد برای 
اس��تفاده هفتگی )هفته ای ي��ك بار( 
موجود هستند. چگونگی استفاده از اين 
دهان شويه ها هم به اين صورت است 
كه در هربار استفاده، حدود 5 سی سی 
از دهان شويه را بايد به مدت يك دقيقه 

در ده��ان گرداند و بعد بيرون ريخت. 
بهتر است قبل از استفاده از دهان شويه، 
مس��واك زده ش��ود. همچنين تا نيم 
ساعت بعد از استفاده از دهان شويه نيز 

نبايدچي��زی 
خورد و دهان 
را شس��ت تا 
دهان ش��ويه 
مؤثرتر باشد. 
دهان شويه ها 
كسانی  برای 
ت�جوي�����ز 
كه  می شوند 
مع��رض  در 

خط��ر 
پوس��يدگی دندان هستند و كسانی كه 
پوسيدگی های متعدد يا پركردگی های 
زي��ادی در دهان خود دارند نيز از اين 
دس��ته محس��وب می ش��وند. به طور 
معمول دندان پزشك، بسته به شرايط 
بيمار، تش��خيص می دهد كه بيمار از 

دهان شويه استفاده بکند يا نه. دهان شويه 
فلورايد اگر به وقت و به روش صحيح 
استفاده ش��ود عارضه جانبی خاصی 
ندارد. هنگام استفاده از آن، به خصوص 
در م�����ورد 
كودكان، بايد 
كرد  توج��ه 
كه دهان شويه 
بيرون ريخته 
ش������ده و 
بلعيده نشود. 
همچنين اگر 
جذب  ميزان 
از  فلوراي��د 
مناب��ع ديگر 
باال باش��د )ازخميردن��دان فلورايددار 
به طور مرتب اس��تفاده شود و يا ميزان 
فلورايد آب آشاميدنی باال باشد( استفاده 
زياد از اين دهان شويه ها ممکن است 
موجب ايجاد لکه هايی در دندان ها شود 
كه به آن فلوروزي��س می گويند )اين 

لکه ها در ساكنان بعضی از منطقه های 
كشور كه ميزان فلورايد آب آشاميدنی 
مح��ل س��کونت آنها باالس��ت ديده 
می ش��ود( و بنابراين اگرچه اس��تفاده 
صحي��ح از فلورايد بی خطر اس��ت، 
بهتر اس��ت با توجه به موردهای فوق 
و با نظر دندان پزش��ك مصرف شوند. 
به خص��وص در كودكان زير 6 س��ال 
استفاده از تركيب های مختلف فلورايد 
بايد با نظر دندان پزشك و تحت نظارت 
كامل والدين انجام ش��ود تا به عارضه 
ذكر ش��ده در دندان های دايمی  منجر 
نش��ود. اگرچه بروز پوسيدگی دندانی 
تحت تأثير عامل های مختلفی است اما 
به طور كل��ی می توان گفت: اگر فردی 
حداق��ل روزی دوبار ب��ا خميردندان 
حاوی فلورايد مسواك بزند و زياد از 
قندهای پوسيدگی زا استفاده نکند و در 
معرض خطر پايين پوس��يدگی باشد، 
اس��تفاده از اين دهان ش��ويه ها برای او 

ضرورت ندارد.

سالمت

  الدن سلطانی 
رمضانپور گفت: با وجودی كه 
17 استان كشور درگير بيماری 
س��الك روستايی هستند، ولی 
يك سوم آمار سالك مرطوب 
كشور مربوط به استان اصفهان 

است. 
سالك يك بيماری پوستی است 
كه در اثر گزش پشه خاكی ماده 
و انتقال انگل س��الك ايجاد و 
بيشتر به شکل يك زخم ديده 

می شود. 
ج��واد رمضانپور كارش��ناس 
مسئول بيماری های قابل انتقال 
بين انسان و حيوان و كارشناس 
مس��ئول بيماری سالك استان 
خبرن��گار  ب��ا  مصاحب��ه   در 
زاينده رود گفت: زخم سالك 
بيشتر در ناحيه های باز بدن كه 
لباس روی آن را نمی پوش��اند 
مثل دست ها، پاها، صورت، سر 

و گردن، الله و گوش، بينی، گوشه چشم و پلك و لب، 
ايجاد می شود. در واقع گزش و زخم بيشتر در جاهايی 
ديده می شود كه در دسترس پشه خاكی قرار دارد و از 
يك زخم تا 300 زخم در يك فرد ديده ش��ده است. 
وی ضمن بيان اين مطلب كه سالك بيشتر از يکصد 
سال قبل توسط دانشمندی به نام ليشمان كشف شد و 
به همين جهت نام اين انگل، ليشمن می باشد تصريح 
كرد: ليشمانيوز به سه دسته ليشمانيوز جلدی يا سالك 
جلدی )سالك پوستی(، ليشمانيوز جلدی مخاطی و 

ليشمانيوز احشائی تقسيم می شود. 
كارشناس مسئول بيماری سالك استان درباره ليشمانيوز 
جلدی خاطر نش��ان كرد: اين نوع به عفونت ناشی از 
يك انگل تك ياخته ای از جنس ليشمانياس��ت كه به 
طور معمول در حيوان های وحشی و به خصوص در 
جوندگان ايجاد بيماری كرده و توسط پشه خاكی به 

حيوان های گوشتخوار و انسان منتقل می شود. 
رمضانپور انواع سالك جلدی را به دو دسته روستايی 
)مرطوب، حيوانی، وحش��ی( و ش��هری )خش��ك، 
انسانی، اهلی( تقسيم كرد و درباره دسته اول اينگونه 
توضيح داد: در سالك روستايی ناقل، پشه خاكی ماده 
)فلوبوتوموس پاپاتای( و عامل انگلی به نام ليش��من 
است. مخزن هم جوندگان وحشی هستند كه در ايران 
بيشتر موش صحرايی با دم جارويی بلند به نام رومبو 

موس اپی موس است. 
وی افزود: در اس��تان اصفهان در سالك نوع روستايی 
 Rhmbomys opimus مخزن اصل��ی بيم��اری
اس��ت كه يك نوع موش صحرايی بزرگ از خانواده 
ژربيل هاس��ت و به طور معمول الن��ه خود را خيلی 
عميق حفر می كند و اين محل جايگاه مناسبی برای 
تکثير پشه خاكی است. گفتنی است: اين نوع موش ها 
در زمين های نرم كلنی می س��ازند و خوراك آنها گياه 
كويری به نام سالس��واليا ش��وره است. همچنين هر 
جفت موش در س��ال به 500 عدد موش تکثير پيدا 
كرده و در ظرف 3 سال به يك ميليون عدد می رسد. 

كارشناس مس��ئول بيماری سالك استان دوره كمون 
بيم��اری مذكور را 2 الي6 هفته گاه چند هفته تا چند 
ماه ذكر و تصريح كرد: زخم در فاصله 2 تا 3 ماه كامل 
می شود و قطر آن بين 2 الي6 سانتی متر است و بيشتر 
در اندام فوقانی و تحتانی ش��امل دست ها و پاها ديده 
می شود. از طرفی طول دوره بيماری تا بهبودی  2 الي6 
ماه است. رمضانپور ضمن بيان اين كه سالك روستايی 
بيشتر در شهرهای اصفهان، بوشهر و هرمزگان ديده 
می ش��ود خاطر نشان كرد: در اصل هر فرد تنها يکبار 
به سالك روستايی مبتال می گردد و در برابر گزش های 

بعدی مصون بوده و ديگر به سالك مبتال نمی شود. 
وی اش��کال انگل س��الك را به دو صورت كشيده و 
كوچکتر عنوان كرد و افزود: انگل كش��يده تاژكدار و 
متحرك است كه در بدن پشه خاكی و محيط كشت 
ديده می شود. انگل كوچکتر نيز گرد يا بيضی شکل 
است كه در بدن ميزبان پستاندار از جمله انسان و داخل  
ماكروفاژ ديده می ش��ود. كارش��ناس مسئول بيماری 
سالك استان درباره فصل شيوع سالك روستايی گفت: 
اين نوع سالك از ارديبهشت شروع و در اواخر تيرماه 
به حداكثر می رسد و در مهرماه كاهش يافته و از آبان 
تا ارديبهشت به دليل عدم وجود پشه خاكی موردی 

مشاهده نمی گردد. 
رمضانپور مشخصات پشه خاكی ناقل سالك را اينگونه 
تش��ريح كرد: طول بدن اين پش��ه 1/5-3 ميلی متر و 
رنگ آن خاكستری مايل به زرد كرمی و با بدن پرمو 
است ارتفاع پرواز آن نيز بين 1/5 تا 20 متر به صورت 
جهشی پرشی عنوان شد كه البته تا طبقه های بااليی 
ساختمان ها هم به صورت جهشی پرشی رفته و ديده 
ش��ده است. همچنين نوع پش��ه ماده خونخوار ناقل 
بيماری اس��ت كه پس از 4 الی 18 روز پس از گزش 
و خونخواری می تواند بيماری را به ميزبان مهر ه داری 
چون انسان منتقل نمايد و حدود يك ماه و نيم هم عمر 
می كند كه در اين مدت می تواند چند بار تخم گذاری 
نمايد. از مکان های مناس��ب توليد مثل و تکثير پشه 
خاكی می توان به مواد آلی در حال فساد از جمله زباله 
و فضوالت انسانی و حيوانی، خاكروبه ها و خاك های 
مرطوب، نخاله های س��اختمان، مکان های مخروبه و 
قديمی،  مکان های نگهداری حيوان ها، النه پرندگان و... 
اشاره نمود. از مکان های مورد عالقه پشه خاكی برای 
استراحت و پنهان شدن به ويژه پس از خونخواری و 
گزش می توان به زير تخت ها، پشت كمدها، شکاف و 
گوشه ديوارها و ساير قسمت های سايه دار مکان های 
انسانی و حيوانی شامل النه پرندگان و چوندگان و زير 

تخته سنگ ها اشاره كرد. 
 كارش��ناس مس��ئول بيم��اری س��الك همچني��ن 
گفت: پشه خاكی ماده در انتقال انواع سالك و بعضی 
از بيماری های عفونی ديگر نقش زيادی دارد. از طرفی 
اواخر ماه های ارديبهش��ت و خرداد و نيز مرداد ماه به 
عنوان دو پيك توليد مثل و تماس زياد پشه خاكی ماده 
با انسان مطرح شده است. رمضانپور درباره نوع گزش 
پشه خاكی افزود: نيش اين پشه در ابتدا سوزش دارد و 
سپس باعث خارش می شود به همين دليل فرد مرتب 
پشه را از گزش باز می دارد بنابراين پشه هم نقاط زياد 

بدن آن فرد را مورد گزش قرار می دهد. 
وی در خصوص چگونگی تشخيص بيماری سالك 
جلدی خاطر نشان كرد: اين بيماری را می توان از روی 
نمای زخم، نمونه برداری از زخم و مشاهده انگل بدون 
تاژك و انجام آزمايش های تخصصی طبق صالحديد 

پزشك معالج تشخيص داد. 
كارشناس مسئول بيماری سالك استان درمان سالك را 

بدين شرح عنوان كرد: 
 تزريق آمپول گلوكانتيس��م به صورت موضعی در 
اطراف و زخم يا سيستميك )عضالنی( طبق تجويز 

پزشك دوره ديده درمان سالك 
 كرايو تراپی )سرما درمانی( 
 ترموتراپی )گرما درمانی( 

 ليزر 
 جراحی پالستيك 

گفتنی اس��ت: ضد عفون��ی و اس��تحمام مرتب در 
تسريع بهبود زخم ها مؤثر است، حتی با آب معمولی. 
رمضانپور همچنين عامل های مؤثر در گسترش سالك 

را اينگونه بيان كرد: 
 مکان های مخروبه قديمی و خالی از سکنه 

 تجمع زباله و خاكروب��ه، نخاله و فاضالب و كود 
حيوانی 

 پايين بودن سطح بهداشت محيط زيست 

 پايي��ن بودن س��طح آگاهی 
بهداشتی جامعه 

 افزايش س��اخت و ساز در 
حاشيه شهرهای آلوده به سالك 
رو به س��مت كانون های فعال 

زندگی موش. 
  اجرای برنامه های كوير زدايی 
با اس��تفاده از پوش��ش گياهی 
تاغزاری و اصرار به حفاظت از 

آنها توسط ارگان های مربوط. 
وی در ادام��ه درباره وضعيت 
نظ��ر  از  اصفه��ان  اس��تان 
 آلودگ��ی ب��ه بيماری س��الك 
برخوار،  گفت: شهرستان های 
شاهين ش��هر و ميمه، اردستان 
)به ويژه زواره(، نطنز )به ويژه 
بادرود(، شهرستان اصفهان در 
محدوده منطقه ه��ای جرقويه 
عليا و سفلی از »برا آن« جنوبی 
و نيز محدود »برا آن« ش��مالی، 
بهارس��تان، شهرك نگين واقع 
در منطقه ملك شهر و محدود ورزشگاه نقش جهان 
از جمله منطقه های آلوده به بيماری سالك روستايی 

هستند. 
رمضانپور با اشاره به اين مطلب كه حداقل 95 درصد 
مبتاليان به سالك استان اصفهان از  نوع روستايی است 
خاطر نش��ان كرد: از عوامل عمده گس��ترش سالك 
در اس��تان به ط��ور خالصه زاد و ول��د باالی مخزن 
در زمين ه��ای باير و تاغزاره��ای اطراف منطقه های 
مسکونی، تجمع كودهای حيوانی، زباله و نخاله های 
ساختمانی و ساخت و سازهای غير اصولی و  رو به 

سمت كلنی های زندگی موش ها می باشند. 
وی اهميت پيگشيری از سالك پوستی را اينگونه عنوان 

كرد: 
 مسأله زيبايی به خصوص در صورت. 

 مورد عفونت ثانويه 
 مشکل عارضه های دارويی

 هزينه درمان 
 اثرهای اجتماعی، روحی و روانی برای بيمار مبتال 
 نداشتن پيشگيری به وسيله واكسن در حال حاضر 

كارشناس مسئول بيماری سالك استان افزود: آموزش 
همگانی در مورد راههای س��رايت و كنترل بيماری 
و از بين بردن مخازن حيوانی ش��ناخته شده مبارزه با 
پش��ه ناقل بيماری، حتی االمکان خودداری از رفتن 
ب��ه منطقه های آلوده يا حضور در آنجا به ويژه هنگام 
غروب آفتاب و شب، كنترل كودكان جهت بازی در 
مکان های آلوده در ساعت های عصر و غروب آفتاب 
و رعايت احتياط در موقع كشاورزی در ساعت های 
خاص��ی از روز، ممانع��ت از احداث ش��هرك های 
مسکونی و صنعتی در كانون های آلوده يا نزديك آنها، 
مجزا بودن و رعايت فاصله مناسب بين محل زندگی 
انسان و حيوان از جمله راههای كنترل و پيشگيری از 

سالك جلدی هستند. 
رمضانپور ضمن بيان اينکه در كنترل س��الك استفاده 
 از ي��ك روش ب��ه تنهايی توصيه نمی ش��ود تصريح 
كرد: الزم است از چند روش به طور تلفيقی و همزمان 
استفاده نمود به عنوان مثال مکمل اثر بخشی استفاده از 
پشه بند آغشته به سم شامل: استفاده همزمان از توری 
 و پرده آغش��ته به س��م و در واقع تبديل خانه به يك 
پشه بند بزرگ، استفاده همزمان از مواد دور كننده پشه 
مثل قلم دافع حشره ها، قرص های برقی و پماد، استفاده 
همزمان از لباس های آستين دار، بلند و كمی ضخيم تا 
بيشتر قسمت های بدن را بپوشاند و از گزش توسط 
پشه جلوگيری كند، استفاده از لباس های آغشته به سم 
در منطقه های آلوده و در شرايط وي ژه از جمله توسط 
افراد نظامی هنگام گشت و نگهبانی و كشاورزان هنگام 

شب در مزرعه مستقر در منطقه های آلوده. 
وی در خاتم��ه نهادها و ارگان هايی كه در راس��تای 
همکاری با مركز بهداش��ت جه��ت برنامه كنترل و 
مب��ارزه با بيماری س��الك قرار دارند را بدين ش��رح 
ن��ام برد: اعض��ای ش��وراها و دهياران، بخش��داران، 
ش��هرداران، فرمان��داران، ش��ركت آب و فاضالب، 
جهاد كش��اورزی، اداره كل حفاظت محيط زيست و 
اداره منابع طبيع��ی، اداره كل آموزش و پرورش، اداره 
 راه و تراب��ری، س��ازمان صدا و س��يما و ائمه جمعه 

و جماعات.

كارشناس مسئول بیماري سالك استان: 

 يك سوم آمار سالك مرطوب کشور، مربوط به 
استان اصفهان است

ــی: بلوط درخت  كلیات گیاه شناس
بومی منطقه معتدله اس��ت و در ايران 
در جنگل های: كردس��تان،  لرس��تان و 
كهگيلويه و بوير احمد می رويد. ارتفاع 
اين درخ��ت در بعضی ناحيه ها تا 50 
متر و قطر تنه آن به 3 متر می رس��د. 
پنجه ای  )بل��وط(  درخ��ت  برگ های 
می باش��د. ميوه درخت )بلوط( كه به 
نام )بلوط( معروف است مانند فندق 

بوده و در پياله ای جای می گيرد.
تركیب هاي شیمیايی: پوست و برگ 

 ،Quercine درخت بلوط دارای: تانن، قند، اس��يد گاليك، اس��يد ماليك، كوئرس��ين
موسيالژ، پکتين،  رزين و روغن است.

خاصیت های دارويی: بلوط از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است.
ــوه بلوط: ميوه بلوط از زمان های دور م��ورد مصرف بوده و از آن به  ــای می خاصیت ه
عنوان غذا استفاده می كرده اند. حتی پودر آن را غربال كرده با گندم مخلوط و از آن نان 
تهيه مي كنند. بلوط را بو می دهند و س��پس آنرا پودر كرده و از آن چايی تهيه می كنند. 

دم كرده بلوط را می توان برای موردهای زير به كار برد.
 بواسير را برطرف می كند. 

 اسهال ساده و اسهال خونی را رفع می كند.
 درد معده و گاز معده را برطرف می كند.

 برای رفع كم خونی مؤثر است.
 نرمی استخوان را درمان می كند. 

 برای تقويت عمومی بدن مؤثر است.
 برای معالجه اس��هال اطفال، بلوط را با كاكائو مخلوط كرده و دم كرده آنرا به كودك 

می دهند.
خاصیت پوست درخت بلوط: برای استفاده از پوست درخت بلوط، می توان پودر آن 

را با عسل مخلوط كرد. 
 درمان كننده بواسير خونی است.

 خاصيت ضد عفونی دارد. 
 ادرار را زياد می كند. 

 ترشح زنانه را از بين می برد.
ــت درخت بلوط: برای اس��تفاده خارجی از جوش��انده پوست درخت  كمپرس پوس
اس��تفاده می ش��ود. بدين منظور بايد 15 گرم پوست درخت را در يك ليتر آب جوش 
ريخته و بگذاريد به آرامی بجوشد تا حجم آن به دو سوم تقليل يابد. از اين جوشانده 
می توان به عنوان كمپرس استفاده كرد و يا آنرا در وان حمام ريخته ودر آن استراحت 

كرد. 
1( خون مردگی را درمان می كند.

2( اگزما را از بين می برد.
3( برای درمان بيماری های پوس��تی در وان حمام كه در آن جوش��انده پوست درخت 

بلوط را ريخته ايد به مدت يك ربع ساعت استراحت كنيد.
4( اگر واريس داريد اين را با جوشانده پوست بلوط كمپرس كنيد.

گز علفی: در اثر نيش زدن حشره ای مخصوص به برگ و يا شاخه های درخت بلوط 
ماده ای تراوش می ش��ود كه در اثر مجاورت با هوا س��فت شده و به صورت دانه هايی 

به قطر 2 سانتيمتر بر روی ساقه و يا برگ ظاهر می شود. 
برای استفاده از گز، شاخه درخت را تکان می دهند تا دانه های گز به زمين بريزد. البته 

اين دانه ها مخلوط با برگ و پوسته درخت است كه بايد تميز شود. 
گز علفی از نظر طب قديم ايران گرم و خش��ك اس��ت. برای استفاده طبی از گز علفی 
می توان آنرا با عس��ل مخلوط كرد و يا جوشانده آنرا تهيه نمود. ) 50 گرم در يك ليتر 

آب جوش( 
خاصیت های گز علفی: 

1( قابض است.2( خون ريزی ها را متوقف می سازد.3( مقوی معده است.
4( تقويت كننده دستگاه تنفسی است. 5( سينه را نرم و صدا را صاف می كند.

6( سرفه را برطرف می كند. 7( تنگی نفس را درمان می كند.
8( برای معالجه بواسير گز علفی را با عسل مخلوط كرده و بر روی بواسير بگذاريد.

ضرر : ضررهای خاصی برای آن بيان نشده است.

 مسکنی فوق العاده 
جهت سردردهای ميگرنی

اگر ش��ما هم دچار سردرد می شويد 
و با خ��وردن قرص های پروفن و... 
آرام نمی ش��ويد، اين دارو را امتحان 
كني��د متخصصان علوم پزش��کی در 
مركز س��ردرد دانش��گاه كاليفرنيا در 
سانفرانسيس��کو تأكي��د كردند: دوز 
باالی آس��پيرين می توان��د ميگرن و 
س��ردردهای ش��ديد را تسکين دهد. 
آس��پيرين همچنين ي��ك داروی غير 
رس��می و غي��ر اعتيادآور اس��ت كه 
كمتري��ن عارضه جانبی را برای افراد 

بالغ دارد و نسبت به ساير رژيم های دارويی مثل تريپتان ها كه پزشکان به طور معمول 
برای كاهش سردردهای شديد به بيماران خود تجويز می كنند، كم هزينه تر است. 

برای دس��تيابی به يك برنامه درمانی موفق و مؤثر برای اين بيماران، پزش��کان ابتدا به 
يك برنامه درمانی بيمارستانی اقدام می كنند كه در آنجا ترك دارو توسط نورولوژيست 

يا متخصص درد تحت نظر قرار می گيرد. 
سپس دوز باالی آسپيرين درون وريدی می تواند به بيماران كمك كند كه سردرد خود 
را در حين ترك دارو كنترل كنند. به گزارش هلت دی نيوز، گروه پزش��کی دانش��گاه 
كاليفرني��ا تأكي��د دارند كه برای درك عملکرد دقيق آس��پيرين در كاهش س��ردردهای 
ش��ديد، انجام آزمايش های بيشتر مورد نياز است اما اين يافته جديد يك گزينه درمانی 

ايمن و مؤثر برای مبتاليان به ميگرن ارائه می كند.

آفت های دهانی، سرطانی نيستند
اس��ترس، خس��تگی و كمبود آهن از مهم ترين داليل بروز آفت دهان است و به طور 
معمول نياز به درمان نداش��ته و خود به خود برطرف می شوند. به گزارش  ايسنا، بروز 
آفت دهان با رعايت بهداش��ت دهان و دندان و شستش��و با محلول دهان شويه و آب 
نمك پيش��گيری می ش��ود و يا با مصرف داروهای موضعی، می توان سوزش و درد آن 

را كاهش داد. 
بنابراي��ن گزارش متخصصان بيماری ه��ای دهان و دندان م��واد غذايی حاوی آهن و 
ويتامين B12 را در بهبود نش��انه های آفت مؤثر دانس��ته و تصريح می كنند: عالوه بر 
كمبود آهن و ويتامين B12 و اس��يد فوليك، مسأله وراثت و ژنتيك و عادت ماهانه در 

خانم ها نيز داليل مهم ديگر بروز آفت دهانی هستند. 
اي��ن گزارش حاكی اس��ت: با توجه به اين كه آفت دهان درم��ان قطعی ندارد، توصيه 
می ش��ود درصورت ابتالء به اين عارضه سعی ش��ود ابتدا عامل های محيطی برطرف 
گ��ردد و آنگاه با گنجاندن مواد غذايی سرش��ار از آهن، اس��يدفوليك و B12 و پرهيز 
 از اغذيه حساس��يت زا مانند غذاهای داغ و تند، بادمجان و فلفل، آفت را كنترل كرد. 
ب��ر اس��اس اين گزارش تأثير مصرف برخ��ی مواد مانند رب انار در بهبود نش��انه های 
 آفت اثبات نش��ده و درد آفت را می توان با مصرف مسکن ها و داروهايی نظير شربت 

آنتی هيستامين كاهش داد.

بلوط
Quercus :نام علمی

نسخه گیاهي

چه  كسانی به دهان شویه نیاز دارند؟

 ضرورت های توجه 
بــه بهــداشت محيـط 

بس��ياری از ما توجهی به وضعيت محي��ط اطراف خود نداريم. در حالی 
كه محيط اطراف بيشترين تأثير را روی بدن ما می گذارد و بی توجهی ما 
چيزی از تأثيرگذاری آن كم نمی كند. بهداش��ت محيط دانش��ی است كه 
می كوشد محيط اطراف ما را س��الم نگاه دارد. اما متأسفانه همواره مورد 
بی مهری قرار می گيرد و حتی روز ملی بزرگداش��ت آن نيز در س��کوت 
رس��انه ای سپری می شود. انسان و ديگر موجودات، هر يك به نحوی بر 
محي��ط اطراف خود تأثير می گذارند، البته انس��ان اولي��ه تأثير كمتری بر 
محيط زيس��ت، داش��ته و آلوده نبودن محيط زيست، ش��رايط زندگی را 
برايش امن تر می كرد، ولی پيش��رفت فناوری آالينده و عدم تناسب آن با 
محيط زيس��ت زندگی موجودات در كره زمين را روز به روز با مس��ائل 
پيچيده تری مواجه كرده اس��ت، به طوری كه انس��ان ب��ا فعاليت هايی از 
قبيل كش��اورزی، صنعتی و بهره برداری از منابع و امکاناتی كه برای ادامه 
زندگی در اين محيط انجام می دهد، ضمن ايجاد تغيير مفيد و مناس��ب، 
سبب آلودگی آن نيز می شود كه اين آلودگی مجدد بر انسان و موجودات 
ديگر اثرهاي ناخوش��ايندی باقی خواهد گذاش��ت و زندگی، پيشرفت، 

رشد و نمو و سالمت او را تحت  تأثير قرار خواهد داد. 
دانشی به قدمت بشر 

ش��ايد بهداشت محيط به عنوان رشته ای دانشگاهی قدمت زيادی نداشته 
باشد اما به عنوان يك دانش و راهکار، سابقه ای برابر با تاريخ بشر دارد. 
دخل و تصرف در عامل ها و ش��رايط محيط برای رسيدن به حد مطلوب 
زيس��ت، يافتن سرپناه با ش��روع غارنشينی، چاره انديش��ی برای در امان 
ماندن از نيش پش��ه و حش��ره های ديگر، گناه   ش��مردن آلوده كردن آب، 
استفاده از ظرف های نقره ای برای ذخيره آب آشاميدنی در مسافرت ها و 
جنگ های خارج از مرز در گذش��ته، همه دليل بر كوشش بشر در بهبود 

بهداشت محيط زيست خود دارد. 
آب سالم 

آب آشاميدنی س��الم يکی از مهم ترين نيازهای انسان است. هزاران ماده 
شيميايی آلی و معدنی در منابع آب آشاميدنی در سراسر دنيا تشخيص داده 
ش��ده اند كه برخی از آنها برای سالمت انسان خطرناك هستند. آب آلوده 

می توان��د عام��ل انتقال 
بيماری های  از  بسياری 
گوارش��ی  پوس����تی، 
و خون��ی باش��د. از آن 
آلودگی ه��ای  گذش��ته 
شيميايی نيز منشأ ايجاد 
بيماری های  از  بسياری 
قلب��ی عروق��ی، كليوی 
و س����رطان هس���تند. 
روده ای  بيماری ه���ای 
از جمل��ه وبا و اس��هال 

بيشتر بر اثر مصرف آب ناسالم شيوع می يابد. 
به دنبال هوای سالم 

محيط اطراف انسان، هوايی است كه همه زندگی وابسته به آن است. هوا 
جدای از تأمين اكسيژن حيات بخش برای انسان چند عمل ديگر را انجام 
می دهد، بدن انسان به وسيله جريان هوا خنك می شود، حس های ويژه ای 
مانند ش��نوايی و بويايی با محرك هايی كه از راه هوا منتقل می شوند، كار 
می كنند. عامل های بيماری زا به وس��يله هوا می توانند منتقل شوند. اما در 
س��ال های اخير، بس��ياری از صنايع از جمله صنايع شيميايی و پااليشگاه 

نفت باعث آلودگی هوا  شده اند. 
قانون ها

كنت��رل  عامل های  محيطی  در ارتقای  س��المت  انس��ان،  نقش  اساس��ی  و 
كلي��دی  دارد و آالينده  ه��ای  محيط كه  از تنوع ، گس��تردگی  و پيچيدگی  
خاصی  برخوردارند، می توانند هر س��ه  بعد جس��می ، روانی  و اجتماعی  
سالمت  انسان  را با خطر مواجه  كنند. امروزه  بيشتر اين  آالينده  ها حاصل  
فعاليت های  روزمره  يا فعاليت های  ويژه  انسان ها نظير علوم، فنون ، صنايع  
و ارتقای  س��طح  فناوری  هس��تند كه  در روند توليد آنها گاه  علم  و اراده  
انس��ان  به صورت  عمدی  دخالت  داشته  و گاهی  نيز ناشی  از نا آگاهی  و 
اطالع  از پيامدهای  آن هس��تند. حفظ و صيانت  از محيط نيازمند  انضباط 
و رعايت  نظم  اجتماعی  اس��ت  و ضمانت  اجرايی  آن  نيز وجود قانون ها 
و آيين  نامه  های  قوی  و محکمی  اس��ت  كه  اجرای  آنها می تواند آثار سوء 
و زيانب��ار آلودگی  های  محيطی  را به  حداقل  ممکن  برس��اند. در كش��ور 
م��ا قانون ها و آيي��ن  نامه  های  زيادی در زمين��ه  آب ، هوا، فاضالب  مواد 
غذايی ، اماكن  و موارد تخلف  زيست محيطی  وجود دارد كه  بيشتر آنها با 

بهداشت  محيط مرتبط هستند. 
كوهی از زباله 

زباله يکی از مشکل های 
است.  امروزی  انس��ان 
نظارت بر دفن بهداشتی 
ي��ا ناب��ودی آن و تميز 
ن��گاه داش��تن محي��ط 
از  ديگر  يکی  زيس��ت 
مس��ائل  و  چالش ه��ا 
بهداش��ت محيط است. 
و  بهداش��ت  اص��ول 
بهس��ازی محيط در هر 
ش��هر ايج��اب می كند 
 ك��ه زباله ه��ا در حداقل زمان از خان��ه و محيط زندگی انس��ان دور و در 
سريع ترين زمان دفع شوند. اهميت دفع بهداشتی زباله ها موقعی روشن تر 
خواهد ش��د كه خطرهای ناشی از آن ها به خوبی شناخته شود. زباله ها نه 
فقط باعث توليد بيماری، تعفن و زش��تی مناظر می ش��ود، بلکه می توانند 
به وس��يله آلوده ك��ردن خاك، آب و هوا خس��ارت های فراوانی را به بار 

آورند. 
بهداشت محیط در ايران 

خدمات بهداش��ت محيطی به عنوان يك فعاليت منس��جم دولتی در ايران 
سابقه ای حدود نيم قرن دارد. سازمان همکاری بهداشت در سال 1331 در 
ايران به  وجود آمد و وظايف زيادی از جمله بررسی و تعيين مکانيسم های 
بيماری های منتقله به وس��يله محيط و چگونگی پيش��گيری و كنترل آنها، 
تأمين آب و مواد غذايی س��الم، تصفيه و دفع بهداشتی فاضالب ها، دفع و 
تصفيه مواد زايد جامد و س��می  و كاهش آلودگی هوا، آب،  مواد غذايی و 

صدا را به عهده دارد. 
نیازمند ياری همگان 

در قرن بيس��ت و يکم به واسطه پيشرفت س��ريع علوم، افزايش جمعيت 
شهری، عدم ايجاد بستر مناسب برای استفاده از ساخته دست بشر و ورود 
عامل های مضر سالمتی به محيط زيست، ديگر نمی توان با روش های سنتی 
به بهداشت محيط پرداخت. بلکه بهبود شرايط علوم و روش های ديگری را 
طلب می كند. در اين شرايط ديگر برای تحقق هدف های بهداشت محيط 
فق��ط نمی توان به توان فکری و اجرايی وزارت بهداش��ت متکی بود. حل 
مش��کل های بهداشت محيط در چارچوب ش��رايط كنونی و آتی، نيازمند 
مش��اركت ديگر گروه های تخصصی )با مهارت ها و تخصصی هايی غير  از 
بهداش��ت محيط( و همچنين دخالت فعال و همکاری قش��رهای مختلف 
مردم است. بد نيست بدانيد تنها با مديريت بهتر و سالم سازی محيط ساالنه 

می توان از مرگ و مير 13 ميليون انسان در دنيا جلوگيری كرد. 

مثل آينه
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 منصور ابراهیم زاده: 
بازیکنان ذوب آهن 
 خسته بودند
نه مغرور

پرویز مظلومی:   
اردوی كردان 
 عالی 
بود

افشین کاظمي: 
از گيتي پسند   
نمی روم

س��رمربی تيم فوتبال ذوب آهن اصفه��ان گفت: تيم ما 
در مص��اف با راه آهن مغرورانه بازی نکرد و خس��تگی 
 بازيکن��ان از عوام��ل تاثيرگذار در كس��ب اين تس��اوی 

بود. 
 منصور ابراهي�م زاده پس از تس��اوی ب�دون گ�ل تيم�ش برابر 
راه آه��ن ش��هرری با بيان اي��ن مطلب در جم��ع خبرنگاران 
افزود: پيش از برگزاری مس��ابقه نيز می توانس��تيم پيش بينی 
كنيم كه ب��ازی دش��واری مقابل راه آهن پيش روی ماس��ت. 
تي��م راه آهن با توج��ه به تغييراتی كه در تركيب كادر فنی اين 
تيم اعمال ش��ده اس��ت در بازی برابر راه آه��ن ابتدا به دنبال 
 اي��ن بود ك��ه گل نخ��ورد و در تك حمالت خ��ود به نتيجه 

دست يابد.
 وی در ادام�ه با اش��اره به دي�دارهای س���خت و دشوار تي�م 
ذوب آهن برابر راه آهن افزود: با توجه به خس��تگی بازيکنان 
ب��ه ناچار تغييراتی در تركيب تيم اعم��ال كرديم و تعدادی از 
بازيکنانی كه كمتر فرصت حضور در ميدان را پيدا كرده بودند 

به زمين فرستاديم و آنها را محك زديم.

 س��رمربی تيم فوتبال اس��تقالل با اب��راز رضايت از 
برپاي��ی اردوی تداركات��ی تيم��ش در ح��د فاص��ل 
تعطي��الت ليگ برتر گف��ت: با وجود اينکه توانس��تيم در 
اين فرص��ت نقاط ضعف تيم را برط��رف كنيم، اما انتظار 
ت��ک���رار  دي��گ����ر  ت���ع��طي��الت  اي����ن   داري����م 

نش��ود. 
پروي��ز مظلوم��ی ك��ه پ��س از دي��دار تداركات��ی عص��ر 
چهارش��نبه تيم��ش ب��ا تي��م ماش��ين های صنعتی آتس��و 
ب��ا خبرن��گاران گفتگ��و می ك��رد ضمن بيان اي��ن مطلب 
ب��ه آخري��ن وضعي��ت اس��تقالل در پاي��ان اردوی كردان 
ك��رج اش��اره ك��رد و گف��ت: خوش��بختانه اردوی خوبی 
 را پش��ت سرگذاش��تيم و توانس��تيم نقاط ضع��ف مان را 

برط��رف  كني��م.
وی ادامه داد: تنها مشکلی كه ما را آزار داد غيبت بازيکنان 
ملی پوش و چند بازيکن مصدوم بود كه اجازه نداد با تمام 
 نفرات خود را برای حضور در ادامه رقابتهای ليگ برتر آماده 

كني��م

 زاينده رود: افشين كاظمی بازيکن تيم فوتسال گيتی پسند 
گفت:  محروميت هفته گذش��ته ام به دليل مصاحبه ای بود كه با 
يکی از برنامه های تلويزيونی صورت داده بودم و به رأی كميته 
انضباط��ی نيز احترام می گزارم با توج��ه به اينکه محروميتم به 
پايان رسيده در بازی برابر فيروز صفه در هفته نهم ليگ حاضر 
خواهم بود. وی درباره شايعات به جود آمده در برخی رسانه ها 
مبنی بر جدايی اش از تيم گيتی پس��ند گفت: شرايط در باشگاه 
گيتی پس��ند عالی است و به طور حتم كارم را در اين تيم ادامه 
خواه��م داد، اميدوارم در همين فصل بتوانم با گيتی پس��ند به 
عنوان قهرمانی دس��ت پيدا كنم. بازيکن تيم گيتی پسند درباره 
تيم های مدعی اين فصل از ليگ نيز گفت: معتقدم با اين شرايط 
همه تيم ها مدعی هس��تند و بازی آس��انی وج��ود ندارد حتی 
تيم های پايين جدولی نيز توان رسيدن به باالی جدول را دارند. 
 كاظم���ی درب�اره ك���ادر فن�ی جديد تي�م گيتی پس���ند ني�ز 
گفت: ناظم الش��ريعه ارتباط خوبی با بازيکنان دارد و می تواند 
مکم��ل خوبی برای صانعی باش��د كادر فنی فعل��ی تيم با هم 

هماهنگ هستند و می توانند تيم را به قهرمانی هدايت كنند. 

پژمان سلطاني
تيم فوتبال راه آهن در اصفهان به هر چه می خواست 
 دس��ت ياف�ت. و از يکی از چه�ار تي��م برت�ر آس��يا 
)ذوب آهن( در ورزشگاه فوالدشهر توانست يك امتياز 
كسب كند. تا مهدی تارتار از دوبازی كه در اين فصل 
سرمربی راه آهنی هاس��ت چهار امتياز به دست آورد. 
ابراهيم زاده تيم خود را با س��ه تغيير مقابل راه آهن به 
ميدان فرستاد در خط دفاعی حسين ماهينی را جايگزين 
سيد احمد محمدپور كرد، مجيد نورمحمدی بازيکن 
فصل قبل راه آهن در پست هافبك دفاعی به جای سينا 
عشوری )همراه تيم ملی اميد بود( و شاهين خيری )به 
علت سه اخطاره بودن نتوانسته ذوب آهن را همراهی 
كند( در تركيب اصلی قرار گرفت و سيد جالل رافخايی 
هم جانشين محمد قاضی شد. حسين چرخابی سرمربی 
تيم فوالد نطنز پيرامون ديدار دو تيم ذوب آهن اصفهان 
و راه آهن ش��هر ری به زاين��ده رود گفت: ذوب آهن 
پس از فشارهايی كه در دو بازی رفت و برگشت مقابل 

پوهانگ كره جنوبی به بازيکنانش تحميل شد پيش بينی 
می شد كه روز سختی را مقابل شاگردان تارتار سپری 
كند اما باز هم ذوب آهن اندك موقعيت هايی داشت كه 
نتوانست آنها را تبديل به گل كند و با بدشانسی يك امتياز 
به حريف واگذار كرد. وی ادامه داد: راه آهن فقط برای 
كسب حداقل امتياز به فوالدشهر آمده بود و اين برايش 
پيروزی محسوب می شد كه در مقابل يکی از چهار تيم 
برتر آسيا ايستادگی كند و با حداقل امتياز به خانه اش 

برگردد. چرخابی خستگی بازيکنان ابراهيم زاده را يکی 
از داليل عدم نتيجه دانست و افزود: به عقيده من عدم 
 كس�ب سه امت�ي�از از س�وی ذوبی ها، ب�رم�ی گردد ب�ه 
مش��کل هايی كه در خودش��ان موجود بود. خستگی 
راه و س��فر بيش از 10 ساعت هوايی از كره جنوبی به 
ايران يکی از علت هايی بود كه سبزجامگان اصفهانی 
نتوانستند نتيجه الزم را كسب كنند. وی اضافه كرد: يکی 
از علت های ديگر غرور بی جای بازيکنان ذوب آهن 
بود كه تيم حريف را از پيش باخته می دانستند و بايد 
ابراهيم زاده به آنها گوشزد كند كه هر مسابقه ای جنبه 
خاص خود را دارد و هيچ تيمی برای شکست به ميدان 
نمی آيد و با ش��ناختی كه از سرمربی ذوب آهن دارم 
با درايت خاصی اين نکته ها را به تيمش می فهماند. 
چرخابی به بازی با الهالل عربستان اشاره كرد و توضيح 
داد: تا سوت پايان دو بازی رفت و برگشت، ذوب آهن 
بايد تمركز خ��ود را حفظ كند و در هر دو ديدار فقط 

برای  كسب پيروزی به ميدان رود. 

غیور: 
شاهد تحرک و تغییر دیدگاه در 
هیأت های ورزشی استان هستیم

حاشیه هندبال آسیاورزش بانوان

همراه با گوانجو

یل
حل

ت

توپ و تور

حضور مدير عامل جديد مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
در تمرين تیم فوتبال سپاهان 

چرخابي: غرور بازيکنان مانع نتيجه گيري ذوب آهن شد

 مع��اون ورزش��ی اداره كل تربي��ت 
بدنی اس��تان اصفهان گفت: با تغيير 
 دي����دگاه و انتظ��ارات ترب�يت بدن�ی از 
هيأت ها، خوش��بختانه ش��اهد روند روبه 
رش��د و مناس��ب ت��ری در فعاليت های 

هيات ها هستيم. 
عليرض��ا غيور در حاش��يه مراس��م توديع 
و معارفه سرپرس��ت هيات بوكس استان 
تأكيد كرد: توقع از هيأت های ورزشی با ارائه برنامه های استراتژيك 
تربيت بدنی اس��تان، تغييرات زيادی را به وجود آورده و باعث شده 
اس��ت تا اين هيات ها نيز در اين خصوص تالش��ی مضاعف از خود 

بروز دهند. 
غيور افزود: برنامه امسال ساماندهی ساختاری - تشکيالتی بوده است 
و از سال های آتی جنبه كنترلی و نظارتی اداره كل و حوزه قهرمانی و 
ورزش بيشتر خواهد بود. وی درخصوص مشکالت و برگزار نشدن 
مجامع چند رشته از جمله بوكس، سواركاری و چوگان نيز خاطرنشان 
كرد: پيش��نهاد برپايی و تش��کيل اين مجامع را به فدراسيون ها متبوع 
داده ايم اما متأس��فانه اين فدراسيون ها هس��تند كه نسبت به تشکيل 

مجمع در زمان مقرر كوتاهی می كنند. 
معاون ورزش��ی اداره كل تربيت بدنی اس��تان درباره مراسم و معارفه 
سرپرست هيات بوكس با قدردانی از تالش پيشينيان در هيات يادشده، 
گف��ت: با معرفی رمضانپور خواس��تيم با تعامل با همه پيشکس��وتان، 
مربيان و خانواده بوكس، ش��اهد پيشرفت در اين رشته باشيم. وی با 
اش��اره به وجود استعدادهای پنهان در شهرستان های استان و از آنجا 
كه سرپرس��ت هيأت نيز از همين خانواده هس��تند، خواس��تار تالش 
مضاعف برای كشف و معرفی اين چهره ها به ورزش كشور باشند.

غيور مشکل عمده شمار زيادی از هيأت های ورزشی را نبود ديدگاه 
و بيان مشترك در ميان اعضای هيأت ها نام برد و گفت: اين معضالت 
باعث می شود تا همواره نيمی از توان و منابع هيأت ها بيهوده صرف 
ابراز اين ديدگاه ها و تقابل ها ش��ود، كه ای كاش اين مورد نيز برای 
هميشه به شکلی شايسته حل و فصل شود و هيأت بوكس هم می تواند 
با دستيابی به اهداف و بيان مشترك با بهره گيری از تمام بضاعت بوكس 
 استان و تربيت بدنی اس��تان، بهترين نتيجه را متوجه اهالی اين رشته 

نمايد.
معاون ورزش��ی استان در پايان تصريح كرد: آنچه امروز شاهديم همه 
بضاعت و توان بوكس استان نيست، استعدادهای ناپيدای شهرستانها، 
گنج های نهايی هستند كه بايد كشف شده و به ورزش كشور معرفی 

شوند. 

زاینده رود
تيم هندب��ال س��پاهان اصفهان در س��يزدهمين دور 
مس��ابقه های باش��گاه های آسيا توانس��ت با اقتدار 
ب��ا نتيجه 37 بر 21 از س��د تيم نف��ت جنوبی عراق 

بگذرد.
تيم سپاهان در دومين ديدار خود در مرحله مقدماتی 
مس��ابقه های هندبال قهرمانی باش��گاههای آسيا در 
بيروت لبنان توانست با يك بازی هماهنگ و به دور 
از حاش��يه ب��ازی اول خود در برابر مظهر عربس��تان 
س��عودی كه منجر به باخت دور از انتظار تيم هندبال 
فوالد مباركه سپاهان ايران به عنوان يکی از قطب های 
هندبال آسيا ش��د، تيم هندبال نفت جنوبی عراق كه 
تيمی جوان، دونده و پرتالش بود را از س��ر راه خود 
بردارد تا برای رسيدن به مرحله دوم و قرارگرفتن در 
جمع چهار تيم نيم��ه نهايی اين رقابت ها، در ديدار 
آخر خود يکی از نمايندگان كشور ميزبان يعنی السد 

لبنان را پيش روی خود ببيند. 
ش��اگردان مصطف��ی غالمی ك��ه بس��يار هجومی و 
پرقدرت در برابر تيم عراقی بودند توانس��تند در نيمه 
نخس��ت، اختالف گل های خود را به عدد هش��ت 
برس��انند و حت��ی اگر كمی دقت در ن��زد خط زن و 
گوش ه��ای چپ و راس��ت اين تيم ديده می ش��د 
سپاهان می توانست با گل بيشتری نيمه نخست را با 

برتری مطلق به رختکن برود. 
اماصحبت های مي��ان دو نيمه مربيان را نيز مصطفی 
غالمی س��رمربی تي��م هندبال فوالد مباركه س��پاهان 
اي��ران به نفع خود ك��رد چرا ك��ه بازيکنانش با ضد 

حمله های پيوس��ته و حساب ش��ده عرصه را بر تيم 
عراق��ی، دقيقه به دقيقه تنگ ك��رده تا اين تيم جوان 
ب��ه صورت كامل در الك دفاع ش��ش نفره فرورفت 
و س��پاهان فقط حمله می كرد تا اينکه توانس��ت به 
لطف بازی خوب بازيکنان اش و به خصوص ميالد 
مسائلی و سجاد استکی اين بازی راحت اما پرتالش 
را به نفع خودش به پايان برساند و آماده نبرد مرگ و 

زندگی در روز آخر بازی هايش در مرحله مقدماتی 
با الس��د لبنان باشد، بازی ای كه اگر سپاهان خودش 
باشد بدون شك اين تيم لبنانی را نيز قربانی خواسته 

بحق اش يعنی رسيدن در جمع چهار تيم نيمه نهايی 
اين رقابت ها خواهد نمود. 

س��پاهان با اين پيروزی هم خودش را خوشحال كرد 
و هم همس��ايه اش ذوب آهن اي��ران را و هم مردم 
ورزش دوس��ت كش��ور عزيز و اس��المی مان، ايران 
بزرگ را! به هرحال س��پاهان بايس��تی بداندكه تيمی 
بزرگ در هندبال آسياس��ت و نبايس��تی حاشيه های 
 هميش��گی هن��دبال آسي�ا روی اي�ن تي�م و نف�رات 

ملی پوش و حتی كادر فنی اش تأثيرگذار باشد. 
س��پاهان ب��ا به آت��ش كش��يدن نفت عراق بايس��تی 
در انتظ��ار آخري��ن ب��ازی اش باش��د و چش��م به 
بازی های گروه دوم نيز داش��ته باش��د ك��ه بداند با 
 صع��ود به مرحله نيم��ه نهايی با ك��دام تيم روبه رو 

خواهد شد. 
ماجیك: سپاهان بد باخت

پ��س از باخ��ت غيرمنتظره تيم هندب��ال فوالدمباركه 
سپاهان ايران به تيم مظهر عربستان سعودی، سرمربی 
جديد تيم ملی هندبال كش��ورمان ك��ه از اين باخت 
بس��يارمتعجب و ش��گفت زده ش��ده بود، گفت: به 
ط��ور كلی فکر نم��ی كردم كه س��پاهان مغلوب اين 
تيم عربس��تانی ش��ود تيم س��پاهان يك سر و گردن 
از تيم مظه��ر باالتر بود اما نيم��ه دوم بچه ها خيلی 
موقعيت ها را از دس��ت دادند در هندبال هم اينطور 
 نيس��ت كه شما موقعيت ها را ازدست بدهی امابازی 

را ببری. 
ماجي��ك در ادامه گف��ت: اميدوارم ك��ه در ادامه اين 
رقابت ها س��پاهان در ديدارهای بع��دی اش پيروز 

شود و به مرحله بعدی راه پيدا كند.

سپاهان با اقتدار پيروز شد

نفرات مشترك سپاهان و ذوب آهن!
شايد باورتان نشود اما در ليست ارسالی دو تيم فوالد مباركه 
سپاهان و ذوب آهن ايران به كنفدراسيون هندبال آسيا نام 
چند بازيکن، يکس��ان به چشم می خورد كه از آن جمله: 
می توان نام بازيکنانی چون: هانی زمانی، رسول دهقانی و 
ميشائيل پتروفسکی مشاهده كرد كه در بررسی های اوليه 
دريافتيم كه ذوبی ها درآخرين ساعت های حضورشان در 
بيروت رضايتنامه دو بازيکن ايرانی خود يعنی »هانی زمانی« 
و »رس��ول دهقانی« را از س��پاهانی ها اخذ نموده بودند. 
ضمن آنکه پتروفسکی نيز موردنياز هر دو تيم بوده اما برای 

هيچکدام از اين دوتيم به بيروت نيامده است.
لبنان روزنامه خوان ندارد !

روی دكه روزنامه فروشی های شهر بيروت روزنامه های 
خوب و باكيفيت چاپ بااليی به چش��م می خورد كه با 
تأس��ف به قول دكه داران: به طور كلی خواننده ندارند و 
كسی اين ها را نمی خرد! روزنامه های معروف كشور لبنان: 
النهار، االنوار، السفير و الديار است كه هركدام با تيراژهای 
بااليی هر روز صبح روی دكه های روزنامه فروشی شهر 
بيروت ب��دون خواننده به انبارهای تبدي��ل كاغذ به مواد 
ساخت كاغذ برگردانده می شوند. تيراژ روزانه روزنامه های 

شهر بيروت، حدود يك ميليون نسخه است.
مسابقه های هندبال بدون تماشاگر

ب��ا گذش��ت دو س��ه روز از برگزاری س��يزدهمين دوره 
مسابقه های هندبال باشگاههای آسيا در شهر بيروت لبنان 
مش��خص گرديده كه بيروتی ها از تماشای هندبال و به 
طور كلی ورزش هندبال خوشش��ان نمی آيد و عالقه ای 
به حضور در سالن مسابقه و تماشای اين ديدارها را ندارند 
حتی تلويزيون دولتی كش��ور لبنان در پخش مستقيم اين 
مس��ابقه ها ترديد دارد چون می داند كه مردم كش��ورش 

دلخوشی زيادی به تماشای رقابت های هندبال ندارند.

غالمرضا  دباغيان:
 نبايد كادر فنی كاراته را 

تغيير داد 
مشاور تيم های ملی كاراته گفت: تغيير كادر فنی تيم ملی 
در اين برهه از زمان كه فاصله زيادی تا مسابقه های جهانی 
نداريم، اش��تباه است. غالمرضا دباغيان به آناليز وضعيت 
تيم های ملی اعزامی به بازی های آسيايی و مسابقه های 
جهانی و برخی ديگر از مسائل پرداخته كه در پی می آيد.
از نزديك شاهد مس��ابقه های جايزه بزرگ تركيه بوديد، 
نتيجه ها نش��ان از عملکرد خوب 2 نماينده گوانگجو و 

ضعف تيم اعزامی به صربستان داشت.
ارزيابی شما چیست؟ 

تيم گوانگجو در حد عالی ظاهر شد. محمد قاسمی با نتيجه 
يك بر صفر به مهدی زاده در يك وزن باالتر باخت. او در 
مقابل حريف ترك نيز با 10 كيلو وزن بيشتر در حالی كه 5 
بر 3 جلو بود، با ناداوری شکست خورد. فيلم اين مبارزه را 
دوباره نگاه كردم، ضربه كاراته كار ترك امتياز نداشت، بلکه 

اخطار هم داشت. مهدی زاده هم كه طال گرفت.
ــت؛ آيا آنالیزی از  ــگاهی در تركیه حضور نداش ويش

عملكردش داريد؟ 
مدت هاست كه تمرين های جاسم را از نزديك نديده ام 
اما وضعيت او را پيگيری می كنم. مربيان از شرايط جاسم 
راضی هستند، اگر او خوب تمرين كند هيچ مشکلی برای 
گوانگجو نخواهد داشت. در جريان جزييات مصدوميتش 
نيستم؛ اما او كاراته كار بسيار باهوش و با تکنيکی است كه 
با تمرين های داخلی هم می تواند در بازی های آسيايی 
مدال آور باشد البته همه اين ها منوط به داشتن تمرين های 
مستمر است در غير اين صورت ضمانتی برای موفقيتش 

وجود ندارد و بدنش افت می كند.  
چه لزومی داشت برای سنگین وزن اين همه مسابقه 

انتخابی میان پورشیب و فرخی برگزار شود؟ 
مربيان تيم ملی به دنبال كسب بهترين نتيجه هستند، گاهی 
بايد پاس��خگوی يك ورزشکار هم باش��ند و با برگزاری 
انتخاب های پيوس��ته می خواهند بهترين فرد را گزينش 
كنند. وقتی پورشيب با گذش��تن از فيلترهای مختلف و 
با قضاوت داوران برگزيده ش��ده يعنی مهره خيلی خوبی 

است. 
ــال را در گوانگجو  ــب 4 مدال ط ــا مثل رهنما كس آي

محتمل می دانید؟ 
اگر مشکل خاصی مثل قضيه داوری در بازی های آسيايی 
پيش نيايد و برخی درصدد تضعيف تيم نباشند كسب اين 
تعداد طال دور از انتظار نيست. مهدی زاده در مسابقه های 
تركيه حريف مالزيايی و نايب قهرمان جهان را برد. سطح 
رقابت های تركيه 3 برابر باالتر از بازی های آسيايی است؛ اما 
حساسيت گوانگجو بيشتر است. رهنما به تيم ملی نزديك تر 

است و بيشتر می تواند در اين زمينه اظهار نظر كند.  
شما هم ژاپن را حريف اصلی ايران می دانید؟ 

به نظ��ر من كاراته ايران به مراتب باالتر از ژاپن اس��ت و 
اگر داوری ها جانبدارانه نباشند برايمان مشکل ساز نخواهد 

بود. 

ورزش

 
زاینده رود

تيم كاراته بانوان سبك شوتوكان ايران نجف آباد 
اعزامی به مسابقه های قهرمانی كشور كه به مدت 
2 روز در اصفهان مورخه های 25 و 26 شهريورماه 
سال جاری برگزار گرديد، توانست در دو بخش 

كوميته و كاتا مقام های ذيل را كسب نمايد. 
بخش كوميته انفرادی:رده نوجوانان: مژگان غديريان در وزن 35 كيلوگرم مقام 
 اول، وزن 55+ كيلوگرم آرزو براتی مقام سوم، وزن 50- كيلوگرم معصومه 
اله بيگی مقام س��وم رده جوانان: وزن 48- كيلوگرم مريم كرمی مقام سوم، 
وزن 59+ كيلوگرم زهرا دوستی مقام سوم. رده بزرگساالن: وزن 68- كيلوگرم 
شهين آذری مقام دوم بخش كاتا انفرادی: رده نونهاالن: نگين دوستی نژاد مقام 

دوم 

 مسابقه های پایان ترم تابستانه 
بدمینتون  

مس��ابقه های پايان ترم تابستان بدمينتون دختران نجف آباد، با حضور 
57 نفر در س��ه رده سنی به صورت دوره ای در سالن رسالت مورخه 
89/6/31 برگ��زار گردي��د و نتيجه های ذيل حاصل ش��د. نونهاالن: 
مق��ام اول: فاطم��ه فاضل، مقام دوم: نگين بديهی، مقام س��وم: فاطمه 
نورمحمدی نوجوانان: مقام اول: س��اجده س��لطانی، مق��ام دوم: الهام 
كامرانيان، مقام سوم: فائزه خسروی جوانان مقام اول: فرشته قيصرنيا، 
مقام دوم: س��عيده س��روش، مقام س��وم: مري��م نورافش��ان  داوران: 
س��ركارخانم ها مرجان انتشاری، فاطمه توكلی، ميترا يوسفی، نرگس 

مسعودی 

کسب عناوین مختلف مسابقه هاي کاراته 
سبك شوتوکان ایران

 زاینده رود
سميعی نژاد مدير عامل جديد شركت فوالد مباركه اصفهان به 
همراه هيات  همراه و هيات مديره باشگاه بر سر تمرين تيم 
فوتبال سپاهان حاضر شد و از نزديك با اعضای كادر فنی، 

اجرايی و بازيکنان تيم فوالد مباركه سپاهان ديدار كرد. 
در اين ديدار ابتدا محمدرضا س��اكت )مدير عامل باش��گاه 
فوالد مباركه سپاهان( با ارائه گزارش عملکرد سال گذشته 
گفت: در خصوص پرورش تيم های پايه فعاليت های برنامه 
محوری در طی ساليان گذشته انجام شده است و نه تنها در 
ورزش فوتبال بلکه در ساير رشته ها مانند شنا، هندبال، كاراته 
و تيراندازی آقايان و هندبال، بسکتبال، بدمينتون، شنا، كاراته 
و تيراندازی بانوان سرمايه گذاری شده و در كليه رشته ها از 
مربيانی كه دارای مدارك بين المللی می باشند استفاده شده و 
هر تيم دارای يك كادر تخصصی و مجرب است. در حاشيه 
بازديد از تمرين تيم فوتبال سپاهان، سميعی نژاد در گفتگو با 
امير قلعه نوعی تأكيد كرد كه در راستای دستيابی تيم فوتبال 
س��پاهان به جايگاه باالتر از هيچ حمايتی فروگذار نخواهم 

كرد. 
وی افزود: من عالقه خاصی به ورزش، به خصوص فوتبال 
دارم و تمام تالشم را در جهت حمايت از اين تيم محبوب 
اصفهانی انجام خواهم داد. در اين مراس��م كه هيات مديره 
كانون هواداران باش��گاه و جمعی از ه��واداران نيز حضور 
داش��تند با سر دادن ش��عارهايی به سميعی نژاد خوش آمد 
گفتند. گفتنی است كه سميعی نژاد در واكنش به ابراز محبت 
هواداران سپاهان به آنها گفت: از امروز يك نفر ديگر به جمع 
هواداران س��پاهان اضافه شده است و كارت هواداريم را هر 

چه زودتر صادر كنيد. 

محمد سمیعی نژاد: حمايت 
قاطع خود را از هیات مديره 

باشگاه اعالم می نمايم 
زاينده رود: سميعی نژاد پس 
از حض��ور در تمري��ن تيم 
فوتبال فوالد مباركه سپاهان به 
خبرنگاران گفت: در راستای 
هدف های برنامه پنجم برای 
توسعه فوالد كشور، يکی از 
جايگاه های مهم ما ش��ركت 
مباركه اصفه��ان بوده  فوالد 
است و با توجه به عالقه ای كه 
هميشه به توليد داشته ام و سه 
سال به عنوان معاون وزير و 

سه سال هم به عنوان رئيس ستاد فوالد كشور فعاليت نموده ام 
اين مأموري�ت به ما سپ�رده شد. وی در خص�وص روي�کرد 
 ورزش��ی نيز افزود: نس��بت به ورزش عالقه خاصی دارم و 
به طور معمول با حمايت تيم های ورزشی و ترويج ورزش 
در كش��ور س��عی كرده ايم نقش برجس��ته ای داشته باشيم. 
وزارت صناي��ع و معادن رويکرد خوبی نس��بت به ورزش 
دارد و با توجه به تأكيد وزير محترم در راس��تای هدف های 
دولت، مبنی بر حمايت ش��ركت ها از ورزش های انفرادی 
و جمعی )قهرمانی و همگانی( جلسه های زيادی با مديران 
 مربوط داشته است. سميعی نژاد در ادامه افزود: حضور آقای 
قلعه نوعی در تيم سپاهان حضور پر بركتی است و از هيات 

مديره باش��گاه، كادر فنی و آقای قلعه نوعی برای كس��ب 
موفقي��ت حمايت الزم را انج��ام خواهم داد و آنها نيز تمام 
تالش خود را انجام دهند تا سپاهان به موفقيت های باالتری 
برس��د. ايش��ان در خصوص چگونگی حمايت از باشگاه 
سپاهان گفت: جلسه های زيادی را با هيأت مديره باشگاه در 
مورد  حمايت هايی كه ما مديران صنعتی می توانيم داشته باشيم 
برگزار كرده و در راس��تای حمايت باشگاه چه ورزش های 
قهرمانی و چه ورزش های همگانی، سعی می كنيم در مجامع 
شركت و هيات مديره فوالد، مشکل های احتمالی پيش رو 
را حل نماييم. مدير عامل ش��ركت فوالد مبارك��ه در ادامه 
 افزود: حمايت قاطع خود را از هيات مديره باش��گاه اعالم 

می نمايم. 

اصفهان میزبان ورزش پهلواني 
کشور 

زاینده رود
مسابقه هاي ورزش پهلواني و زورخانه اي نوجوانان و جوانان قهرماني 
كشور، به ميزباني اصفهان در حال برگزاري است اين رقابت ها به مناسبت 
هفته نيروي انتظامي از ديروز در سالن ورزش قائميه آغاز و تا روز سه شنبه 
به پايان مي رسد، نوجوانان امروز مسابقه هاي خود را به پايان مي رسانند و 

جوانان روزهاي دوشنبه و سه شنبه با هم رقابت مي كنند. 
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مرکزی، طبقه اول
شنبه 10 مهر 1389/ 23شوال1431/ شماره Saturday 2 October 2010  359)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام موسي کاظم )ع(:
هرکه مي خواهد  که 
 قویترین مردم باشد 
 بر خدا توکل 
کند.

در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت فوالد مباركه مطرح شد:

 
  مهدي رفائي

مراس��م توديع و معارفه مديرعامل ش��ركت ف��والد مباركه، 
با حضور كاركنان و مس��ئوالن اس��تاني، مدي��ران صنايع و با 
 ش��ركت معاون وزير صنايع برگزار شد. در اين مراسم دكتر 
»محمد رجايي« پس از چهارس��ال ت��الش صادقانه در زمينه 
مديريت براي صنعت فوالد در كش��ور، توديع و معاون امور 
معاون وزير صنايع و معادن به سمت مديرعامل جديد فوالد 

مباركه معارفه گرديد.
ــوالد خام در  ــون و 300 هزار تن ف ــاالنه 5 میلی تولید س

شركت فوالد مباركه
محمد رجايي در يکي از آخرين جلسه هاي )كميته راهبري( 
شركت بر لزوم افزايش كيفيت محصوالت توليدي و افزايش 
توليد تأكيد داشت. وي ابراز داشته بود: در شرايطي كه كشور 
در وضعيت تحريم است بايد نيازهاي صنايع خودروسازي و 
تأمين ورق هاي فوالدي الزم در كشور به مرحله خودكفايي 
برس��د. وي در س��خناني به توليد بي��ش از 5 ميليون و 300 
 هزار تن فوالد خام تا پايان سال جاري اشاره كرد و با وجود 
مش��کل ه��ا و محدودي��ت ه��ا در ش��ش ماه��ه اول در 
خص��وص تأمي��ن ان��رژي اظه��ار امي��دواري ك��رد ك��ه تا 
 پاي��ان س��ال از م��رز توليد ذكر ش��ده در فوالد خم كش��ور 

عبور كنيم.
ــوالد مباركه به عنوان  ــنل و كاركنان ف نگاه ويژه به پرس

سرمايه هاي تولید
دكتر »محمد مسعود سميعي نژاد« در مراسم توديع و معارفه 
مديركل ش��ركت فوالد مباركه به طور رسمي از سوي هيأت 
مدي��ره و از دس��تان معاون وزير، حکم مديرعاملي ش��ركت 
فوالد مباركه را دريافت نمود. مديرعامل جديد فوالد مباركه 
در س��خناني گفت: ش��ركت فوالد مباركه س��هم بزرگي در 
 توسعه كشور دارد و پايه هاي اقتصاد صنعتي بر توليد فوالد و 
شركت هاي مادري چون فوالد مباركه است. محمد سميعي 
نژاد در تش��ريح روش هاي كاري خود، نگاه ويژه به پرسنل 
و كاركنان فوالد مباركه به عنوان سرمايه هاي اين شركت در 

توليد،آنها را سزاوار قدرداني و حمايت بيشتر دانست.

س��ميعي نژاد در ادامه ابراز داش��ت: زحمت هاي مديرعامل 
قبلي در توس��عه ش��ركت و خدمت هاي ارزنده در توس��عه 
 صنعت فوالد كشور، بر كسي پوشيده نيست. وي با اشاره به 
برنامه هايي كه براي شركت فوالد مباركه در نظر گرفته است 
بي��ان كرد: رس��يدن به ظرفيت 10 ميليون ت��ن، از مهم ترين 

موردها در برنامه هاي آتي اين شركت است.
س��ميعي نژاد به بومي سازي و استفاده بيشتر از توان داخلي 
ش��ركت براي توليد و پيش��رفت اش��اره كرد و بي��ان نمود: 
اين بومي س��ازي در زمينه فوالد مباركه بايد س��رلوحه تمام 

صنعتگران فوالد قرار گيرد.
 مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه، نگاه ويژه به پرس��نل را از 
برنامه هاي مهم مديريتي خود در آينده ش��ركت ارزيابي كرد 
 و اف��زود: انتظار داريم به موقعيت مناس��بي در صدر صنايع 

فوالد منطقه دست يابيم. 
ــد فوالد و  ــت تولید جدي ــون تني ظرفی ــش 4 میلی  افزاي

بومي سازي صنعت فوالد تا پايان سال
»حس��ن پالرك«، معاون معدن��ي وزير صناي��ع و معادن در 
جلسه توديع و معارفه مديرعامل جديد شركت فوالد مباركه، 
از برنام��ه افزايش بيش از 4 ميليون تني طرفيت جديد توليد 

فوالد خام تا پايان سال در كشور خبر داد.
مع��اون وزير صنايع تصريح كرد: ش��ركت ف��والد مباركه كه 
 اكنون به مرز توليد حدود 6 ميلون تني رسيده، توانايي افزايش

4 ميليون تني توليد فوالد خام را دارد.
حس��ين پالرك ب��ا تأكيد بر منابع انس��اني و توج��ه الزم به 
نيروهاي متخصص، بومي سازي در صنعت فوالد را ضروري 
دانس��ت و افزود: در حال حاضر در بخش فوالد، بين 85 تا 
90 درصد تجهيزات مورد نياز در داخل توليد مي ش��ود و با 
اس��تفاده از توان مطلوب مديريت��ي و تجهيزاتي موجود مي 

توان تا چند سال آينده به خودكفايي در اين امر رسيد.
ــان نیروي انساني  ــركت فوالد مباركه سرچشمه جوش ش

متخصص است
معاون امور معادن وزير صنايع كه رئيس هيأت عامل سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني كشور نيز مي باشد 

ب��ا بيان اين مطلب ك��ه فوالد مباركه باي��د از دو بعد نيروي 
انساني و پيشرفت تکنولوژي روند رو به رشدي داشته باشد، 
تصريح كرد: اين مجتمع بزرگ و بي نظير به عنوان سرچشمه 
جوش��ان نيروي انساني متخصص اس��ت و در بخش بومي 
س��ازي كه بخش محوري فعاليت »ايميدرو« اس��ت هميشه 

پيشقدم بوده است.
حس��ين پالرك رئيس هيأت عامل ايمي��درو و معاون وزير 
صنايع افزود: ظرفيت كنوني توليد فوالد كشور، 17/5 ميليون 
تن اس��ت كه اي��ن توليد در دولت نهم و دهم رش��د زيادي 
داش��ته است وي اذعان داشت: طي 5 س��ال گذشته بيش از 
10 ميليون تن به توليد فوالد خام در كش��ور افزوده ش��ده و 
طبق برنامه چش��م انداز تا سال 1393 بايد اين ظرفيت به 42 

ميليون تن يعني حدود 2/5 برابر ظرفيت فعلي برسد. 
وي فعالي��ت ه��اي دولت نه��م و دهم را انقالب��ي عظيم در 
صنع��ت فوالد و جهش��ي بي نظير توصيف كرد كه ش��ركت 
ف��والد مباركه نيز در آن نقش زيادي داش��ته اس��ت. معاون 
ام��ور معادن وزير صناي��ع و رئيس هيأت عام��ل »ايميدرو« 
احتمال داد كه كش��ور ب��ه ظرفيت توليد بي��ش از 2 ميليون 
 ت��ن فوالد م��ازاد در س��ال )از پي��ش بيني برنامه توس��عه( 

برسد.
وي همچني��ن با تأكيد بر بومي س��ازي در تم��ام زمينه هاي 

صنعتي، اين امر را زمينه س��از خودكفايي و نفي 
تهديدها و تحريم ها دانس��ت و افزود: اين امر 
با جديت تمام و به صورت عملياتي در كش��ور 
در حال انجام است و براي اين مسأله برنامه ها، 
امکانات و تس��هيالت ويژه در نظر گرفته ش��ده 

است. 
حس��ن پ��الرك همچني��ن ب��ر ل��زوم تبدي��ل 
كاركن��ان ق��راردادي ش��ركت ه��اي پيمان��کار 
در گف��ت:  مس��تقيم  ق��رارداد  ص��ورت   ب��ه 
50 ش��ركت زير نظر »ايميدرو« اي��ن كار انجام 
ش��ده و 90 ه��زار نفر از ش��اغالن ب��ه صورت 

قرارداد مستقيم درآمده اند. 

مناقصه لوله گذاري فاضالب

برآورد)ريال(تضمین )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

فاضالب 89-3-265 شبكه  توسعه 

منطقه سه اصفهان

25/000/000492/906/976جاري

فاضالب 89-3-266 شبكه  توسعه 

منطقه پنج اصفهان

51/000/0001/000/552/056جاري

برآورد)ريال(تضمین)ريال(شرحشماره مناقصه

بهره برداري و خدمات 89-3-261
امور مشتركین نطنز

34/000/000661/446/673

بهره برداري و خدمات 89-3-262
امور مشتركین فريدن

45/000/000891/950/034

آگهي مناقصات
شركت آب وفاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداري و خدمات امور مشتركین تعدادي از 

شهرستانهاي استان را مطابق با شرايط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل اعتبارات جاري از 
طريق مناقصه عمومي به پیمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: 89/7/22
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يكشنبه: 89/7/25

www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتي
شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب وفاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با 
فهرست بهاي سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزي به پیمانكار داراي رتبه بندي و واجد 

صالحیت واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: پايان وقت اداري مورخ 89/7/22
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 30: 8 صبح يكشنبه 89/7/25

www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتي
شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم  مرحله دوم 
آگهي مزايده عمومي 89/21/3

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در نظر دارد دو 
دستگاه خودرو خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به 
فروش برساند. لذا از كلیه خريداران دعوت مي شود جهت بازديد 
و كسب اطالعات، اخذ اوراق شرايط مزايده، تكمیل و ارائه پیشنهاد 
قیمت خود حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ 1389/07/04 
لغايت 1389/07/13 با دردست داشتن اعالمیه واريزي نقدي 
5/000/000 ريال به حساب 2176370201008 بانك ملي 
استان  پايانه هاي  و  نقل  و  اداره كل حمل  نام  به  اصفهان  شعبه 
بلوارمیرزا  اصفهان،  آدرس:  به  شده  تعیین  مهلت  در  اصفهان 
واحد  رود،   زاينده  ترمینال  و  وحید  پل  فاصل  كوچك خان، حد 

حراست تحويل فرمايند.
پل  فاصل  حد  خان،  كوچك  میرزا  بلوار  اصفهان،  بازديد:  محل 
وحید و ترمینال زاينده رود، واحد نقلیه، اداره كل حمل و نقل و 

پايانه هاي استان اصفهان.
خودرو پژو GLX مدل 1377 يكدستگاه.

خودرو پیكان سواري مدل 1381 يكدستگاه
 iets.mporg.ir سايت  به  بیشتر  اطالعات  كسب   جهت 

مراجعه گردد.

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان

مدير عامل جديد شركت فوالد مباركه
جناب آقاي مهندس سميعي نژاد

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان


