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جش��نواره  هف����دهمی��ن    
فرهنگ��ی- هن��ری یک هفته 
با کانون از امروز در بوس��تان 
کودک در اصفهان کار خود را 

آغاز می کند.
»س��ید حامد عسکری فر« در 

یک نشست خبری ضمن اشاره به این موضوع گفت: 15 دوره...
سراسري/ صفحه2

استاندار قم خبر داد: 
سفر قريب الوقوع مقام معظم رهبري به قم 

رئیس حوزه علمیه اصفهان:
براي ماندگاري ارزش هاي دفاع مقدس بايد 
تمهيدهايي انديشيده شود 

مديركانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان:
جشنواره »يك هفته با كانون« 

از امروز آغاز به كار مي كند

رئیس دانشگاه علوم پزشكي 
چهارمحال و بختیاري:

47 درصد سرانه سالمت 
كشور، صرف هزينه هاي 

پاراكلينيكي مي شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکي چهارمحال و بختیاري 
گفت: 47 درصد س��رانه سالمت در کشور صرف 

هزینه هاي پاراکلینکي و تصویربرداري مي شود. 
 »رض��ا ایمان��ي« در گفتگ��و ب��ا ف��ارس اظه��ار 
داش��ت: م��ردم و برخ��ي از کادر پزش��کي تمایل 
دارند حتي در مورده��اي غیر ضروري از خدمات 
پاراکلینیک��ي، تصویر برداري و آزمایش هاي متعدد 
اس��تفاده کنند که ای��ن نیازمند ص��رف هزینه هاي 
بیهوده اس��ت. وي کم کردن هزینه ه��اي درمان و 
هدایت بیماران در مسیر درست خدمات بهداشتي 
و درمان��ي را از هدف هاي طرح پزش��ک خانواده 
عنوان کرد و گفت: این طرح به زودي در شهرهاي 
فرخ ش��هر، هفشجان، بروجن، لردگان و فارسان از 
توابع اس��تان چهارمحال و بختی��اري اجرا  خواهد 
ش��د. ایماني تصریح کرد: طرح پزشک خانواده از 
مهم تری��ن راهکارهاي تأثیرگذار و مه��م در برون 
رفت از سیس��تم درم��ان نه چندان ایده آل کش��ور 
 محس��وب مي شود. رئیس دانش��گاه علوم پزشکي 
چهارمح��ال و بختیاري ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون 
طرح پزش��ک خانواده در روس��تاها و ش��هرهاي 
زی��ر 20 هزار نفر جمعی��ت از س��ال 84 در حال 
اجراس��ت، افزود: برهمین اس��اس در برنامه پنجم 
توس��عه کش��ور، این طرح در ش��هرهاي 20 تا 50 
 هزار نف��ر جمعی��ت در آینده اي نزدی��ک اجرایي

مي شود. 
ایماني ادامه داد: طرح پزشک خانواده در فاز نخست 
در اس��تان هاي: چهارمحال و بختیاري، خوزستان 
و سیس��تان و بلوچس��تان به صورت آزمایشي در 
ح��ال اجراس��ت. وي اجراي عدالت در س��المت 
افراد جامعه را از مهم ترین ش��اخصه هاي این طرح 
برش��مرد و گفت: این طرح یک��ي از محوري ترین 
و کلیدي ترین برنامه هاي نظام س��المت در کشور 

محسوب مي شود.  

 ش��ه���ردار اصفه��ان اع��الم 
کرد: اولین جلد دانشنامه تخت 
فوالد با هدف گردآوری تمام 
اطالعات مربوط به تخت فوالد 
از جمل��ه بزرگان و مش��اهیر 
مدفون و آثار و ابنیه موجود در 

این منطقه، روز جمعه با حضور حداد عادل رونمایی می شود ...
شهرستان/ صفحه4

رئیس پلی��س آگاهی اس��تان 
خبرن��گاران  گفت:  اصفه��ان 
هم��کاران پلیس ب��رای ایجاد 
احس��اس امنی��ت در جامع��ه 
هستند و قلم آنها می تواند در 
برقراری احساس امنیت معجزه 

کند. به گزارش فارس، »حسین حسین زاده« در حاشیه برگزاری... 
صفحه آخر/ صفحه8

شهردار اصفهان:
دانشنامه تخت فوالد توسط محققان 

و هيأت علمی تدوين شده است

همگام با اهل قلم در گذر از جشنواره پنجم؛
حسين زاده: قلم خبرنگاران در برقراری 

احساس امنيت، معجزه می كند 

معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس شورای اطالع رسانی استان اصفهان:

تحقق 60 درصدي تعهد استانداري 
اصفهان، در ايجاد اشتغال ساالنه
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صفحه 2

آگهي مناقصه عمومي 
)نوبت اول(

ناصر نفري
شهردار شاهين شهر

ش   /2873 شماره  مجوز  استناد  به  شهر  شاهین  شهرداري 
نظر  در  شهر  اسالمي  محترم  شوراي   89/1/18 مورخ 
نگهباني،  اداري،  هاي  ساختمـان  آمیزي  رنگ  عملیات   دارد 
هــا،  نیمكت  بازي،  وسايل  كلیه  و  بهداشتي  هــاي   سرويس 
پايه هاي چراغ ها، جداول، تابلوهاي راهنمايي سطح شهر را با 
اعتبار اولیه 2/000/000/000 ريال به پیمانكار واجد شرايط 

واگذار نمايد.
مناقصه  اوراق  اخذ  و  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت   متقاضیان 
واحد حسابداري شهرداري  به  اداري  در ساعات  بايستي  مي 
شاهین شهر مراجعه و پیشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت 
شهرداري  دبیرخانه  به   89/8/2 مورخ  يكشنبه  روز  اداري 
تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات 

مختار است.
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در خانه جوان، باشگاه 
فرهنگي جوانان ايجاد شد

بنا به اعالم پایگاه اطالع رساني سازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان، خانه  جوان وابسته به سازمان فرهنگي 
تفریحي ش��هرداري اصفهان، باش��گاهي فرهنگي ویژه  
 جوانان با بس��تري مناس��ب و محیط��ي آرام براي تغذیه  

روح و فکر و جسم جوانان ایجاد کرده است.
در این باشگاه فعالیت هاي زیر انجام مي شود:

1- استفاده  رایگان از اینترنت پرسرعت
2- در اختیار قرار دادن کتاب و مجله

3- نوارخانه و سي دي هاي آموزشي، مذهبي، روان شناسي 
و فیلم هاي مطرح کشور

4- اردوهاي فرهنگي تفریحي
5- دبیرخانه  آثار شهید مطهري

6- تشکیل کانون هاي فرهنگي هنري در زمینه : کاریکاتور، 
شعر، کارآفریني، روش تفکر، علوم قرآني و نقد فیلم

7- سینماي 3 نفره
الزم به ذکر است: استفاده از این باشگاه، ملزم به عضویت 
در این باش��گاه بوده و ثبت نام به ص��ورت رایگان انجام 
مي ش��ود و عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بیشتر 
مي توانن��د با ش��ماره  تلف��ن 4451706 تم��اس حاصل 

فرمایند.

امروز و فردا؛ روز جهاني كودک 
گرامي داشته مي شود

جش��ن روز جهاني کودک همراه با نمایشگاه اریگامي و 
پارک ماسه اي برپا مي شود.

بنا به اعالم پایگاه اطالع رساني سازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان، خانه  کودک وابسته به سازمان فرهنگي 
تفریحي ش��هرداري اصفهان، برنامه  جش��ن روز جهاني 
ک��ودک را امروز و فردا از س��اعت 16 لغایت 19 برگزار 

مي کند.
در این برنامه، جشن بزرگي همراه با نمایشگاه اریگامي 
و پارک ماس��ه اي با همکاري مؤسس��ه  علمي پژوهشي 
روان شناسي مانا و شهرداري منطقه  5 اجرا مي گردد و در 
بخش دوم، اجراي موسیقي توسط کودکان، تئاتر، مسابقه، 

شعبده بازي و آتش بازي توسط کودکان انجام مي گیرد.
عالقه مندان مي توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به 
خانه  کودک واقع در بوستان ملت، حد فاصل سي و سه 
پل و پ��ل ابوذر مراجعه و یا با ش��ماره  تلفن 6675040 

تماس حاصل فرمایند.

سراسری
ايران

قدرت��ی را که اعتبار خود را از اندیش��ه 
اس��الم انقالبی و متولد ش��ده در ایران 
انقالب��ی به دس��ت آورده اس��ت، نباید 
ب��ا حرف های س��بک و بی مایه ای نظیر 
جایگزی��ن کردن مکتب ای��ران به جای 

مکتب اسالم دچار خدشه کرد. 
مش��اور فرهنگ��ی فرمان��ده کل س��پاه 
گفت: برداش��ت ما این است که جنگ 
جهانی س��وم از جنس دو جنگ قبل و 
به صورت مسلحانه نیست، بلکه جنگ 
جدید به ش��کل نرم بوده و مدت ها نیز 

از شروع شدن آن می گذرد. 
به گ��زارش ایلنا، محمدحس��ین صفار 
هرن��دی در جمع نخبگان ش��هر کرمان 
در حس��ینیه ثارا... این ش��هر با اش��اره 
به اینکه زمینه های س��قوط و فروپاشی 
ایاالت متحده آمریکا مش��هود اس��ت، 
اظهار داش��ت: مهم ترین مشکل آمریکا 
بحران داخلی اس��ت و این مش��کل ها 
س��بب ش��د که دو س��ال قب��ل بحران 
مسکن در این کش��ور به نقطه ای برسد 
که بانک ها، مس��کن برخ��ی از مردم را 
ب��ه دلیل بدهی به بان��ک تصرف کردند 
و در نتیج��ه برخی از قش��رها همه چیز 
خود را از دس��ت دادند. وی با اش��اره 
به گ��زارش روزنامه اش��پیگل در زمینه 
وضعیت کشور امریکا خاطرنشان کرد: 
این روزنام��ه از وضعیت داخلی آمریکا 
گزارش��ی داده ب��ود و در تیتر آن عنوان 
کرده بود آیا آمریکا در حال تبدیل شدن 
به کش��وری جهان سومی است؛ در این 
کشور 10 سال است که هزینه ها همیشه 
افزای��ش می یابد، اما درآمده��ا به طور 
تقریب��ی ثابت اس��ت. وی گفت: همین 
نش��ریه می افزای��د که هم اکن��ون تعداد 
کسانی که در آمریکا از راه صدقه خوری 
زندگی می کنند، تعدادش��ان در دو س��ه 
س��ال اخیر چند برابر شده و تأ مین این 
قشر نیز فقط شامل حال فقرای نشان دار 
قبلی نمی ش��ود و برخی از کس��انی هم 
که پیش از این زندگی خوبی داشته اند، 
آنها هم صدقه خور شده اند و این نشان 
دهن��ده تغییر در جامعه آمریکا و فقر در 
این کش��ور است. صفار هرندی با اشاره 
به اینک��ه باالترین می��زان بدهی دولت 

آمریکا ب��ه بانک ها و مردم در این دوره 
ثبت ش��ده است، گفت: آمریکا در حال 
فروپاشی است و در آستانه سال 2010 
خبرهای زیادی در مورد وضعیت به هم 
ریخته اقتصاد داخلی آمریکا ش��نیده اید 
که این وضعیت بر روی مسائل فرهنگی 
و اجتماعی ش��هروندان امریکایی تأثیر 
زیادی گذاشته اس��ت. مشاور فرهنگی 
فرمان��ده کل س��پاه بی��ان داش��ت: رمز 
تالش هایی ک��ه آمریکایی ها در دو دهه 
اخیر با جدیت به خ��رج دادند و پیگیر 
آن بودند، ب��ه دلیل به تأخی��ر انداختن 
فاجع��ه ای  که در کمین آنه��ا بود، انجام 

شد. 
وی اظهار داشت: برداشت ما این است 
که جنگ جهانی سوم از جنس دو جنگ 
قبل و به صورت مسلحانه نیست، بلکه 
جنگ جدید به شکل نرم بوده و مدت ها 

نیز از شروع شدن آن می گذرد. 
صفار هرن��دی افزود: دش��منان به این 
جنگ دل بس��ته اند و امی��د دارند که از 
آن بهره گیرند و نقطه کانون آنها منطقه 
ما و به طور مش��خص ایران است. وی 
تصریح کرد: کشورهای پاکستان، ترکیه 
و عربستان به نوعی در معادله های این 
جنگ ج��ای دارند. صف��ار هرندی در 
بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره 
به س��خنان رئیس جمهور کشورمان در 
س��ازمان ملل و همراه��ی 85 درصدی 
مخاطبان ش��بکه خب��ری الجزیره با این 
س��خنان اظهار داش��ت: عص��ر جدید، 
عصر انفجار اطالعات اس��ت و هر کس 
به میزان توان رس��انه ای که داشته امکان 
تأثیرگذاری بر افکار عمومی  را دارد، اما 
چه می ش��ود با اینکه ما معادل غربی ها 
توان رس��انه ای نداریم اما 85 درصد از 
خوانندگان س��ایت الجزیره با اندیشه ما 
همراهی می کنند و این نشان دهنده تغییر 
افکار جهان و افزایش قدرت پیام ما در 

مقابل قدرت رسانه ای غرب است. 
وی ضمن اش��اره به دستاوردهای نظام 
در س��ال های بع��د از دول��ت نه��م؛ بر 
ضرورت حفظ همین ن��گاه و تأکید بر 
عمق اس��تراتژیک جمهوری اسالمی که 
تفکر دینی و اسالمی است تصریح کرد: 
حرف های نامتناس��ب با تفک��ر مبنایی 
انقالب اسالمی و نظام، عالوه بر دلسرد 
کردن پش��توانه های ما در جهان اسالم، 
موجب ناکارآمد شدن دولت و نظام در 
ارائه خدمت خالصانه به مردم می شود؛ 
خدمت��ی که در س��ال های اخیر موجب 
تقویت ارتب��اط متقابل دول��ت و ملت 

شده است. 

اس��تاندار قم در جمع خبرنگاران از سفر 
قریب  الوقوع رهبر معظم انقالب اسالمی 

به شهر مقدس قم خبر داد. 
حجت االس��الم  ایلن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
جم��ع  در  موس��ی پور  محمدحس��ین 
خبرن��گاران از س��فر قریب الوقوع رهبر 
معظم انقالب اس��المی به ش��هر مقدس 
ق��م خبر داد و گفت: اس��تان قم در دهه 
کرامت و در ای��ام میالد حضرت فاطمه 
معصومه)س( و ثام��ن الحجج حضرت 
عل��ی ب��ن موس��ی الرض��ا)ع( میزب��ان 
 رهب��ر فرزان��ه انقالب اس��المی اس��ت. 
وی افزود: قش��رهای مختل��ف مردم از 
هم اکنون خ��ود را برای میزبانی حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمی آماده کرده و 
شور و اشتیاق وصف ناپذیر در میان آحاد 

جامعه به وجود آمده است. 
اس��تاندار قم خاطرنشان کرد: ایشان چند 
روز در اس��تان قم اقامت داشته و در این 
مدت دیدارها و برنامه های گس��ترده ای 
پی��ش بینی ش��ده که مطلع آن اس��تقبال 

عمومی و س��خنرانی معظ��م له در جمع 
قش��رهای مختلف مردم خواهد بود. وی 
در ادامه افزود: دیدار با علما و اس��اتید، 
طالب و فض��الی حوزه علمی��ه، دیدار 
با خانواده ه��ای معظم ش��هدا، جانبازان 
و ایثارگران، حضور در جمع بس��یجیان 
استان، دیدار با مدیران و مسئوالن نهادها 
و دستگاه های اجرایی، از جمله برنامه های 

سفر آیت ا... العظمی خامنه ای است. 
استاندار قم در پایان گفت: سفر ولی امر 
مسلمین، نقطه عطفی در تاریخ این استان 
و مایه خیر و برکت های فراوان خواهد 

بود.

چهارمی��ن دوره نمایش��گاه و جش��نواره 
 رس��انه های دیجیت��ال ام��روز ب��ا حضور 
س��ید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی گشایش می یابد.
به گ��زارش ایرنا، نمایش��گاه و جش��نواره 
رسانه های دیجیتال از امروز  تا 24 مهرماه 
جاری در مصالی امام خمینی )ره( برگزار 
می شود. بر اساس این گزارش، در چهارمین 
دوره جشنواره رسانه های دیجیتال، 20 هزار 
اثر در بخش های مختلف حضور خواهند 
داشت. نمایشگاه رسانه های دیجیتال امسال 
در 70 ه��زار متر مربع و در قالب 850 غرفه 
برگزار می ش��ود که از نظر کمی و کیفی در 
مقایسه با سال های گذشته رشد بسیار خوبی 
داشته است. در نمایشگاه امسال 800 نرم افزار 
رسانه ای، 15 هزار پایگاه اینترنتی و وبالگ ها 

56 بازی رایانه ای حضور دارند که بیش��تر 
 این نرم افزارها برای نخس��تین بار ارائه شده  

است. 
بخ��ش نرم افزارهای رس��انه ای، پایگاه های 
نرم افزاره��ای  وبالگ ه��ا،  و   اینترنت��ی 
تلفن همراه، هنرهای دیجیت��ال، پژوهش، 
فناوری و نوآوری، بین الملل، نشس��ت ها و 
کارگاه های تخصصی، شهر دیجیتال، اصالح 
الگ��وی مص��رف، مراکز و مؤسس��ه های 
ارائه دهن��ده خدمات رس��انه، خان��واده و 
رس��انه های دیجیتال، بخش ویژه 30 سال 
دفاع مقدس، سازمان ها و استان ها، رسانه های 
دیجیتال در آینه هنر، مس��ابقه ها و بخش 
برگزی��دگان ادوار جش��نواره رس��انه های 
دیجیت��ال، بخش های مختلف نمایش��گاه 
رسانه های دیجیتال امسال را تشکیل می دهد.

 هفدهمین جشنواره فرهنگی- هنری یک 
هفته با کانون از امروز در بوستان کودک در اصفهان 

کار خود را آغاز می کند.
»سید حامد عس��کری فر« در یک نشست خبری 
ضمن اش��اره به این موضوع گفت: 15 دوره از این 
جشنواره به طور متمرکز در تهران برگزار شده، اما 

اکنون 2 دوره آن در استان ها برگزار می شود.
در ای��ن جش��نواره که تا 22 مهرماه ادام��ه دارد 56 
مرکز به صورت رایگان نمایش فیلم دارند که البته 
تصویرگری سکانس های فیلم، نقد فیلم و ارتباط 
کودک و نتیجه های فیلم از فعالیت های فرهنگی 
این جشنواره است. همچنین کارگاه های مختلفی در 

حاشیه آن برگزار خواهد شد.
وی درباره عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان تصریح کرد: بیش از 55 هزار نفر در استان 
عضو کانون هستند که البته به غیر از این تعداد، تابستان 
امسال حدود 10 هزار نفر دیگر از فعالیت های کانون 

بهره مند شدند.
مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سن 
عضویت در کانون را 6 تا 16 سال عنوان و خاطرنشان 
کرد: 40 نوع فعالیت مختلف در کانون انجام می شود 
که قصه نویس��ی، شعرخوانی، معرفی کتاب، اجرای 
نمایش عروس��کی از فعالیت ه��ای فرهنگی و نیز 
نجوم، طبیعت شناس��ی، روش درس��ت فکر کردن 
کودک، آش��نایی کودک با قرآن و حدیث و برگزاری 
کالس ه��ای خالق، از جمل��ه فعالیت های علمی، 

قرآنی و ادبی محسوب می شوند.
س��ید حامد عس��گری فر، ارتقای کیف��ی برنامه ها، 
س��اماندهی وضعیت کانون از همه جهات از جمله: 
نیروی انسانی، برنامه های رفاهی و... را از هدف های 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قلمداد کرد 

و افزود: البته این کارها ش��روع شده و همچنان ادامه 
می یابد.

وی درب��اره رتب��ه کانون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان در کشور گفت: از نظر تعداد 
مرکزها، رتبه دوم را بعد از تهران داریم و از نظر حجم 
فعالیت ها و رتبه های اکتسابی کشوری و بین المللی، 

رتبه اول را به خود اختصاص داده ایم.
مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین 
در خصوص طرح کانون – مدرسه تصریح کرد: اوج 
کار کانون در فصل تابس��تان اس��ت چرا که یکی از 
نهادهایی است که بیشترین نقش را در پر کردن اوقات 
فراغت کودک و نوجوان دارد. طرح کانون – مدرسه 
نیز یکی از طرح های موفق ماست. روزهایی از هفته 
مدرسه ها به مرکز فرهنگی کانون مراجعه می کنند و 
برنامه هایی برایشان اجرا می شود که البته بیشتر این 
افراد کسانی هستند که در تابستان عضو کانون بودند. 
طرح خودگردان نیز از دیگر طرح های کانون است که 
به موجب آن یک مدرسه از یک یا دو ماه قبل روزی 
را انتخاب می کند تا مربی کانون آن روز را در خدمت 

دانش آموزان آن مدرسه باشد.

سید حامد عسگری فر درباره جشنواره قاصدک نیز 
خاطرنشان کرد: این جشنواره، یعنی فیلم کودک برای 
کودک و بدان معنا است که کودکان فیلم می سازند. 
گفتنی است: این جشنواره و نیز جشنواره فیلم کوتاه 

کانون سال آینده برگزار می شود.
وی همچنی��ن به بودجه های اختصاصی به کانون 
پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اش��اره کرد 
و گف��ت: کانون یک ش��رکت دولتی اس��ت که با 
فرمایش های مقام معظم رهبری و هدایت ایشان از 
س��ال 80، 20 مرکز با بودجه ای که از سوی ایشان 
تصویب گشت، ساخته شد. از طرفی در سفرهای 
استانی رئیس جمهور بودجه هایی اختصاص داده 
ش��د که 20 طرح از ط��رف کانون به کمیته معاونت 
طرح ها و معاونت سیاس��ی اس��تانداری ارجاع داده 
ش��د. از این طرح ها 10 طرح کد یک، 5 طرح کد2 
و 5 طرح دیگر در حال بررسی است و این بدان معنا 
اس��ت که به طرح هایی که ک��د یک دریافت کردند 
اعتبار تخصیص داده می شود و طرح های کد 2 در 
اولویت دوم ق��رار دارند. مدیرکانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان ضمن اشاره به اینکه تقسیم 
فعالیت های کانون از طرف مرکزیت تهران صورت 
گرفته افزود: فعالیت ه��ا از 16 مهر89 تا 16 مهر 90 
در حوزه نمایش فیلم و فیلم سازی است.عسگری فر 
در خاتمه گفت: در گذشته فعالیت های کانون با یک 
افت مواجه شده بود، اما حال شاهد شکل گیری انرژی 
جدید در جهت پیشرفت کانون هستیم. از آنجایی که 
پویانمایی و انیمیشن در استان فراموش شده و حال 

فعال کردن این بخش در دستور کار ماست.
همچنین در دهه فجر، مرکز کشوری سفال در اصفهان 
فعال می شود که به سفالگری تخصصی برای کودکان 

می پردازد.

 رئیس جمه��وري با تأکید بر ضرورت توجه به مدل 
اسالمي - ایراني توسعه، گفت: در برنامه پنجم سعي 

کرده ایم که مدل توسعه کشور را تغییر دهیم.
به گزارش ایرنا، محمود احمدي نژاد در جمع مدیران 
استان گلستان با اشاره به توسعه کشور برزیل گفت: 
این کش��ور 200 میلیون نفر جمعیت دارد و در حال 
رسیدن به کشورهاي توسعه یافته است، اما نیمي از 
مردم آن فقیر هستند. بنابراین باید براي توسعه همه 
جانبه، مدل توس��عه تغییر یابد و اقتباسي نباشد. وي 
خطاب به مدیران استان افزود: باید کار و تالش کنید 
تا اس��تان را رو به جلو ببرید اما باید تصویر روشني 
از آینده در ذهن داش��ته باش��ید که پیشرفت در همه 

بخش ها منسجم و به سمت یک هدف باشد. 
رئیس جمهوري با بیان اینکه مدل برنامه ریزي توسعه 
وارداتي بر این اساس وضع شده که غربي ها مي خواهند 
فاصله بین نظام سلطه و بقیه کشورها حفظ شود، اضافه 
کرد: چند کشور نام خود را توسعه یافته گذاشته اند و 
 نام ما را در حال توسعه و بقیه کشورها را عقب افتاده 
م��ي خوانند که نمي توان کاري ب��راي آنها انجام داد. 
البته آنان معتقدند که مي توان ثروت این کش��ورهاي 

عقب افت��اده را غارت کرد. احمدي ن��ژاد با یادآوري 
اینکه غربي ها نام کش��ورهایي همچون ما را توسعه 
یافته گذاشته اند تا تالش کرده و به آنها برسیم، اظهار 
داشت: در حالي که آنها و خود ما نیز مي دانیم هیچ گاه 
نمي توانیم و نمي خواهیم مانند آنها ش��ویم، چرا که 
فرهنگ ما از آنها جداست. وي با بیان اینکه کشورهاي 
در حال توس��عه را در حلقه اي انداخته اند که هرچه 
تالش مي کنند به نتیجه نمي رسند، تصریح کرد: این 
حلقه مانند سرابي است که هیچ بهره اي از آن نمي بریم. 

به همین دلیل باید از تجربه هاي دیگران استفاده کرده 
و مدل خود را داشته باشیم. رئیس جمهوري در ادامه 
سخنان خود با اشاره به اینکه 1350 میلیارد تومان منابع 
در اختیار وزارت جهاد کش��اورزي قرار گرفته، ادامه 
داد ان شاءا... اگر تا پایان سال مجلس صندوق توسعه 
را تصویب کند، اعتبار آن را حدود سه تا چهار برابر 
افزایش خواهیم داد. احمدي نژاد با بیان اینکه در ابتداي 
دولت نهم، 49 میلیارد دالر بدهي خارجي داش��تیم، 
گف��ت: اکنون این بدهي به 15 میلیارد دالر کاهش و 

ذخایر نیز افزایش یافته است. 
وي با اش��اره به اینکه در گذش��ته کشورهاي غربي 
ساالنه یک میلیارد دالر در صنعت نفت با هزار منت 
سرمایه گذاري مي کردند، ادامه داد: ما پول هاي خود را 
از حساب آنها خارج و به حساب هاي خود در داخل 
واریز کردیم. رئیس جمهوري گفت: اکنون 50 میلیارد 
دالر در اختیار وزارت نفت است که در تاریخ صنعت 
نفت کشور سابقه ندارد و همه پروژه ها در این بخش 
فعال هستند. احمدي نژاد افزود: با وجود تحریم، 12 
ش��رکت آن را نادیده گرفته و براي سرمایه گذاري در 

بخش نفت اعالم آمادگي کرده اند. 

مديركانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان اصفهان:
جشنواره »يك هفته با كانون« از امروز آغاز به كار مي كند

تغيير مدل توسعه در برنامه پنجم

مشاور فرهنگي فرمانده كل سپاه:
 جنگ جهاني سوم به شكل جنگ نرم

 از مدت ها پيش آغاز شده است 

استاندار قم خبر داد: 
سفر قريب الوقوع مقام معظم رهبري به قم 

چهارمين دوره جشنواره رسانه هاي ديجيتال 
با حضور وزير ارشاد گشايش مي يابد 

جهان نما نصف النهار

 آمريكا برای جلوگيری از عمليات 
القاعده در اروپا، به پاكستان حمله كرد

مقام های غربی و پاکستان اعالم 
اخیر  ک��ه حمله ه��ای  کردن��د 
هواپیماه��ای ب��دون سرنش��ین 
امری��کا در نواح��ی قبیله نش��ین 
پاکس��تان، با هدف جلوگیری از 
عملیات احتمالی ش��بکه القاعده 

در اروپا انجام شده است. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا به نق��ل از 
بی بی س��ی، پیش از ای��ن اعالم 

ش��ده بود که در حمله هوایی در یکی از روس��تاهای وزیرستان شمالی 
پاکس��تان، دس��ت کم هش��ت ش��به نظامی از جمله پنج تبعه آلمان کشته 
ش��دند. »حسین حقانی«، سفیر پاکس��تان درآمریکا به بی بی سی گفت که 
حمله های اخیر با هدف جلوگیری از عملیات احتمالی القاعده در اروپا 

انجام شده است. 
حقانی گفت: فعالیت هایی که ما در وزیرس��تان شمالی شاهد آن هستیم، 
از نظر حمله های هوایی و تالش هایی که برای گرفتن اعضای القاعده و 
گروه های مرتبط با آن انجام می شود، با هشدارهایی که درباره حمله های 

احتمالی در اروپا شنیده ایم، ارتباط دارد. 
س��فیر پاکستان افزود که کش��ورش با س��ازمان های اطالعاتی آمریکا و 
کش��ورهای غربی برای پیش��گیری از عملیاتی مرگبار در اروپا همکاری 
می کند. دولت های آمریکا و انگلیس طی روزهای گذش��ته به شهروندان 

خود در خصوص سفر به آلمان و فرانسه هشدار داده اند. 
نیروه��ای آمریکای��ی اعالم کردند که در ماه جوالی یک شورش��ی تبعه 
آلمان را در افغانس��تان دس��تگیر و اطالعاتی مبنی ب��ر قصد پیکارجویان 
برای حمله به اهدافی در آلمان، فرانس��ه و انگلیس مانند آنچه دو س��ال 
پیش در ش��هر بمبئی هند اتفاق افتاد، از وی به دس��ت آوردند. از سوی 
دیگ��ر، منابع مطلع اعالم کردند که ماه س��پتامبر در یک حمله هوایی که 
گویا توسط امریکا انجام شد، یک شهروند انگلیسی در نواحی قبیله نشین 
پاکس��تان کش��ته شده اس��ت. این منبع امنیتی به بی بی سی گفته است که 
 قرار بود فرد مذکور رهبر گروهی به نام »ارتش اس��المی بریتانیای کبیر«

 شود. 
پلیس فرانس��ه 12 تن را در جنوب و جنوب ش��رقی این کش��ور به ظن 
ارتباط با گروه های تندروی اسالمگرا دستگیر کرد. 9 تن از این افراد که 
گمان می رود به قاچاق اسلحه و مواد منفجره می پرداخته اند، در شهرهای 
»مارس��ی« و »اوینیون« بازداشت شدند. مقام های انگلیسی نیز هفته پیش 
گفتند عملیات احتمالی القاعده متوقف نش��ده اس��ت، اما انتظار نمی رود 

به سرعت انجام شود

اعالم نتيجه اوليه انتخابات مجلس 
افغانستان به تعويق افتاد 

انتخابات  برگ��زاری  کمیس��یون 
در  افغانستان،  نمایندگان  مجلس 
بیانیه ای اعالم کرد: انتشار نتیجه 
اولیه انتخابات پارلمان از هفدهم 
مه��ر به 25 مهرماه موکول ش��ده 

است.
به گزارش ایرن��ا، در بیانیه آمده 
اس��ت: با توجه به روند بررسی 
نتیج��ه آرا، ب��ر اس��اس تصمیم 
کمیسیون انتخابات، تاریخ اعالم نتیجه اولیه تغییر کرده است. بنابر تأکید 
این نهاد، روند ثبت نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان 34 حوزه انتخابیه 
در مرکز ملی تطبیق آرا از س��وی کمیسیون ادامه دارد و این نهاد پس از 
حصول اطمینان از صحت نتیجه، ابتدا نتیجه نسبی و سپس نتیجه ابتدایی 

انتخابات را اعالم خواهد کرد. 
در بیانی��ه ب��ه نقل از فض��ل احمد معن��وی رئیس کمیس��یون انتخابات 
افغانس��تان تأکید ش��د که این نتیجه، نهایی نبوده و ب��ا توجه به تصمیم 
کمیسیون شکایات انتخاباتی قابل تغییر است. با توجه به تأخیر در اعالم 
نتیجه اولیه به نظر می رس��د، نتیجه نهای��ی انتخابات، نهم ماه آبان اعالم 

نخواهد شد. 
در این بیانیه آمده است: به علت تخلف، تقلب و تخطی های انتخاباتی، 
آرای 227 ش��عبه در سطح کش��ور ابطال و دستور بازشماری آرای 339 

شعبه دیگر نیز صادر شده است. 
این نهاد می افزاید که طی این مدت 142نفر از داوطلبان به دلیل تخلف 
در انتخابات و یا انجام تحقیقات بیشتر به کمیسیون بررسی شکایت های 
انتخابات معرفی ش��دند. انتخاب��ات 249 نفری پارلمان افغانس��تان، 27 

شهریور با حضور 2 هزار و 500 نفر داوطلب برگزار شد. 
تاکنون حدود 4 هزار مورد ش��کایت و یا اعتراض انتخاباتی به کمیسیون 

بررسی شکایت های انتخاباتی رسیده است.

تا سال 2012؛
تركيه نخستين ماهواره اطالعاتی 

خود را به فضا می فرستد  
ترکیه به منظور شناسایی مواضع کردها، نخستین ماهواره جاسوسی خود 

را تا سال 2012 به فضا پرتاب می کند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، ترکیه قصد دارد نخستین ماهواره جمع 
آوری اطالعات خود را تا س��ال 2012 می��الدی راهی فضا کند. »رجب 
طیب اردوغان« نخس��ت وزیر این کش��ور با بیان ای��ن مطلب، هدف از 
این اقدام را شناس��ایی مواضع کردهای مخالف آن��کارا و مبارزه با آنان 

عنوان کرد.
به گفته وی، ماهواره جاسوسی »گوک ترک« که نخستین ماهواره از نوع 
خود است به ارتش ترکیه در مبارزه با اعضای حزب منحله کارگران کرد 

)پ. ک. ک.( در شمال عراق کمک می کند.
 اردوغان که در بین اعضای حزب عدالت و توس��عه س��خن می گفت، 
افزود: »گوک ترک« توسط وزارت دفاع ترکیه و با همکاری چند شرکت 
ارتباطی اروپایی طراحی ش��ده است. طبق این گزارش، هزینه تولید این 

ماهواره حدود 344 میلیون دالر برآورد شده است.
 در ح��ال حاضر ترکیه با اس��تفاده از امکانات ماهواره های جاسوس��ی 
آمریکا، مواضع کردهای مخالف را شناس��ایی و به حمله به آنها مبادرت 
می کن��د. از زم��ان آغاز درگیری ه��ای نظامی ارتش ترکی��ه با کردهای 
پ.ک.ک. در سال 1984 تا کنون حدود 40 هزار نفر از جمله غیرنظامیان 

کشته شده اند.
 گفتن��ی اس��ت: درگیری های نظامیان این کش��ور ب��ا پ.ک.ک. از ماه 
آگوس��ت و به دنب��ال اعالم آتش بس یکطرفه از جان��ب کردها متوقف 
ش��ده اس��ت. اعضای حزب کارگران کردس��تان ترکیه به مناس��بت فرا 
 رس��یدن م��اه رمضان، عملی��ات خود علی��ه نیروهای ترکی��ه را متوقف 

کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس شورای اطالع رسانی استان اصفهان:

تحقق 60 درصدي تعهد استانداري اصفهان در ايجاد اشتغال ساالنه

جشنواره مطبوعات امسال از نظر كمي 
وكیفي رشد داشته است

دکت��ر »محمد مهدي اس��ماعیلي« معاون 
سیاسي- امنیتي استانداري و رئیس شوراي 
اطالع رس��اني استان اصفهان، در نشست 
خبري ب��ا اصحاب رس��انه در خصوص 
نمایشگاه مطبوعات گفت: در جلسه اي 
که چند ماه پیش از س��ري نشست هاي 
مطبوعات استان به میزباني روزنامه زاینده 
رود داشتیم به مسائل نمایشگاه مطبوعات 
امسال رسیدگي کردیم و در ابتدا با نظرسنجي 
زمان آن را به مهرماه جهت تسهیل قشرهاي 

مختلف در بازدید تغییر دادیم و سپس با گفتگوهایي 
 که انجام شد جشنواره غیرحرفه اي ها را رونق دادیم و 
مشکل هاي اسکان و استقرار و هزینه هاي نمایشگاهي 
آنها نیز تأمین ش��د. وي در خصوص عدم ش��رکت 
 برخي رسانه ها در نمایشگاه گفت: ما به همه دوستان 
رس��انه اي سفارش کردیم در جشنواره شرکت کنند 
و فضاي آن را پرش��ورتر سازند، ولي برخي افراد به 
دالیل مادي و یا مش��کل هاي دیگر شرکت نکردند 
که تقاضاي ما برخورد مهربانانه تر ایشان با جشنواره 
مطبوعات اس��ت ولي به هر حال جشنواره امسال با 
وجود غایب هاي بزرگ از سرپرستي ها، روزنامه و 
هفته نامه ها از نظر کمي وکیفي بهتر از جشنواره چهارم 

بوده است.
محمد مهدي اس��ماعیلي در مورد حل مشکل هاي 
خبرنگاران اظهار داش��ت: در جلسه هایي که داشتیم 
لیست مشکل هاي خبرنگاران تهیه شده و قرار است 
که مشکل هاي پیش رو از مشکل هاي کوچک و قابل 
حل مورد بررسي و رفع و رجوع قرار گیرد، همچنین 
اختصاص یکي از جلس��ه هاي آینده شوراي اداري 
استان به مسائل رس��انه و مسئوالن و نیز اختصاص 
خانه هاي میراثي به انجمن شاعران استان، تشکل هاي 
خبرنگاري و بنیاد بانو مجتهده امین، از مسائل در دست 

اقدام است.
ــان در ايجاد  ــتانداري اصفه 60 درصد تعهد اس

اشتغال ساالنه محقق شده است
معاون سیاسي امنیتي اس��تانداري اصفهان در جمع 
خبرنگاران با اشاره به این نکته که در ماه هاي نخست 

سال با ایجاد بیش از 40 هزار نفر اشتغال، 60 درصد 
از تعهد استانداري محقق شده است ابراز داشت: فقط 
اش��تغال هایي که منجر به ایجاد بیمه گردیده مدنظر 
واقع مي شود و در حال حاضر بیش از 36 هزار مورد 
ایجاد ش��غل با اختصاص بیمه در استان در سه ماهه 
اول صورت گرفته اس��ت و شهرستان فریدونشهر با 
تحقق 78 درصدي، تعهدهاي اشتغال زایي در صدر 
شهرس��تان هاي استان قرار گرفته اس��ت. وي افزود: 
 با وجود اینکه این شهرس��تان بیش��ترین بیکار را در 
س��ال هاي پیش داش��ته با تغییر فرماندار و مدیریت 

صحیح، این مشکل بزرگ حل شده است.
رسانه ها به تحقق هدف هاي هدفمندي يارانه ها 

كمك مي كنند.
محم��د مهدي اس��ماعیلي ب��ا بیان ای��ن مطلب که 
مطبوعات استان اگر چه مطالبي برخالف هدف هاي 
هدفمندسازي یارانه ها چاپ نمي کنند، ولي مطلب 
مفید نیز در این مورد ندارند گفت: بیش��تر اطالعات 
مطبوعات در مورد اطالعات خنثي است.وي تصریح 
کرد: پرداختن به تورم انتزاعي یکي از انتظارهاي ما از 
مطبوعات است و هیچ یک از مطبوعات در این زمینه 
کار نکرده اند. همچنین وي در مورد هدفمندي یارانه 
ها افزود: آنچه در این خصوص الزم بوده است انجام 
شده و ستاد هدفمندي یارانه ها و کمیته اطالع رساني 
آن برنامه ریزي مناسبي در جهت اقناع افکار عمومي 
انجام داده اس��ت و مردم نیز همراه��ي الزم را با این 
طرح دارند تا ساالنه 110 هزار میلیارد تومان پرداخت 
یارانه اي دولت وارد چرخه عدالت محوري و اصالح 
مصرف و هدفمندي بر پایه کمک به دهک هاي پایین 

جامعه شود.
تعطیلي بازار طالفروش ها مشكل تهران 

بوده و در اصفهان مشكلي نداشته ايم
محم��د مه��دي اس��ماعیلي با اش��اره به 
 اج��راي قانون »مالیات ب��ر ارزش افزوده« 
ابراز داش��ت: در اجراي این طرح مهم که 
به طور حتم الزم االجرا اس��ت؛ در برخي 
از صنف ها مش��کل ایجاد شده بود که با 
تمهیدهاي دولت در سه مرحله با صنف 
ه��ا مذاکره و رضایت کس��به و صنف ها 
فراهم ش��د و ابهام هاي موجود در بازار و 
مسأله مالیات ها به صورت کم هزینه حل 
شد. وي خاطرنشان ساخت: تعطیلي بازار 
طالفروش��ان مربوط به تهران بوده و در اصفهان این 
مس��أله جدي نبوده است. همچنین همکاري خوبي 
بین این صنف و مسئوالن استان با انجام جلسه هایي 
ایجاد شده است و مردم باید بدانند خالي بودن ویترین 
یک یا چند طالفروشي دلیلي براي تعطیلي یا اعتصاب 

طالفروشان نیست.
نگاه به مسأله آب بايد با مديريتي ملي باشد

محم��د مهدي اس��ماعیلي )معاون سیاس��ي امنیتي 
اس��تانداري اصفهان( در خصوص مسائل آب استان 
گفت: ما با برادرانمان در چهارمحال و بختیاري، یزد 
و کرمان هیچ مشکلي نداریم، ولي همه باید بدانند که 
مصرف آب اس��تان اصفهان یک میلیارد و چهارصد 
میلیارد مترمکعب در سال است و از شهرستان سمیرم 
در اصفهان بین 1/5 تا 2 میلیارد مترمکعب آب در سال 
وارد حوزه رود کارون و استان چهارمحال و بختیاري 
مي ش��ود. وي تصریح کرد: البته درس��ت است که 
تولیدي آب چهارمحال و بختیاري س��االنه 10 تا 11 
میلیارد مترمکعب است، ولي نگاه منطقه محوري و 
اس��تان محوري از روي آب که جزو انفال است باید 
حذف ش��ود و مدیریتي ملي و کالن محور که منافع 
همه استان ها را یکسان درنظر مي گیرد، باید به این 

مسأله رسیدگي کند. 
رئی��س ش��وراي اط��الع رس��اني اس��تان اصفهان 
خاطرنش��ان س��اخت: پ��روژه ه��اي جدی��د مثل 
بهش��ت آب��اد، خدنگس��تان و... هم به ط��ور قطع 
 الزم اس��ت تا مس��ائل آبرس��اني در آینده با مشکل 

رو به رو نشود.

   مهدی رفائی
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بسیاری از مشکل های زناشویی، ناشی 
از احترام نگذاشتن به حریم خصوصی 
یکدیگر و خدشه دار کردن آن است. ما 
برای کامل تر شدن ازدواج می کنیم نه 
عوض شدن و تبدیل شدن به موجودی 

که همسرمان می خواهد.
زندگ��ی مش��ترک به معنی به ش��راکت 
گذاشتن همه چیز با همسرمان است، اما 
در ای��ن بین نمی توان انکار کرد که هر 
انسانی مس��تقل از دیگران است، همان 
ط��ور که ک��ودک از والدین��ش یا حتی 
خواهر یا برادر دو قلویش مستقل است. 
این اس��تقالل به معنی آن اس��ت که هر 
یک از ما به تنهایی برای خود قلمرویی 
داریم که مخصوص خود ماس��ت؛ مثل 
افکاری که در ذهنم��ان می پرورانیم و 
هدف های ش��خصی م��ان و مجموعه 
رفتاری که از ش��خصیت ما سر می زند 
و تم��ام چیزهایی که م��ا را به خودمان 
می شناس��اند، در واق��ع خ��ود واقعی 
 ما ک��ه مس��تقل از تمام جه��ان اطراف 

ماست. 
حال شاید بپرسید که رابطه این استقالل 
و حریم خصوصی با زندگی مش��ترک 
چیس��ت؟ باید گف��ت که بس��یاری از 
مش��کالت زناش��ویی ناش��ی از احترام 
نگذاشتن به حریم خصوصی یکدیگر و 
خدشه دار کردن آن است. می خواهیم 
با توضیح بیشتر درباره حریم خصوصی 
و با پیشنهاد راهکارهایی، شما را در این 

زمینه آگاه تر کنیم.
هر كس صاحب حريم خود 

وقت��ی 2 نفر ب��ا ه��م ازدواج می کنند، 
روی همسرشان احساس مالکیت دارند 
و گاهی به خودش��ان حق می دهند که 
در مورد همه چیز همسرش��ان تصمیم 
بگیرند. وقتی انس��انی ک��ه به طور ذاتی 
آزاد و مس��تقل است حق تصمیم گیری 
برای خود نداش��ته باشد و به اصطالح 
حریم خصوصی برای خود قائل نباشد، 
2 اتفاق ممکن است رخ دهد؛ یا از این 
ک��ه حریم خصوصی خود را از دس��ت 
داده احس��اس بدی پی��دا می کند که به 
پرخاشگری و عصبی بودن می انجامد، 
یا به ش��خصیتی وابسته تبدیل می شود 
که ب��دون همس��رش نم��ی تواند هیچ 
کاری انج��ام دهد و از خ��ود هیچ چیز 
ندارد. همسران باید به حریم خصوصی 

هم احترام بگذارند. 
این به آن معنا نیس��ت که زن و ش��وهر 
از فکر و احس��اس هم بی خبر باشند و 
برایشان مهم نباشد که درون همسرشان 
چه می گذرد، بلکه به آن معناس��ت که 
به احس��اس و افکار او احترام بگذارند 
و حق��وق طبیعی اش را س��لب نکنند. 
لحظ��ه هایی که همس��رتان می خواهد 
تنها باش��د و در خلوت خودش باشد، 
فعالیت های م��ورد عالقه او که ممکن 
است ش��ما به آنها عالقه نداشته باشید، 
حساس��یت های رفتاری و اخالقی ای 
که ممکن اس��ت ش��ما به آنها حساس 
نباش��ید و... جزو حری��م خصوصی هر 
فردی اس��ت که قابل احترام هم هست. 
یادت��ان نرود ک��ه همس��ران مالک هم 
نیستند، بلکه شریک زندگی همدیگرند 
و وظیفه ش��ان این اس��ت که هر کاری 
را با مش��ورت همدیگر انجام دهند، نه 
این که صد در صد به حرف هم گوش 
بدهن��د. اگر بخواهید ب��ا فردی زندگی 
کنی��د، که مجبور باش��ید همان طور که 
او می خواه��د رفتار کرده و خودتان را 
فرام��وش کنید زندگی برایتان کس��الت 
 بار خواهد ش��د و بعد از مدتی خس��ته 
م��ی ش��وید و احس��اس می کنی��د که 

خوشبخت نیستید. 
همه ما با مجموع��ه ای از خصوصیات 
مثب��ت و منف��ی وارد زندگی مش��ترک 
می ش��ویم ک��ه خودم��ان ه��م بعد از 
مدت��ی می توانی��م راجع ب��ه رفتارمان 
قض��اوت کنیم و ببینیم که نقاط قوت و 

ضعفمان کجاست. همسران باید در بهتر 
ش��دن به هم کمک کنند و بهتر ش��دن 
 و تکامل هیچ فردی را خس��ته نخواهد 

کرد. 
چیزی که همس��ران را از زندگی با هم 
خس��ته می کند، این اس��ت که خود را 
فراموش کرده و فقط از دید همسرشان 
ب��ه خود نگاه می کنند و خودش��ان نیز 
برای حریم خصوصی خود احترام قائل 
نیستند. خالف خیلی ها که فکر می کنند 
داش��تن حری��م خصوص��ی در زندگی 
مش��ترک با تعهدی که زن و ش��وهر به 
ه��م دارند مناف��ات دارد، باید گفت که 
ب��ه هیچوجه این گونه نیس��ت؛ چرا که 
حریم خصوصی به معنی خودخواهی و 
بی اهمیتی به همس��ر و خانواده نیست، 
بلکه همان طور که به همس��ر و کانون 
خان��واده احت��رام می گذاری��م به خود 
نیز احترام بگذاریم و از همس��رمان هم 
انتظار داش��ته باشیم به حریم خصوصی 

ما احترام بگذارد. 
در ای��ن که همه زوج ه��ا باید رضایت 
همس��ران خ��ود را جلب کنند ش��کی 
نیس��ت، اما این یعنی به ج��ای این که 
از همس��ر خود بی چون و چرا اطاعت 
کنیم، راجع به همه چیز با او مش��ورت 
ک��رده و با هم ب��ه گفتگ��و بپردازیم تا 
بتوانی��م بهتری��ن گزینه ه��ا و راه ه��ا 
 را ب��ا کم��ک و راهنمایی ه��م انتخاب 

کنیم. 
ما باید عقاید و افکارمان را به کار ببریم 
ن��ه این ک��ه آنها را فرام��وش کنیم و به 

عقاید و افکار همسرمان وابسته شویم. 
درست اس��ت که گاهی باید در زندگی 
گذش��ت کنی��م و به حرف همس��رمان 
گوش دهی��م، اما ن��ه در هم��ه مواقع. 
افرادی که حری��م خصوصی خود را از 
بین برده اند، افرادی وابسته و بی انگیزه 
به زندگی اند چ��ون از عالقه، افکار و 
رؤیاهایش��ان و در واق��ع از خودش��ان 
چی��زی باقی نمانده ک��ه بخواهند با آن 

زندگی کنند.
مرا همان طور كه هستم بخواه 

زندگی مش��ترک خواه ناخواه در رفتار 
اف��راد تغییره��ای به وجود م��ی آورد. 
اما ش��خصیت اصلی اف��راد در زندگی 

مشترک فرقی نخواهد کرد. 
به فرض ش��خصی که برون گراس��ت، 
نم��ی توان��د بع��د از ازدواج درون گرا 
ش��ود و.... پس چیزی که مهم بوده این 
اس��ت که قبل از ازدواج به شخصیت و 
رفتارهای همسر آینده مان دقت کنیم و 
اگ��ر او را انتخاب کردیم، خیلی به امید 
تغییر او نباش��یم و همس��رمان را همان 
طور که هس��ت بخواهیم و در راستای 

تکامل هم، قدم برداریم.
اگر همس��ران همدیگر را ب��اور کنند و 
شخصیت یکدیگر را بشناسند و بپذیرند، 
بس��یاری از مشکل هایشان حل خواهد 
شد. چه بس��یارند زوج هایی که بعد از 
چند س��ال زندگی هنوز سر مسائلی که 
در ابتدای زندگی با هم بحث می کردند 
مشکل دارند، در صورتی که یک مسأله 
را در زندگ��ی یا باید حل کرد یا هضم. 
درص��د باالی��ی از مش��کل ها به خاطر 
این اس��ت که ما می خواهیم شخصیت 
همس��رمان را آن طور که دوست داریم 
تغییر دهیم، در صورتی که باید او را آن 

طور که هست دوست بداریم.
یادتان باش��د که حری��م خصوصی باید 
در چارچوب زندگی زناش��ویی بگنجد 
و مانع رسیدگی به وظایفتان در زندگی 

نشود. 
بدانید ک��ه گاهی برای این ک��ه بتوانید 
به زندگی مش��ترک خ��ود ادامه دهید و 
همس��رتان را راضی نگاه دارید، مجبور 
می ش��وید حری��م خصوص��ی خود را 
 کم��ی تغیی��ر داده و با ش��رایطتان وفق 
دهی��د. ب��ا کم��ی خالقی��ت و تغیی��ر، 

می توانید به هر دوی اینها برسید.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
كنتــرل تصويـــری بـازار 
 اصفهان با نصب دوربين های 

مدار بسته 
فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان از کنت��رل تصویری 
مجموعه بازار اصفهان با نصب دوربین های مداربس��ته 

تا سال آینده خبر داد.
ب��ه گزارش ف��ارس از اصفهان، حس��ن کرمی در آیین 
افتتاح کالنتری 30 بازار بزرگ اصفهان با اشاره به اینکه 
نیروی انتظامی بر اساس مطالبات و خواسته های مردم 
برنامه ه��ای خود را تنظیم می کند، اظهار داش��ت: خود 
را موظف می دانیم که به خواس��ته مردم اهمیت فراوان 
دهیم و به نظم جامعه نیز توجه ویژه داشته باشیم. وی 
با بیان اینکه نیروی انتظامی تمامی مشکل های جزئی را 
نیز کنترل می کند، افزود: اگر مسائل جزئی کنترل نشود 

به بی نظمی های بزرگ در شهر تبدیل خواهد شد. 
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اشاره به ویژگی های 
خاص فرهنگی و تاریخی استان اصفهان تصریح کرد: 
باید تمام زمینه ها را فراهم کنیم تا مردم مؤمن این استان 

آرامش خاص و امنیت باالیی داشته باشند. 
وی ادام��ه داد: بای��د انضباط بازار اصفه��ان را در تمام 
سطوح افزایش دهیم تا توریست هایی که به دیدن این 

بافت تاریخی می آیند نیز از امنیت برخوردار باشند. 
کرمی با اش��اره به اینکه عمده مراکز فرهنگی در بازار 
اصفهان قرار گرفته اس��ت، بیان داش��ت: نخستین قدم 
ب��رای ایجاد امنیت در بازار، راه اندازی ایس��تگاه پلیس 

بود. 
وی با بی��ان اینکه برای کالنتری 30 ب��ازار برنامه های 
ویژه ای داریم، تأکید ک��رد: این کالنتری از نظر نیرو و 
امکانات نیز باید ویژه باش��د تا بتواند وظیفه خود را به 

درستی انجام دهد. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه نظارت 
پلی��س بای��د فنی و تخصصی باش��د، اضاف��ه کرد: در 
بسیاری از مکان ها نیاز به حضور فیزیکی پلیس نیست 

و شرایط باید به صورت روانی کنترل  شود. 
وی از کنت��رل تصوی��ری مجموع��ه ب��ازار ب��ا نصب 
دوربین های مدار بسته تا سال آینده خبر داد و تصریح 
ک��رد: انتظار داریم با نصب 25 ت��ا 30 عدد دوربین در 
ب��ازار، بتوانیم کنت��رل و نظارت خوبی ب��ر آن به ویژه 
ترافیک بازار داشته باشیم. کرمی با اشاره به محدودیت 
ورود موتورسیکلت به داخل بازار گفت: محدودیت ها 
در ورود موتورس��یکلت به داخل بازار اصفهان بیش��تر 

می شود. 
وی بی��ان داش��ت: پلیس با موتورس��وارانی که در این 
مح��دوده تردد ک��رده و برای خانواده ه��ا ایجاد ناامنی 

می کنند، برخورد سختی می کند.

در خانه جوان، باشگاه 
فرهنگي جوانان ايجاد شد

بنا به اعالم پایگاه اطالع رساني سازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان، خانه  جوان وابسته به سازمان فرهنگي 
تفریحي ش��هرداري اصفهان، باش��گاهي فرهنگي ویژه  
 جوانان با بس��تري مناس��ب و محیط��ي آرام براي تغذیه  

روح و فکر و جسم جوانان ایجاد کرده است.
در این باشگاه فعالیت هاي زیر انجام مي شود:

1- استفاده  رایگان از اینترنت پرسرعت
2- در اختیار قرار دادن کتاب و مجله

3- نوارخانه و سي دي هاي آموزشي، مذهبي، روان شناسي 
و فیلم هاي مطرح کشور

4- اردوهاي فرهنگي تفریحي
5- دبیرخانه  آثار شهید مطهري

6- تشکیل کانون هاي فرهنگي هنري در زمینه : کاریکاتور، 
شعر، کارآفریني، روش تفکر، علوم قرآني و نقد فیلم

7- سینماي 3 نفره
الزم به ذکر است: استفاده از این باشگاه، ملزم به عضویت 
در این باش��گاه بوده و ثبت نام به ص��ورت رایگان انجام 
مي ش��ود و عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بیشتر 
مي توانن��د با ش��ماره  تلف��ن 4451706 تم��اس حاصل 

فرمایند.

امروز و فردا؛ روز جهاني كودک 
گرامي داشته مي شود

جش��ن روز جهاني کودک همراه با نمایشگاه اریگامي و 
پارک ماسه اي برپا مي شود.

بنا به اعالم پایگاه اطالع رساني سازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان، خانه  کودک وابسته به سازمان فرهنگي 
تفریحي ش��هرداري اصفهان، برنامه  جش��ن روز جهاني 
ک��ودک را امروز و فردا از س��اعت 16 لغایت 19 برگزار 

مي کند.
در این برنامه، جشن بزرگي همراه با نمایشگاه اریگامي 
و پارک ماس��ه اي با همکاري مؤسس��ه  علمي پژوهشي 
روان شناسي مانا و شهرداري منطقه  5 اجرا مي گردد و در 
بخش دوم، اجراي موسیقي توسط کودکان، تئاتر، مسابقه، 

شعبده بازي و آتش بازي توسط کودکان انجام مي گیرد.
عالقه مندان مي توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به 
خانه  کودک واقع در بوستان ملت، حد فاصل سي و سه 
پل و پ��ل ابوذر مراجعه و یا با ش��ماره  تلفن 6675040 

تماس حاصل فرمایند.

حس��ن قانوني در گفتگو ب��ا فارس در 
اصفهان، به فرمای��ش هاي رهبر معظم 
انق��الب در توجه ویژه به رس��انه ها در 
راس��تاي مواجهه با جنگ نرم دش��من 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت:  با توجه به 
مفاد سند چشم انداز نظام اسالمي که به 
صورت م��داوم مورد تأکید رهبر معظم 
انقالب اس��ت، رس��یدن به این جایگاه 
مس��تلزم دارا بودن رسانه برتر در منطقه 
از س��وي ایران اسالمي است که به نظر 
مي رس��د، الزم است در این راستا توجه 
بیشتري به استفاده از فناوري هاي روز و 
همچنین تربیت نیروهاي جوان، متعهد و 
متخصص در عرصه رسانه اي شود. وي 
با اش��اره به برگزاري پنجمین نمایشگاه 
مطبوع��ات و خبرگزاري هاي داخلي در 
استان اصفهان اظهار داشت: برنامه ریزي 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
اصفهان در برگزاري ساالنه این نمایشگاه 
جاي تقدیر دارد، ولي شایسته است که 
ب��ا بهره مندي از گروه هاي پژوهش��ي و 
تحقیقاتي و ارزیابي ه��اي درون و برون 
نمایش��گاهي و بهره من��دي از نظرهاي 
نخبگان، کارشناس��ان و دست اندرکاران 
مطبوعات��ي و رس��انه اي اصفهان، منافع 
کیفي و غیر آماري برگزاري این نمایشگاه 
به ص��ورت علمي و دانش��گاهي مورد 
بررس��ي قرار گیرد. وي با تأکید بر اینکه 
 الزم است در فضاي مطبوعاتي اصفهان از 
بحث هاي آماري و کمي فاصله گرفته و در 
راستاي بهبود کیفي فعالیت هاي مطبوعاتي 
در اصفهان گام برداریم، خاطرنشان کرد: 
در سال هاي اخیر، فعالیت هاي اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان 
در توسعه کمي مطبوعات استان مطلوب 
ب��وده و بهتر اس��ت که متول��ي اصلي 
رسانه هاي گروهي در سال جاري و آتي، 
توس��عه کیفي مطبوعات را مورد توجه 
جدي قرار دهد. قانوني افزود: رسانه هاي 
گروه��ي از منظر تأمین منابع مالي به دو 
دسته رسانه هاي وابسته و رسانه هاي غیر 
وابسته تقسیم مي ش��وند که رسانه هاي 
وابس��ته به علت وابستگي به منابع مالي 
دولتي و شبه دولتي، از نیروهاي کیفي و 
تخصصي بهره نبرده و انتخاب مسئوالن 
این رسانه ها بیشتر جنبه تشریفاتي دارد و 

از آنجا که فعالیت تبلیغاتي آنها براي نهاد 
تامین کننده مال��ي در اولویت قرار دارد، 
این مسأله سبب عدم رغبت خوانندگان 

به آن رسانه مي شود. 
وي در ادامه با اشاره به اینکه رسانه هاي 
مس��تقل و غیر وابسته در استان اصفهان 
از نظر کمي و کیفي فعالیت مطلوب تري 
در مقایس��ه با سایر رس��انه ها داشته اند، 
افزود: رسانه هاي مستقل و غیر وابسته به 
دلیل خوداتکایي به منابع درآمدي، براي 
جلب اعتماد و افزایش فعالیت و بهبود 
کیفي در راستاي جلب رضایت مخاطبان 
گام برداش��ته و از همی��ن رو بهره مندي 
از نیروه��اي کیفي و تخصصي و توجه 
به نیازهاي مخاطب��ان را در اولویت قرار 
داده اند که این مس��ائل س��بب افزایش 
اعتماد مخاطبان عام رسانه ها به آنان شده 

است. 
سرپرس��ت خبرگزاري فارس در استان 
اصفهان اف��زود: رس��انه ها و مطبوعات 
مستقل اصفهان با مش��کل هاي زیادي 
دست و پنجه نرم مي کنند که در صورت 
ادامه روند فعلي، امکان تعطیلي برخي از 
این رس��انه ها وجود دارد. وي با توصیه 
به مدیران برخي از مطبوعات مس��تقل 
استاني به منظور بهره مندي از ظرفیت هاي 
بخش خصوصي و خل��ق فعالیت هاي 
جدی��د و نوآوري هاي ت��ازه در عرصه 
مطبوعات استاني خاطرنشان کرد: اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان باید 
به عنوان متولي و پدر معنوي مطبوعات 
استان، تدابیر الزم را براي حمایت بیشتر 
از رسانه هاي مستقل بیندیشد. قانوني با 
بیان اینکه رس��انه هاي اس��تان اصفهان، 
انتق��ال دیدگاه هاي مس��ئوالن را به بیان 
نقطه نظرهاي مردم در مسائل اجتماعي 
و فرهنگي ترجیح مي دهند، اضافه کرد: 
به نظر مي رس��د این رویکرد مطبوعات 
اس��تاني ب��ر کاهش تعداد ش��مارگان و 
خوانندگان این نش��ریه ه��ا تأثیر زیادي 

گذاشته است. 
وي نبود نقد سازنده در فضاي مطبوعات 
و حمایت یکجانبه بعضي رس��انه ها از 
برخي دس��تگاه ها و اداره ه��ا به دالیل 
نامشخص را از دیگر دالئل کاهش سرانه 

مطالعه مطبوعات استاني یاد کرد. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  حريم خصوصي همسران در زير يك سقف

محاكمه مردي كه همسر دوستش را با انگیزه آخرین درخواست شهال از رئیس قوه قضائیه
انتقام كشت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان:

57 باند قاچاق مواد مخدر در اصفهان منهدم شد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 57 
باند قاچاق مواد مخدر در ش��ش ماه نخست سال جاری 
در این استان شناسایی، منهدم و دستگیر شده اند. سرهنگ 
»حس��ین رضایی« در گفتگو با فارس در کاش��ان، اظهار 
داش��ت: در این باندها گروه های سه تا شش نفره فعالیت 
داشتند که دستگیر و تحویل مقام های قضایی شدند. وی 
افزود: عالوه بر دس��تگیری افراد و انه��دام این باندهای 
قاچ��اق مواد مخدر، بیش از 11 تن و 700 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر سنتی و صنعتی در این مدت در استان اصفهان 

کشف و ضبط شد. 
رضای��ی یادآورش��د: در این ارتباط، 7 ه��زار و 200 نفر 
قاچاقچی نیز شامل حمل کننده، توزیع کننده و نگهدارنده 
مواد مخدر دس��تگیر و تحویل مقام های قضایی شدند. 
به گفته وی، تعداد 107 دس��تگاه انواع خودروهای سبک 
و س��نگین و 20 قبضه انواع س��الح نیز از قاچاقچیان در 
شش ماه نخس��ت سال جاری کشف و ضبط شده است. 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در ادامه از 
کشف 200 کیلوگرم تریاک و 24 کیلوگرم کراک جاسازی 
شده در یک کامیون و دستگیری قاچاقچی آن در سه روز 
گذش��ته خبر داد و گفت: همچنین 58 کیلو و 700 گرم 
مواد مخدر از نوع تریاک جاس��ازی شده در یک دستگاه 
بادسون کشف و ضبط و یک نفر در ارتباط با آن دستگیر 
ش��د. رضایی تصریح کرد: بیش��ترین موارد دس��تگیری، 
کشفیات و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر در کالنشهر 
اصفهان به دلیل مبادی ورودی شرقی این استان که هم مرز 

با منطقه های کویری است، صورت گرفته است. 
وی مواد مخدر را س��ومین مس��أله تهدیدآمیز دنیا بعد از 
جنگ و فقر عنوان و خاطرنشان کرد: 93 درصد زمین های 
افغانستان با 123 هزار هکتار زیر کشت خشخاش است 

که از این میزان، ساالنه 6 هزار و 900 تن مواد مخدر تولید 
می شود در حالی که مصرف آن در جهان بیش از 5 هزار 
تن نیس��ت و بقیه این پنج تن را برای دپو نگه می دارند. 
رضایی با اش��اره به اقدام های مؤثر پیشگیرانه از ورود و 
توزیع مواد مخدر به ایران از طریق مرز کشورهای همسایه 
گفت: هرچند 4 هزار کیلومتر مرز مشترک ایران با کشور 
افغانستان بسته اس��ت اما مواد مخدر از راههای مختلف 
وارد کشور می شود. وی افزود: استان اصفهان نیز به دلیل 
قرار داش��تن در مرکزیت کش��ور و همجواری با مبادی 
ورودی شرقی، یکی از استان های تأثیرپذیر از این معضل 
اجتماعی اس��ت. رضایی خاطرنشان کرد: اطالع رسانی و 
آش��نایی با انواع مخدر و آسیب های آن در سطح جامعه 
توس��ط کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر به ویژه در 
مقاطع مختلف مدرسه ها، در سطح دانشگاه ها، مساجد، 
پایگاه های بسیج، برپایی همایش ها و نمایشگاه های نیروی 
انتظامی در ش��ش ماهه نخست سال جاری نیز از جمله 
برنامه های آموزش و پیشگیری پلیس مبارزه با مواد مخدر 

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان بوده است. وی با 
اشاره به برپایی نمایشگاه دایمی پلیس مبارزه با مواد مخدر 
در استان اصفهان گفت: خانواده ها می توانند ضمن بازدید 
از این نمایش��گاه، از مش��اوره های کارشناسان این پلیس 
هم بهره مند ش��وند. رضایی جمع آوری خرده فروشان و 
پاکسازی نقاط آلوده را نیز از دیگر اقدام های پلیس مبارزه 
با مواد مخدر در سطح استان در شش ماهه نخست سال 
جاری دانست و یادآور شد: همشهریان و هم استانی های 
محترم می توانند اخبار و اطالعات خود را برای پاکسازی 
نقاط آلوده از طریق تلفن های 110 و 197 در اختیار پلیس 
قرار دهند. وی با تأکید بر بحث دین مداری در خانواده به 
عنوان کانون و رکن اصلی اجتماع تصریح کرد: آموزش و 
آشنایی خانواده ها با انواع مواد مخدر و شناسایی آسیب ها 
و خطرهای آن به فرزندانش��ان، در کنترل و جلوگیری از 
اعتی��اد آنها به مواد مخدر نقش تأثیرگذاری دارد. به گفته 
وی، پنه��ان کاری برخی خانواده ها در خصوص داش��تن 
افراد معتاد و س��رباز زدن از درمان و معرفی آنها به مراکز 
درمانی بسیاری از مش��کل های بعدی را گریبانگیرشان 

می کند که شاید صدمه های آن قابل جبران نباشد. 
رضای��ی با تأکید بر تغییر الگوی مص��رف مواد مخدر از 
سنتی به صنعتی و ضررهای فوق العاده خطرناک این مواد 
صنعتی جدید اف��زود: مصرف یک گرم ک��راک به طور 
تقریبی مع��ادل یک کیلوگرم تریاک اس��ت که در مورد 
مصرف شیشه هم، همینطور است. به گفته وی، برگزاری 
نمایش��گاه های پلیس در هفته نی��روی انتظامی با برپایی 
غرفه های تخصصی پلی��س ناجا به ویژه غرفه تخصصی 
شناس��ایی انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، پیشگیری و 
آشنایی با ضررهای این مواد با حضور کارشناسان، فرصت 

مغتنمی برای اطالع رسانی و آموزش خانواده ها است. 

ش��هال جاهد، زنی که متهم است سال 81 در غیاب 
ناصر محمدخانی، همسر او، الله سحرخیزان را در 
ش��مال تهران به قتل رسانده اس��ت، با ارسال نامه ای به 
رئیس قوه قضائیه خواستار تعیین تکلیف خود شد. شهال 
)خدیج��ه( جاهد روز 23 ش��هریور با ارس��ال نامه ای از 
ان��درزگاه اوین به دفتر رئیس ق��وه قضائیه عنوان کرده 9 
سال زندان او را خسته و فرسوده کرده است و اگر ابهامی 
در پرونده او وجود دارد، برطرف ش��ود در غی��ر این صورت حکم قصاص وی اجرا 
ش��ود. شهال در این نامه نوشته اس��ت: دادگاه او را به 3 سال زندان و قصاص محکوم 
کرده اس��ت، در حالی که اکنون 9 س��ال اس��ت در زندان به سر می برد. در این ارتباط 
عبدالصمد خرمش��اهی، وکیل مدافع شهال در خصوص نامه ارسالی شهال به باالترین 
مقام قضایی کش��ور به »جام جم« گفت: به نظر من، ارس��ال این نامه تأثیری در اجرا یا 
عدم اجرای حکم ندارد، زیرا اگر قرار اس��ت تصمیم��ی در ارتباط با موکل من گرفته 
شود، این نامه تأثیری در این تصمیم نخواهد داشت. خرمشاهی افزود: پس از رسیدگی 
به پرونده ش��هال در ش��عبه هم عرض 1147 دادگاه بعثت به ایرادهای پرونده که دفتر 
نظارت قوه قضائیه به آن اش��اره کرده بود، رس��یدگی نش��د و حکم صادره در دادگاه 
بدوی به تأیید این ش��عبه رسید. خرمشاهی تصریح کرد: در حال حاضر ما منتظریم تا 
ببینیم در آینده چه تصمیمی درباره ش��هال گرفته خواهد شد، اما امیدوارم به ایرادهای 

ذکر شده پرونده رسیدگی شود.

ب��ه گزارش ف��ارس، عصر 20 آذر س��ال 87، مأموران 
پلیس نسیم شهر از توابع شهرستان رباط   کریم، از کشف 

جسد زن جوانی در منزل مسکونی وی با خبر شدند. 
مأموران با حضور در محل حادثه متوجه ش��دند این زن به 
نام فرشته بر اثر وارد آمدن ضربه های چاقو به بدنش به قتل 
رسیده است. با توجه به مدارک موجود، همسر وی به اتهام 
قتل دستگیر شد اما با انکار او و وجود شاهدی که نشان می داد 

وی در زمان قتل جای دیگری بوده است، انگشت اتهام به سمت دیگری چرخید. 
تحقیق های پلیس ادامه یافت تا اینکه با توجه به اظهارات و اطالعات شاهدان درباره شخصی 
که ساعتی قبل وارد خانه مقتول شده بود، یکی از دوستان شوهر مقتول شناسایی و دستگیر 
شد و به ارتکاب قتل اعتراف کرد. این متهم در جلسه های بازجویی مدعی شد که مقتول، 
باعث بروز اختالف بین او و همسرش شده بود و با انگیزه انتقام وارد خانه او شدم و او را به 
قتل رساندم. وی درباره چگونگی قتل گفت: روز حادثه با دوستم به خانه رفتیم و او دقایقی 
بعد به مغازه اش رفت و من از او جدا شدم. یک ساعت بعد به مغازه او برگشتم و متوجه شدم 
که او نه  در مغازه و نه در خانه است. با یک ریش مصنوعی که داشتم چهره خود را تغییر دادم 
و وارد خانه شدم. مقتول را که با دیدن من شوکه شده بود، با ضربه های چاقو به قتل رساندم. 
با اعترافات متهم، قرار مجرمیت وی از سوی دادسرای جنایی صادر و پرونده برای رسیدگی 

به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

وضعيت آينده رسانه هاي مستقل اصفهان 
نگران كننده است 

اس��تاندار  رس��انه اي  مش��اور   
اصفهان گفت: شرایط براي ارائه 
نقد منصفانه در فض��اي مطبوعاتي و 
رس��انه اي اس��تان اصفه��ان مطلوب 

است.
مهدي جمالي نژاد در حاشیه برگزاري 
و  مطبوع��ات  نمایش��گاه  پنجمی��ن 
خبرگزاري هاي داخلي استان اصفهان 
در گفتگ��و با فارس در اصفهان اظهار 
داشت: پنجمین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاري هاي داخلي استان اصفهان 
در حال��ي کار خ��ود را آغاز کرده که 
فرصتي براي حضور تمام رسانه هاي 
اس��تاني به منظور ارائه دستاوردهاي 

فرهنگي آنها فراهم آمده است. 
وي اف��زود: اس��تاندار اصفهان نیز در 
راستاي حمایت از اصحاب مطبوعات 
و رسانه هاي استان کارگروهي متشکل 
اصح��اب  نماین��دگان  از  برخ��ي  از 
رس��انه و با ریاس��ت معاون سیاسي 
امنیت��ي اس��تاندار و رئیس ش��وراي 
داده  تش��کیل  اس��تان   اطالع رس��اني 

است. 
مشاور رسانه   اي اس��تاندار اصفهان با 
بی��ان اینکه افزایش حضور رس��انه ها 
و مطبوع��ات در ای��ن نمایش��گاه به 
افزایش س��طح کمي و کیفي محتواي 
مطبوع��ات کمک مي کن��د، گفت: در 
حال حاضر فضاي رس��انه اي اس��تان 
اصفه��ان به گونه اي ش��کل گرفته که 
فضاي استان قابلیت پذیرش هرگونه 
 نقد منصفانه از س��وي اهالي رسانه را 

دارد. 
س��وم  دور  در  ک��رد:  تصری��ح  وي 
س��فر هیأت دولت به اس��تان اصفهان 

تومان��ي  میلی��ارد   100 اعتب��اري 
ب��راي اج��راي طرح ه��اي فرهنگ��ي 
ب��ه اصفه��ان اختصاص یاف��ت و در 
صورت��ي ک��ه اصح��اب رس��انه در 
این راس��تا طرحي داش��ته باش��ند در 
 اس��تانداري اصفهان بررس��ي و اجرا 

مي شود. 
تاکن��ون  داد:  ادام��ه  جمالي ن��ژاد 
طرح هایي از سوي جامعه مطبوعاتي 
اس��تان اصفهان به استانداري اصفهان 
ارائه ش��ده ک��ه در ح��ال حاضر این 
طرح ها از س��وي کارگ��روه فرهنگي 
 استانداري در دست بررسي و پیگیري

 است. 
وي فضاي نقد و نقادي در روزنامه ها 
خبرگزاري ه��اي  نمایندگي ه��اي  و 
داخل��ي اس��تان در س��ال هاي اخی��ر 
 را خ��وب ارزیاب��ي ک��رد و اظه��ار 
داش��ت: در حال حاضر با برنامه هایي 
که براي افزایش س��طح کمي و کیفي 
اس��تانداري  در  مطبوعات  وضعی��ت 
اصفهان در دس��ت بررس��ي اس��ت؛ 
در آین��ده اي نزدی��ک ش��اهد تحول 
اس��تان  رس��انه هاي  ش��رایط   در 

هستیم. 
مشاور رسانه اي استاندار اصفهان اضافه 
کرد: یکي از چالش هایي که هم اکنون 
در م��ورد روزنامه ه��ا و مطبوع��ات 
اس��تان اصفه��ان وج��ود دارد کمبود 
دکه هاي ف��روش و عرض��ه روزنامه 
در اس��تان اس��ت و با رایزني هایي که 
با مس��ئوالن ش��هري اصفهان در این 
خص��وص ش��ده اس��ت، برنامه هایي 
 ب��راي رف��ع این مش��کل اندیش��یده 

مي شود. 

جمالي نژاد: 
ش�رايط نق�د منصفان�ه در رس�انه هاي اصفهان 

مطلوب است 

جامعه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

  مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان 
گفت: ساالنه 20 هزار تن پسته تر و 8 هزار تن پسته خشک 
 در این اس��تان تولید می ش��ود. به گزارش فارس از کاشان، 
احمد رئیس زاده در جمع خبرنگاران، سطح زیر کشت پسته 
در استان اصفهان را 4 هزار و 500 هکتار اعالم کرد که بیش 
از 40 درص��د این س��طح در آران وبی��دگل و بقیه در نایین، 
کاشان، ش��رق اصفهان، خور و  بیابانک و سایر منطقه های 

استان واقع شده است. 
وی ب��ه دلیل کمبود آب و محدودیت کیفیت آن در اس��تان 
توسعه باغ های پسته و انار که مصرف آب پایین و مقاومت 
باال دارند را مثمر ثمر دانست و گفت: برنامه ویژه ای نیز برای 
محصوالت گلخانه ای توس��ط جهاد کشاورزی وجود دارد. 
رئیس زاده، گیاهان دارویی را نیز مقاوم خواند و گفت: حدود 
10 هزار تن انواع گیاهان دارویی در دو هزار هکتار از مزارع 
استان اصفهان تولید می شود. وی از آویشن، آلوئه ورا، زعفران، 
مارچوبه، زیره و استقودوس به عنوان برخی از گیاهان دارویی 
فرآوری شده در استان یاد کرد و گفت: در نظر داریم درحد 

پتانسیل های موجود تولید این گیاهان را افزایش دهیم. 
رئی��س زاده بی��ان داش��ت: در هدفمندی یارانه ه��ا، وزارت 
جهاد کش��اورزی در نظر دارد کمک های ویژه بالعوض در 
خصوص اصالح باغ ها ارائه دهد که از آبانماه جاری ابالغ آن 
انجام می شود و باغ هایی که دارای مشکل هایی مانند هرس، 
خشکس��الی و سایر موارد اصالح هس��تند می توانند از این 

کمک ها بهره مند شوند. 
وی از اص��الح الگوی مصرف آب، اصالح باغ ها، حذف و 
جایگزینی باغ هاي درجه سه، اصالح سیستم تغذیه، کمک 
و توسعه تولید و کش��ت محصوالت گلخانه ای با رویکرد 
مصرف آب پایین و اش��تغال زایی باال را برخی از برنامه های 
مدیریت باغبانی جهاد کش��اورزی استان اصفهان دانست. 
رئیس زاده ادامه داد: تقویت تشکل فارغ التحصیالن، کمک 
به نظارت بر تولید محصوالت، توسعه و کمک برای تولید 
محصول س��ازنده به عنوان یکی از مهمتری��ن اقدام هاي از 
دیگر برنامه های این مدیریت است. وی تولید محصوالت با 
کیفیت، باقی مانده سموم و آالینده ها را برخی از دغدغه های 
این بخش دانس��ت. رئیس زاده بیان داش��ت: اعتبارهاي این 
مدیریت ساالنه در غالب تسهیالت، کمک های فنی و اعتباری 
و اعتبارهاي استانی به شهرستان ها داده می شود که اعتبارهاي 
دولتی امسال حدود 500 میلیون تومان بوده و تسهیالتی که به 
طرح ها بستگی دارد پنج میلیارد تومان تخمین زده شده است. 
رئیس زاده یادآور ش��د: استان اصفهان دارای 78 هزار هکتار 
باغ های مثمر است که عمده آنها به سیب، بادام، انار و پسته 
اختصاص  داشته و بیشترین سطح باغ ها در سمیرم واقع شده 
است. شهرس��تان آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه استان 

اصفهان، رتبه نخست باغ های پسته استان را دارا است. 

روی میز

شهر من

شهردار اصفهان:
دانشنامه تخت فوالد توسط محققان و هيأت علمی تدوين شده است

رئیس حوزه علمیه اصفهان:
براي ماندگاري ارزش هاي دفاع مقدس بايد تمهيدهايي انديشيده شود 

معاون فرماندار گلپايگان:
تقويت باورهاي ديني، اعتياد در جوانان را كاهش مي دهد 

شهردار اصفهان اعالم کرد: اولین جلد دانشنامه تخت 
فوالد با هدف گردآوری تمام اطالعات مربوط به تخت 
فوالد از جمله بزرگان و مش��اهیر مدفون و آثار و ابنیه 
موجود در این منطقه، روز جمعه با حضور حداد عادل 
رونمایی می شود. به گزارش ایمنا، دکتر سید مرتضی 
سقائیان نژاد با اعالم این خبر گفت: کار تهیه و تدوین 
دانشنامه تخت فوالد از چهار سال  پیش توسط هیأت 

علم��ی آغاز و در حال حاضر جلد اول آن از مجموعه 
چهار جلدی تهیه و روز جمعه  به صورت رسمی در 

دسترس عموم قرار می گیرد. 
وی تألیف و تدوین دانشنامه تخت فوالد را مهم ترین 
طرح پژوهشی مجموعه تاریخی تخت فوالد دانست 
و افزود: »هدف از انجام طرح دانش��نامه تخت فوالد، 
گردآوری تمام اطالعات مربوط به تخت فوالد از جمله 

بزرگان و مش��اهیر مدفون و آثار و ابنیه موجود در این 
منطقه  می باشد که به صورت کالبدی در این دانشنامه 
مدون ش��ده این درحالی است که تاکنون در مجموعه 
تخت فوالد طرح های عمرانی  مرمت و احیا اجرا شده 

است.
ش��هردار اصفهان گس��ترش فرهنگ و هوی��ت ایران 
 اس��المی و تأثیرگذاری آن در فرهن��گ اصفهان را از 

 مهم ترین ه��دف تدوین این دانش��نامه عنوان کرد و 
افزود: برای تدوین این دانشنامه از محققان درجه اول 
سراس��ر ایران به خصوص استادان برجسته اصفهان و 
قم استفاده شده است. وی اظهار داشت: دانشنامه تخت 
فوالد در چهار جلد به طور همزمان تدوین و چاپ شده 
و هزینه های انجام این کار از محل اعتبارهاي شهرداری 

اصفهان تأمین می شود.  

رئیس حوزه علمیه اصفهان خواستار چاره جویی برای ماندگاری 
ارزش های دفاع مقدس ش��د و گفت: دفاع مقدس سرشار از 

نکته هاي اخالقی و آموزنده است.
به گزارش ایرنا، آیت ا... »حس��ین مظاهری« در یادواره شهدا و 
ایثارگران روحانی استان اصفهان در مدرسه علمیه »صدر بازار« 
شهر اصفهان، بر لزوم عبرت آموزی و پندگیری از تاریخ دفاع 

مقدس تأکید کرد. 
وی همچنین برضرورت ریشه یابی علل پیروزی های رزمندگان 
اسالم در دوران دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: دو عامل پرهیز 
از حب دنیا و شهادت طلبی، از عناصر مهم و اساسی پیروزی 

ملت ایران در دفاع مقدس بود. 
رئی��س حوزه علمیه اصفهان، تق��وا را ازعوامل اصلی پیروزی 
و س��ربلندی ملت ها درعرصه های مختلف دانست و با بیان 
شمه ای از وضعیت اخالقی فعلی جامعه، تصریح کرد: در دوران 
دفاع مقدس در جامعه تقوا بود و گناه نمی شد، فساد اخالقی و 

بدحجابی بروز جدی و علنی نداشت. 

آیت ا... مظاهری تأکید کرد: نظام جمهوری اسالمی امانت بزرگ 
امام راحل و ش��هدای س��رافراز دفاع مقدس می باشد و نسل 
فعلی وظیفه دارد با مسئولیت خطیر این نظام را حفظ کند و به 

نسل های بعدی بسپارد. 
ای��ن مرجع تقلید با بیان اینک��ه در جریان جنگ تحمیلی تمام 
قدرت های دنیا علیه انقالب اس��المی بسیج شدند،  افزود: آنها 
فک��ر می کردند در مدت ش��ش روز می توانن��د این انقالب را 

براندازند اما از خواست خداوند خبر نداشتند. 
وی با اش��اره به جنگ جوانان و بسیجیان با تمام دنیا در طول 
هشت سال دفاع مقدس گفت: افتخار دفاع مقدس آنقدر زیاد 
است که امام خمینی)ره( همیشه از بسیجیان و جوانان حاضر در 
جبهه ها تقدیر می کردند و رهبر معظم انقالب نیز چفیه آنان را 

همیشه بر دوش خود انداخته اند. 
وی ادامه داد: این جوانان تمام خواسته ها و دلبستگی های خود را 
زیر پا گذاشتند و در خط مقدم جبهه و حتی در پشت جبهه ها 

روحیه شهادت طلبی نمایان بود. 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز در همایش 
مزبور گفت: جلوگیری از فساد اخالقی فقط با کار فرهنگی میسر 

نمی شود. 
آیت ا... »س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد«، افزود: فلس��فه تکرار 
یادواره های دفاع مقدس همانند فلسفه تکرار ایام عاشوراست 
و یادواره های دفاع مقدس روحیه ایثارگری و شهادت را درون 

ما زنده می کند. 
مدیر حوزه علمیه اصفهان ، با بیان احادیث اهل بیت )ع( در باب 
جهاد، گفت: کشور ما بعد از هشت سال دفاع مقدس، جهادی 

دیگر انجام داد و پیشرفت های زیادی را به دست آورد. 
وی با اش��اره به اهمیت توجه به آینده افزود: باید یاد و خاطره 
ش��هدای دفاع مقدس را گرامی  و به آینده نیز توجه داش��ت و 
بدانیم که جنگ تمام شده و باید برای پیشرفت انقالب همتی 

دیگر کرد. 
آیت ا... طباطبایی  نژاد ادامه داد: جبهه دشمن هنوز علیه انقالب 
اسالمی فعال است و آنها می خواهند فساد اخالقی را در کشور 

 ما گس��ترش دهند. وی با اش��اره به نفوذ و گسترش این فساد، 
گفت: برخی می گویند فقط باید با کار فرهنگی جلوی فس��اد 
ایستاد که این حرف اشتباه است، زیرا هیچ گاه به تنهایی صحبت 

و حرف برای جلوگیری از فساد مؤثر نیست. 

معاون فرمانداری گلپایگان گفت: تقویت باورهای دینی سبب 
کاهش زمینه اعتیاد در جوانان می ش��ود. به گ��زارش فارس از 
گلپایگان، علی فیروزی در جلسه کارگروه مبارزه با مواد مخدر 
این شهرستان اظهار داشت: چهار کمیته در شورای مبارزه با مواد 
مخدر فعالیت می کنند، کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر 
که بر عهده نیروی انتظامی اس��ت، کمیته حقوقی و قضایی با 
 نظارت دادس��تان شهرستان، کمیته پیش��گیری و فرهنگی که 
بر عهده آموزش و پرورش قرار گرفته و کمیته درمان و بازپروری 
که با محوریت شبکه بهداشت و درمان فعالیت خود را به انجام 

می رساند. 
وی افزود: در راس��تای مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر بسیج 
عمومی نیاز اس��ت و باید اقدام هاي پیش��گیرانه ای در س��طح 

شهرستان با همکاری اداره ها و ارگان ها انجام شود و جوانان را 
از اعتیاد به این بالی خانمانسوز نجات دهیم. 

وی تصریح کرد: پیشگیری مقدم بر درمان است و یکی از ابزار 
پیشگیری، آموزش است. 

معاون فرماندار گلپایگان گفت: باید باورهای دینی و اعتقادهاي 
مذهبی را در جوانان باال ببریم و با همکاری اداره کار، آموزش های 
مختلف را برای کسانی که در گذشته آلوده به مواد مخدر بوده اند 
و امروز به جامعه بازگشته اند، ارائه دهیم تا این افراد جذب بازار 

کار شوند و زمینه اشتغال آنان فراهم آید. 
فیروزی افزود: همایش اعتیاد و آثار سوء مصرف آن با حضور 
کفاشیان و دوستی معاون دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استانداری اصفهان، در سالن فرهنگ و ارشاد اسالمی با 

محوریت هالل احمر شهرستان برگزار خواهد شد. 
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان نیز در ادامه این 
جلسه اظهار داشت: با بازگشایی مدرسه ها، آموزش خانواده ها 

نیز آغاز می شود. 
علی اصغر شهبازی بیان داشت: می توانیم آموزش خانواده ها را 
ب��ه صورت گروهی و در اجتماعات ب��زرگ برگزار کنیم و از 
کارشناس��ان هالل احمر و بهزیستی در این زمینه بهره بیشتری 
ببریم. وی یکی دیگر از طرح های اجرایی را نشس��ت گروهی 
دبی��ران و معلمان اعالم کرد و گفت: دبیران رابط مناس��بی بین 
دانش آموزان و اولیای آنها هس��تند و از کارشناسان با تجربه در 

مسائل اجتماعی می توان استفاده کرد. 
رئیس هالل احمر گلپایگان نیز در ادامه جلس��ه افزود: نیمی از 

جمعیت ما را جوانان تشکیل می دهند و گروهی از این جوانان 
در دام اعتیاد گرفتار می شوند و سازمان هالل احمر درصدد است 

که عوامل ریشه ای که در اعتیاد فرد مؤثر است را بررسی کند. 
حمید کریمی بیان داشت: در راستای آگاه سازی اقشار جامعه، 
نخستین گام را سازمان هالل احمر برداشته است و همایشی با 
عنوان اعتیاد و آثار مخرب آن برپا شده و در گام های آتی همایش 

مهارت های زندگی به صورت گروهی برگزار می شود. 
رئی��س کمیته درم��ان و بازپروری گف��ت: در زمینه آموزش و 
آگاه س��ازی افراد جامعه در سال گذشته آموزش هایی با عنوان 
هفت رفتار پرخطر از طریق رابطان و مروجان مراکز بهداشتی 
انجام ش��د و اقدامات مشاوره ای در زمینه ترک سیگار صورت 

گرفت. 

شهرستان

ساالنه؛
 8 هزار تن پسته خشك 

در اصفهان توليد مي شود

اخبار شهرستانها

همزمان با روز جهاني كودك؛اجراي طرح روز »بدون حادثه« در يكي از خيابان هاي اصفهان
همايش پرواز بادبادک ها در فريدونشهر برگزار مي شود 

همزمان با ششمین روز از هفته ناجا:
 برگزاري همایش علمي اعتیاد و 
روابط آسیب زاي آن در اصفهان 

 كاشت گیاه دارویي 
 آلوئه ورا براي نخستین بار 

در استان چهار محال و بختیاري

 اطالعیه سپاه قمربنی هاشم
 به مناسبت 

هفته نیروی انتظامی

 دستگاه های كاهنده 
 مصرف برق غیرمجاز 

است
زاينده رود 

همزم��ان ب��ا شش��مین روز از هفت��ه نیروی 
انتظامی همایش آسیب های اجتماعی، دیدگاه های 
 علمی، تجربه های پلیسی با تأکید بر اعتیاد و روابط 
آس��یب زای آن در دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 
خوراس��گان اصفه��ان برگزار می ش��ود. »مصطفی 
صادقیان« سرپرست مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
معاونت اجتماعی و دفتر تحقیقات، کاربردی فرماندهی انتظامی استان با همکاری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان، همایش آسیب های اجتماعی، 
دیدگاه های علمی، تجربه های پلیسی با تأکید بر اعتیاد و روابط آسیب زای 
آن را 15 مهرماه س��ال جاری همزمان با ششمین روز از هفته نیروی انتظامی 
برگزار می کند. وی هدف از برگزاری این همایش را آش��نایی با راهکارهای 
مشترک پلیس و دانشگاه در تبیین و مقابله با اعتیاد و تبیین راهکارهای کاهش 
روابط آس��یب زا در محیط های دانشگاهی بیان کرد.سرپرست مرکز اطالع 
رسانی پلیس اصفهان در خصوص محورهای همایش گفت: تبیین های علمی 
و آسیب های اجتماعی، آسیب های اجتماعی و تجربه های پلیس، اعتیاد و 
راهکارهای مش��ترک دانشگاه و پلیس و آسیب شناس��ی روابط آسیب زا در 

محیط های دانشگاهی از جمله محورهای این همایش است. 

 زاينده رود 
کارشناس مسئول گل، گیاهان زینتي و قارچ 
خوراکي س��ازمان جهاد کشاورزي  چهار محال و 
بختیاري از کش��ت گیاه دارویي  آلوئه ورا    براي  
نخس��تین بار به صورت گلخانه اي در  اس��تان  
چهار محال و بختیاري در س��طح دو هزار و 500 

متر مربع خبر داد. 
 ب��ه گ��زارش م��وج از روابط عمومي س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان،  
 »یحیي حس��ین پور« ب��ا اعالم ای��ن مطلب اف��زود: این گی��اه دارویي که 
»صبر زرد« نیز نامیده مي شود قدمت استفاده آن به عنوان یک گیاه طبي به سال 
1750 قبل از میالد مي رسد.وي با بیان اینکه این گیاه اغلب در منطقه هاي 
نیمه گرمسیري و گرمسیري مانند کارائیب، جنوب ایاالت متحده، آمریکاي 
التین و خاورمیانه مي روید، اظهار داشت: روش تکثیر این گیاه با استفاده از 
بذر، قلمه و پاجوش است. وي در خصوص میزان عملکرد در واحد سطح 
گیاه آلوئه ورا بیان داش��ت: عملکرد این گیاه در واحد سطح در منطقه هاي 
 گرمس��یري و نیمه گرمس��یري در فضاي باز حدود 20 تن برگ در هکتار 
مي باش��د اما انتظار مي رود در گلخانه و در ش��رایط کنترل ش��ده عملکرد 

بیشتري داشته باشد. 

 زاينده رود 
س��پاه قمربنی هاشم به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی اطالعیه ای صادر کرد. به گزارش باشگاه خبر 
نگاران بسیج استان چهارمحال و بختیاری،  در این 
اطالعیه آمده است: هفته نیروی انتظامی، هفته تجلیل 
از مجاهدت، ایثار و تالش بی وقفه و شبانه روزی 
کارکنان جان بر کف نیروی انتظامی به منظور برقراری 
 نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی 
اس��ت.  این اطالعیه می افزاید: غیور مردان نیروی انتظامی که در دوران دفاع 
مقدس، دوش��ادوش همرزمان خود بسیجیان دریا دل، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی، حماسه های با شکوهی از جهاد و فداکاری 
را خلق کرده اند. در این اطالعیه می افزاید: دفاع از آرمان های واالی بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( و منویات فرمانده معظم کل 
قوا حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در تحقق جامعه ای با 
معیارهای انسانی، اسالمی و عدالت محور، از شاخصه های اقتدارآفرین نیروی 
انتظامی است. سپاه قمربنی هاشم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام 
نیروی انتظامی، هفته ایثار و جانفشانی پاسداران حریم امنیت و آرامش کشور را 

به تمامی فرماندهان، روحانیون و کارکنان نیروی انتظامی تبریک گفت. 

 زاينده رود 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان چهارمحال و بختیاری، مدیر این شرکت 
گفت: شرکت توزیع برق استان هیچگونه دستگاه 
کاهنده مصرف برق را تأیید ننموده و استفاده از این 
وسایل را مجاز نمی داند. »حسن بیژنی« با بیان اینکه 
به تازگی تعدادی افراد سودجو با روش های مختلف اطالع رسانی نظیر: تلفن، 
پخش بروشور، مراجعه حضوری و تبلیغات رسانه ای، اقدام به تبلیغ و فروش 
دستگاه هایی تحت عنوان کاهنده مصرف برق با نصب در منازل و محل کار 
نمودند اظهار داشت: این افراد سودجو دستگاه های کاهنده برق را مورد تأیید 
وزارت نیرو نیز می دانند در صورتی که این دستگاه ها مجوزی از هیچ مرجع 
رس��می ندارند. وی افزود: در صورت استفاده و ایجاد هرگونه ضرر و زیان 
به انشعابات برق مشترکان، شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 
هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت. مدیر روابط عمومی شرکت 
گفت: با توجه به اینکه دولت طرح هدفمند سازی یارانه ها را از نیمه دوم سال 
جاری اجرا می کند، این تحرک های سودجویانه شدت بیشتری یافته و افرادی 
در تالش هس��تند با ایجاد نگرانی در مردم و مشترکان استان، از این فرصت 

برای تبلیغ و فروش چنین دستگاه هایی به نفع خود بهره برداری کنند.

شهركردشهركردشهركرداصفهان

زاينده رود  
معاون اجتماعی و دبیر س��تاد برگزاری هفته ناجا اس��تان اصفهان از 
اجرای ط��رح روز بدون حادثه در پنجمین روز از هفته نیروی انتظامی در 

یکی از خیابان های شهر اصفهان خبر داد.
س��رهنگ »جهانگیر کریمی« با اعالم این خبر گف��ت: یکی از برنامه های 
ویژه س��تاد برگزاری هفته ناجا استان اصفهان در پنجمین روز از این هفته، 

اجرای طرح روز بدون حادثه در یکی از خیابان های شهر خواهد بود.
وی افزود: این طرح از س��اعت 8:30 صبح روز چهارشنبه 14 مهرماه سال 
جاری در خیابان آبش��ار حد فاصل پل بزرگمهر تا ش��هر ترافیک به اجرا 
گذاشته شد و مردم اصفهان با کمک مأموران راهنمایی و رانندگی یک روز 
ب��دون حادثه را تجربه کردند. این مقام مس��ئول با بیان اینکه پنجمین روز 
از هفت��ه نیروی انتظامی به نام پلیس، اقتدار و کارآمدی نام گذاری ش��ده، 
در خص��وص برنامه های این روز عنوان داش��ت: در ای��ن روز، رزمایش 
اقتدار توس��ط یگان ویژه، طرح های عملیات انتظامی و نمایش توانمندی 
نیروه��ای پلیس اصفه��ان در منطقه های مختلف اس��تان از جمله محوطه 

جنب نمایشگاه بین المللی به اجرا گذاشته می شود.
دبیر س��تاد برگزاری هفته ناجا اس��تان اصفهان، دیدار مسئوالن انتظامی با 
ام��ام جمعه و نماینده ولی فقیه در اس��تان، برپایی پ��ارک آموزش ترافیک 
برای کودکان و دانش آموزان مدرس��ه ها، س��خنرانی رؤسای کالنتری ها 
و پاس��گاه ها در مس��جدها، سخنرانی کارشناس��ان انتظامی در مدرسه ها، 
نمای��ش تئاتر خیابانی، بازدید دانش آموزان از مرکز فوریت های پلیس��ی 
110، همای��ش راه��وران محل و نشس��ت مس��ئوالن پلیس پیش��گیری با 
معتم��دان محله ه��ا را از دیگر برنامه های پنجمی��ن روز از هفته ناجا در 

این استان بیان کرد.
سرهنگ کرمی همچنین اظهار داشت: در این روز سه برنامه تلویزیونی از 
س��یمای مرکز اصفهان پخش خواهد ش��د و مردم استان می توانند ساعت 
17:45 دقیقه بیننده برنامه تلویزیونی رایحه عشق و ساعت 18:30 نیز بیننده 
برنامه گفتگوی هفته که با حضور فرمانده انتظامی اس��تان اجرا می ش��ود، 
باش��ند. این مقام مسئول در پایان خاطرنش��ان کرد: مردم استان در ساعت 
21 نی��ز می توانند برنامه زنده همراه پلیس را که ویژه هفته نیروی انتظامی 

است، از شبکه استانی مرکز اصفهان مشاهده کنند.

رئیس اداره تربیت بدنی فریدونشهر از برگزاری همایش پرواز بادبادک ها به مناسبت 
روز جهانی کودک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش فارس از فریدونش��هر، »محمود یس��لیانی« در جم��ع خبرنگاران این 
شهرس��تان اظهار داش��ت: در همایش پرواز بادبادک ها، بادبادک های دست س��از 
نونهاالن و نوجوانان بر فراز کوه تاتاشویلی به پرواز در می آیند که به نفرات برتر این 

برنامه به صورت قرعه کشی جوایز نفیسی اهدا می شود. 
وی با اشاره به اینکه نمو جسمانی کودک با فراهم کردن وسایل مادی امکانپذیر 
اس��ت تا از این طریق نیازهای بدنی او اش��باع شود، خاطرنشان کرد: رشد و نمو 
کودکان با تغذیه مناس��ب و مطلوب، بهداشت کافی، آب و هوا، مسکن، خواب، 

بازی و امثال آن به دست می آید. 
رئیس اداره تربیت بدنی شهرس��تان فریدونشهر با اشاره به اینکه تعلیم ورزش به 
کودک از ضروریات است، تصریح کرد: حرکت و جنبش، اساس هر عمل غریزی 
و پایه وظیفه حیاتی است که زندگی شاداب، سالم و همراه با نشاط و تندرستی را به 
دنبال دارد.  یسلیانی با اشاره به فرموده امام صادق )ع( مبنی بر اینکه باید هفت سال 
نخست زندگی کودک آزادانه به بازی و جنبش های بدنی صرف شود و همچنین 
به فرموده نبی مکرم اس��الم )ص( مبنی بر اینکه اگر کسی دارای طفل خردسالی 
بود باید با او در جنبش های کودکانه و حالت بچه گانه همکاری و هماهنگی کند، 
افزود: روز جهانی کودک فرصتی است تا به همه خانواده ها تأکید و توصیه شود تا 
به امر ورزش توجه شایانی داشته باشند و در تأمین سالمتی و نشاط کودک خود 

تالش کنند. 
وی با بیان اینکه اداره تربیت بدنی شهرستان فریدونشهر فعالیت های مثبت و مفیدی 

را به منظور هدایت انرژی و ظرفیت کودکان و نوجوانان به کار گرفته است، ادامه 
داد: کالس های مختلف و متعدد آموزش ورزش از س��وی اداره تربیت بدنی این 
شهرستان برای کودکان و نوجوانان برگزار شده تا به این وسیله استعدادهای آنها 

بارور شود. 
رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان فریدونشهر تأکید کرد: هم اکنون و در بسیاری 
از رشته های ورزشی، شاهد موفقیت روز افزون جوانان فریدونشهری هستیم که 
تمام این افتخارآفرینی ها به موجب همین س��رمایه گذاری بر کودکان و نوجوانان 

حاصل آمده است.
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گوناگون

برترين اختراع های تصادفی تاريخ 
دنیای علم سرش��ار از کش��فیات و اختراع های اتفاقی 
اس��ت که تنه��ا ذهن خالق دانش��مندان می توانس��ت 
با اس��تفاده درس��ت از آن ها ب��ه نتیجه دلخواه برس��د. 
پاپ س��اینس نیز در گزارش��ی، ده اختراع تصادفی قرن 

نوزدهم و بیستم را معرفی کرده است.
اجاق مايكروويو - پرسی اسپنسر

پرس��ی اسپنس��ر که پس از انجام خدمت س��ربازی در 

نیروی دریایی ایاالت متحده، در شرکت ریتون مشغول 
به کار ش��د؛ به عنوان ی��ک نابغه الکترونیک ش��ناخته 
می شد. در سال 1954 )1333( اسپنسر مشغول ور رفتن 
با یک مگنترون مایکروویو )که در آرایه های راداری از 
آن استفاده می شود( بود، که ناگهان صدای عجیبی شبیه 
جلز و ولز در ش��لوار خود احس��اس کرد. اسپنس��ر با 
متوقف کردن کار خود، یک بسته شکالت را در جیب 
شلوارش پیدا کرد که ش��روع به ذوب شدن کرده بود. 
با درک این مطلب که تشعش��ع مایکروویو خروجی از 
مگنترون باعث این اتفاق ش��ده بود، اسپنسر به سرعت 
در خصوص اس��تفاده های عملی از ای��ن ویژگی برای 
آش��پزی مشغول به کار شد. نتیجه نهایی کار وی اجاق 
مایکروویو یا همان مایکروفر است که امروزه به عنوان 
ناج��ی تمام مردان مجرد و دوس��ت داران خوراکی های 

فوری در سرتاسر دنیا شناخته می شود.
ــن، كنستانتین  ــاخارين، قند مصنوعی - ايرا رمس س

فالبرگ

در سال 1879 )1258( ایرا رمسن و کنستانتین فالبرگ 
ک��ه مش��غول کار در آزمایش��گاهی در دانش��گاه جان 
هاپکین��ز بودند، کار خود را ب��رای خوردن غذا تعطیل 
کردن��د. اما فالبرگ فراموش کرد که قبل از غذا خوردن 
دست هایش را بشوید. این کار به طور معمول به مرگ 
فوری بس��یاری از ش��یمی دانان منجر می ش��ود، اما در 
مورد وی این کار باعث ش��د تا مزه ش��یرین و عجیبی 
را در طول غذا خوردن احس��اس کند. این اتفاق منجر 
به ساخته شدن نخستین ش��یرین کننده مصنوعی جهان 
ش��د. آنها نتیجه کارشان را با یکدیگر منتشر کردند، اما 
تنها ن��ام فالبرگ که این ماده را کش��ف ک��رده بود در 
ح��ق امتیاز این محصول ذکر ش��د. نامی که امروزه در 
بس��ته های صورتی رنگ این محصول در همه جا دیده 
می ش��ود. به نظر می رسد که رمس��ن در این ماجرا به 
نوعی دور زده ش��ده اس��ت. رمسن بعدها در این مورد 
گفت: فالبرگ یک رذل واقعی اس��ت. من از این که اسم 

خودم را با اسم وی در یک جمله بشنوم، متنفرم.
فنر آب زير كاه )Slinky( - ريچارد جیمز

در س��ال 1943 )1322(، مهندس نیروی دریایی امریکا 
ریچارد جیمز مش��غول تحقیق در این خصوص بود که 
چط��ور می توان با اس��تفاده از فنر، تجهیزات حس��اس 
بیرون کش��تی ها را از نوس��انات ش��دیدی که منجر به 
خرابی آنها می ش��ود، محافظت ک��رد. در حین کار وی 
یک��ی از مدل های خود را ب��ا عصبانیت از روی میز به 

پایین پرتاب کرد. اما اختراع وی به جای این که محکم 
با زمین برخورد کند، به ش��کل زیبایی به س��مت پایین 
جهش کرد و بار دیگر ش��کل اصلی خود را به دس��ت 
آورد؛ خیلی بیهوده، خیلی فرز و خیلی آب زیر کاه! این 
فنر به یک اس��باب بازی محبوب ب��رای کودکان تبدیل 
ش��د. قب��ل از این که هر کودک��ی بتواند ب��ا پیچاندن و 
کشیدن فنری که پدر و مادرش برای وی خریده بودند، 
در نهایت آن را خ��راب کند، 300 میلیون از این فنرها 

در دنیا فروخته شده بود.

Kutol Products  خمیر بازی – شركت
پی��ش از اینکه خمیر بازی )Play-Doh( به یک ابزار 
آموزش��ی مفید در فرایند تربیت کودکان تبدیل ش��ود، 
به عن��وان یک محص��ول پاک کننده اختراع ش��ده بود. 
ای��ن خمیر ابت��دا به عنوان محصولی ب��رای تمیز کردن 
کاغ��ذ دیواری های کثیف به بازار معرفی ش��د، اما این 
مس��أله مرب��وط به قبل از زمانی می  ش��ود که ش��رکت 
تولید کننده آن در سراش��یبی س��قوط قرار گیرد. آن چه 
شرکت Kutol Products را از ورشکستگی نجات 
داد، موفقیت محصول آنها در تمیز کردن دیوارها نبود، 
بلکه اس��تفاده بچه های دبس��تانی از این محصول برای 
خلق کاردستی های مجسمه سازی سال نو بود. با حذف 
ترکیب��ات پاک کنن��ده و اضافه ک��ردن رنگ و یک عطر 
مالیم، ش��رکت محصول هاي کوتول پاک کننده خود را 
به یک��ی از محبوب ترین اس��باب بازی های تمام تاریخ 
تبدیل کرد: خمیر مجسمه سازی. به این ترتیب شرکتی 
که در حال ورشکستگی بود، ناگهان به موفقیت عظیمی 
رس��ید. گاهی اوقات ش��ما نمی دانید که چقدر باهوش 
هس��تید، تا این که یکی از راه می رسد و شما را متوجه 

آن می کند.

چسب همه كاره - هری كوور
آش��فته ترین  از  یک��ی  در   )1321(  1942 س��ال  در 
لحظه های اکتش��اف در طول تاریخ، دکتر هری کوور 
از آزمایش��گاه کداک دریافت که ماده سیانواکریلیت که 
وی س��اخته بود، یک شکس��ت نا امیدکننده محسوب 
می ش��ود. برخالف انتظار وی، این ماده برای س��اخت 
یک دستگاه زاویه یاب با دقت باال مناسب نبود. ماده ای 
که وی س��اخته بود به طرز ب��اور نکردنی به هر چیزی 
می چسبید، بنابراین وی این ماده را فراموش کرد. شش 
س��ال بعد هنگامی که کوور سرپرس��ت ی��ک پروژه در 
خصوص طراحی پوش��ش جدیدی برای هواپیما بود، 
باز هم ترس از بدون استفاده بودن سیانواکریلیت، تمام 
وج��ود وی را فرا گرفت. اما این دفعه کوور مش��اهده 
ک��رد که این م��اده، اتصالی قوی را ب��دون نیاز به گرم 
کردن ایج��اد می کند. کوور و گروهش مواد مختلفی را 
در آزمایش��گاه با اس��تفاده از این ماده تعمیر کرده و در 
نهایت یک استفاده مفید برای این ماده دیوانه کننده پیدا 
کردند. کوور حق امتیاز کش��ف خود را ثبت کرد و در 
سال 1958 )1337( سانواکریلیت به عنوان یک چسب 

همه کاره در تمام فروشگاه ها عرضه شد.
تفلون - روی پالنكت

دفعه بعد که ش��ما یک نیمرو را بدون چسبیدن به کف 
ماهی تابه درس��ت کردید، از ش��یمی دانی ب��ه نام روی 
پالنکت تشکر کنید که به صورت اتفاقی در سال 1938 
)1317( تفل��ون را اختراع ک��رد. پالنکت هنگامی که به 
محصول آزمایش خود در یک س��ردخانه س��ر می زد، 
امیدوار بود که توانسته باشد نوع جدیدی از CFC ها 
را بس��ازد. ام��ا هنگامی که وی محفظ��ه ای را که تصور 
می کرد باید سرشار از گاز باشد بررسی کرد، متوجه شد 
که به ظاهر تمام گاز ناپدید ش��ده و تنها تعدادی پولک 
سفید باقی مانده اس��ت. پالنکت شیفته این خرده های 
ش��یمیایی مرموز ش��د و به مطالعه بر روی خواص آنها 
پرداخت. ماده جدید ثابت کرد که یک روان کننده عالی 
ب��ا نقطه ذوب فوق العاده باال اس��ت. این م��اده ابتدا در 
جعبه دنده های نظامی استفاده شد و امروزه از آن برای 

تولید ظروف نچسب آشپزخانه استفاده می شود.
باكلیت - لئو بیكلند

در سال 1907 )1286(، الک شیشه ای برای عایق کردن 
قس��مت های داخلی تجهی��زات الکترونیکی اولیه مانند 
رادیو و تلفن اس��تفاده می ش��د. صرف نظر از اینکه این 
ماده از بدن نوعی سوس��ک آس��یایی به دست می آمد، 
وسیله خوبی بود. البته این ماده ارزان ترین یا ساده ترین 
راه برای عایق کردن یک سیم به شمار نمی رفت. ماده ای 
که ش��یمی دان بلژیکی، لئ��و بیکلند به ج��ای این ماده 
یاف��ت، پلی اکس��ی بنزیل متیلن گلیکول آنیدرید بود. این 
ماده که نخستین پالس��تیک مصنوعی دنیا است، بیشتر 
تحت عنوان باکلیت ش��ناخته می ش��ود. این پالستیک 
پیش گام، به طور کامل ش��کل پذیر است، می توان آن را 
ب��ه هر رنگی درآورد و در برابر دماهای باال نیز ش��کل 
خ��ود را حفظ می کند. این خصوصی��ات آن را به ماده 
محبوب تولیدکنندگان، جواهرسازان و طراحان صنعتی 

تبدیل کرده است.
تنظیم كننده ضربان قلب - ويلسون گريت بچ

دانش��یار دانشگاه بوفالو تصور می کرد که پروژه خود را 
نابود کرده اس��ت. به جای استفاده از یک مقاومت 10 
هزار اهمی برای س��اخت نمونه اولیه یک دستگاه ثبت 
ضربان قلب، ویلسون گریت بچ از یک مقاومت یک مگا 
اهمی اس��تفاده کرده بود. مدار ساخته شده سیگنالی را 
تولید می کرد که 1/8 میلی ثانیه طول می کش��ید و سپس 
به مدت ی��ک ثانیه متوقف می ش��د. گریت بچ دریافت 
ک��ه با اس��تفاده از یک جری��ان دقیق در این دس��تگاه، 
می توان پالس تنظیم ش��ده ای را به دست آورد که خود 
را ب��ر ضربان ناقص قلب بیم��اران تحمیل کند. قبل از 
آن، دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب به اندازه یک 
تلویزی��ون بودند ک��ه به طور موقت، آنه��ا را از خارج 
بدن به بیماران متصل می کردند. اما امروزه همان کار را 
می توان با اس��تفاده از یک م��دار کوچک که به راحتی 

درون قفسه سینه بیمار قرار می گیرد، انجام داد.
بند چسبی - جورج دی  مسترال

ش��اید کمی مبالغه آمیز به نظر برسد، اما یک سگ نقش 
مهمی را در اختراع این وسیله مفید داشته است. جورج 
دی مس��ترال که یک مهندس سوئیس��ی بود، روزی به 
هم��راه س��گ خود به ش��کار رفته بود که متوجه ش��د 
خارهای آزاردهنده ای به پش��م های س��گش چس��بیده 
اس��ت. هنگامی که در بازگش��ت وی این خارها را زیر 
میکروسکوپ نگاه می کرد، متوجه قالب های کوچکی 
ش��د که باعث چس��بیدن ای��ن خارها به بدن س��گ و 

جوراب های وی شده بود. 
مس��ترال چندین س��ال را ص��رف بررس��ی پارچه های 
مختل��ف نمود تا اینکه در نهای��ت نوعی نایلون را پیدا 
کرد که برای اختراع وی مناس��ب ب��ود. با این حال دو 
دهه طول کش��ید تا با اس��تفاده ناس��ا از این اختراع در 
لباس ه��ای فضان��وردان، کاربرد از این اخت��راع فراگیر 

شود.
اشعه ايكس - ويلهلم رونتگن

اش��عه ایکس یا آن طور که در اوایل مشهور بود، تابش 
مجهول، پدیده ای طبیعی اس��ت و بنابراین نمی توان آن 
را اختراع کرد. اما داس��تان کش��ف آن ب��ه عنوان یکی 
از جذاب تری��ن داس��تان ها در میان ابداع ه��ای اتفاقی 
دنیا ش��ناخته می شود. در س��ال 1895 )1274( ویلهلم 
رونتگن )فیزیکدان آلمانی(، مش��غول انجام یک س��ری 
آزمایش ه��ای روزمره با پرتوی کات��دی بود که متوجه 
ش��د یک تکه مقوای فلورس��نت در ط��رف دیگر اتاق 

روشن شده است. 
یک صفحه ضخیم بین تشعشع کننده کاتدی وی و مقوا 
قرار داش��ت که ثابت می کرد ذرات نور از میان اجسام 
جامد عبور می کنند. رونتگن که از این اتفاق شگفت زده 
شده بود، متوجه شد تصاویر شفافی را با استفاده از این 
تابش باورنکردنی می توان تهیه کرد. نخستین تصویر از 
این نوع یک تصویر اسکلتی است که رونتگن از دست 

همسر خود گرفته است.

 Indy( پل استندر43 ساله  و تیمش ایندی بویز
Boys Inc( در براونس��بورگ در ایالت ایندیانا 
پلیس در آمریکا، یک موتور جت جنگنده  فانتوم 
را بر روی یک اتوبوس زرد مدرس��ه قرار دادند 

که باعث  ش��د سرعت آن به 590 کیلومتر  بر 
ساعت برسد. 

م��ردم نم��ی توانس��تند آنچه را که با چش��م 
می بینند باور کنند زمانی که24 متر شعله های 

آتش و ابری از دود غلیظ را می دیدند. 
ح��ال آنک��ه در ح��دود150  گالن س��وخت 
هواپیمایی مصرف می ش��د تا در یک چهارم 
مس��یر، س��رعت بر روی آس��فالت ب��ه 563 

کیلومتر بر ساعت برسد. 
اس��تندر در مصاحب��ه ب��ا تلگ��راف انگلس��تان، 
س��اخت  از  او  انگی��زه  ک��ه  داد   توضی��ح 
س��ریع ترین اتوبوس مدرس��ه جه��ان بیانیه ای 
 ب��ر علی��ه مص��رف م��واد مخ��در در خیاب��ان 
 اس��ت. آق��ای اس��تندر 43 س��اله، گف��ت: من 
س��ریع ترین اتوبوس مدرسه در جهان را به دو 
دلیل س��اخته ام: اول  برای سرگرمی مردم است 
چون درباره اتوبوس حت��ی صحبت می کنند و 
دوم اینک��ه بچه ها را از مصرف مواد مخدر منع 

کنم، جت ها خیلی داغ هستند ولی مواد مخدر نه! 
من سریع ترین  اتوبوس مدرسه جهان را خودم 
س��اختم. هیچ راهی وجود ندارد تا یک اتوبوس 
 بتواند در این سرعتی  که من آن را به وجود آوردم، 

بمان��د. م��ا آن را در مدرس��ه ها نمای��ش دادیم 
و ت��الش کردی��م تا ب��ه آنه��ا نش��ان دهیم که 
 زندگ��ی بیش��تر از نشس��تن در پ��ای کامپیوتر 

است. 
س��ازندگان اتوبوس در توضیح قابلیت رساندن 
س��رعت به بیش��تر از 590 کیلومتر در س��اعت،  
آن را ب��ه عنوان هواپیمای اتوبوس��ی، با 42000 
اس��ب بخ��ار توصی��ف می کنند ک��ه150 گالن 
س��وخت را در یک چهارم مس��یر می س��وزاند 

ت��ا حرکتی تماش��ایی و حیرت انگی��ز با بر جا 
 گذاشتن یک دنباله 24 متری از شعله های آتش 
داش��ته باش��د. آقای اس��تندر، مکانی��ک ماهر و 
خ��ود آموخته ای اس��ت و می گوید ک��ه او به 
 س��اختن چیزهایی که سریع حرکت می کنند 
عالق��ه من��د اس��ت. او گف��ت که م��ن تنها 
ی��ک اتوب��وس مدرس��ه قدیم��ی خری��دم و  
 فق��ط  5 درص��د از قس��مت های اصل��ی را 
داش��تم. در واق��ع بس��یاری از قس��مت های 
دیگ��ر دس��ت س��از هس��تند و بخش��ی نیز 
 از فلزه��ای م��ورد اس��تفاده ی��ک هواپیم��ا 

بود. 
هنوز هم اتوبوس های زیادی رها می ش��وند 
که قطعات کوچکی در جلوی آنهاس��ت و البته 

دستگیره و درها کامل هستند. 
من در مزرعه بزرگ ش��دم و به شما این حقیقت 
را می گوی��م ک��ه همیش��ه می خواس��تم خودم 
 چیزه��ا را یاد بگیرم و مدرس��ه را زیاد دوس��ت 

نداشتم. 
من حدس می زنم این یک تالفی  اس��ت برای 
همه آن روزهایی که آهسته به  مدرسه می رفتم  

و حاال هر طور که بخواهم می روم.

 بزرگتری��ن پ��ل آب��ی جه��ان ب��ا درازای 35 کیلومت��ر و 736 مت��ر در 
وص��ل  نینگب��و  ب��ه  را  جیاش��ینگ  ش��هر  ک��ه  دارد  ق��رار   چی��ن 

می کند. 
کار س��اخت این پل بزرگ که هانگج��و بی )Hangzhou Bay(  نام 
دارد، در 14 ژوئن سال 2007 به پایان رسید و مراسم بازگشایی پل در 
26 ژوئن اجرا ش��د، ولی این پل برای مردم قابل اس��تفاده نبود و در 1 

می 2008 بر روی همگان بازگشایی و قابل تردد شد. 
بزرگراه این پل به وسیله کابل هایی به ستون ها و بدنه اصلی پل متصل 
اس��ت و مسافت 400 کیلومتری بین شانگهای و نینگبو را 120 کیلومتر 

کوتاه تر می کند. 
همچنین زمان مس��افرت بین این دو شهر را از 4 ساعت به 2/5 ساعت 

کاهش می دهد.

درازترين پل آبی جهانسريع ترين اتوبوس مدرسه جهان

قوی ترين پسر جهان
س��اله   11 پس��ر  ارتی��ز،  نی��کالس 
هم��واره  آمری��کا،  رن��وی  اه��ل 
ب��رداری  وزن��ه  و  بدنس��ازی   ب��ه 
 عالقه مند بوده و از طرفداران کشتی 

می باشد.  
آخرین دس��ت آورد نی��کالس ارتیز 
در بلند ک��ردن دوس��ت 58 کیلویی 
خ��ودش کریس بود که او را با س��ر 
بلن��د کرد و ب��ه م��دت 2 دقیقه نگه 
داش��ت و رکورد جهان��ی قوی ترین 

پس��ر جهان را ثبت کرد! این رکورد، به درس��تی توسط حاضران گواهی شده و 
نیکالس ارتیز به عنوان قوی ترین پس��ر در جهان ش��ناخته شده است! قهرمان 
او ابر س��تاره کشتی کج »کریس مستر« می باشد. نیکالس با بلند کردن دوستان 
خود در مدرسه تمرین کرده و می تواند دوستانش را با وزن 70 کیلو بلند کند. 
مادر نیکالس، با افتخار می گوید که او همواره تنومند، س��نگین و ش��جاع بوده 
است نیکالس ارتیز11 ساله است، قدش 155 سانتی متر بوده و در کالس ششم 

درس می خواند.

گران ترين شماره تلفن همراه جهان
گ��ران ترین ش��ماره تلف��ن همراهی 
ک��ه تاکن��ون به ف��روش رفته اس��ت 
ک��ه  ش��ماره 666 6666 می باش��د 
در 22 م��ی 2006 در ی��ک حراجی 
نیکوکارانه در قطر و توس��ط شرکت 
کی��و تل)Qtel ( با قیم��ت 2 میلیون 
و 700 ه��زار دالر ب��ه یک ناش��ناس 
فروخت��ه ش��د.و ب��ه نظر می رس��ید 
خ��ود قطری ها عالق��ه ای به خرید 
این شماره نداش��تند این شماره از 7 
 ش��ش تش��کیل ش��ده ک��ه کم��ی تداع��ی گ��ر ع��دد 666 ع��دد ش��یطانی 
اس��ت. همانطور که می دانید در اروپا و آمریکا، مسیحیان این عدد را نمادی از 
شیطان می دانند و این عدد در یهودیت عددی مقدس است زیرا آن را نماد شش 
جهت یعنی: باال، پایین، ش��مال، جنوب، ش��رق و غرب می دانند. رکورد قبلی 
گران ترین ش��ماره تلفن همراه جهان، شماره 8888 8888 بود که به هواپیمایی 
س��ی چوآن )Sichuan Airlines( فروخته ش��د. عدد 8 بر خالف عدد 4 که 

برای چینی ها عددی نحس بوده، عددی مقدس و خوش شانس است.

كوچك ترين اسب جهان
)Thumbelina( تامبلین��ا 
کوچک ترین اسب جهان است که 
نامش در کتاب رکوردهای جهانی 
گینس به ثبت رس��یده اس��ت. این 
اس��ب کوچک هفت س��اله)ماده( 
در  گاس��لینگ،  مای��کل  توس��ط 
نگه��داری  نیوی��ورک  باغ وح��ش 
می ش��ود. به گفت��ه نگهدارنده این 
اس��ب، قد این اس��ب کوچک تنها 
45 سانتی متر است. عالوه بر این،  

بر اساس گزارش های محققان دانش��کده علوم زیستی دانشگاه نیویورک، یک 
اس��ب بالغ و معمولی حدود 35 سال زندگی می کند، اما این اسب کوچک تنها 
17 س��ال می تواند زندگی کند و طول عمر حیوان نیز به ش��رایط زندگی و نوع 
تغذیه اش بستگی دارد. همچنین نگهدارنده این اسب می گوید که تامبلینا روزانه 
 Goose Creek ی��ک فنجان پر یونجه و کاه می خورد. این اس��ب کوچک در
Farms در نزدیک��ی س��نت لویس به دنیا آمد. جایی که پدر و مادر گاس��لینگ 
اس��ب های کوچک پرورش می دادند که بیش��تر آنها 56 تا 125 کیلوگرم وزن 
داش��تند، ولی تامبلینا تنها 3/5 کیلوگرم وزن داشت که امیدی نیز به زندگی وی 

نبود. 
ول��ی ه��م اکن��ون او ب��ه خوب��ی زندگ��ی ک��رده و تنه��ا پاهای��ش کمی کج 
هس��تند ک��ه ب��ا نعل های ارتوپ��دی ویژه ای��ن مش��کل تامبلینا نیز حل ش��ده 
مای��کل گاس��لینگ مدت��ی س��ت ک��ه این اس��ب را ب��ه گ��ردش در برخی از 
 ش��هر ها و بیمارس��تان ها می ب��رد تا به بهبودی و ش��اد کردن ک��ودکان بیمار 

کمک کند.  
گاس��لینگ می گوید: این اسب کوچک راهی ست برای بهبودی کودکان، اسبی 
که در برخی راهها رنج های بسیاری کشیده است. گاسلینگ همچنین می گوید: 
ما تامبلینا را دوس��ت داریم، چه کوچکترین اس��ب جهان باشد و چه نباشد. نام 
این اس��ب هفت س��اله در پاییز 2006 با نام کوچکترین اس��ب جهان به کتاب 

رکوردهای جهانی گینس راه یافت.

گران ترين ساعت جهان
گران ترین ساعت جهان، 25 میلیون 
دالر ارزش دارد. این س��اعت با سه 
الم��اس به ش��کل قلب تزیین ش��ده 

است. 
یک الماس صورت��ی 15 قیراتی،یک 
الم��اس آبی 12 قیراتی و یک الماس 
س��پید 11 قیرات��ی و اس��تفاده 163 
قی��رات الم��اس س��پید و زرد برای 
 دیگ��ر جاه��ای آن که به ش��کل گل 
می باشند. یک ساعت استثنایی و در 
نوع خود بهترین که با 201 قیرات الماس س��اختند. ساعت الماس نشان دارای 
مکانیزمی فنری اس��ت که با فش��ار دادن آن، س��ه الماس به ش��کل قلب را تا 
اندازه ای که بتوان س��اعت را خواند باال می آورد. این س��اعت ساخت کمپانی 
سوئیس��یChopard است و بدون شک تا س��ال ها گران ترین ساعت جهان 

باقی خواهد ماند.

بلندترين سگ جهان
بلندترین س��گ جهان، جرج غول 
پیکر )Giant George(  نام دارد 
که توس��ط آقای دیوی��د ناصر در 
توسان آریزونا نگهداری می شود. 
بلندای این س��گ از نوک پنجه تا 
شانه هایش به 1/092 متر می رسد، 
همچنین وزن این سگ غول پیکر 
111 کیلوگرم اس��ت و در ماه 50 
کیلوگرم خوراکی مصرف می کند! 
این س��گ 4 س��اله نام خود را در 

کتاب رکوردهای گینس به عنوان بلندترین س��گ زنده جهان و بلندترین س��گ 
جهان برای همیشه وارد نمود. 

این سگ از نژاد سگ های گریت دین بوده نژاد اصلی این سگ ها آلمانی است 
و یکی از زیباترین و بزرگترین نژادهای سگ در جهان است.



 6Thursday 7 October 2010 پنج شنبه 15 مهر 1389/ 28 شوال1431/ شماره363           

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگي

قصه و افس��انه، قالبی تأثیرگذار است چرا که انسان 
همواره از گوش  س��پردن به قص��ه لذت می برد. اما 
آنچه اهمیت دارد به روز کردن افسانه ها و درآمیختن 
آن با مفاهی��م و امروزی اس��ت.خبرگزاری میراث 
فرهنگی- گ��روه فرهنگ و هنر- افس��انه ها، جزو 
ادبیات ش��فاهی یک ملت، به ش��مار رفته و س��ینه 
به س��ینه منتقل می ش��وند و از نسلی به نسل دیگر 
می رس��ند. افس��انه هایی که به دوران کودکی انسان 
برمی گردند،همان زمان که انس��ان ها به جای تفکر، 
تخیل خود را به کار می بس��تند و ب��رای هر پدیده 
طبیعی یا غیر طبیعی به دنبال پاسخی متناسب با درک 
و دریافت خود بوده اند؛ افس��انه هایی که با گذشت 
زمان، دچار تغییر و دگرگونی می شوند و از صورتی 
به صورت دیگر در می آیند اما هرگز نمی میرند و از 
بین نمی روند. افسانه هایی که از احساسات مشترک 
بشری سخن می گویند و به همین خاطر است که به 
آسانی، مرزهای جغرافیایی را پشت سر می گذارند 
و از س��رزمینی به سرزمین دیگر می روند و خود را 
با فرهنگ و آداب و رس��وم آن س��رزمین هماهنگ 
می کنن��د. »محمدرضا ش��مس«، نویس��نده کودک 
و نوج��وان، با اش��اره به این که افس��انه ها به دوران 
کودکی بش��ر تعلق دارند، به همین جهت، کودکان 
امروز از ش��نیدن آن، لذت می برند می گوید:»من بر 
این باورم که قدمت افس��انه ها، حتی به پیش از این 
دوران برمی گردد، به این معنی که از وقتی انسان به 
دنیا می آید، افسانه ها هم متولد می شوند و در طول 
زندگ��ی با او و همراه او هس��تند به همین خاطر به 
گروه سنی خاصی تعلق نداشته و با همه افراد ارتباط 

برقرار می کنند.« او در پاسخ به این که اگر افسانه ها 
به دوران کودکی بش��ر و روزگاری برمی گردند که 
بسیاری از خواسته های او محقق نشده بود، پس چه 
دلیلی برای افسانه سرایی در دوران معاصر وجود دارد 
می گوی��د: » اگرچه آرزوی پ��رواز در جهان امروز، 
آرزویی دس��ت یافتنی است اما این گونه افسانه ها، 
بیانگر بخشی از رویاها و تصورات انسان های پیشین 
بوده اند که باید گردآوری و ضبط ش��وند و بهترین 
نمونه در این زمینه، مجموعه افسانه هایی است که به 
کوشش برادران گریم، گردآوری شده است.« »چرا 
که برادران گریم توانس��ته اند از روش های درس��ت 
و علمی برای جمع آوری افس��انه ها استفاده کنند و 
آنچه آنها ثبت کرده اند، معروف تر و شناخته شده تر 
از نمونه های مشابه اس��ت. برای مثال »سیندرال« را 
همه می شناس��ند اما چند درصد مردم جهان با »ماه 
پیشونی« آش��نا هس��تند. اگرچه نمی توان زحمات 
کس��انی چون ابوالقاس��م انجوی ش��یرازی، فضل 
اهلل صبحی)مهتدی(،ص��ادق هدایت، علی اش��رف 
درویشیان، احمد وکیلیان و... شد اما همه روایات را 
ثبت و ضبط نکرده اند برای مثال،خود من 45 روایت 
گوناگون از ماه پیشونی،جمع کرده ام.« شمس براین 
باور است که »اگر چه افسانه ها از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می شوند اما هر کس، در هر زمان با توجه به 
شرایط موجود، محدودیت های جغرافیایی و شرایط 
اقلیمی به ویرایش قصه و افسانه و به روز کردن آن 
پرداخته و این امر، به ماندگاری این میراث ارزشمند 
کمک کرده اس��ت. در حقیقت امروز شکل ثبت و 
ضبط ما تغییر کرده است و با توجه به رشد روزافزون 

صنعت و تکنولوژی ناچاریم، عالوه بر انتقال سینه به 
سینه، به مکتوب کردن و انتشار افسانه ها نیز بپردازیم.« 
اما پرسشي که وجود دارد این است که اگر هر کس 
بتواند روایت خاص خود را از افسانه ها داشته باشد، 
اصل افسانه مخدوش می شود و تا کجا می توان  به 
بازنویسی افسانه ها پرداخت می گوید: »ما می توانیم 
جمالت و اتفاقات را امروزی کنیم به این معنی که 
می توان جمله های اضافی را حذف یا به زبان امروز، 
بازنویسی کرد چرا که افسانه ها در روزگاران گذشته در 
قالب نقالی روایت می شده اند و این روش در دنیای 
امروز، رواج چندانی ندارد. اگرچه بازنویسی درجات 
گوناگ��ون دارد، به این معنی که هم می توان تنها به 
روان کردن داستان پرداخت و هم می توان آن را به 
داستانی امروزی تبدیل کرد.« گردآورنده »افسانه های 
ملل« معتقد است: »گاهی بازآفرینی افسانه ها، آن هم 
در دنیای ش��تاب زده معاصر، جذابتر و تأثیرگذارتر 
است. او نقیدالممالک، خالق »امیرارسالن نامدار« را  
پیشروتر از رولینگ می داند: »یک ایرانی، سال ها پیش 
از رولینگ چنین کاری را کرده. »نقید الممالک«، ندیم 
ناصرالدین شاه، س��ال ها پیش وقتی از داستان های 
تکراری چون »سمک عیار« و...خسته می شود، همه 
افسانه ها را در هم می آمیزد، به خاطرات ناصرالدین 
شاه و مسائل روز هم توجه می کند و داستان تازه ای 
بر اساس قصه های قدیمی به نام »امیر ارسالن نامدار« 
خلق می کند که در زمان خود هواداران بسیار داشته 
است؛ به عبارتی افسانه های قدیمی و مفاهیم روز را 
چ��ون تکه های پازل کنار هم می گذارد و این کاری 

است که سال ها بعد، رولینگ انجام می دهد.«

ضرورت درآميختن افسانه ها با مفاهيم امروزي توسعه گردشگري با بي توجهي 
به كترينگ ميسر نمي شود

كوله پشتي

استانداري اصفهان از هتلداران 
حمايت مي كند

اس��تانداری اصفهان 
را  خ��ود  حمای��ت 
در قال��ب پروازهای 
خارجی از هتلداران 
اع��الم می کن��د. به 
گزارش میراث آریا، 
در  اصفهان  استاندار 
»روزجهانی  همایش 
و  جه���انگ��ردی« 
کتاب  از  رونمای��ی 
گردشگری  هفتگانه 
در هت��ل »عباس��ی« 
در  گف��ت:  اصفهان 
ابتدای خدمت سعی 
بر آن شد تا بخشی از 
مطالبه هنردوستان و 

اصحاب فرهنگ و هنر را پاسخگو 
باشیم که بخشی از این امر تاکنون 
محقق ش��ده است. »علیرضا ذاکر 
اصفهانی« اظهار داشت: امروز در 
هر نشریه و مطبوعات استان مقوله 
فرهن��گ و هنر مطرح می ش��ود. 
وی همچنین افزود: س��ومین دور 
سفرهای ریاست جمهوری اولین 
ق��دم در رس��یدگی ب��ه موضوع 
فرهن��گ و هن��ر در اصفهان بود. 
وی یادآورش��د: در عمل��ی کردن 
مصوبه ه��ای فرهنگ��ی اس��تان، 
سرعت العمل بیش��تری صورت 
گرف��ت که یکی از این مصوبه ها 
خرید صنایع دس��تی و استفاده از 
 آن در مراس��م ها ب��ه عنوان تقدیر 

است. 
ذاکر اصفهانی با اش��اره به خرید 
500 تخته فرش نفیس از عش��ایر 
جرقویه و اهدای آنها در جشنواره 
ش��هید رجای��ی اف��زود: ب��ا این 
کار ع��الوه بر منب��ع درآمد برای 
عشایر اشتغال زایی نیز می شود. 
اس��تاندار اصفه��ان همچنی��ن به 
وج��ود هف��ت ه��زار کارخانه از 
جمله کارخانه سیمان، پتروشیمی 
اشاره کرد و گفت: این کارخانه ها 
آالینده ه��ای هوا را در پی دارد و 

این امر موجب دارا بودن رتبه اول 
اصفهان در بیماری های سرطانی و 
»ام اس« اس��ت. وی تصریح کرد: 
برای رفع این مش��کل ها باید از 
تمام ظرفیت ها برای اشتغال زایی 
در بخش صنایع دس��تی اس��تفاده 
ک��رد. وی همچنی��ن از افتت��اح 
پ    ژوهش��کده هنرهای دس��تی در 
اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و 
اظهار داشت: معاون صنایع دستی 
س��ازمان می��راث فرهنگی صنایع 
دس��تی وگردش��گری ب��ه عنوان 
 رئیس ای��ن پژوهش��کده خواهد 

بود.
اس��تاندار اصفهان ب��ه راه اندازی 
موزه ف��رش در این اس��تان خبر 
داد و گفت: اصفهان موزه اس��ت 
و باید تبلور عینی داش��ته باش��د. 
توریست  اصفهانی« جذب  »ذاکر 
و بازاریابی را از هتلداران خواستار 
شد و گفت: اس��تانداری اصفهان 
حمایت خود را در قالب پروازهای 
خارجی از هتلداران اعالم می کند. 
وی از تعامل با کشور ترکیه برای 
اح��داث هتل در اصفهان خبر داد 
و گفت: این هتل عالوه بر جذب 
توریست شرایط منفی علیه ایران 

را تغییر می دهد. 

دی��دگاه و تفکری که توجهی به کترینگ 
و رستوران در توسعه صنعت گردشگری 
ن��دارد، نه تنها به دنبال جذب گردش��گر 
نیست، بلکه تمایلی به توسعه گردشگری 
داخلی هم ندارد. چنانچه گردش��گری را 
صنعت بنامیم، بنابراین نیازمند بازاریابی و 
جذب مشتری و دایمی کردن آنها، با باال نگه 
داشتن کیفیت و رقابت روزافزون با ایجاد 
تنوع در میهمان نوازی )hospitality( در 
همه ابعاد هس��تیم. اساس شکل گیری این 
صنعت رس��یدن به بهره مالی و پیشرفت 
اقتصادی است و به همین دلیل دوام و بقای 
آن نیازمند حضور همیشگی گردشگر یعنی 
همان خریداران یا مش��تریان این صنعت 
است و همچون س��ایر صنعت ها، اصول 
تجارت بر آن حکمفرماست و پیوسته باید 
در جهت رس��اندن سیس��تم به سود دهی 
تالش کرد. یکی از درآمدزاترین بخش های 
صنعت گردشگری نیز در بیشتر کشورهای 
جهان کترینگ است که در کشور ما توجه 
چندانی به آن نمی ش��ود. رس��توران ها یا 
سرویس غذا و نوشابه یا بخش کترینگ، 
از واحده��ای پر اهمیت و ارکان اصلی در 
جایگاه اقتصادی در صنعت گردش��گری 
هستند و موفقیت مالی و کسب شهرت و 
خوشنامی آن، مستلزم اجرا و مدنظر داشتن 
گزینه هایی اس��ت که دستیابی به هر کدام 
نیازمند مدیریتی با فکر و دانش و داش��تن 
دیدگاهی به روز و آینده نگر درکنار قدرت 
اجرایی باال و اجرای تصمیم ها به ش��یوه 
صحیح اس��ت. صنعت کترینگ همچون 
دیگر سیس��تم های کاری، نیازمن��د وارد 
ک��ردن مواد یا اطالع��ات ورودی و توجه 
مداوم به اجرای عامل ها و مرور و بررسی 
م��داوم جری��ان کار و تالش در پیش��برد 
هدف ها است که نتیجه امر بر اساس میزان 
رضایتمندی یا عدم رضایتمندی مشتریان 
شکل می گیرد. با توجه به اینکه انسان در 
سفر به دلیل دور بودن از زندگی ماشینی و 
روزمره، تمایل به اس��تفاده از تنوع غذایی، 
آشنایی، شناخت و چشیدن غذاهای جدید 
هر شهر یا کش��ور را دارد. از این رو برای 
تحقق این خواست گردشگر، کترینگ ها 
در کلیه هتل ها و مرکزهای گردش��گری 
کشورهای توریستی جهان، در تهیه انواع 
غذاها و نوش��یدنی ها برای جلب رضایت 

میهمان از کودکان گرفت��ه تاجوانان، افراد 
س��الخورده،گروه های غذای��ی و درمانی 
خاص همچ��ون گیاهخ��واران و بیماران 
قلبی و... می کوشند و رضایت حداکثری 
مش��تریان و خری��داران خ��ود را فراهم 

می آورند.
 كترينگ در ايران، گرفتار تكرار

حال س��ئوال اینجاس��ت ک��ه در جهت 
رس��یدن به ای��ن هدف ها در کش��ور ما، 
در بخش پذیرایی چه اق��دام هایی انجام 
گرفته است؟ آیا رستوران ها و بخش غذا 
و نوش��ابه ما فقط ارائه دهن��ده چند نوع 
محدود کباب و پل��و و غذاهای تکراری 
در تمام هتل ها و رس��توران ها هستند، یا 
قادر به ارائه دس��ته وسیعی از تنوع غذایی 
سنتی و ناشناخته و غذاهای بین المللی ؟ آیا 
صنعت پذیرایی ما قادر به رقابت در ایجاد 
تنوع و باال بردن کیفیت و باال نگهداشتن 
آن جهت جلب رضایت گردشگر است؟ 
پیوسته س��ئوال های زیادی در این زمینه 
مطرح می شود، ولی متأس��فانه در زمینه 
برنامه ری��زی و مدیریت و افزایش ارتقای 
س��رویس دهی و پذیرایی ن��ه تنها اقدامی 
صورت نمی گیرد، بلکه از س��وی مدیران 
ای��ن بخش ه��ا ضرورتی ب��رای کترینگ 
درآمدزا احساس هم نشده و فقط اسکان 
گردش��گر را با قیمت ب��اال که با خدمات 
ارائه ش��ده و در مقایس��ه با سایر کشورها 
قابل مقایسه نیست را کافی می دانند! این 
دیدگاه و ش��یوه تفکر نه تنها سبب جذب 
گردشگر خارجی و داخلی بیشتر نمی شود، 
بلکه در معرفی فرهنگ غذایی و پذیرایی 
ایران��ی و برداش��ت س��رمایه گذاری های 
عظی��م هم راه��ی به پیش��رفت نخواهیم 
برد. این در حالی اس��ت ک��ه باید در نظر 
داشت: بیش��ترین مزایا و منفعت مالی در 
گرو اندیش��ه درست، برنامه ریزی صحیح 
و اجرای درس��ت و مدیریت و تداوم در 
اجرای سیاست های کاری رقابتی خواهد 
بود. امید است که با نگاه به روز مدیران و 
با برنامه ریزی صحیح و اهمیت به آموزش 
پرسنل در پیشبرد هدف های این صنعت و 
ارتقای روزافزون آن بکوشیم، زیرا همواره 
صنعت گردشگری مصداق بارز این مثل 
اس��ت که: »درآمد خوب از کیسه میهمان 

راضی نصیب می شود.«

خبر

ابالغ وقت رسیدگي
6/393 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 618/89 ش 17 ح خواه��ان ج��واد الماس��ي 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفیت بهروز محتش��م اصل تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگي براي مورخ 89/8/15 ساعت 3:45 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگي به این ش��عبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
 نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/8984                مدیر دفتر شعبه 17 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرايي
ش��ماره: 900/88 بموجب رأي ش��ماره 347 تاریخ 89/3/18 حوزه 39 ش��وراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي ناصر زرنگار، نام 
پدر: منصور، نشاني محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سیزده 
میلیون ریال بابت پنج ماه اجور معوقه از تاریخ 88/4/10 لغایت 88/9/10 از قرار ماهي 
دو میلیون و پانصد هزار ریال و مبلغ پانصد هزار ریال بابت بخشي از هزینه انشعابات 
و پرداخت سي هزار ریال هزینه دادرسي در حق محکوم له آقاي محمدتقي مظاهري، 
 B نام پدر: حس��ن، نشاني محل اقامت: ش��هرک ولي عصر، خ هدایت، فرعي 4 پالک
217. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایي ظرف 
ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعه��د و مفاد رأي بدهد در غی��ر اینصورت پرونده جهت اق��دام قانوني براي اجراي 

احکام دادگاه یا دادگستري محل تحویل خواهد شد.
م الف/ 9342                             شعبه 39 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگی
6/397 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89-570 ش 27 خواه��ان علیرض��ا ف��روزان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال به طرفیت آیت اله محمدي تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 89/8/2 ساعت 16/45 تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
6/398 کالسه پرونده: 438/89، شماره دادنامه: 89/7/3-835

مرجع رس��یدگي: ش��عبه 22 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي صفري، 
نش��اني: ش��اهپور جدید، جنب بانک رفاه، س��پاهان ایس��وزو، وکیل: آقاي یوس��في، 
خوانده: علي خس��روي، نش��اني: مجهول المکان، خواسته: فس��خ معامله، گردشکار: 
ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن 
 ختم رس��یدگي ب��ا اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آت��ي مبادرت بص��دور رأي 

مي نماید:
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي مهدي صفري بطرفیت علي خس��روي بخواس��ته فس��خ معامله و 
مطالبه هزینه دادرس��ي وخسارت وارده با توجه به اینکه خواهان بموجب دادخواست 
تقدیم��ي و با توجه به ش��رایط ضمن العقد و با اس��تناد ب��ه اظهارنامه مورخه 89/3/8 
مدعی��ت مقادیري اجناس از خوانده خریده و ضمن عقد قرارداد خرید ش��رط ش��ده 
چنانچه اجناس مورد قبول خواهان نباش��د ظرف 72 س��اعت اختیار فسخ دارد و وي 
در مهلت مقرر بموجب اظهارنامه اس��تنادي به خوانده فس��خ قرارداد را ابالغ نموده و 
ش��هود هم که ذیل ق��رارداد را امضاء کرده بودند در ش��ورا حاضر و در تأیید صحت 
خواس��ته خواهان اداي شهادت کرده اند و از سوي دیگر خوانده با وصف ابالغ وقت 
رس��یدگي از طریق نشر آگهي و با وصف انتظار کافي در جلسه حاضر نشده و دفاعي 
هم بعمل نیاورده لذا شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازي و شهادت 
ش��هود و توجه به ش��رایط ضمن العقد دعوت مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به 

ماده 198، 515 و 519 قانون آئین دادرس��ي و م��واد 234 و 253 و 422تا 428 قانون 
مدني و پرداخت سي هزار ریال هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني 
در ح��ق خواه��ان محکوم مي نمای��د. رأي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در همین ش��عبه خواهد بود. ضمن اعالم فس��خ خوانده دعوي را 
به اس��ترداد ثمن مأخوذه و مبلغ هزینه دادرس��ي و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم مي نماید. و خواهان مکلف است کلیه اجناس را بدون کم وکاست به خوانده 

مسترد نماید.
م الف/ 9348                  حمصیان- قاضي شعبه 22 شوراي حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
6/399 شماره: 5048 آقاي عباسعلي زاهدي فرزند غالمحسین باستناد یکبرگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت 
از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعي مشهور پنج قفیزي پالک شماره 1/2838 واقع 
در میم��ه بخ��ش ثبتي میمه که در صفحه 305 جلد 6 امالک ذیل ثبت 1114 بنام خانم 
س��لطان بیگم زاهدي فرزند عباس��علي ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
رس��مي شماره 18275-50/12/19 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعي یافته و معامله 
دیگري هم انجام نشده و نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر جابجایي وسایل منزل 
اس��ت چون درخواست صدور المثني س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون سند مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل س��ند با ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل س��ندارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسلیم خواهد شد.
م الف/ 9355                             نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

 
تحديد حدود اختصاصی 

چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک پالک ش��ماره 51/586 واقع در فودان 
بخش یک ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام شرکت کشتیراني مالک سواحل سرنشین 
)س��هامي خاص( ثبت شده بش��ماره 37424 واحد ثبتي اصفهان در جریان ثبت است 
ب��ه علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر 
از م��اده 15 قانون ثب��ت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح��دود ملک مرقوم در روز 
1389/8/17 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگه��ی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حض��ور یابند. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
تاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت 
را ازمرج��ع ذیصالح قضای��ی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید 
 مواج��ه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید حدود در روز بع��د از تعطیل انجام 

خواهد شد.
میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
 

تحديد حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب کارگاه مفتول کشي پالک شماره 2/6628 واقع 
در فضل آباد بخش یک ش��هرضا که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي حس��ین دهقان فرزند 
عبدالعلي و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت بعمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز 1389/8/11 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آم��د. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می 
بایس��ت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز 

 تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام
خواهد شد.

میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
  

تحديد حدود اختصاصي
ش��ماره: 5217 چون تحدید حدود شش��دانگ یکبابخانه در حال احداث بمس��احت 
157/15 مترمربع بش��ماره پ��الک 8074 فرعي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 3657 
فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده 
ثبت��ي بنام آق��اي کاظم پیروي بادي در جریان ثبت اس��ت بعلت عدم حضور متقاضي 
ثبت،  تحدید حدود بعمل نیامده بنا به دس��تور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق 
تقاض��اي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1389/08/10 س��اعت 10 صبح 
در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف ب��ا روز تعطیلي عملیات 
تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار مي ش��ودکه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدي 

تا سي روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 74                               
تاریخ انتشار: 89/7/15                طویلي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

 فقدان سند مالكیت 
نظر به اینکه خانم ش��هربانو دانه کار فرزند حیدر با ارائه دو برگ استش��هاد محلي که 
هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک 32/219 باقیمانده واقع در بخش یک ثبتي ش��هرضا گردیده که ششدانگ پالک 
مذک��ور ذیل ثبت 28864 دفتر 214 صفحه 34 بنام حبیب اله عموهادي ثبت و س��ند 
صادر گردیده سپس بموجب سند رسمي شماره 118589-86/4/25 دفتر 4 شهرضا به 
خانم شهربانو دانه کار انتقال گردیده که نامبرده ادعا نموده سند مالکیت مذکور مفقود 
و درخواس��ت سند مالکیت المثني نموده اس��ت که طبق ماده 120 آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي 
 معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده و یا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود 
مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید. و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله 
ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم 
خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود.
میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

تحديد حدود اختصاصي
ش��ماره: 8187 چون تحدید حدود شش��دانگ دو قطعه زمین مزروعي ش��ماره پالک 
3004 فرع��ي از 25- اصلي واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز 
بن��ام مهدي باقري چیمه وغیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در 
آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/8 در محل 
ش��روع و به عم��ل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلی��ه مالکین و مجاورین و 
صاحبان امالک اخطار میگردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور 
بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 451                                شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحديد حدود اختصاصي
ش��ماره: 5404 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ محصور تقریبًا پانزده قفیزي 
معروف چاله بش��ماره پالک 3098 فرع��ي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 
9 ح��وزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي بنام خانم عطاء  مصداقي و غیره در جریان 
ثبت اس��ت بعلت ع��دم حضور متقاضي ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدس��تور 
قس��مت اخیر ماده 15 قان��ون ثبت برطبق تقاضاي وکیل نامب��رده تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1389/08/10 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد 

و در ص��ورت مصادف ب��ا روز تعطیلي عملی��ات تحدید حدود ب��ه روز بعد موکول 
خواه��د ش��د. لذا بموجب ای��ن آگهي به کلی��ه مجاورین و مالکین اخطار مي ش��ود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان 
 ام��الک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته 

خواهد شد.م الف/ 80                                
تاریخ انتشار: 89/7/15                طویلي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

 
تحديد حدود اختصاصي

ش��ماره: 5320 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعي بیست و پنج قفیز 
تقریبي در کوي حس��ینیه بش��ماره پالک 3118 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود 
جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي احمدعلي عالفي و سید 
رحمت اله مصطفوي زاده در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت، تحدید 
حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1389/08/15 س��اعت 10 صبح در محل شروع و 
انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز 
بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي 
شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
 ام��الک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته 

خواهد شد.م الف/ 79                                
تاریخ انتشار: 89/7/15                طویلي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

 
ابالغ

 ش��ماره: 8414 خواهان: محمدآقا حج��ازي موغاري فرزند غالمحس��ین، خواندگان: 
خانم ها سلطنت و صنمبر نظرعلي فرزند هاجي، نظر به اینکه آقاي محمدآقا حجازي 
موغ��اري بوکال��ت آق��اي عباس عابدي مالک      3 دانگ مش��اع از شش��دانگ قطعه 
زمی��ن معروف فیض آباد بش��ماره پالک 51/699 واق��ع در رکوي رهن جزء بخش 9 
حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز درخواس��ت سهم مشاعي خود را از بقیه مالکین ششدانگ 
ملک مرقوم که اس��ناد مالکیت آنها بنام خانم ها س��لطنت نظرعلي نس��بت به یکدانگ 
2 1 دانگ مي باش��د را نموده است تاریخ 1389/6/14 

3
و صنمبر نظرعلي نس��بت به 

جه��ت عملیات افراز تعیین ومراتب دعوت از طری��ق درج در روزنامه بعمل آمده در 
موعد مقرر نماینده و نقش��ه ب��ردار ثبت در محل حضور یافت��ه برابر صورت مجلس 
تنظیمي ملک با پي کني به دو قطعه مجزا ش��ده مساحت شش دانگ 506/90 مترمربع 
و مس��احت قطعات افرازي با سهام مشاعي تناس��ب دارد به این ترتیب که یک قطعه 
1 3 دانگ مشاعي در تصرف مفروزي آقاي 

3 به مساحت 275/70 مترمربع و در ازاي 
 محمدآق��ا حج��ازي موغاري و قطع��ه دیگر به مس��احت 231/20 مترمربع و در ازاي

2 2 دانگ مش��اعي در س��هم س��لطنت و صنمبر نظرعلي مي باشد و شهرداري نطنز 
3  

طي ش��ماره 8963 مورخه 88/12/15 با افراز آن طبق نقشه ذیل موافقت نموده است. 
بنابرای��ن با قید قرعه قطعه اول افرازي در س��هم خواهان قرار گرفت، رأي افرازي آن 

به شرح ذیل صادر گردید.
1 3 دانگ مش��اع در 

3 1- قطعه اول افرازي به مس��احت 275/70 مترمربع که در ازاي 
س��هم محمدآقا حجازي موغاري استقرار یافت و محدود است شماالً به طول 35/60 
متر جاي پي اس��ت. به قطعه باقیمانده ش��رقًا به طول 8/20 متر مرز اش��تراکي است با 
پ��الک 693 فرعي جنوبًا به طول 33/50 متر به دی��وار پالک 698 فرعي غربًا به طول 
7/90 مت��ر جاي درب و پي اس��ت به پیاده روي خیاب��ان حقوق و ارتفاعي و صاحبان 

آن ندارد. 
2 2 دانگ 

3 2- قطعه دوم و باقیمانده افرازي به مساحت 231/20 مترمربع که در ازاي 
مشاع در سهم خانم ها سلطنت و صنمبر نظرعلي استقرار یافته و محدود است شماالً 
به طول 37/30 متر پوم اس��ت به زمین ش��ماره 702 فرعي. شرقًا به طول 6/5 متر پي 
مش��ترک اس��ت با پالک 693 فرعي جنوبًا به طول 35/60 مت��ر به جاي پي قطعه اول 
افرازي س��هم محمد آقا حجازي موغاري، غربًا به طول 6/30 متر جاي پي اس��ت به 
پیاده روي خیابان حقوق ارتفاعي و صاحبان آن ندارد. این رأي به اس��تناد ماده 6 آئین 
نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعي صادر و چون از نشاني خواندگان اطالعي در 
دست نیست مفاد آن از طریق درج در روزنامه به اطالع خواندگان یا قائم مقام قانوني 
آنه��ا مي رس��د و از تاریخ درج در روزنامه به م��دت 10 روز قابل اعتراض در مراجع 

قضائي ذیصالح مي باشد.
م الف/ 459                                شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
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كاكا 
در رئال مادريد 
ماندني شد

زیدان:
به انديشه هاي 
مورينيو اطمينان 
دارم

فان  درفارت:
دو گل به 
آستون ويال، تازه 
اول كار است

مهاج��م برزیلی تیم فوتبال رئال مادرید اس��پانیا اجازه 
مذاکره با تیم س��ابق خود را نداشته و به زودی قرارداد 
خ��ود را تمدید می کند. به گ��زارش رویت��رز، کاکا بازیکن 
س��ابق آ.ث میالن ایتالیا در حال سپری کردن دوران نقاهت 
 خود اس��ت و مصدومیت، اجازه حض��ور وی را در میادین

نمی دهد.
 ای��ن بازیکن از اینترمیالن پیش��نهاد 14 میلیون یورویی و از 
میالن پیش��نهاد 22 میلیون یورویی دریاف��ت کرده، حال آن 
 که با رئ��ال مادرید قرارداد 65 میلی��ون یورویی منعقد کرده 

است. 
مقام ه��ای رئ��ال مادری��د هرگون��ه مذاک��ره ای��ن بازیکن 
ب��ا می��الن ی��ا اینترمی��الن را ممن��وع ک��رده و قرار اس��ت 
 ب��ار دیگ��ر ب��ا افزای��ش مبل��غ ق��رارداد، کاکا در مادری��د 

بماند.

بازیکن س��ابق تیم فوتبال رئال مادرید گفت: رئال موفق 
 عم��ل می کند و م��ن به اندیش��ه های مورینی��و اطمینان 

دارم.
 ب��ه گزارش مارکا اس��پانیا، زین الدین زی��دان تصریح کرد: با 
حضور مورینیو، به یاد زمانی می افتم که کاپلو مربی ما شده بود 

و در اوج بودیم. 
مورینی��و نی��ز می توان��د رئ��ال مادرید را ب��ار دیگر ب��ه اوج 
برس��اند. وی اف��زود: ه��واداران رئ��ال آنقدر ب��رای قهرمانی 
 صب��وری کرده ان��د ک��ه دیگ��ر بهان��ه ای را قب��ول نخواهن��د 

کرد. 
آنه��ا قهرمانی در اللی��گا و لیگ قهرمانان اروپ��ا را به صورت 
همزمان طلب می کنند و مورینیو نیز از ابتدا بر این مسأله واقف 
بود. اندیشه های او بسیار ارزشمند است و به او اعتماد و اطمینان 

زیادی دارم. 

 هافبک هلندی تیم فوتبال تاتنهام گفت: سعی می کنم بیشتر 
گل بزنم و بازی  های بهتری ارائه کنم. »رافائل فان درفارت« 
اظهار داشت: حضور در تیمی قدرتمند مثل تاتنهام خیلی خوب 
اس��ت و بازی کردن را برای بازیکنی مثل من راحت  کرده است. 
تالش می کنم بیش��تر گل بزنم و بازی های بهتری ارائه کنم. این 
بازیکن 27 س��اله که سابقه حضور در هامبورگ را دارد، تابستان 
سال جاری از جمع کهکشانی های مادریدی جدا شد و راه حضور 
در وایت هارت لی��ن )ورزش��گاه تاتنه��ام( را در پی��ش گرفت. 
فان درفارت افزود: بازی کردن در انگلیس و برای تاتنهام برابر این 
همه تماش��اگر، اتفاقی بسیار خوش��ایند برای من است که آن را 
بسیار دوست دارم. این بازیکن در دیدار روز شنبه برابر آستون ویال 
دو گل تیم��ش را در ب��رد 2 بر یک به ثمر رس��اند. او خطاب به 
هواداران پرتعداد تیمش گفت: این تازه اول کار است. هدف من 

این است بهتر شوم و گل های بیشتری را به ثمر برسانم.

 افش��ین قطب�ي باخت در برابر ک�ویت را بد شانسي 
 مي دان�د. مي پرس��یم ایران چند م�وقعیت در ط�ول
 100 دقیقه بازي به وجود آورد که باختش را به گردن 
بد شانسي مي اندازد؟ روزي که تیم ملي ایران به جام 
جهاني نرفت و از صعود باز ماند تنها س��خني که از 
مسئوالن فوتبال شنیدیم این بود که اتفاق بزرگي رخ 
نداده است!! هنگامي که تیم ملي ایران از بحرین، قطر، 
 اردن و م�الي شکس��ت خ�ورد این توجیه از ج�ناب 
خنده روي فدراسیو ن فوتبال ایران شنیده شد که حاال 
فوتبال ایران درجه دوم آسیا است، اما دو برد در بازي 
دوس��تانه که یکي در برابر تیم��ي از پایه هاي چین و 
دیگري در برابر تیم تازه تشکیل یافته کره جنوبي با سر 
مربي جدیدش به دست آمد نوبت کبک رئیس فوتبال 
بود که خروسخواني کرده و اعالم کند که فوتبال ایران 
بار دیگر درجه یک آسیا شده است!! اما حاال سخناني 
مي شنویم که بعید نیست تا چند وقت دیگر باز به رده 
درج��ه دومي ها باز گردیم. نگاهي به اتفاق هاي این 

چند روزه بیاندازید:
اگر نگاه منصفانه اي به این بازي داشته باشیم آیا این 
تی��م ملي کویت نبود که حداقل دو گل دیگر در نیمه 

دوم نزد و دچار بدشانس��ي شد؟ آیا این توجیه دست 
چندمي س��ر مربي  تیم ملي فوتب��ال ایران نمي تواند 
توجیه س��ر مربي در جه ... ام باشد که هیچگاه مقصر 

نیست؟!!
افشین قطبي مي گوید که فاصله 48 ساعت تا فینال، 
تیم ما را خس��ته کرده ب��ود!! اما نمي گوید کویت که 
چند ساعت کمتر هم استراحت کرده بود به چه دلیل 
این بازي را برد؟ در اصل چگونه ایشان نمي دانند در 
تورنمن��ت هاي در جه .. ام چ��ون در این تورنمنت، 
فاصله نیمه نهایي تا فینال همین حدود اس��ت و این 
توجیه درجه ... ام از س��وي س��ر مرب��ي درجه .. امي 

اس؟!
 افشین قطبي غیبت ش��جاعي، خلعتبري، رضایي و 
نکونام را دلیل باخت به کویت مي داند و حال سئوالی 
در اینجا مطرح است: براي بردن تیم شبه المپیک کویت 
باید همه نیروهایمان را به اردن مي بردیم؟ افشین قطبي 
دو هفته لیگ برتر را تعطیل کرد تا به تور نمنت درجه 
.. ام غرب آسیا برود آنگاه باز از کمبود نیرو مي گوید؟ 
خود او مي گوید غیبت عقیلي براي تیم ما دردسر ساز 
بود از ایشان مي پرسیم آیا وقتي دفاع تیم ما در مقابل 
کویت ب و یا ج اینقدر ضعیف هست که غیبت یک 
مهره اش این همه بهانه به دست شما مي دهد در مقابل 
تیم هایي چون استرالیا، کره جنوبي، عربستان و قطر 

میزبان، اگر یکي از مهره هاي اصلي تیم علي دایي که 
نفرهاي اصلي تیم شما هم شده است صدمه ببینند و یا 
افت کنند چه مي کنید؟ کار کرد یک ساله و نیمه  شما 
در فوتبال ملي ایران تنها همین توجیهات بوده است؟ 
فوتبال ما به شما و امثال بیوتر، میلیون ها داده است که  
این توجیه را براي آنها بیاورید؟ آیا افشین قطبي سخنان 
سر مربي تیم کویت را شنیده  است که مي گوید: براي 
قهرماني به این تورنمنت نیامده بوده و تنها براي تست 
بازیکن��ان جوان و ت��دارکات تیمش براي جام خلیج 
فارس پاي به این رقابت ها گذاشته است آیا این توجیه 
قطبي نشان از دسته ... ام بودن فوتبال ما ندارد؟  رئیس 
فدراس��یون فوتبال خبر از غرور مي دهد و از س��وي 
دیگر معتقد است که بازي با برزیل تمرکز تیم ما را بر 
ه��م زده بود. آیا بازي تدارکاتي با یک تیم بزرگ باید 
تمرک��ز یک تیم درجه اول را آن هم در مقابل حریف 
درجه .. ام چون تیم کویت برهم زند؟ از ایش��ان مي 
پریسم: فرض کنیم که تمرکز بزرگساالن ما را برزیل 
بر هم زده است باخت به تیم ویتنام )درست خواندید 
ویتنام ( در رده امید و باخت به تیم کره جنوبي)در رده 
جوانان( هم ارتباط به بازي با برزیل داشت؟ و یا این 
که باز هم قرار است تیم ایران را از مدعیان درجه دوم 
آس��یا بنامند تا مدیریت این آقایان با این نتیجه ها در 

فدراسیون فوتبال جنبه منطقي پیدا کند؟

20 دو و میداني كار در فهرست 
انتظار گوانجو به سر مي برند

خبر کوتاه

گفتگو

ت
ك

یم
ن

طنز

توجيه هاي بي منطق

لیگ  مرحله  چهارمین 
در  میدانی  و  دو  برتر 
حالی به عنوان آخرین شانس 
کسب ورودی 20 مهر برگزار 
خواهد شد که 20 دو و میدانی 
کار در فهرست انتظار اعزام به 

گوانجو به سر می برند. 
ورزش دو و میدانی به عنوان 
یکی از 3 رشته پایه، با این 
ت�ف�اوت ک�ه از شان�س های 
مدال های  کسب  اصلی 
رن�گ�ارن�گ ب�رای ک��اروان 
ورزشی به شمار می رود، 20 
ورزشکار به کمیته ملی المپیک برای اعزام به بازی های آسیایی گوانجو 
معرفی کرده است. صادق داداشی )دبیر فدراسیون دو و میدانی( در 
 20 شدن  معرفی  داشت:  اظهار  این خصوص  در  فارس،  با  گفتگو 
از دو  تعدادی  نیست؛ چرا که هنوز  اعزام همه  معنای  به  ورزشکار 
نیاورده  دست  به  را  ما  شده  اعالم  ورودی  رکورد  کاران  میدانی  و 
اند؛ اما هنوز این فرصت برای آنها وجود دارد که تالش خود را به 

نمایش بگذارند. 
وی افزود: به عنوان مثال در برخی مواد 2 ورزشکار معرفی شده اند، 
در صورتی که هر کدام در زمان باقی مانده به رکورد مورد نظر دست 
پیدا کنند شانس اعزام دارند. فدراسیون دو و میدانی 16 ورزشکار 
المپیک معرفی کرده است.  مرد و 4 ورزشکار زن را به کمیته ملی 
داداشی گفت: 20 مهر چهارمین دوره مسابقه های باشگاهی در تهران 

برگزار خواهد شد. 
است  مشروط  کاران  میدانی  و  دو  برای  فرصت  آخرین  میدان  این 
که شانس خود را امتحان کنند. دبیر فدراسیون با اشاره به سیاست 
به  که شانس صعود  اعزام ورزشکارانی  بر  مبنی  المپیک  ملی  کمیته 
این مسأله فقط دو و میدانی  به  با توجه  فینال را دارند عنوان کرد: 
کارانی که شانس اصلی مدال هستند اعزام نمی شوند؛ چرا که سایر 
دارند  هم  را  مدال  کسب  احتمال  و  فینال  شانس  که  ورزشکارانی 
 راهی گوانجو خواهند شد؛ اما به شرط کسب رکورد ورودی اعالم 

شده. 

پیگیري لیگ هاي برتر تیراندازي 
پس از 2 ماه وقفه

پیروزی سپاهان نوین  
در دربی اصفهان

بنابر اعالم سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی، لیگ های برتر این رشته 
پ��س از حدود 2 ماه وقف��ه از پایان هفته جاری پیگیری می ش��ود. 
رقابت های لیگ برتر تیراندازی در رش��ته های ثابت و پروازی که به دلیل 
حضور تیم ملی تیراندازی در اردوی اتریش، حضور در رقابت های جهانی 
آلمان، مس��ابقه های آزاد تیران��دازی تهران و همچنین تقارن با ماه مبارک 
رمض��ان حدود 2 م��اه به وقفه افتاده ب��ود، امروز و ف��ردا دوباره پیگیری 
می شود. بر همین اساس سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی، برنامه هفته های 

جدید این رقابت ها را به شرح زیر اعالم کرد: 
هفته دوم لیگ هدف های پروازی، گروه اول به میزبانی تهران 

هفته دوم لیگ برتر هدف های ثابت مردان، به میزبانی آذربایجان شرقی 
هفته سوم لیگ دسته اول هدف های ثابت مردان، به میزبانی کرج 

هفته س��وم لیگ دس��ته دوم هدف های ثابت مردان، گروه اول به میزبانی 
اردبیل 

هفته س��وم لیگ دس��ته دوم هدف های ثابت مردان، گروه دوم به میزبانی 
بوشهر 

هفته اول مسابقه های فوتبال لیگ دسته سوم کشور با پیروزی 2 بر 
یک طالیی پوشان سپاهان در مقابل تیم همشهری خود، گیتی پسند 
اصفه��ان همراه بود. در این دیدار که در ورزش��گاه تختی اصفهان برگزار 
شد، علی طوقی شوقی در دقیقه 35 و سهیل رفیع زاده در دقیقه 57 برای 
سپاهان نوین گلزنی کردند و گل تیم گیتی پسند در دقیقه 30 به ثمر رسید. 
قضاوت این دیدار به عهده شاهور اصالنی با کمک های کورش کریمی و 
کاوه بهمنی انجام ش��د. گفتنی است: مسابقه های فوتبال لیگ دسته سوم 

کشور با حضور 72 تیم در قالب 6 گروه 12 تیمی برگزار می شود.

نور افكن

زاینده رود
س��رمربی جوان فیروز صفه ای��ن روزها در صدد 
افزایش آمادگی بازیکنان خود برای رویارویی روز جمعه 
با تیم گیتی پس��ند است و در این میان با رجزخوانی های 
مخصوص خود، می خواهد به نوعی پیش از بازی، خود 

را برنده مسابقه عنوان کند.
علیرضا افضل که با گذشت هشت هفته از مسابقه های 
لیگ برتر، تنها 10 امتیاز کس��ب کرده است، در مصاحبه 
با خبرنگار ما پیرامون بازی فردای تیمش با گیتی پس��ند 
اصفهان گفت: گیتی پس��ند در حال حاضر در لیگ برتر 
ب��ه عنوان یکی از تیم  های خوب و مدعی مطرح بوده و 
با س��رمایه گذاری مناسب در لیگ برتر حضور پیدا کرده 
است تا با بازیکنان قدرتمند، امتیاز بسیاری از مسابقه ها 
کسب کند. وی با بیان اینکه فیروز صفه دارای بازیکنان 
جوان و پرانگیزه ایست، تصریح کرد: بازیکنان ما تالش 
بسیاری در زمینه آمادگی برای این مسابقه به کار گرفته اند 
و در این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند؛ اگرچه 
بازیکنان فیروزصفه جوان هستند، اما برای پیروزی در این 
دیدار و کسب 3 امتیاز آن از انگیزه بسیاری برخوردارند.

 س��رمربی تیم فیروزصفه  اصفهان با انتقاد از حواش��ی 
پیرامون بازی دو تیم گیتی پسند و فوالد ماهان افزود: این 
بازی نباید حاشیه ای داشته باشد و مسئوالن دو تیم اجازه 
نمی دهند حواش��ی به اصل کار بازیکنان و کادر فنی دو 
تیم ضربه بزند زیرا ما تنها در صدد ارائه فوتبالی مناسب 
و تماشاگرپسند هستیم. وی پیرامون شرایط گیتی پسند در 
صدر جدول رده بندی لیگ برتر ادامه داد: جدول رده بندی 
به تیم ها شخصیت می دهد و هنگامی که تیمی در صدر 
جدول قرار گیرد، تیم های دیگر حساب ویژه ای بر روی 
این تیم باز می کنند، اما مطمئن باش��ید که فیروز صفه به 
پیروزی در این بازی فکر می کند و حس��اب ویژه ای بر 
روی امتیازهای این بازی باز کرده اس��ت. افضل با بیان 
 اینکه ش��ناخت خوبی از گیتی پس�ند داریم، خاط�رنشان 
ک��رد: برای مهار هر یک از بازیکن��ان تیم  مقابل، برنامه 
ویژه ای داریم و اگر بازیکنان ما روز جمعه به برنامه های 
مورد نظر  کادر فنی جامه عمل بپوش��انند، 3 امتیاز بازی 
به طور قطع در جیب فیروزصفه می رود. س��رمربی تیم 
فیروزصفه اصفهان بیان داشت: باید بر روی اشتباه های 
بازیکن��ان کار کرده و امتیازهای از دس��ت رفته خود را 
جبران کنیم؛ لیگ امسال با سال های قبل تفاوت بسیاری 
کرده است و تیم های میان  جدول با تیم های مدعی از نظر 
امتیازی فاصله چندانی ندارند، بنابراین می توانیم با کسب 
چند پیروزی، در جمع تیم های نخس��ت لیگ برتر قرار 
بگیریم. وی اضافه کرد: در هفته های گذش��ته بازی های 
گیتی پسند را نپسندیدم و معتقدم که این تیم برای رسیدن 
به قهرمانی باید قوی تر کار کند؛ فردا بازی سختی داریم 
و با توجه به اینکه حضور در جمع 3 تیم نخس��ت لیگ 
برتر، یکی از هدف های اصلی ما به ش��مار می رود، برای 

پیروزی در این بازی از هیچ تالشی فروگذار نمی کنیم.

ورزش

افضل: 

بازي هاي گيتي پسند 
را نمي پسندم

جاي حسین افضلي خالي نیست

حسين شمس در يك قدمی گيتی پسند!

تیم ملی کاراته عراق که برای برپایی اردوی مشترک تمرینی و 
دیدارهای تدارکاتی با تیم های کاراته فوالد مبارکه سپاهان در 
اصفهان بسر می برد، در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم امید کاراته 

سپاهان رفت. 
در این مسابقه که در سالن بهزیستی شهرستان اصفهان برگزار شد تیم 
امید کاراته فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه 4 بر 3 تیم ملی کاراته عراق 

را شکست داد. 
و  نادری  سعید  محمودی،  دانیال  رضوانی،  سعید  رقابت ها  این  در 
بر حریفان عراقی خود غلبه  مبارکه سپاهان  از  فوالد   میالد رضایی 

نمودند.

پیروزی امیدهای سپاهان 
در مقابل كاراته  كاهای عراق

نجمه  كرمي

پرونده لیگ برتر فوتس��ال هر روز جالب تر می شود و 
با حضور تیم گیتی پسند در این دوره از رقابت ها 

جذابی��ت و هیج��ان لی��گ دو چندان ش��ده 
است. 

حسین افضلی که به خاطر مسائل مالی 
ب��ه اعتماد و جایگاه و ش��أن خود در 
باش��گاه گیتی پسند پش��ت پا زد و 
دوباره به تیم ف��والد ماهان یا همان 
خانه دوم خود بازگش��ت. بعضی ها 
 گ�مان می ک�ردند ک�ه ش��یرازه ت�یم 
گیتی پس��ند از بین رف��ت و این تیم 

مدعی ب��ه راحت��ی از جم��ع مدعیان 
خ��ارج  ش��د و حض��ور افضلی 

در این تیم، باعث ش��ده 
بود ک��ه این تیم به 

فکر  قهرمانی 
کند و عدم 

ب��ه  تجر

بازیکن��ان جوان و آمار باالی مصدومان و نیمکت خالی 
ای��ن تیم، همه و همه دالیلی بود که خیلی ها برای گیتی 
پس��ند شانسی برای کس��ب جام قائل نبودند، اما زمانی 
که علی جنتی، )مالک باش��گاه گیتی پس��ند( 
بعد از اس��تعفای افضلی، دیگر او 
را به حض��ور نپذیرفت و با نگه 
داشتن وی پشت در اطاقش نشان 
داد ک��ه تیمش��ان به ف��رد متکی 
نیست و با رفتن این مربی جوان 
از تیم فوتسالش اندیشه های بس 
 بزرگتری را برای تیم نوپایش در سر 

دارد.
باش��گاه گیتی پسند همچون همتای 
خود ف��والد ماهان از همان س��ال 
نخس��ت حض��ور خ��ود در 
س��ودای  لی��گ، 
کس��ب 

ج��ام را در س��رپروراند و هم��راه ب��ا حس��ین افضلی 
اس��تارت خوب��ی هم زد و ب��ا این مربی تا هفته شش��م 
 یک��ه تازی می کرد تا ای�نکه ب��ا رف�تن وی از ای�ن تیم، 
محمد ناظم الش��ریعه و علی صانعی به ترتیب به عنوان 
مدیرفنی و مش��اور به تیم سرخپوش��ان اضافه ش��دند و 
 نگذاشتند که این تیم آماده و با انگیزه یکدفعه دچار رکود 

شود.
 افکار جنتی به همین جا ختم نش��د و درست در دیدار 
برابر فی��روز صفه و در چارچوب س��ومین ش��هرآورد 
اصفهان، قصد دارد تا با ایجاد تغییرهای اساسی در کادر 
فنی این تیم، یک جنگ و یا برگ برنده یا حربه خود را 
ب��رای ادامه رقابت های باقی مانده تا لیگ برای حریفان 

و به ویژه افضلی رو کند.
ش��نیده ها حاکی از آن است که مدیر عامل باشگاه گیتی 
پس��ند طی گفتگوهای اخیر خود اعالم کرده اس��ت که 
برای جذب چند بازیکن برزیلی بای تیمش وارد مذاکره 
شده اس��ت و به زودی این بازیکنان به مجموعه اضافه 
خواهند ش��د و چه زمانی بهتر از دربی اصفهان؟ و گویا 
در ص��ورت انجام روادید الزم برای حضور آنان در این 
دیدار از جمله صدور آی دی کارت، آنان در دیدار 
با ش��اگردان افضل��ی برای تیمش��ان به میدان 

خواهند رفت. 
گوی��ا در همین دیدار نیز قرار اس��ت 
س��رمربی جدید تیم را معرفی کنند 
که طب��ق آخرین آم��ار و اخباری  
ک��ه از ای��ن باش��گاه پرطرف��دار 
و مردم��ی ش��نیده می ش��ود این 
مربی کس��ی نیس��ت جز سرمربی 
تیم مل��ی فوتس��ال ای��ران، مدرس 
ش��مس....!!  حس��ین  فیف��ا،  رس��می 

حض��ور حس��ین ش��مس در اصفهان و این ب��ار در تیم 
گیت��ی پس��ند، حاش��یه ها و زخم های کهن��ه را دوباره 
ت��ازه می کن��د و تقابل و رقاب��ت بین حس��ین افضلی 
 و حس��ین ش��مس در لی��گ دیدنی تر از قب��ل خواهد 

بود. 
ش��مس پیش از این و در سال گذشته سابقه حضور در 
اصفهان و تیم ماهان را داش��ت و به عنوان مش��اورفنی 
هم��راه با این تی��م به عن��وان قهرمانی رس��ید و همان 
زم��ان خبرهایی مبنی بر اینکه افضلی به کمک ش��مس 
موفق به فتح جام ش��ده اس��ت و موفقی��ت فوالد ماهان 
در ایران و آس��یا به جهت مش��اوره های شمس بوده و 
افضل��ی جوان، ک��م تجربه تر از آن اس��ت که بتواند در 
 این س��ن کم  ب��ه چنی��ن موفقیت های بزرگی دس��ت 
یابد؛ از گوش��ه و کنار شنیده می ش��د که با پایان یافتن 
لی��گ و بس��ته ش��دن پرونده جام باش��گاههای آس��یا، 
ماهانی ها حاضر به تمدی��د قرارداد با مربی جوان خود 
 نشدند و بنابر یکسری مسائلی هم شمس از این تیم جدا 

شد. 
ام��ا گوی��ا سرنوش��ت تیم ه��ای اصفهانی با س��رمربی 
تی��م مل��ی ای��ران گ��ره خ��ورده اس��ت و هرتیمی که 
 ب��ه دنب���ال قهرم�انی اس��ت ی�ک راس��ت به س���راغ 
 حسین شمس می رود. ب�اید دید آیا ت�یم گیت�ی پسند با این 
سرمایه گذاری و با ظرفیت موجود می تواند همراه با این 
 مربی، قهرمانی در اولین حضور لیگ برتری خود را تجربه 

کند. 
ضمن آنک��ه باید دید جه��ت گیری ه��ای فوالدماهان 
ب��ا حضور حس��ین افضل��ی و وحید شمس��ایی در این 
تی��م در مقاب��ل تیم همش��هری خ��ود آن هم ب��ا آمدن 
 ش��مس، به چه صورت��ی تغییر و چگون��ه پیش خواهد 

رفت؟

عرشیا محمدی
پرویز خان مظلومی، سرمربی تیم استقالل که البته کم 
مصاحبه نمی کنه، سه شنبه در مصاحبه با سایت گل گفته 
که در مجلس  ختم داود جوراب لی هیچ مش��ورتی از 

قلعه نوعی برای پیروزی در داربی نگرفتم. 
معلوم نیس��ت آقای مظلومی چه فک��ری کرده که این 
حرفو زده؛ البته با چیزایی که ما در فوتبال سراغ داریم 
باید به عرض برسونیم که شاید مظلومی فکر نکرده و 

این حرف رو زده!!! 
آخه مرد مؤمن، امیر قلعه نوعی اگه می تونست مشورت 
ب��ده و فوتبال بل��د بود، یه فکری به ح��ال خودش و 
س��پاهان می کرد؛ تو که تو آزادی س��پاهان را 4 بر3 با 
دهان باز راهی اصفهان می کنی، دیگه نیاز به مشورت 
داری؟ با همون تاکتیک معروف و البته نتیجه دار »همه 
به جز دروازه بان برن گل بزنن« چند نفر را بفرست تو 
زمین یه چیزی میش��ه دیگه!! علی دایی هم که به قول 

آقای کفاشیان از خودتونه!!! دیگه مشکلی نیست. 
مجتبی جباری، هافبک تیم اس��تقالل، در یه مصاحبه 
اعالم کرده که از حواشی فوتبال خسته شده  و دوست 

داره هر چه زودتر از فوتبال خداحافظی کنه.
البته اگر به هافبک با تعصب تیم استقالل بر نمی خوره 
باید به ایش��ون عرض کنیم که ما هم خس��ته شدیم از 
وضعیت شما! ما که نفهمیدیم شما کی مصدومین، کی 
محرومین و کی با مسئوالن استقالل بحثتون میشه و یه 

مدتی همه را می ذارین تو کف!

در ضمن، آقایی که خبرنگارا رو حاشیه ساز خوندین؛ 
آخ��ه خبرن��گار از کجا باید ن��ون در بی��اره؟ خوب 
 یه بار ش��ما مدیریت رو زیر س��ئوال می بری، یه ب�ار 
عل��ی کریمی و ی��ه بار هم بقیه بازیکن��ا و این جوری 

خبرنگارا زندگیشون رو می چرخونن دیگه!
 پورحیدری، سرپرست تیم استقالل با انتقاد از وضعیت 
تیم ملی، گفته: آش��وبی را س��الم به تیم مل��ی دادیم، 

مصدوم تحویل گرفتیم.
ابت��دا باید معذرت خواهی کنیم که نورافکن امروزمون 
زیادی اس��تقاللی شد اما از اون جایی که مسئوالی این 
تیم به هیچوجه مصاحبه نمی کنن و آبی های پایتخت 
هرگز حاش��یه ندارن! ما مجبوریم اونا را مدام ببریم تو 

حاشیه!
بعدش هم باید یک نکته را به آقای پورحیدری اعالم 
کنیم و اون اینه ک��ه تو این دوره زمونه چیزی که پیدا 
نمی شه بازیکن آماده و سالمه؛ اونم از نوع ملی پوشش!

آقای پورحیدری، به جای اینکه مدام از تیم ملی انتقاد 
کنی، برو یه کم چش��ماتو باز کن و ببین کدوم بازیکن 
تی��م ملی بعد از چند تا بازی و یکی دو تا اردوی ملی 
س��الم تحویل تیمش میشه؟ اون  وقت بیا هی نطق کن 
و قطبی رو زیر سئوال ببر! این که نشد انتقاد، یه انتقاد 

درست و حسابی کن.
مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفته: بازی با 

برزیل آخرین بازی بزرگ تیم ملی نیست.
و در همان روز علی کفاشیان، رئیس فدراسیون اعالم 
کرده: بازی تیم ملی با بارس��لونا ساخته ذهن رسانه ها 

است.
اول، بای��د از خوانن��دگان عزیز باب��ت اظهار لطف و 

خنده ه��ای خود از این دو جمله تش��کر کنم و بعد از 
مسئوالن هماهنگ فدراسیون فوتبال می خواهم که اگر 
قرار است تیم های ملی آرژانتین، هلند، اسپانیا، انگلیس، 
افغانستان، اروگوئه، عراق، اردن و البته تیم های مطرحی 
مثل میانمار!! که می دونیم همه برای بازی با شاگردان 
افشین قطبی سر و دست می شکنن، با ایران بازی کنند، 

لطف کنید و جون هرکی 
دوس��ت دارید با هم 

هماهنگ باش�ید. 
برادر،  عزیز  آخه 
وقتی مهدی تاج 
لهج��ه  اون  ب��ا 
شیرین اینجوری 

با اعتماد به نفس 
ح��رف می زن��ه، 
معلومه  خ��وب 
م��ردم  ذه��ن 
رو  بی�چ���اره 
تیم هایی مث�ل 

ن�ا  س��ل�و ر ب�ا
یوون�ت��وس  و 
می���ره! تازه اگه 
 خوشبین باشیم، 
م���ی ت�ون�یم 

ح�داق���ل ب���ه 
سرالکس و تیمش 

اکتفا کنیم!
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مركزی، طبقه اول
پنجشنبه 15 مهر 1389/ 28شوال1431/ شماره Thursday 7 October 2010  363)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن مجتبي )ع(:
سرزنش و ننگ شمردن مردم 
انسان را، آسان تر است از 
معصیت و گناهي كه موجب 
آتش جهنم شود.

به گ��زارش ایمن��ا، مع��اون اجتماعی امور بهزیس��تی 
اس��تان اصفهان در دع��وت اختصاصی خ��ود به غرفه 
خبرگ��زاری ایمنا، ضمن ابراز خرس��ندی از حضور در 
پنجمین جشنواره مطبوعات و هم چنین عرض تبریک 
به مناسبت فرا رس��یدن هفته نیروی انتظامی، آرامش و 
امنیت جامعه را مدیون تالش و هوشیاری مأموران این 

ارگان اعالم کرد.
 دک��تر سعی�د ص�ادق�ی خ�طاب ب�ه اص�حاب رس�ان�ه 
گفت: خبرنگاران، صاحبان جراید و نش��ریه ها چه در 
فضای مکتوب و چه در فضای س��ایبری نقش مهمی را 
در سالمت اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها و ارتقاي 
سالمت و امنیت ایفا می کنند. وی به حضور نمایندگان 
ارگان نیروی انتظامی و س��ازمان بهزیس��تی در کنار هم 
در غرف��ه ایمنا پرداخت و اعالم کرد: حضور ما در کنار 
هم می تواند در حوزه سالمت و امنیت، معنای فراوانی 

را به همراه داشته باشد.
صادق��ی، امنی��ت را یکی از نیازهای زیس��تی اساس��ی 
انس��ان ها دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: همان گونه که 
هن��گام بیمار ش��دن قدر س��المتی را بیش��تر می دانیم 
ب��ه هنگام از دس��ت دادن امنیت نی��ز متوجه ارزش آن 
در هنگام بودنش خواهیم ش��د. مع��اون اجتماعی امور 
بهزیس��تی استان اصفهان اظهار داشت: انسان ها پس از 
برآورده ش��دن نیازهای زیستی و معیشتی خود به دنبال 
آرام��ش و امنی��ت می گردند و در س��ایه همین امنیت 

اس��ت که بسیاری از انسان ها به رشد و بالندگی دست 
پیدا کرده و به تکامل می رسند. 

صادقی ادامه داد: س��ازمان بهزیس��تی در ح��وزه امور 
اجتماعی به خصوص در دفتر امور آس��یب دیدگان، به 
ش��دت با نیروی انتظامی همکاری داش��ته و بیشتر در 
جه��ت پیش��گیری و در واقع بازتوانی آس��یب دیدگان 
اجتماع��ی قدم بر م��ی دارد.وی ب��ه فعالیت های مؤثر 
اورژانس اجتماعی )123( در سازمان بهزیستی پرداخت 
و عنوان کرد: امروزه ضرورت وجود اورژانس اجتماعی 
س��ازمان بهزیس��تی در کنار اورژانس های پزش��کی و 
پلیس)110( احس��اس می گردد. وی افزود: بیش��ترین 
تماس های برقرار ش��ده با اورژانس اجتماعی در طول 
شبانه روز، گزارش هایی از کودک آزاری، همسر آزاری 
و خودکش��ی و فرار از خانه را به همراه داش��ته که این 
افراد با حضور در این اورژانس توانسته اند از خدمات 
تخصص��ی روانشناس��ی و م��ددکاری آن به��ره گیری 
نمایند. معاون اجتماعی امور بهزیس��تی استان اصفهان 
دستگاه ها و مراکز استان را وام دار رسانه ها اعالم کرد 
و بیان داشت: اگر رسانه ها نبودند بسیاری از اقدام های 
 پلیس و سایر دستگاه ها ه�یچ گاه ان�عکاس خوبی پیدا 
نمی کرد.دکت��ر صادقی در پایان گفت: اطالع رس��انی 
اخبار اس��تان از طری��ق رس��انه ها و مطبوعات، باعث 
هوش��یاری و ارتقای جامعه گشته و در نهایت سالمت 

اجتماعی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت.

دكتر صادقی: 

پيشگيری از آسيب های اجتماعی، همت ويژه رسانه ها را می طلبد 
 مش���اور وزی���ر ص�نای��ع و م�ع���ادن 
گفت: حضور هدفمند هم��راه با تعامل 
سازنده با رسانه ها، ضمن انعکاس درست 
دس��تاوردهای صنعتی و معدنی س��بب 

جهش ویژه ای در این بخش می شود.
ب��ه گزارش ف��ارس از اصفهان به نقل از 
روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، 
»وحی��د رحمتی رودس��ری« در دیدار با 
مدیرعامل و معاونان ش��رکت ذوب آهن 
اصفه��ان، با اش��اره به نقش رس��انه در 
انعکاس دستاوردها و جهش  های صنعتی 
در کشور بیان داشت: رسانه ها نمایندگان 
به  حق افکار عمومی و مردم هس��تند و 
می توانند به طور هنرمندانه ، دس��تاوردها 
و فعالیت های ص��ورت  گرفته در حوزه 
صنعت و معدن را به مردم و جامعه نشان 

دهند. 
وی افزود: در سال های اخیر فعالیت های 
بزرگ��ی در بخش صنعت و معدن انجام 
ش��ده اس��ت و روابط عمومی ها باید در 
تعامل با رس��انه ها به عن��وان نمایندگان 
اف��کار عموم��ی، زمین��ه الزم را جهت 
انعکاس تحول های صورت گرفته ایجاد 

کنند. 
مشاور وزیر صنایع و معادن، نگاه دولت 
به روابط عمومی را مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: تالش ما این است تا ضمن ایجاد 
بس��ترهای الزم، ارتباط ه��ا را به نحوی 
تس��هیل کنیم تا رسانه ها بتوانند در اسرع 
وق��ت به اطالعات مورد نظر دسترس��ی 
داشته باش��ند. وی بیان داش��ت: روابط 
عموم��ی در مجموعه دول��ت از جایگاه 
خاصی برخوردار است و باید تالش کرد 
این نهاد ارزشمند بتواند در همه بخش ها 
به جای��گاه واقعی خود برس��د. رحمتی 
برنامه ریزی مناسب و حضور هدفمندانه 
در رس��انه ها برای آگاهی و اطالع رسانی 
فعالیت ها و خدمات گس��ترده صنعتی را 
مورد تأکید قرار داد و اظهار داش��ت: از 
همه رس��انه ها برای بازدید از فعالیت ها 
و دس��تاوردهای گسترده صنعتی دعوت 

می شود. 

وی با اش��اره به همت بلند و توانمندی 
ملت بزرگ  ایران در عرصه های مختلف 
گفت: با عمل به رهنمودهای رهبر معظم 
انق��الب و همت دولت و مردم، نش��ان 
می دهیم که تحریم ها اثری بر روند رشد 

و توسعه اقتصادی و صنعتی ندارد. 
مشاور وزیر صنایع و معادن، خودباوری 
در صنع��ت را یک��ی از دس��تاوردهای 
ب��زرگ نظام مقدس جمهوری اس��المی 
ای��ران عنوان کرد و افزود: با توانمندی و 
خودباوری کارشناس��ان ایرانی هم اکنون 
گام ه��ای ب��زرگ و اساس��ی در س��طح 
صنعت کشور برداشته  شده  است. وی در 
ادامه نقش ذوب آهن اصفهان در پیشرفت 
صنعت کش��ور به وی��ژه در دوران دفاع 
مق��دس را مهم توصیف ک��رد و گفت: 
تالش ها و همت بلند این مجموعه بزرگ 
در عرصه ه��ای مختل��ف به وی��ژه دفاع 
مقدس و حفظ و حراست از ارزش های 
آن، فراموش نشدنی است. رحمتی تقدیم 
283 ش��هید، یک هزار و 400 جانباز، 86 
آزاده و ح��دود 14 هزار رزمنده و ایثاگر 
و همچنین داشتن یک بسیج توانمند با 8 
هزار نفر بس��یجی و 20 رده مقاومت را 
در شرکت ذوب آهن اصفهان نشان دهنده 
ظرفیت های باال و ارزشمند کارکنان این 
مجموعه بزرگ صنعتی دانست و اضافه 
کرد: اصفهان ظرفیت های بس��یار خوبی 
دارد که می توان با برنامه ریزی مناسب از 
همه ای��ن توانمندی ها به نحو مطلوب تر 

استفاده کرد. 

رحمتي: 
حضور هدفمند در رسانه ها، سبب جهش 

صنعتي كشور مي شود

همگام با اهل قلم در گذر از جشنواره پنجم؛
حسين زاده: قلم خبرنگاران در برقراری احساس امنيت 

معجزه می كند 
رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان گفت: خبرنگاران همکاران پلیس برای ایجاد احس��اس امنیت در جامعه هستند و 
قلم آنها می تواند در برقراری احس��اس امنیت معجزه کند. به گزارش فارس، »حسین حسین زاده« در حاشیه برگزاری 
پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های داخلی استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احساس امنیت 
 بهتر از امنیت واقعی است. وی با اشاره به اینکه خبرنگاران همکاران پلیس در ایجاد احساس امنیت در بین مردم هستند، 
افزود: قلم خبرنگار می تواند در برقراری احساس امنیت در جامعه معجزه کند. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح 
کرد: در برخی موارد انتشار بی موقع یک رخداد اجتماعی می تواند سبب ترس و هراس مردم در شهر، استان و کشور 
شود. وی بیان داشت: جرم ها و رخدادهای اجتماعی اگر به موقع و به درستی منعکس شود، می تواند درصد احساس 
امنیت در سطح جامعه را افزایش دهد. حسین زاده تأکید کرد: پلیس می تواند از طریق اصحاب رسانه به مردم نزدیک شود 
و آموزش های الزم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به آنها بدهد. وی اضافه کرد: مأموران آگاهی، مهارت های جدی 
می بینند که بتوانند ضمن مقابله با جرم ها و مشکل های جدی، هیچ استرسی به مردم و خانواده ها وارد نکنند. رئیس پلیس 
آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان یکی از نقاط افسانه ای جهان است، افزود: زیبایی، هنر، صنعت و تاریخ این 
استان و 23 هزار شهیدی که سینه خود را سپر محافظت از ایران کردند، گوشه ای از ویژگی های برجسته اصفهان است.

نوريان: 
رسانه ها ابزار مؤثری در تأمين بهداشت قضايی 

جامعه هستند 
معاون دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان گفت: مطبوعات ابزار مؤثری در تأمین بهداشت قضایی جامعه هستند و 
می توانند آن را از آلودگی  ها پاک کنند. »علی نوریان« در حاشیه پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های اصفهان 
در گفتگو با فارس در اصفهان، اظهار داشت: نمایشگاه امسال نسبت به سال های گذشته از لحاظ کمی و کیفی ارتقای 
خوبی پیدا کرده است.  وی افزود: نمایشگاه مطبوعات، فرصتی برای تجزیه و تحلیل عملکرد یک سال گذشته رسانه ها 
و تالش برای ارتقای کیفی آنان است.  رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه هدف 
از برپایی نمایشگاه مطبوعات، تالش برای پیگیری کارکرد رسانه هاست، تصریح کرد: بهره مندی از نظرهای دیگران و 
انتقال تجربه ها نیز از هدف های مهم چنین نمایشگاهی است.  وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام 
اطالع رسانی دادگستری با سایر ارگان ها متفاوت است، بیان داشت: قانون برای دادگستری محدودیت ایجاد کرده و به 
راحتی نمی تواند اخبار را در اختیار رسانه ها قرار دهد. معاون دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان اضافه کرد: به 
دلیل اینکه دادگستری با اسرار زندگی مردم سر و کار دارد، به راحتی نمی توان آن را در اختیار مطبوعات قرار داد. وی 
افزود: ممکن است انتشار اطالعات خاص از یک پرونده به رسانه ها سبب اختالل در روند تکمیل تحقیقات شود چراکه 

بسیاری از مجرمان اطالعات مربوط به جرم ها را از مطبوعات می گیرند. 

مبلغ تضمین )ريال(شماره مناقصهتعداد)متر(عنوان مناقصهرديف

خريد لوله آزبست ضد سولفات CPR قطر 1
100 تا 500 با واشر و مانشون مربوطه

5235089-3-275625/767/000

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد لوله و اتصاالت آزبست ضد سولفات موردنیاز خود 
را از محل اعتبارات عمراني به شرح ذيل خريداري نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه خريدار: پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 89/7/29
گشايش پاكات مناقصه: 8/30 صبح روز يكشنبه مورخ 89/8/2، تلفن تماس: 0311-6680030

WWW.abfa-esfahan.com دريافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتي

آگهي مناقصه دو مرحله اي 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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


