
گی
اهن

ه ش
ید

رش
س: آ

عك

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

  ب��ه هم��ت پ��والد م��ردان 
ذوب آهن در تاريخ 89/7/19 
با توليد 8456 تن فوالد ريخته 
شده )68 ذوب( و توليد 8278 
تن چدن م��ذاب، ركورد 40 
س��اله بهره برداري ذوب آهن 

اصفهان شكسته شد و برگ زرين ديگري بر تارك فوالد كشور...
سراسري/ صفحه2

احمدي نژاد:
 دشمنان اميدي به پيروزي بر ايران ندارند 

اسفندیار حیدری پور:
 سرمايه گذاري در بخش گردشگري بسيار 
كم خطر است

ركورد 40 ساله ريخته گري فوالد 
در ذوب آهن اصفهان شكسته شد

نماینده ولي فقیه 
در چهارمحال و بختیاري تأكید كرد:

سفر احمدي نژاد به 
لبنان، ارتقابخش ثبات 

و آرامش در منطقه
 نماينده ولي فقيه در چه���ارمحال و بختياري 
گفت: سفر احمدي نژاد به لبنان موجب تقويت 
ثبات و حفظ آرامش در منطقه و به ويژه لبنان 
گفتگو  در  ناصري  محمدرضا  آيت ا...  مي شود. 
جمهور  رئيس  حضور  شهركرد،  در  فارس  با 
كشورمان در لبنان را مثبت ارزيابي كرد و اظهار 
محمود  از  لبنان  مردم  خوب  استقبال  داشت: 
احمدي نژاد بسيار بي سابقه بود و مردم لبنان با اين 
استقبال، عالقه خود را به نظام جمهوري اسالمي، 
رهبر، رئيس جمهور و مردم ايران نشان دادند. وي 
با بيان اينكه رابطه ايران و لبنان ريشه تاريخي دارد، 
گفت: در منطقه اي به نام جبل العامل كه بيشترين 
علماي ايراني در آن منطقه سكونت دارند، محل 
از جمله حر عاملي و  سكونت علماي بزرگي 
شيخ بهايي بوده كه اين عامل موجب شده است تا 
مردم اين منطقه تعامل خوبي با علماي ايران داشته 
و  ايراني  علماي  داشت:  اذعان  ناصري  باشند. 
لبناني از ديرباز تعامل خوبي داشتند اما با پيروزي 
انقالب اسالمي، پيوند مستحكم تري بين ايران و 
كشور لبنان برقرار شد. وي با تأكيد بر اينكه ايران 
با تمامي كشورها رابطه دوستانه و مخلصانه دارد، 
گفت: ايران همواره در مناسبت هاي سياسي و 
تعامل هاي بين المللي خود، به دور از هرگونه نگاه 
استعماري و چپاولگرانه وارد عرصه شده است. 
وي استقبال مردم لبنان از رئيس جمهور ايران را 
عامل اصلي ناكام كننده تالش هاي دشمنان براي 
برهم زدن تعادل منطقه دانست و گفت: دشمنان 
مي خواهند نقش جمهوري اسالمي را كمرنگ 
جلوه دهند و اين در حالي ا ست كه بر خالف 
توطئه هاي دشمنان، نه تنها نقش ايران كمرنگ 
نشده، بلكه بيش از پيش مي درخشد و جلوه گری 

مي كند. 

به مناس��بت گراميداشت دهه 
كرامت »ميالد حضرت فاطمه 
معصوم��ه)س(« و روز مل��ي 
»دختران  هماي��ش  دخت��ران، 
نخبگان  با حض��ور  مرواريد« 
محج��ب، دوره راهنماي��ي و 

متوسطه به همت اداره كل آموزش و پرورش استان در تاالر ادب...
سراسري/ صفحه2

پس��ت  م�����ديرعام��ل    
چهارمحال و بختياری از رشد 12 
هزار درصدی ارسال پست ويژه 
در نيمه نخست امسال  نسبت 
 به مدت مش��ابه س��ال گذشته 

خب����ر داد.
»حميدرضا فضل علی پور« اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی به 

مردم استان در مدت شش ماهه نخست سال جاری، افزون بر... 
شهرستان/ صفحه4

به همت اداره كل آموزش و پرورش استان
همايش »دختران مرواريد« 

در اصفهان برگزار شد

در نیمه نخست امسال صورت گرفت
رشد 12 هزار درصدي ارسال مرسوله 

پست ويژه در چهارمحال و بختياري

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:

صنعت غذايي اصفهان 
در سطح اول كشور قرار دارد
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ایران

نماين��ده مق��ام معظم رهبري در اس��تان 
فت����واي ش��جاعانه   گلس��تان گف��ت: 
آي��ت ا... خامن��ه اي مبني بر ح��رام بودن 
توهين به ش��خصيت هاي اسالمي مورد 
احترام اهل س��نت، همچ��ون موجي در 

جهان اسالم خروشيد.
به گ��زارش فارس از گ��رگان به نقل از 
روابط عمومي مركز بزرگ اسالمي شمال 
كش��ور، آيت ا... سيدكاظم نورمفيدي، در 
جمع مديران و رابطان مدرسه هاي علوم 
ديني اهل س��نت استان گلس��تان، اظهار 
داش��ت: مس��لمانان اعم از شيعه و سني 
بايد سپاس��گزار فتواي وحدت آفرين و 

تاريخي آيت ا... خامنه اي باشند. 
وي با بيان متن فتواي مقام معظم رهبري 
درباره هتك حرمت به ام المؤمنين عايشه 
)رض( تصريح كرد: بعد از جريان جنگ 
جم��ل امام عل��ي )ع( با احترام عايش��ه 
)رض( را به مدينه فرس��تادند و به ايشان 

هيچ گونه بي احترامي نكردند. 
نماين��ده مق��ام معظم رهبري در اس��تان 
گلس��تان، با اش��اره به نق��ش حوزه هاي 
اس��الم  دي��ن  گس��ترش  در   علمي��ه 
گفت: مدرس��ه هاي دين��ي و حوزه هاي 
علمي��ه، مهم تري��ن و ب��ا عظمت تري��ن 
خدم��ات را ب��راي دنياي اس��الم انجام 
داده  و ميراث گرانبهاي اس��الم و قرآن را 

پرورش داده اند. 
وي با اش��اره به اينكه هم��واره در طول 
زمان ه��اي مختلف ش��بهاتي در دين به 
وجود آمده است، افزود: فالسفه و علما 
براي پاسخ دادن به هر گونه شبهه در دين 
حت��ي جان خود را به خط��ر انداختند تا 
بتوانن��د دامان اس��الم را از هرگونه آفتي 

پاك نگه دارند. 
ام��ام جمعه گرگان، ب��ا بيان اينكه برخي 
از اي��ن ش��بهات حت��ي مي��ان بعضي از 
 علماي اسالمي نيز به وجود آمده است، 
گفت: پاس��خ به اينگونه ش��بهات وظيفه 
علما و روحانيون اعم از ش��يعه و س��ني 
است. وي جنگ امروز دشمن عليه دين 
مبين اسالم را نوعي جنگ نامرئي اعالم 
كرد و گفت: اين جنگ قلب بش��ريت را 
نشانه گرفته و از جنگ نظامي به مراتب 

خطرناك تر است. 
نماين��ده ولي فقيه در اس��تان گلس��تان 
ب��ه هوش��ياري حوزه ه��اي علمي��ه در 
كشورهاي مصر، سوريه، امارات و حتي 
 وهابيان معتدل عربستان هم اشاره كرد و 
اف��زود: كتاب هاي اس��المي فراواني در 
زمينه هاي مختلف در اين كشورها تأليف 
ش��ده اس��ت تا به تحول هاي موجود و 
شبهاتي كه عليه دين اسالم بروز مي كند، 
پاس��خ ده��د. وي گفت: جهان اس��الم 
هميش��ه به تربيت عالماني همچون آيت 
ا... مطه��ري نياز دارد تا بتوانند مس��ائل 
موجود را مورد بررس��ي قرار دهند و در 
عين حال بتوانند استقالل حوزه ها را نيز 
حفظ كنند. آي��ت ا... نورمفيدي، به حفظ 
فقه س��نتي با رعايت معيارها و موازين، 
اما به صورت پويا تأكيد كرد و گفت: فقه 
سنتي به معناي تكرار سنت هاي قديمي 
نيس��ت، بلكه بايد با حفظ اصول فقهي، 
 دي��ن پوياتر ش��ود. وي در پاي��ان تأكيد 
ك��رد: همه وظيف��ه داريم تا ب��ا معرفت، 
ش��ناخت دين، اخالص و ش��جاعت به 
روش��نگري مردم اهتمام ورزيم و وظيفه 

خود را به خوبي انجام دهيم. 

نماينده س��ازمان منطقه آزادكيش در جذب 
 س��رمايه ه��اي گ��ذاري صنعت��ي گفت:
 نمايشگاه ها بهترين مشاوران سرمايه گذاري 
 هستند.   محمد شاهي در حاشيه اولين نمايشگاه 
بي��ن المللي فرصت هاي س��رمايه گذاري 
اصفهان در گفتگو با واحد رس��انه شركت 
نمايش��گاه هاي بين المللي استان اصفهان 
افزود: نمايشگاه فرصت مناسبي براي كساني 
است كه به ايجاد ارتباط با شركت هاي هم 
تراز خود در داخل و خارج از كش��ور نياز 
دارند و نمايشگاه در اين زمينه ريلي يكپارچه 
براي نقل و انتقال نيازها، خواسته ها و روش 

هاي نوين بازرگاني خواهد بود.  
وي ادامه داد: منطقه آزاد كيش به دليل دارا بودن 
موقعيت خاص جغرافيايي، بيشترين ظرفيت 
 س��رمايه گذاري در بخش صنايع هايتك، 
 نانو تكنولوژي و ديگر فناوري هاي نوين را دارد و 

منطقه اي امن براي حمل و نقل و ترانزيت 
بين المللي صنعتي و بازرگاني است. مسؤل 
غرفه سازمان منطقه آزادكيش در نمايشگاه 
اصفه��ان، اضافه كرد: هم اكنون بيش��ترين 
س��رمايه گذاري هاي اين منطقه در بخش 
خدمات فني- مهندس��ي و نفت اس��ت و 
همچنين ظرفيت هاي سرمايه گذاري فراواني 

در بخش هتلداري و بورس وجود دارد. 
وي اظهار داشت: منطقه آزاد كيش بيشترين 
س��هم جذب س��رمايه گذار خارجي را در 
ميان كشورهاي حوزه خليج فارس دارد و 
 بيشتر شركت هاي نفتي عربي نيز با هدف 
 س��رمايه گ��ذاري ب��ه اين منطق��ه جذب 
مي ش��وند. به گفته وي، به دليل دارا بودن 
بيشترين ميزان واردات و صادرات و انتقال 
ارز در اين منطقه از كش��ور، امنيت سرمايه 

گذاري مناسبي نيز در كيش وجود دارد. 

ب��ه همت پ��والد م��ردان ذوب آهن در  
تاري��خ 89/7/19 ب��ا تولي��د 8456 تن 
فوالد ريخته ش��ده )68 ذوب( و توليد 
 8278 تن چدن مذاب، ركورد 40 ساله 
بهره برداري ذوب آهن اصفهان شكسته 
شد و برگ زرين ديگري بر تارك فوالد 
كشور و طاليه داران توليد فوالد در اين 
مجتمع بزرگ صنعتي رقم خورد. شايان 
ذكر است: ركورد قبلي مربوط به تاريخ 
88/10/21 با تناژ 8363 تن بوده است.

مع��اون درمان وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي، از آغاز طرح شناس��ايي 
و پيشگيري نابينايي در نوزادان نارس خبر 
داد.حس��ن امامي رضوي به مناس��بت روز 
جهاني نابينايان، به ايرنا، گفت: بس��ياري از 
 نابينايي ها براثر نارس بودن نوزادان به وجود 

مي آيد.
 بنابراين برنامه هاي پيشگيري از تولد اين 

گروه از نوزادان اجرا مي شود. 
معاون وزير بهداش��ت توضي��ح داد: طرح 
شناسايي و پيشگيري نابينايي نوزادان نارس 
در چند مركز درماني كشور در حال اجراست 
و چشم پزش��كان متخصص در اجراي آن 
همكاري دارند. رضوي ادامه داد: در نابينايي 
فقط مي توان كارهاي توانبخشي را انجام داد 
كه تأثير آن زياد نيست، بنابراين برنامه هاي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

بر پيشگيري از نابينايي متمركز شده است. 
مع��اون درمان وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزش��كي، با يادآوري اينكه كمبود 
اكس��يژن يكي ديگر از علت هاي نابينايي 
نوزادان است، افزود: بيشتر موردهاي نابينايي 
در كشور، به دليل حوادثي همچون تصادف، 

سقوط و نزاع به وجود مي آيد. 
امامي رضوي تأكيد كرد: اقدام هاي آموزشي، 
حفاظتي و پيشگيري از نابينايي براي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اهميت 

ويژه اي برخوردار است. 

الدن سلطاني

غالمحس��ين صادقي��ان در جمع 
خبرنگاران اس��تان گفت: به گفته 
بهداش��ت،  وزارت  كارشناس��ان 
درمان و آموزش پزشكي، صنعت 
غذايي اصفهان در كشور در درجه 

اول قرار دارد.
وي گف��ت: غ��ذا به عن��وان يك 
نياز پايه و اساس��ي است كه عدم 
توج��ه به آن باعث پيدايش چاقي 
و بيم��اري ها قلبي و عروقي و ... 
مي شود. شايد در گذشته دغدغه 
بيم��اري ه��اي واگيردار  همگان 
بوده، اما اكن��ون بيماري هايي كه 

ناش��ي از تغذيه غير س��الم اس��ت از دغدغه ها 
 به ش��مار م��ي رود كه كاهش آنها ع��زم ملي را 

مي طلبد.
معاون غ��ذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��كي 
در  كارشناس��ان  حض��ور  اف��زود:   اصفه��ان 
كارخان��ه ه��ا و نظارت بر توليد م��واد غذايي با 
توجه به حساس��يت موضوع بسيار مهم است كه 

اين نظارت ماهي يك بار انجام مي شود.
صادقيان ضمن بيان اينك��ه حدود 700 كارخانه 
م��واد غذاي��ي تحت پوش��ش معاون��ت غذا و 
دارو هس��تند خاطرنش��ان ك��رد: كارخانه هايي 
كه از معاونت پروانه كس��ب ك��رده اند و تحت 
 نظارت آن هستند؛ به طور دقيق كنترل و نظارت 
مي ش��وند. وي افزود: وقت��ي محصولي توليد و 
ب��ه بازار عرضه مي ش��ود بايد نظ��ارت دقيق بر 
آن صورت گيرد ك��ه PMS  يكي از واحدهاي 
كنترل و نظارت است و در استان اصفهان نيز به 

خوبي انجام مي شود.
معاون غ��ذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��كي 

اصفهان گفت: از زمان وارد ش��دن مواد اوليه به 
كارخانه و پس از خارج ش��دن آن، نظارت دقيق 
ب��ر عه��ده معاونت غذا و دارو اس��ت. از طرفي 
يكي از بيش��ترين درصد مواد غذايي كه در سبد 
غذايي ما وجود دارد نان اس��ت كه در اين مورد 
ماهي يك بار بازديد صورت مي پذيرد. همچنين 
نظارت بر شير بيش��ترين درصد نظارت بر مواد 
غذايي را نسبت به ديگر مواد غذايي دارا است.

صادقيان خاطرنش��ان كرد: در س��ال 88، 9660 
نمونه از مواد غذايي به آزمايشگاه ارسال شده كه 
70 درصد آن قاب��ل مصرف و حدود 20 درصد 
آنها غير قابل مص��رف بودند كه موارد غير قابل 
مصرف جمع آوري و در برخي موردها واحدها 
پلم��ب و پرونده به مراجع قضايي ارجاع ش��د. 
وي در خصوص ارتباط هاي مردمي و رسيدگي 
به شكايت ها گفت: 630 مورد گزارش تلفني و 
حضوري مبني بر ش��كايت هاي غذايي داشتيم 
كه 20 درصد به مراجع قضايي ارجاع و 5 واحد 

توليدي تعطيل شدند.
معاون غ��ذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��كي 

اصفهان، در ادامه درباره وضعيت 
صنع��ت غذاي��ي اس��تان تصريح 
ك��رد: محصوالت غذايي اس��تان 
به 55 كش��ور از جمله كشورهاي 
اروپايي، امريكا، كانادا و بسياري 
ديگر از كشورهاي پيشرفته ديگر 
صادر مي شود. همچنين عالوه بر 
اينكه اين صنعت در سطح كشور 
در درج��ه اول قرار دارد در س��ه 
س��ال متوالي مديريت نظارت بر 
مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي، 
اس��تان رتبه دوم را در بين استان 

هاي ديگر كسب كرده است.
صادقيان همچنين درباره همايش 
روز جهاني غذا خاطرنش��ان كرد: 
26 مهرم��اه همايش��ي بدين منظور ب��ا مديريت 
اجرايي اس��تان و حضور نماين��دگان مجلس و 
مديركل نظارت برگزار مي ش��ود. وي گفت: با 
توجه به اينك��ه ارائه راهكار براي صنايع غذايي 
با حذف تش��ويق و ارتقاي اين صنعت از هدف 
هاي برگزاري همايش روز جهاني غذا است، در 
اين روز صنايع غذايي برتر معرفي و 4 واحد به 
عنوان صنايع غذايي ارتقا يافته شناخته شده اند.

معاون غ��ذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��كي 
اصفه��ان اف��زود: همچنين در اين همايش س��ه  
كارخانه ب��ه عنوان ص��ادر كننده نمون��ه عنوان 
خواهد ش��د. ش��ايان ذكر اس��ت: از حدود 50 
كارخانه اس��تان به بيش از 55 كش��ور صادرات 
انجام مي ش��ود. صادقيان در خاتم��ه از اجراي 
 ط��رح ارزش��يابي مس��ئوالن فن��ي خب��ر داد و 
گف��ت: اين طرح براي اولين بار اجرا مي ش��ود 
و ايجاد بانك اطالعات مس��ئوالن فني و صنايع 
غذاي��ي و كارخانه ه��اي دارويي، از بخش هاي 

ديگر اين طرح است.

محمود احمدي نژاد با اشاره به طرح ها و برنامه هاي 
دشمنان براي تسلط بر خاورميانه گفت : آنان هيچگاه 

اميدي به پيروزي عليه ايران نخواهند داشت .
احمدي ن��ژاد در دومين روز از س��فر خود به لبنان، 
در دي��دار با جمعي از س��ران اح��زاب و گروه هاي 
لبناني اظهار داشت: دشمنان ملت هاي منطقه از صد 
س��ال قبل براي تسلط بر منطقه حساس و راهبردي 
خاورميانه برنامه ريزي كرده اند، اما آنان از پيروزي بر 

ايران نا اميد هستند. 
وي گفت: تصور دشمن اين است كه حلقه ضعيف 
كش��ورهاي خاورميانه لبنان است، اما ملت و دولت 
مقاوم لبنان و گروه هاي لبناني بامقاومت جانانه در برابر 

آنان ثابت كردند كه اين تصور نيز غلط است. 
رئيس جمهور گفت:  نظام سلطه در سراشيبي سقوط 
قرار گرفته و براي نجات خود به افغانستان حمله كرد. 
آنان فرصت پيروزي را در اين دو كش��ور از دس��ت 
دادند و اكنون چش��م به لبنان دوخته اند و ايستادگي 
ملت لبنان آنان را عصباني كرده است.  در اين بين نيز 
اسرائيل به يك پيروزي نياز دارد تا تجديد حيات كند 
و پيروزي خود را در لبنان مي بيند. بر همين اس��اس 
 مس��ئوليت تمامي لبناني ها به ويژه سران احزاب و 
گروه ها براي تقويت همدلي، وحدت و انس��جام و 
مقاومت در برابر توطئه هاي صهيونيس��ت ها بسيار 
سنگين و مهم است. رئيس جمهوري اسالمي ايران 
گفت: ايران همواره در كنار لبنان بوده و اكنون نيز اين 
آمادگي را دارد تا هر زمان كه لبناني ها صالح ديدند 
به كمك آنان بش��تابد و در كنار آنان باشد. بگذاريد 
دشمن از اين اتحاد و همدلي ما عصباني باشد و از اين 
عصبانيت بميرد. من معتقدم بزرگان لبنان قادرند مسائل 

كشور را بدون دخالت هاي خارجي حل كنند. 

آق��اي احمدي نژاد خاطرنش��ان كرد:  دل بس��تن به 
انگليس، آمريكا يا كشورهاي غربي براي واسطه گري 
به منظور حل معضل خاورميانه كارآيي ندارد، زيرا آنان 
خود جزو ايجاد كنندگان رژيم صهيونيستي و در واقع 
يك طرف قضيه هستند و بي شك نمي توانند نقش 

ميانجي را بازي كنند. 
رئيس جمهوري اسالمي ايران تأكيد كرد: نظام سلطه 
براي تسلط بر منطقه خاورميانه، برنامه ريزي دراز مدتي 

كرده است و حضور آن اتفاقي و مقطعي نيست. 
 وي اف��زود:  خاورميان��ه ويژگي هاي��ي دارد كه همه 
سلطه طلبان را براي اشغال آن تحريك مي كند. تمامي 
اديان الهي، مكتب هاي انساني، پيامبران الهي و تمدن 
ها و فرهنگ هاي اصيل در اين منطقه بروز و ظهور 
كرده اند. هزاران عالم،  انديشمند و انسان هاي بزرگ 
در اين منطقه تربيت ش��ده اند و حركت هاي آزادي 
بخش در اين منطقه ايجاد ش��ده اند كه لبنان يكي از 
سرآمدترين آنهاس��ت. رئيس جمهور گفت: يكي از 
مهمترين انگيزه هاي دشمنان براي تسلط بر خاورميانه 
وجود منابع عظيم و اصلي نفت و گاز و انرژي است. 

وي استراتژيك بودن جفرافياي طبيعي منطقه را نيز از 
ديگر داليل انگيزه هاي حضور دشمنان در اين منطقه 
عن��وان كرد و گفت:  وجود راه هاي ارتباطي بس��يار 
گسترده و قرار گرفتن در مسير شرق - غرب، شمال 
و جنوب دش��منان را براي تسلط بر منطقه تشويق 
كرده اس��ت و براي اعمال سياست هاي خود رژيم 
جعلي صهيونيس��تي را در آن ايجاد كرده اند. رئيس 
جمهور گف: نظام س��لطه اجازه نمي دهد كسي در 
جهان در باره چند واقعه مهم كه در واقع رمز تسلط 
آنان بر منطقه را مي گش��ايد سئوال مطرح كند. يكي 
 از آن موضوعات مس��أله هولوكاس��ت اس��ت و هر 
عاقل انديشي كه بخواهد در اين باره سئوالي مطرح 

كند مورد غضب آنان قرار مي گيرد. 
وي حادثه 11 س��پتامبر را كه بهانه اشغال منطقه شد 
از موض��وع هاي اساس��ي نام برد كه دش��من مايل 
 نيس��ت درباره آن تحقيقي انجام شود.  احمدي نژاد 
افزود: بديهي اس��ت اگر حقيقت و ماجراي اين دو 
واقعه روشن ش��ود داليل اشغال منطقه توسط نظام 
س��لطه مشخص خواهد ش��د. براي دشمنان شيعه، 
س��ني، عرب و فارس تفاوتي ندارد. آنان تالش مي 
كنند هم��ه را دچار اختالف كنند.  رئيس جمهور با 
اش��اره به غارت منابع كشورهاي منطقه توسط نظام 
س��طه گفت: االن همه مي دانند ثروتي كه در غرب 
انباشته شده نه حاصل دسترنج غربي ها، بلكه نتيجه 
غارت منابع و ثروت ملت هاي منطقه است. نمونه آن 
غارت نفت ايران توسط شركت نفت انگليس است. 
وي نقطه مشترك تمام انسان هاي آزاده از جمله در 
لبنان و ايران را برقراري عدالت دانست و گفت: اگر 
اين موضوع به طور جدي مورد توجه قرار گيرد هيچ 

اختالفي پيش نخواهد آمد.

  زاینده رود
به مناسبت گراميداشت دهه كرامت »ميالد حضرت 
فاطمه معصومه)س(« و روز ملي دختران، همايش 
»دختران مرواريد« با حضور نخبگان محجبه دوره 
راهنمايي و متوس��طه به همت اداره كل آموزش و 

پرورش استان در تاالر ادب اصفهان برگزار شد.
در اين مراس��م كارش��ناس امور بان��وان اداره كل 
آموزش و پرورش اس��تان گفت: باتوجه به اينكه 
دهه كرامت به والدت امام رضا)ع( برادر حضرت 
معصومه)س( ختم مي ش��ود؛ سعي كرديم از اين 
فرصت اس��تفاده كنيم و از بهتري��ن دانش آموزان 
ه��م از نظر علمي و هم از نظر معنوي تقدير كنيم. 
ش��هرياري افزود: اين افراد به واسطه اخالق نيكي 
ك��ه دارند در كنار حجاب برتر و علم در واقع يك 

الگوي برتر در جامعه هستند.
وي خطاب به دانش آموزان تصريح كرد: شما بايد 
نقش الگوي خود را بين دوس��تانتان تقويت كنيد. 
چرا كه با وجود افرادي مثل شما جامعه مي تواند 

روي پاي خود بايستيد.
كارش��ناس امور بانوان، داش��تن حس��ن خلق را 
 ويژگي بارز اين دانش آموزان عنوان و خاطرنشان 
كرد: ظاهر ديني به تنهايي كافي نيست بلكه تقويت 
روابط اجتماعي بس��يار مهم اس��ت چرا كه از اين 
طريق مي توان افراد و هم س��ن و س��االن را به راه 

درست جذب كرد.

ش��هرياري گفت: بيش از آنكه دان��ش آموزان به 
حرف بزرگترها توجه كنند رقبا و محبت هاي هم 
س��ن و ساالنش��ان بهتر روي آنها تأثير مي گذارد. 
بنابراين شما نخبگان بهتر مي توانيد حسن خلق را 

به ساير دانش آموزان القا كنيد.
وي اف��زود: هر چه زنان به س��مت عفاف بيش��تر 
 حرك��ت كنن��د جامع��ه ب��ه س��المت نزديك تر 

مي شود.
كارش��ناس امور بانوان خاطرنشان كرد: تشكل ها 
ه��ا و گروه هاي دانش آموزي ك��ه در زمينه هاي 
 درس��ي، هنري يا فرهنگي تش��كيل مي ش��ود نيز 
مي توانند دانش آموزان را به راه درس��ت هدايت 

نمايند. 

بنابراين ش��ما نخبگان باي��د در اين گروه ها نقش 
محوري داشته باشيد تا خلق و خوي افراد ديگر را 
به سمت خود جذب كنيد. در ادامه مراسم، معاون 
آم��وزش متوس��طه اداره كل آم��وزش و پرورش 
اس��تان هدف از برگزاري اين همايش را احترام به 
همه دختران اس��تان و دانش آموزان كوشا عنوان و 
تصريح كرد: اينگونه مراس��م بايد پيام هاي مفيدي 

براي دختران جامعه داشته باشد.
پورحس��يني افزود: اگر حجاب ي��ك ارزش و به 
خودي خود ارزش��مند اس��ت با انتخاب آگاهانه 
همراه است چرا كه اگر اين انتخاب آگاهانه نباشد 
منجر ب��ه انتخاب حجاب برتر نخواهد ش��د.وي 
خاطرنش��ان كرد: انتخاب حجاب برتر براي حفظ 
ارزش و موقعيت صورت مي گيرد، چرا كه از اين 
طريق حجم بدن از نامحرم پوشيده خواهد بود. وي 
در خاتمه گفت: با حضور نخبگان علمي دختران به 
همگان ثابت مي شود كه دختران در زمينه حجاب 
برت��ر آگاهانه حرك��ت مي كنند و اميد اس��ت در 
س��ايه بركت هاي انقالب اسالمي شاهد تقويت و 
گسترش اين مهم باشيم، چرا كه ثابت شده حجاب 
هيچگاه مانع از پيش��رفت و رشد نيست بلكه در 

سايه حجاب رشد سريع تر اتفاق مي افتد.
در پايان اين مراس��م، از دانش آموزان دختر نخبه 
محجبه مقاطع راهنمايي و متوس��طه شهر اصفهان 

تجليل به عمل آمد.

آیت ا... نورمفیدي: 
 فتواي آيت ا... خامنه اي درباره اهل سنت 

در جهان اسالم خروشيد 

در حاشیه اولین نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري مطرح شد:
 نمايشـگاه ها بهتريـن مشـاوران 

سرمايه گذاري هستند 

 ركورد 40 ساله ريخته گري فوالد 
در ذوب آهن اصفهان شكسته شد

معاون درمان وزارت بهداشت: 
طرح شناسايي و پيشگيري نابينايي 

نوزادان نارس آغاز شد 

جهان نما نصف النهار

مظنونين به طراحی حمله 
تروريستی به نخست وزير پاكستان 

بازداشت شدند 
رئيس پليس ايالت پنجاب پاكس��تان اعالم ك��رد كه هفت تن از افراد مظنون 
 ب��ه طراحی حمل��ه به »يوس��ف رضا گيالنی« نخس��ت وزي��ر و همچنين 
»محمود قريشی« وزير خارجه پاكستان بازداشت شده اند. به گزارش ايرنا به 
نقل از سامانه خبری نيوز، سيد عبيد قديری در جمع خبرنگاران افزود: افراد 
بازداشتی همچنين در حمله سه ماه قبل به يكی از شعبه های سازمان اطالعات 
ارتش پاكس��تان )آی. اس. آی ( در الهور دخالت داش��تند. گروه منحله سپاه 
صحابه، مسئوليت آن حمله را بر عهده گرفته بود كه 12 كشته در پی داشت. 

رئيس پليس ايالت پنجاب پاكستان اظهار داشت: »عبدل الرحيم الياس طلحه« از 
رهبران اصلی سپاه صحابه نيز در بين بازداشت شدگان قرار دارد. 

سوريه و عراق در زمينه نفت و گاز 
يادداشت تفاهم همكاری امضا كردند 

 س��وريه و عراق در پايان س��فر يك روزه »نوری المالكی« نخست وزير عراق 
به سوريه، يك يادداشت تفاهم همكاری استراتژيك در زمينه نفت و گاز امضا 

كردند.
به نوشته مطبوعات و رسانه های س��وريه، اين تفاهم نامه بعد از ديدار  نوری 
 المالك��ی  و »محمد ناجی عطری« نخس��ت وزيران عراق و س��وريه توس��ط 
»حسين شهرستانی« وزير نفت عراق و »سفيان عالو« وزير نفت و منابع معدنی 
س��وريه در دمش��ق امضا شد. در نشست دو نخس��ت وزير، روابط دو كشور، 
راهكارهای توس��عه آن، همكاری در زمينه نفت و گاز، برق و اهميت اجرای 

توافقنامه همكاری استراتژيك بين سوريه و عراق بررسی شد. 
توس��عه حمل و نقل زمينی، افزايش گذرگاه های مرزی، تشكيل شركت های 
مشترك ميان بازرگانان سوری و عراقی به منظور افزايش همكاری و خدمت به 
منافع مشترك، تسهيل انتقال كاال، افزايش همكاری اقتصادی و تبادل تجاری، ديگر 

موضوع های مورد بحث دو طرف اعالم شد. 
نخس��ت وزير عراق و رهبر ائتالف دولت قانون در رأس هيأتی برای ديدار با 
»بشار اسد« رئيس جمهوری و »محمد ناجی عطری« همتای سوری خود وارد 
دمشق شد. اين اولين سفر خارجی المالكی از زمان اعالم نتيجه های انتخابات 
 پارلمان��ی عراق در 16 اس��فند م��اه 1388 )ماه مارس 2010 ميالدی ( اس��ت. 
حسين شهرستانی )وزير نفت(، عبدالحليم الزهيری )از رهبران حزب الدعوه(، 
حاجم الحسنی )سخنگوی ائتالف دولت قانون(، ياسين مجيد )مشاور اطالع 
رس��انی المالكی(، علی الدباغ )سخنگوی دولت و عضو ائتالف دولت قانون( 
و طارق نجم عبداله )مدير دفتر نخست وزير(، مالكی را در اين سفر يك روزه 
همراهی كردند. اين سفر بعد از بحران شديد ديپلماتيك بين دو كشور در پی 
اتهام بغداد به دمشق مبنی بر مداخله در انفجارهای خونين سال 2009 بغداد و 
درخواست برای تحويل چند عراقی مقيم سوريه مظنون به دست داشتن در اين 

انفجار و در پی سفر برخی مقام های عراقی به سوريه انجام شد. 

 تخريب 40 منزل فلسطينی 
در روستای العراقيب 

رژي��م  ارت��ش  بولدزره��ای 
صهيونيستی 40 منزل فلسطينی 
را در روس��تای العراقيب واقع 
در منطق��ه النق��ب در جنوب 
اراضی  اش��غالی  سرزمين های 
48 فلسطين تخريب كردند. به 
گ��زارش فارس به نقل از مركز 
اطالع رسانی فلسطين، نظاميان 
صهيونيستی با يورش به روستای 
العراقيب برای ششمين بار منازل 
فلس��طينيان در اين روس��تا را 

تخريب كردند. در همين رابطه »عواد ابو فريح« سخنگوی كميته دفاع از العراقيب 
تأكيد كرد كه رژيم صهيونيس��تی سعی در احداث مزارع ويژه برای يهوديان به 
قيمت تخريب منازل شهروندان فلسطينی را دارد. نظاميان صهيونيستی پس از 
نابودی كامل آثار منازل شهروندان فلسطينی، روستای العراقيب را ترك كردند و 
يك بولدزر غول پيكر ارتش صهيونيستی نيز به هنگام ترك محل، تابلوی متعلق 

به روستای العراقيب را از جا كند.
روستای العراقيب يكی از 45روستای اعراب 1948در فلسطين اشغالی است كه 
رژيم صهيونيستی آنها را به رسميت نمی شناسد. مديريت اراضی رژيم اشغالگر 
قدس، ساكنان اين روستاها را كه در سرزمين آبا و اجدادی خود زندگی می كنند 

به تصرف غيرقانونی اراضی متهم می كند.

سیاستمداران بازنشسته: 
 سيستم كنونی چين مايه رسوايی 

و شرمساری است 
در نامه سرگشاده ای به دولت چين كه افرادی چون منشی شخصی »مائو«، رهبر 
سابق چين و سردبير پيشين روزنامه رسمی دولت آن را امضا كرده اند، خواسته 
شده كه به سانسور در چين پايان داده شود. گروهی از سياستمداران ارشد سابق 
حزب »كمونيست« چين، در نامه سرگشاده ای به دولت اين كشور، خواستار پايان 
دادن به سانسور شده اند. به گزارش ايلنا به نقل از بی بی سی، در نامه سياستمداران 
بازنشسته چين آمده است كه در قانون اساسی اين كشور، آزادی بيان تضمين 
شده اما در عمل اين اصل به اجرا در نيامده و محدوديت های شديدی در اين باره 
اعمال می شود.  نامه سياستمداران سابق چين، سيستم كنونی چين را مايه رسوايی 
و شرمساری خوانده است. گفته شده افرادی چون منشی شخصی »مائو«، رهبر 
سابق چين و سردبير پيشين روزنامه رسمی دولت چين، اين نامه را امضا كرده اند. 
اين نامه از كنگره ملی خلق چين و نهاد قانونگذاری عالی اين كشور خواسته است 
تا محدوديت های وضع شده بر سر راه آزادی بيان را لغو كند. نامه سرگشاده اين 
افراد چند روز پيش از برگزاری نشست مهم حزب كمونيست چين منتشر شده 
است. قرار است در اين نشست، افرادی كه رهبری چين را در آينده در دست 
خواهند گرفت، ارتقاء يابند. در اين نشست همچنين در باره سياست های چين طی 
چند سال آينده تصميم گيری خواهد شد. در اين گزارش آمده است كه اين نامه 
در سايت های اينترنتی منتشر شده اما بالفاصله از سايت های داخل چين حذف 
شده است. نامه اين افراد چند روز پس از واكنش خشم آلود دولت چين به اهدای 
جايزه صلح نوبل به يك مخالف دولت چين صورت می گيرد.  »ليو شيائوبو«، 
ناراضی سياسی چينی كه در حال گذراندن يك دوره طوالنی محكوميت زندان 
در چين است، دسامبر سال گذشته، به اتهام تالش برای براندازی دولت به 11 
سال زندان محكوم شد. ليو شيائوبو، پيش نويس سندی را تهيه كرده بود كه در آن 

درخواست اصالحات سياسی گسترده در چين مطرح شده بود.
دولت چين، ليو شائوبو، را جنايتكار خوانده و گفته كه اهدای جايزه صلح نوبل به 

او نقض اصول و موازين اين جايزه است.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:

صنعت غذايي اصفهان در سطح اول كشور قرار دارد

همگام با رئیس جمهوري در لبنان 

احمدي نژاد: دشمنان اميدي به پيروزي بر ايران ندارند 

به همت اداره كل آموزش و پرورش استان

همايش »دختران مرواريد« در اصفهان برگزار شد
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انجمن موزه داران استان اصفهان تنها انجمن 
موزه داران كشور كه 1835 نفر از هنرمندان 

18 رشته مختلف عضو آن هستند.
هم��گان اصفهان را به هنر می شناس��ند و 
هنرمندان��ش وقتی در مي��دان نقش جهان 
قدم می زنند از يك طرف ميناكاری، منبت 
كاری، قلمزن��ی و... چش��م را جذب خود 
 می كن��د و از طرف ديگر صدای پی در پی 
چكش هايی كه برای خلق يك اثر بی نظير 
توسط استاد و هنرمند اصفهانی گوشهايت 
را ن��وازش می كند. زيبايی هن��ر زنده رود 
وقتی دو چندان می ش��ود ك��ه در كنار اين 
اس��تاد پير يك جوان با شوق و ذوق دل بر 
هنر می س��پارد اين جوان هنگامی با شوق 
بيشتر كار را دنبال می كند كه ببيند از استاد 
و هنرش حمايت می شود نه اينكه ببيند دفتر 
انجمنی كه بسياری از هنرمندان را عضو خود 
دارد آنقدر كوچك اس��ت كه اتاق مديريت 
آن گنجايش تنها 5 نفر را دارد يا اينكه برای 
برگزاری همايش ها و سمينارها و جلسه ها 
هيچ مس��ئولی حمايت نمی كند و اعضا با 
هزينه شخصی خود اين برنامه ها را ترتيب 
می دهند اينها بخش��ی از مظلوميت های 
انجمن موزه داران استان اصفهان است. وقتی 
وارد دفتر اين انجمن شدم سكوتی غريب 
در اين ساختمان حاكم بود مستقيم وارد اتاق 
مديريت شدم انتظار داشتم اين اتاق مثل اتاق 
بيشتر مديران مجهز باشد اما برخالف تصورم 
بسيار ساده و كوچك بود كنار ميز مدير بساط 
ساده چای چيده شده بود. قاب های نصب 
به ديوار و نيز قاب های بزرگ ايستاده نظر هر 
بيننده ای را به خود جلب می كرد تصاوير 
نشان افتخار اعضای اين انجمن است اين 
قاب ها عكس های گردهمايی و جلسه های 
هنرمندان را در خود جای داده است و به طور 
تقريبی در هيچ يك از آنها حضور مسئوالن 
به چشم نمی خورد و از اينجا می توان فهميد 
كه حمايت مسئوالن استان كه خود را حامی 
هنر می دانند از اين انجمن چه اندازه است. 
حضور در اين اتاق وقتی دلنشين می شود كه 
ببينی رئيس اين انجمن يك عاشق واقعی هنر 
اس��ت و فردی كه سال های با ارزش عمر 
خود را در اين راه صرف كرده و اكنون بدون 
اينكه از جايی حمايت ش��ود با عالقه و از 
ج��ان و دل وقت خود را وقف اين انجمن 
می كند ش��ايد هر كسی جای او بود اكنون 

به اس��تراحت و آرامش خاطر فكر می كرد 
 اما آنچه كه در چشمان اين مرد بزرگ ديده 
می ش��د اين بود كه آرامش خاطر يعنی در 
كن��ار هنرمندان بودن اما آي��ا نبايد با وجود 
چنين افرادی مسئوالن استان دست حمايت 
به اين انجمن بدهند. برای آشنايی و اطالع 
از كارهايی كه توس��ط انجمن م��وزه داران 
استان انجام ش��ده و نيز كمبودهايی كه در 
مسير كاری انجمن وجود دارد پای درد دل 

مديرعامل انجمن می نشينيم.
آقای دانشی در ابتدا ضمن معرفی خودتان 
ــئولیت هایی  ــون چه مس ــد تاكن  بگویی

داشته اید؟
در سال 1318 در شهر كيان از توابع شهركرد 
متولد شدم و تحصيالت ابتدايی و متوسطه ام 
را در چهارمح��ال و بختي��اری گذراندم. به 
عنوان دهيار در استانداری اصفهان استخدام 
شدم و طی دو سال آموزش های الزم را در 
دانشسراهای كشاورزی اصفهان و گرمسار 
ديدم و سپس رهسپار شهرستان يزد گشتم 
و در يكی از روس��تاهای اين شهرستان به 
عنوان دهيار سه سال خدمت كردم و سپس 
مسئول عمران شهرستان تفت شدم و از آنجا 
به گلپايگان رهسپار شده و سه سال به عنوان 
معاون فرمانداری و رئيس اداره عمران اين 
شهرس��تان خدمت كردم. سپس به وزارت 
تعاون و امور روس��تاها و مسكن و سازمان 

كشاورزی منتقل شدم.
همچنين به مدت 33 س��ال در سمت های 
رئيس ام��ور آموزش و ام��ور انجمن ها و 
مسئول نمايشگاه های كشاورزی خدمت 
ك��ردم و چند س��ال هماهنگ كنن��ده امور 
آموزش وزارت كش��اورزی بودم. تشكيل 
اولين نمايشگاه های گل و گياه در اصفهان، 
تهران، مش��هد، اراك و ش��هركرد به كمك 
سازمان های ذيربط از افتخارهای اين جانب 

است اين در حالی است كه چند بار از جمله 
كاركنان نمونه كشوری انتخاب شدم.

چگونه انجمن موزه داران استان اصفهان 
را تشكیل دادید؟

-مرتب به اين فكر می ك��ردم كه اصفهان 
با اين عظمت و هنر چ��را نبايد دارای يك 
موزه بزرگ باشد و هر جهانگردی كه به اين 
استان سفر می كند چرا بايد فكر كند اين شهر 
فاقد موزه بزرگ است؟ بنابراين با تعامل با 
ارگان ها به اين نتيجه رسيديم كه اصفهان را 
به انجمن موزه داران مجهز كنيم. اولين تشكل 
هنرمندان را در سال 81 و پس از آن در سال 
84 تنها انجمن موزه داران كشور در اصفهان 

تشكيل دادم.
 درباره انجمن توضیح دهید.

- 1835 هنرمند از 18 رشته مختلف عضو 
تشكل هنرمندان هس��تند. در واقع بهترين 
صنف های مختلف هنری مانند منبت كاری، 
خاتم سازی، مجسمه سازی و... انتخاب و 
عضو انجمن شده است. گفتنی است 18 نفر 
از آگاه ترين و پاك ترين هنرمندان اصفهان به 
عنوان اعضای هيأت مديره فعاليت می كنند. 
همچنين تعداد هي��أت امنا و اعضای گروه 
فرهنگی، دانش و هنر ب��ه ترتيب 40 و 65 

نفر است.
با چه ارگان هایی تعامل دارید و تاكنون 

چه فعالیت هایی انجام شده است؟
- در حال حاضر با استانداری، سازمان ميراث 
فرهنگی، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
آموزش و پ��رورش و حوزه های هنری و 
همچنين اصحاب رسانه و مطبوعات جهت 
انعكاس اخبار تعامل داريم. بخشی از رئوس 
فعاليت های مهم انجام ش��ده تاكنون بدين 

شرح است:
- شناس��ايی محل و تش��كيل و راه اندازی 
هشت موزه توس��ط بخش خصوصی در 

سطح استان - تشكيل دو دوره آموزش سه 
ماهه به مدت سی ماه با شركت 448 نفر از 
موزه داران و دانشجويان  - اجرای 24 مورد 
تور گردش��گری در سطح كشور با حضور 
800 نف��ر - شناس��ايی 28 خانه قديمی و 
همكاری با سازمان های ذيربط در جلوگيری 
از تخريب آنها و س��عی در تبديل ش��ان به 
مركزهای فرهنگی  - همكاری در تشكيل 
و بهبود و رونق بخش��ی به كار موزه های 
بخش دولتی - تش��كيل 88 جلسه، مجمع 
عمومی هيأت مديره گروه فرهنگی دانش و 
هنر و كارگروه ها با حضور مقام های استانی 
در خصوص امور م��وزه داری و فرهنگی 
- ايجاد اشتغال برای جوانان تحصيل كرده 
جويای كار - تش��كيل 3 سمينار منطقه ای 
در امور موزه داری و همكاری با تعدادی از 
اس��تان ها در اين امور  - تشكيل نمايشگاه 
و آگاه س��ازی مردم از فعاليت سازمان های 
مردم نهاد - فراهم سازی موجبات تبادل آثار 
هنری هنرمندان بين يكديگر در سطح كشور 
- همكاری با انجمن های ادبی، فرهنگی، 
اجتماعی و هنری استان... همچنين در صدد 
هستيم در شهرهای باغ بهادران، خوراسگان، 
خمينی شهر، بهارستان و... موزه مردم شناسی 

تشكيل دهيم.
ــر راه انجمن برایمان  از مشكل های س

بگویید.
- همانطور كه خودتان مشاهده می كنيد دفتر 
تنها انجمن فعال كشور آنقدر كوچك است 
كه حتی ظرفيت تشكيل يك جلسه 15 نفری 
را هم ندارد. از طرفی به علت اينكه فاقد جايی 
برای تشكيل كالس های آموزش هستيم اين 
كالس ها در خانه هنرمندان برگزار می شود. 
برای بازديدها نيز فاقد وسيله نقليه هستيم. 
جهت تأمين هزينه های تشكيل گردهمايی 
ها، جلسه ها و... ديناری به ما داده نمی شود 
و در مجم��وع از ما حمايت نمی كنند. البته 
بايد از استاندار اصفهان تشكر كنم كه از زمان 
تشكيل انجمن تاكنون در كنار ما بوده اما ساير 
نهادها كمكی نمی كنند. اين انصاف است كه 
يك نهاد فرهنگی معتبر شهر كه چهره های 
ماندگار كشور عضو آن هستند اينقدر مظلوم 
واقع ش��ود به طوری كه هزينه ها را اعضا 
متحمل شوند. البته مكاتبه هايی با استانداری 
شده كه از طريق شهرداری و شورای شهر 
حمايتی صورت گيرد اما تاكنون كمكی به 

انجمن نشده است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت:
كشور در معرض موج عظيمی 

از بيماری های غيرواگير
 

معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 
كشور به شدت در معرض موج عظيمی از بيماری های 
غيرواگي��ر قرار دارد و همه س��ازمان ها باي��د در زمينه 
 كاه��ش اي��ن بيماری ه��ا ب��ه وزارت بهداش��ت كمك 

كنند. 
به گزارش فارس، عليرضا مصداقی نيا در مراسم عوامل 
اجتماعی مؤثر بر س��المت اظهار داش��ت: خوشبختانه 
ايجاد شبكه مراقبت های اوليه بهداشتی از 30 سال پيش 
موجب ارتقای ش��اخص های سالمت كشور شده است 
كه براساس آن ش��اهد كاهش مرگ و مير كودكان زير 

يك سال و 5 سال و مادران باردار بوديم. 

وی اضافه ك��رد: در يك دوره كوتاهی ش��اهد ارتقای 
س��طح زندگی و بهداشت محيط در كش��ور بوديم كه 

برای ادامه آن بايد اقدام های مهمی انجام دهيم. 
مديري��ت  زمين��ه  در  ك��رد:  تصري��ح  مصداقی ني��ا 
بيماری ه��ای واگي��ردار مانن��د كنترل وب��ا و ماالريا و 
 همچنين واكسيناس��يون اقدام های خوبی انجام ش��ده

 است. 
وی با بيان اينكه در كش��ورهای پيش��رفته هر قدمی كه 
برداش��ته می شود س��المت محوری در آن اهميت دارد 
يادآور ش��د: ارتقای س��المت در كش��ورهای ديگر با 
در نظ��ر گرفتن مؤلفه های اجتماع��ی صورت می گيرد 
و وزارت بهداش��ت در اين زمين��ه برنامه های متفاوتی 

دارد. 
مصداق��ی نيا در پايان اش��اره ك��رد: در زمان حاضر در 
وزارت بهداش��ت دبيرخان��ه عوام��ل اجتماعی مؤثر بر 

سالمت تأسيس شده است. 
همچني��ن برنامه ای با س��ازمان بهداش��ت جهانی برای 
بهبود شاخص های عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت در 

11 استان كشور اجرا می شود.

عضو كميس��يون امني��ت ملي مجلس 
گفت: در جلس��ه هايي ك��ه با برخي 
مسئوالن كش��ورهاي غربي داشته ايم، 
ش��اهد نوع��ي نارضايتي پنه��ان زنان 
غرب نسبت به تبعيض ها هستيم. زهره 
الهيان در گفتگو با فارس در خصوص 
برخ��ورد تبعيض آميز ب��ا زن در غرب 
اظهار داش��ت: دف��اع از حقوق زن و 
مبارزه  غرب عليه تبعيض زنان، امروزه 
تبديل به شعاري در جهت رسيدن به 
اهداف سياسي براي كشورهاي غربي 
شده است و به اين وسيله، كشورهاي 
مختلف را محكوم به زيرپا گذاش��تن 

حقوق زنان مي كنند. 
وي افزود: دفاع از حقوق زنان امروزه 
در تمدن و فرهنگ غرب در حد ادعا 
و ش��عار ق��رار دارد و ب��ه هيچ  عنوان 
رضايت زنان و تحقق اين شعارها در 

مصداق  كشورها  اين 
اس��ت.  نكرده  پي��دا 
عضو كميسيون امنيت 
ملي مجلس بيان كرد: 
در جلس��ه هاي��ي كه 
مس��ئوالن  برخي  ب��ا 
غرب��ي  كش��ورهاي 
شاهد  كرديم،  برگزار 
نوعي نارضايتي پنهان 
زنان غرب نس��بت به 
تبعيض ها هس��تيم كه 
اين ناراحتي را آشكار 

و پنهان مطرح مي كنند كه ريش��ه اين 
تفكر در فرهنگ غرب اس��ت. الهيان 
ن��وع ن��گاه غ��رب ب��ه زن را ابزاري 
دانست و عنوان داش��ت: تفكر غرب 
بي توجه ب��ه جايگاه، منزلت و ش��أن 
زنان اس��ت و نگاه به زن را ابزاري و 
صرف بهره برداري و س��وء اس��تفاده 

جنسي و شهوت راني مي داند. 
وي اضافه كرد: حضور زنان در جوامع 
غربي در مش��اغل مختلف، بيش��تر در 
تأمي��ن منافع قدرت ه��اي اقتصادي و 
قرار مي گيرد كه متأسفانه اين ريشه در 
نوع فرهنگ و تفكر غرب به زن ديده 
مي شود. نماينده مردم تهران در مجلس 

شوراي اسالمي عنوان داشت: اين نوع 
ن��گاه غرب به حقوق زن��ان و حقوق 
بشر بر اساس يك شعار و جنجال در 
سطح رسانه ها نيست و اگر اين تفكر 
بخواهد دف��اع حقيقي از حقوق زنان، 
جاي��گاه، ش��أن و منزلت آنان داش��ته 
باش��د بايد اصل نگاه خ��ود را به زن 
تغيير دهد. الهي��ان با تأكيد بر فرهنگ 
ليبراليسم و تعريف آن از جايگاه زنان 
گفت: مسأله زنان جايگاهي در مكتب 
ليبراليسم ندارد و دفاع از حقوق زنان 
در جه��ت پيگي��ري و بهره بري ه��اي 
اقتص��ادي و مادي تعريف مي ش��ود. 
وي تصريح كرد: خش��ونتي كه بيشتر 
در كش��ورهاي غربي عليه زنان اتفاق 
مي افتد و دفاعيه ه��ا و پيگيري فعاالن 
حقوق بش��ر و ان جي او ه��اي مدافع 
حق��وق بش��ر نش��ان از واقعيت هاي 
پش��ت صحنه مسائل 
اجتماع��ي در جوامع 
عض��و  دارد.  غرب��ي 
امني��ت  كميس��يون 
ملي مجلس به منش��أ 
زنان  عليه  خش��ونت 
اش��اره  غ��رب  در 
ك��رد و گف��ت: آمار 
زنان  عليه  خوشونت 
نش��أت  غ��رب  در 
واقعي��ت  از  گرفت��ه 
تلخ در جوامع غربي 
اس��ت كه به لحاظ جس��مي و جنسي 
وج��ود دارد و اي��ن رفتار خش��ونت 
آميز عليه زن��ان چه در خانه و جامعه 
نگراني هاي��ي را ب��ه وج��ود مي آورد. 
الهيان اضافه مي كند: بحث خش��ونت 
عليه زنان به جايي رسيده است كه در 
مركز خريد، فروشگاه ها، داروخانه ها، 
جرايد و رس��انه هاي عمومي به درج 
آگه��ي مراكز حمايت از زنان در زمان 
مواجه با خش��ونت جسمي و جنسي 
مي پردازند تا زناني كه مورد خشونت 
ق��رار مي گيرند با مرك��زي خاص كه 
تلفن آن درج شده است، تماس داشته 

باشند. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 
انجمن موزه داران استان مظلوم واقع شده است

 پنچري كاميون، راننده جوان را به كام 
مرگ برد

مرد سيگاري به كودك مريضش هم رحم 
نمي كرد

زنگ خطر كودک آزاری  به گزارش ايلنا، به نقل از سايت انجمن حمايت 
از حقوق ك��ودكان طاهره پژوهش عضو هيأت 
مدي��ره انجمن حماي��ت از حقوق ك��ودكان با 
انتش��ار مقاله ای به مناسبت روز جهانی كودك 
به معضل نگران كننده كودك آزاری در كش��ور 
پرداخت��ه و تأكيد ك��رده: ك��ودك آزاری جرم 
عموم��ی اس��ت و احتياج به ش��اكی خصوصی 
ندارد. در ماده ش��ش اين قانون مقرر شده كليه 
افرادی كه سرپرس��تی كودكان را برعهده دارند 
مكلفند به محض مش��اهده موارد كودك آزاری 
مرات��ب را جهت پيگرد قانونی مرتكب و اتخاذ 
تصميم تقنينی به مقام های صالح قضايی اعالم 

كند. 
اين فعال حقوق ك��ودك ادامه می دهد: انجمن 
حماي��ت از حقوق كودكان به عنوان نهاد مدافع 
حقوق ك��ودك، بارها و بارها از طرف مردم در 

جريان موارد مختلف كودك آزاری قرار گرفته اس��ت. 
چندی پي��ش خانمی از كرج تم��اس گرفت، از گريه 
مداوم نوزاد س��ه ماه��ه و فريادهای م��ادر يا نامادری 

شكايت می كرد. 
ندا لطفی آخرين مورد كودك آزاری اعالم ش��ده منجر 
به فوت اس��ت، كه قل��ب همه دوس��تداران كودك را 
ب��ه درد آورد. هيچكدام از م��ا فريادهای خاموش اين 
كودكان را در خانه ای كه هيچكس دوستش��ان ندارد، 

نمی شنويم. 
پژوهش در اين مقاله آورده: در ش��رايطی كه وضعيت 
اقتصادی اجتماعی جامعه روز به روز وخيم تر ش��ده، 
فقر، بيكاری و اعتياد، خانواده های بيش��تری را به كام 

خود می كشد. 
كودكان بيش از پيش قربانی اعصاب خرد ش��ده پدران 

و مادرانی می ش��وند كه كمترين آموزشی را در رابطه 
با مهارت های پدر و م��ادری نديده اند. عالوه بر آن، 
متأس��فانه هيچ نهاد حمايت��ی در جامعه برای پناه دادن 
به كودكانی كه مورد بی مهری و خش��ونت پدر و مادر 

واقع می شوند وجود ندارد. 
آزاری ك��ودك  م��وارد  بدتري��ن  در  اف��زود:   وی 
)س��وزاندن، داغ كردن بچه كه منجر به بستری شدنش 
در بيمارس��تان می ش��ود( ك��ودكان دوب��اره به همان 

خانواده ها و با همان كيفيت بر می گردند. 
پژوهش عضو هي��أت مديره انجمن حمايت از حقوق 
ك��ودكان با اع��الم اينكه زنگ خطر ك��ودك آزاری از 
مدت ها پيش نواخته ش��ده اس��ت تأكيد می كند: در 
 كلي��ه برنامه های تلويزيونی، از س��ريال های اخالقی
 و... گرفت��ه ت��ا حض��ور روانشناس��ان و متخصصان، 
كمترين اش��اره ای به آموزش پ��دران و مادران در اين 

رابطه نمی ش��ود. حتی اع��الم اين قانون، در 
برنامه های تلويزيونی می توانند تا حدودی 
 اي��ن معض��ل را كاه��ش دهد. توج��ه همه 
رس��انه ه��ا، مس��ئوالن، م��ردم را ب��ه زنگ 
خطرك��ودك آزاری ك��ه از مدت ه��ا پي��ش 
نواخته ش��ده است جلب می كنم و اميدوارم 
برنام��ه مبارزه با كودك آزاری در س��رلوحه 

برنامه همه نهادها و خانواده ها قرار گيرد. 
ب��ه گفت��ه اين فع��ال حقوق ك��ودك، تجربه 
نش��ان داده اس��ت، كودكانی كه مورد كودك 
آين��ده  واق��ع می ش��وند، مجرم��ان  آزاری 
هس��تند. در جامع��ه ای كه خش��ونت عادی 
 می ش��ود، هي��چ ك��س در ام��ان نخواه��د

 بود. 
پژوهش تصريح می كند: با تجربه كار ده ساله 
در خانه كودك ناصرخس��رو، با كودكانی كه 
مورد كودك آزاری های ش��ديد مثل داغ كردن دست، 
س��وزاندن با سيگار، كنده ش��دن بخشی از پوست سر 
با زنجير و... )كتك خوردن كه عادی اس��ت( صحبت 
ك��ردم هيچكدام حاضر نبودند بگوين��د مادر يا پدر و 
 نامادری يا ناپدری اين چنين آزارش��ان داده اند. وقتی 
 پرس��يدم: چی ش��ده؟ با همان س��ادگی بچگانه پاسخ 
می دادند: خانم دستمان به بخاری خورده، می گفتم اآلن 
كه فصل بخاری نيس��ت! هوا گرمه! می گفتند: سوخته 
 خانم؛ سوخته ديگه! يا خانم بابامون سيگار می كشيد، ما رد 

می شديم خورد به ما! 
وی ادامه می دهد: هم��ه ما بزرگترها كه دوره كودكی 
را گذرانده ايم می دانيم كه چگونه اين تنبيه ها روح و 
روان كودكی را تحت تأثير قرار می دهد و هرگز تأثير 

آن پاك نمی شود. 

حي��ن  در  كامي��ون  رانن��ده 
پنچرگيری الس��تيك خودرو، 
در اثر پرتاب ش��دن رينگ به 

سرش، كشته شد.
با تماس ش��هروندی با سامانه  

125 آتش نش��انان ايستگاه 36 
در ساعت 20 شب خود را به 
محل حادثه در لويزان خيابان 

تجرلو رساندند. 
سعيد جاللی فراهانی فرمانده 
همراه آتش نش��انان گفت: در 
اين محل يك دستگاه كاميون 
كه متوقف و راننده آن در حالی كه سرش در اثر برخورد رينگ ميانی چرخ شكافته 

شده، روی زمين افتاده بود. 
با معاينه های به عمل آمده توسط امدادگران اورژانس، مرگ وی تأييد شد. به گفته 
شاهدان، راننده بعد از اينكه چرخ پنچر كاميون را باز كرد و با شيلنگ در حال باد 
كردن آن بود، رينگ ميانی به شدت از ميان رينگ اصلی خارج و با سر اين راننده 

22 ساله برخورد كرد كه باعث كشته شدن وی  شد.
 آتش نش��انان با ايمن س��ازی، بازديد و بررسی محل تا حضور مأموران راهنمايی و 

رانندگی و انتقال كاميون در محل ماندند. 

به گزارش فارس، زنی جوان با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محالتی درخواست 
جدايی خود را به قاضی يكی از ش��عب ارائه كرد. اين زن در حضور قاضی ش��عبه 
235 مجتمع قضايی خانواده يك، بيان كرد: می خواهم از شوهرم كه معتاد به سيگار 
اس��ت، جدا ش��وم. وی با بيان اينكه در زندگی كنار ش��وهرم خس��ته شدم، گفت: 
شوهرم رفتارش بسيار عصبی است و هميشه با هم دعوا داريم. زن در مقابل قاضی 
اين ش��عبه افزود: هرگاه از او خواس��تم كه به خاطر دوام زندگيمان سيگار را ترك 

كند، او امتناع كرده و می گويد هر كاری را كه بخواهد انجام می دهد. 
وی با اش��اره به اينكه شوهرم به زندگی مش��تركمان اهميتی نمی دهد، بيان كرد: ما 
ي��ك فرزند 4 ماهه داريم ك��ه نمی خواهم او در اين محيط خان��ه كه آلوده به دود 
س��يگار اس��ت، بزرگ شود. زن با بيان اينكه من عاش��ق فرزندم هستم و او را تمام 
زندگ��ی خود می دان��م، افزود: فرزندم بيماری قلبی دارد و ش��وهرم ب��ا اينكه اين 
موضوع را می داند باز در خانه س��يگار می كش��د همچنين می داند اين كارش برای 

فرزندمان ضرر دارد ولی دست بردارد نيست. 
وی با اش��اره به اينكه جداي��ی راه حل نجات فرزندم اس��ت، گفت: می خواهم از 
ش��وهر سيگاری ام جدا شده و حضانت فرزندم را نيز بر عهده بگيرم. زن در مقابل 
قاضی ايس��تاد و ادامه داد: من هميشه در حال باز كردن پنجره ها برای بيرون رفتن 
دود سيگار شوهرم هستم يا اينكه دائم خرده سيگار و پودر آن را از زمين آشپزخانه 
جمع می كنم. وی در پايان افزود: جدايی تنها راه حل دور ش��دن من و فرزندم از 
سيگار های شوهرم است. قاضی اين شعبه با توجه به عدم حضور مرد، رسيدگی به 

پرونده را به جلسه آينده موكول كرد.

الهیان:
شاهد نوعي نارضايتي پنهان زنان غرب 

نسبت به تبعيض ها هستيم

م��واد  و  دارو  ب��ر  نظ��ارت  مدي��ر 
 اعتيادآور دانشگاه علوم پزشكی ايران 
گفت: عطاری ها حق فروش داروهای 
ضدچاق��ی و ت��رك اعتي��اد و تجويز 

درمان را ندارد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، مه��ران واليی 
در  غ��ذا  جهان��ی  روز  مراس��م  در 
 خص��وص داروه��ای قاچ��اق اظهار 
داشت: در زمان حاضر انواع بازديدهای 
مختلف در گمرك، فرودگاه ، ترمينال 
و جاهاي��ی كه ام��كان دارد داروهای 
 غيرمج��از وارد كش��ور ش��ود انجام 

گردد. 
برخی داروهای قاچ��اق نيز از طريق 
كالنتری ه��ا و پيگيری های مردمی به 
دانش��گاه علوم پزشكی اعالم شده كه 

با موارد تخلف برخورد می شود. 
وی افزود: متأس��فانه بيشتر داروهای 
قاچاق به صورت داروهای ماهواره ای 

است كه در اين رسانه ها تبليغ می شود 
و مردم با شماره تلفنی كه اعالم  شده 
تماس می گيرند و به صورت پيك به 

منازل آنها ارسال می گردد. 
واليی تصري��ح كرد: اي��ن داروها به 
طور معمول غيرمجاز هس��تند يا مواد 
مؤثره ندارند يا مواد مؤثره غيرطبيعی 
دارند كه در اين زمينه توصيه می شود 
مردم ب��ه هيچوجه از طري��ق تلفن يا 
ماهواره داروهای م��ورد نياز خود را 

دريافت نكنند. 
وی ادامه داد: بيش��ترين داروهايی كه 

به اين طريق به دس��ت مردم می رسد 
داروهای الغری و ضدچاقی است كه 
در اين زمينه بايد مردم در نظر داش��ته 
باشند كه بايد اين داروها را از پزشك 

متخصص دريافت كنند. 
م��واد  و  دارو  ب��ر  نظ��ارت  مدي��ر 
اعتيادآور دانشگاه علوم پزشكی ايران 
خاطرنش��ان كرد: از موارد ديگری كه 
اقدام به فروش داروهای ضدچاقی و 
ترك اعتي��اد می كنند برخی عطاری ها 
هس��تند كه به هيچوج��ه حق فروش 

دارو و حق درمان را ندارند. 
وی گفت: متأس��فانه برخی عطاری ها 
ه��م دارو می دهن��د، ه��م در درمان 
دخال��ت دارند و هم م��واد خود را به 
ص��ورت فله ای عرضه می كنند كه هر 

3 اينها بر خالف قانون است. 
برخی از آنها اقدام به فروش داروهای 
دست س��از هم می كنند كه ب��ا هزينه 

گزاف به مردم می فروشند كه اين هم 
غيرقانونی است. 

واليی با بيان اينكه موارد مشاهده شده 
را به مراجع قضاي��ی ارجاع می دهيم 
گف��ت: ماهانه 2 تا 3 م��ورد ارجاع به 

مراجع قضايی داريم. 
وی خاطرنش��ان كرد: مردم بايد باور 
كنن��د كه اي��ن مواد ع��وارض دارد و 
درمان خ��ود را از طريق قانونی انجام 
دهن��د. در برخ��ی موارد حت��ی افراد 
غيرمتخص��ص در مباحث ارتوپدی و 

تخصصی هم وارد می شوند.

مدیر نظارت بر دارو و مواد اعتیادآور دانشگاه علوم پزشكي:
 عطاري ها حق فروش داروهاي 
ضدچاقي و ترك اعتياد را ندارند

جامعه

حمايت سازمان هاي مردم نهاد در 
بخش زنان ضروريست

توت فرنگي در فضاي باز كشت 
مي شود

برگزاري جشن  بزرگ زير سايه 
خورشيد در شهركرد

برگزاري همايش روز بسيج طالب 
و روحانيون 

اخبار سازمان فرهنگي تفريحي 
شهرداري اصفهان

برگزاري نخستين جشنواره 
بين المللي فرش

مديركل امور اجتماعی فرهنگی استانداری اصفهان بر 
حمايت از سازمان های مردم نهاد در بخش زنان تأكيد 
كرد. سيد حسن قريشی در جلسه صيانت از حقوق شهروندی 
در فرمانداری آران و بيدگل گفت: تالش برای شناسايی و 
حمايت از زنان و دختران خيابانی از طريق مراجع، ارائه 
و  روانپزشكی  پزشكی،  مددكار  مشاوره،  مانند  خدمات 
حقوقی، ايجاد بانك اطالعات زنان، تشكيل جلسه، پژوهش 
در مورد شناخت مشكل زنان و آموزش و توانمندسازی اين 
سازمان ها توصيه هايی است كه در ارزيابی فعاليت ها در زمينه 

بانوان حاصل شده است. 

كارشناس مسئول گل و گياهان زينتي سازمان جهاد 
كشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: براي نخستين 

بار در اين استان توت فرنگي در فضاي باز كشت مي شود.

اسالمي  تبليغات  هماهنگي  شوراي  رئيس 
 25 با  همزمان  گفت:  بختياري  و  چهارمحال 
مهرماه ادامه مسير حركت كاروان رضوي جشن  بزرگ 

زير سايه خورشيد در شهركرد برگزار مي شود.

هاشم )ع(  بني  قمر  سپاه  در  فقيه  ولي  نمايندگي 
روز  بزرگ  همايش  جاري  ماه  مهر   گفت: 

بسيج طالب و روحانيون در شهركرد برگزار مي شود.

فيلم سينمائي »دختر ايروني« به كارگرداني محمدحسين 
تهراني  هديه  و  حيايي  امين  بازي  با  و  لطيفي 
ديروز)جمعه، بيست و سوم مهرماه( ساعت 16 در سالن 

اصلي تاالر هنر به نمايش گذاشته شد.

با  كاشان  فرش  بين المللي  جشنواره  نخستين 
ماه  دنيا در آذر  از 20 كشور  حضور تجار فرش 

سال جاري در اين شهرستان برگزار مي شود.

الدن سلطاني
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مديرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 
گفت: هزينه ه��ای اين ارگان ب��رای نظافت واليروبی 
رودخان��ه ب��ه عل��ت كاهش عم��ق آب و ب��ا توجه به 
 رش��د بی س��ابقه گياهان هرز ب��ه چهاربراب��ر افزايش 

می يابد. 
ب��ه گ��زارش ايمن��ا، »حميد رض��ا صبور« با اش��اره به 
زيباس��ازی و اليروب��ی و نظافت رودخان��ه زاينده رود 
از وج��ود هرگونه گياه��ان هرز و زبال��ه تصريح كرد: 
ب��ا برنامه ريزی های منس��جم ش��هرداری، اكنون چهار 
اكي��پ در قالب 80 نفر كارگر ب��رای اليروبی رودخانه 
 زاينده رود به خصوص در فصل گرما مشغول به فعاليت 

هستند. 
اي��ن درحالی اس��ت ك��ه هنگامی عم��ق آب رودخانه 
مناس��ب باش��د تع��داد اي��ن نيروه��ا و ماش��ين آالت 
 جه��ت اليروب��ی ب��ه كمت��ر از ي��ك چه��ارم كاهش 

می يابد. 
وی ب��ا اش��اره به اين ك��ه زاينده رود قلب تپنده ش��هر 
اصفهان اس��ت، زيبايی رودخان��ه از آلودگی ها را باعث 
افزاي��ش ش��ور و نش��اط در م��ردم دانس��ت و افزود: 
فعاليت های بسياری از جهت نظافت رودخانه حد فاصل 
 پل وحيد تا پل شهرس��تان به طول 25 كيلومتر صورت 

می گيرد. 
صب��ور ادامه داد: بخ��ش عمده فعاليت ه��ا در محدوده 
 پل ه��ای تاريخ��ی س��ی وس��ه پ��ل و خواج��و انجام 

می شود. 
و  آلودگی ه��ا  افزاي��ش  علت ه��ای  جمل��ه  از   وی 
رش��د گياه��ان ه��رزه خ��ودرو در س��طح رودخان��ه 
 زاين��ده رود را ريخت��ن زباله ه��ای صنعت��ی ب��ه داخل 
رودخان��ه و اس��يدی ش��دن محي��ط آب، كاهش عمق 
آب و تابش نور خورش��يد دانس��ت و خاطرنشان كرد: 
در ط��ول مدت ش��بانه روز و در س��ه ش��يفت كاری با 
بهره گيری از قايق های ويژه توس��ط نيروهای انس��انی 
متخص��ص، گياهان هرزه و زباله ها از س��طح رودخانه 
زاينده رود جمع آوری می ش��ود، اما متأسفانه به داليل 
 ذكر ش��ده طی 24س��اعت گياهان هرز بار ديگر رش��د 

می كنند. 
مديرعام��ل س��ازمان خدم��ات موت��وری ش��هرداری 
خاطرنش��ان كرد: با جاری ش��دن م��داوم آب و عميق 
 ش��دن بس��تر رودخانه، رش��د گياهان هرز بس��يار كم 

می شود.

در ح��ال حاضر، اكيپ های مبارزه با موش، در قالب يك تا 
دو كارگ��ر آموزش ديده در هر پارك و عرصه فضای س��بز 
مشغول به فعاليت هستند. به گزارش موج از اصفهان، »منصور 
باقرصاد« با اعالم اين مطلب كه برای نابودی موش های سطح 
ش��هر، برنامه های مختلفی در نظر گرفته است، گفت: انجام 
كارهای عمرانی از قبيل بازسازی نهرها و فرهنگ سازی برای 
مشاركت شهروندی، از مهم ترين اقدام های تأثير گذار در اين 
زمينه می باشد كه اين حوزه در اين راستا، فعاليت های شايانی 

انجام داده است. 
وی در مورد وضعيت موش های ش��هر و چگونگی نابودی 
آنها توسط شهرداری اصفهان اظهار داشت: اعتباری كه برای 
نابودی حيوان های موذی هر ساله در نظر گرفته شده، 500 
ميليون ريال است كه البته به طور كلی بايد از اين ميزان اعتبار، 
جه��ت اقدام های علمی در نابودی موش ها بهره جس��ت. 
باقرصاد با اشاره به اين كه شهرداری برای نابودی موش های 
ش��هر به طور علمی به فعاليت پرداخته اس��ت، خاطرنشان 
كرد: به طور علمی و كارشناس��ی در مورد تنوع موش های 
شهر اصفهان، سم های مورد نياز برای نابودی آنها با در نظر 
گرفتن كمترين آسيب به انس��ان ها و بهترين روش نابودی 
 موش ها، مطالعه و اقدام های الزم به صورت دقيق انجام شده 

است. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در مورد روش های 
گوناگون برای نابودی موش های ش��هر اصفهان عنوان كرد: 
يكی از راه ها، برگزاری كالس های آموزشی با هدف ارتقای 
س��طح اطالعات علمی كارگران به صورت تئوری و عملی 
جهت مبارزه دقيق تر، از جمله اقدام هايی است كه در شهر 
اصفهان انجام گرفته و روش��ی موفق در امر مبارزه با موش 
بوده اس��ت. وی با اشاره به اقدام های طعمه گذاری درسطح 
شهر و طی سه دوره مختلف و با استفاده از سم های انعقادی 
ويژه همان دوره تصريح كرد: در دوره اول از نيمه دوم اسفند 
تا پايان خردادماه با استفاده از سم كيك كلرات، دوره دوم از 
تيرماه تاپايان آبان ماه با اس��تفاده از س��م كش پفكی و دوره 
س��وم نيمه دوم آذر تا پايان دی ماه با استفاده از سم كلرات 
صورت می گيرد. باقرصاد اضافه كرد: طی دوره اخير، بيش 
از 250 ه��زار طعمه گ��ذاری در تمام رفوژه��ا، مادی ها و 
جوی ها و فضاهای سبز در منطقه ها، بيش از 60 هزار طعمه 
گذاری در تمام پارك های سطح منطقه ها و 30 هزار طعمه 
گذاری نيز در كنار حاش��يه رودخانه صورت گرفته اس��ت. 
وی تأكيد كرد: در مورد اس��تفاده از س��م ها اين نكته دارای 
اهميت است كه به هر حال برای ما انسان ها نيز مضر بوده و 
 تا حد امكان بايد از سم هايی با اثر و ماندگاری كمتر استفاده 

كرد. 

روی میز

رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان 
گفت: بر خالف نظر عده ای، سرمايه 
گذاری درحوزه مي��راث فرهنگی كم 

خطر بوده و قابل بازگشت است. 
به گ��زارش ايمنا ب��ه نق��ل از روابط 
نمايش��گاه های  ش��ركت  عموم��ی 
اس��تان »اس��فنديار حيدری پ��ور« در 
حاشيه نخس��تين نمايشگاه بين المللی 
در  گ��ذاری  س��رمايه  فرصت ه��ای 
اصفه��ان اف��زود: در اس��تان اصفهان 
پروژه ای كه س��رمايه گ��ذاری در آن 
شكس��ت خورده و يا با بحران مواجه 

شده باشد، وجود ندارد. 
وی ادامه داد: بازگش��ت س��رمايه در 
حوزه گردش��گری و مي��راث تنها به 
دليل مش��كل های قانونی بوده اس��ت. 
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی استان 

اصفهان اضافه كرد: سال گذشته درحدود 
80 ميليارد تومان تسهيالت در اين بخش 
ارائه شده و اين به معنای آن است كه در 
همين حدود نيز سرمايه گذاری صورت 
گرفته است. وی همچنين افزايش سرمايه 

گذاری در بخش هتلداری و گردشگری 
را حاكی از پر بازده بودن آن دانس��ت و 
بيان داش��ت: البته بايد زيرس��اخت های 
الزم را در اي��ن زمين��ه كامل ك��رد و به 
خصوص در بخش سرمايه گذاری های 

خارج��ی، فرآيندهای بهتری را ترس��يم 
كرد. 

حي��دری پور با بيان اين كه گردش��گری 
در مقايسه با ديگر حوزه ها خطر پذيری 
نيس��ت، ادامه داد: ماندگاری سرمايه در 

اين بخش زياد است و بخش عمده آن 
به ارزش افزوده تبديل می شود. 

وی تأكي��د كرد: تقوي��ت مؤلفه هايی 
چ��ون بازاريابی و بس��ته بندی صنايع 
دس��تی، تأثير مس��تقيمی در بازگشت 
س��رمايه های حوزه گردشگری دارد. 
اين مقام مس��ئول با بيان اين كه استان 
اصفهان بايد سرمايه گذاری های خود 
در حوزه كش��ورهای خليج فارس را 
تقوي��ت نمايد، اظهار داش��ت: در اين 
بخش ديگر اس��تان های كش��ور از ما 

پيشی گرفته اند. 
بيشترين س��رمايه گذاری ها از طريق 
می گي��رد،  ص��ورت  نمايش��گاه ها 
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی استان 
 با اش��اره ب��ه اي��ن ك��ه قابليت های 
سرمايه گذای استان در سه حوزه ميراث 
فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری 
ب��ه بازدي��د كنن��دگان ارائه می ش��ود، 
افزود: بس��ياری از س��رمايه گذاری های 
بس��ته های  ارائ��ه  طري��ق  از   داخل��ی 
 س��رمايه گذاری در نمايشگاه ها صورت 

می گيرد.

شهرستان

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری 
شهرداری اصفهان اعالم كرد:

 افزايش چهاربرابری 
هزينه های اليروبی 

رودخانه با كاهش عمق آب

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان:
اختصاص بيش از 500 

ميليون ريال براي نابودي 
حيوان هاي موذي

اخبار شهرستانها

در نیمه نخست امسال صورت گرفت:
رشد 12 هزار درصدي ارسال مرسوله پست ويژه در چهارمحال و بختياري

نوسازي تأسيسات تصفيه خانه فاضالب شهركرد 

ميزان مصرف آب از استاندارد سرانه روزانه باالتر است

در صورت تأمین اعتبار الزم؛
 اجرای 6 پروژه آب و فاضالب 

در بروجن 

در فارسان
آغاز رزمايش و تمرين هاي تاكتيکی 

عاشقان شهادت

 در چهارمحال و بختیاري 
 بـــرگزاری همايش منزلت كاركنــان 

حوزه نمايندگی ولی فقيه سپاه 

در شهرضا
 تشکيل نمايشگاه بزرگ كتاب با نام 

»كتاب، فرهنگ و توسعه« 
مدير امور آبفار شهرستان بروجن گفت: در صورت تأمين اعتبار الزم، امسال شش 
پروژه آب و فاضالب در بروجن اجرا می ش��ود. به گزارش فارس از ش��هركرد، 
»غالم ايدر« در جمع خبرنگاران، تعداد پروژه های مصوب سال جاری اين شهرستان 
را ش��ش پروژه اعالم كرد و گفت: تكميل پروژه تأمين آب آش��اميدنی روستای 
بيژگرد، تكميل مطالعه و اجرای دفع بهداشتی فاضالب روستای آورگان، تأمين و 
توسعه آب آشاميدنی مجتمع كنارك، تكميل پروژه تأمين آب آشاميدنی روستای 
مورچگان، تأمين و توسعه آب آشاميدنی مجتمع سيبك، تأمين و توسعه لوله كشی 
آب آشاميدنی روستای نصيرآباد، از مهم ترين اين پروژه ها به شمار می روند. وی 
تصريح كرد: مطالعه های اوليه اين طرح ها به اتمام رسيده كه در صورت تأمين اعتبار 

به مرحله اجرا در خواهند آمد. 
ايدر تعداد مشتركان خدمات آب و فاضالب روستايی اين شهرستان را 29 هزار 
و 845 نفر اعالم كرد و گفت: آب آشاميدنی سالم يكی از ضروری ترين نيازهای 
اوليه بشر است كه تأمين و حفظ بهداشت آن نياز به برنامه ريزی و مشاركت مردم 
دارد. وی در ادامه با اشاره به مهم ترين اقدام های اجرايی شركت آبفار روستايی اين 
شهرستان در مدت شش ماهه نخست سال جاری، گفت: توزيع و مصرف يك هزار 
و 600 كيلوگرم پركلرين و گاز كلر، اليروبی، شستشو و گندزدايی مخازن ذخيره 
آب، 8 هزار و 800 نمونه تست كلر سنجی و 114 نمونه برداری و آزمايش های 
ميكروب��ی به صورت ماهانه، از مهم ترين اقدام ها در راس��تای كنترل كيفيت آب 

آشاميدنی روستاهای اين شهرستان است. 

زاینده رود
فرمانده ناحيه مقامت بسيج فارسان، از آغاز رزمايش عاشقان شهادت اين ناحيه 
در منطقه عمومی چشمه قلعه فارسان خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران بسيج 
استان چهارمحال و بختياری، سرهنگ پاسدار »عباس عباسی« افزود: اين رزمايش 
همزمان با هفته كرامت و در آستانه ميالد با سعادت هشتمين مهر سپهر آسمان امامت و 
واليت حضرت امام رضا)ع( با حضور گردان های 101 و 104 عاشورای حوزه های 
مقاومت امام علی )ع( و اداره ها، همچني��ن گردان 501 الزهرا)س( حوزه حضرت 
زينب )س( فارسان به مدت 2 روز برگزار می شود. وی ادامه داد: مرحله عملياتی و 
تمرين های تاكتيكی بسيجيان در دومين روز از اين حضور  در منطقه عمومی چشمه 
قلعه فارسان  برگزار می شود. سرهنگ عباسی، برگزاری كالس های نظامی، جنگ 
افزار شناس��ی، آموزش مبارزه با اغتشاش شهری،  تمرين ايست و بازرسی، آتش و 
حركت، راهپيمايی و رزم شبانه، تخمين مسافت، تمرين عمليات امداد و نجات و 
آموزش چگونگی حفاظت از مركزهای حساس را از برنامه های اجرايی و آموزشی 
اين رزمايش عنوان كرد. وی افزود:كالس های عقيدتی، سياسی، آشنايی با مسائل روز 
و منطقه، همچنين برگزاری برنامه های فرهنگی از قبيل نماز جماعت، دعا و ويژه 
برنامه ميالد حضرت امام رضا )ع( از ديگر برنامه های اين رزمايش می باشد. سرهنگ 
عباس��ی هدف از برگزاری اين رزمايش را ارتقای سطح آمادگی گردان های رزمی 
بسيج عنوان كرد و ادامه داد: در اين رزمايش 600 نفر از بسيجيان شركت دارند كه با 

جديدترين فنون آموزشی آشنا می شوند. 

زاینده رود
همزمان با دهه كرامت و در آس��تانه والدت با س��عادت حضرت امام رضا 
)ع(، س��ومين همايش منزلت كاركنان حوزه نمايندگی ولی فقيه س��پاه قمر بنی 
 هاشم استان چهارمحال و بختياری، در مجتمع فرهنگی تفريحی سد زاينده رود 
برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در اين همايش نمايندگی 
ولی فقيه در سپاه قمر بنی هاشم گفت: سپاه پاسداران شجره طيبه ای است كه با 
پيرزی انقالب اس��المی متولد و در عرصه های مختلف به ايفای نقش پرداخت. 
حجت االسالم »حس��نعلی مؤذنی« افزود: سپاه از بدو تولد در مسير پشتيبانی از 
آرمان ها و ش��عارهای انقالب اسالمی با تبعيت از واليت فقيه بوده و در اين راه 
افتخارهای فراوانی را كس��ب كرده است. وی با تأكيد بر واليت مداری كاركنان، 
الزمه اين كار را تقويت اصل بصيرت دانست و اين امر را وظيفه حوزه نمايندگی 
ولی فقيه در سپاه عنوان كرد. حجت االسالم مؤذنی با تبيين نقش و جايگاه حوزه 
نمايندگی در سپاه، مالك ها و معيار انجام اين نقش را بر شمرد. وی تكيه بر قرآن، 
مراعات تقوا، توكل بر خدا، عدم س��طحی نگری، دقت در برنامه ريزی، عاقبت 
انديشی،  استفاده از تجربه ارزشمند ديگران، تفكر و تعمق كافی را از اصول مهم 
برنامه ريزی برشمرد. وی با توصيه به مراعات تقوای الهی، انس بيشتر با قرآن و 
ارتباط قلبی با اهل بيت عصمت و طهارت)ع( گفت: رمز شكوفايی سپاه پاسداران 
در عرصه های مختلف انقالب، موردهای ياد ش��ده و ايث��ار، فداكاری و از خود 

گذشتگی بود.

زاینده رود
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی ش��هرضا، با همكاری انتشارات پل 
تهران، اقدام به برپايی نمايشگاه بزرگ كتاب با نام كتاب، فرهنگ و توسعه 

در محل نگارخانه حكيم الهی قمشه ای شهرضا نمود. 
در اين نمايشگاه بيش از 30000 جلد كتاب در 5000 عنوان و 16 موضوع 
مختلف با توجه به نيازسنجی قشرهای مردم و با ارائه كتاب های جديد و 
نفيس با تخفيف ويژه و با هدف آشنايی دانش آموزان و جوانان با فرهنگ 

مطالعه و كتابخوانی در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته است. 
»سيد ضياء موسوی« رياست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا، طی گفتگويی 
اعالم داشت: اكنون در سالی كه به نام همت مضاعف و كار مضاعف مزين 
گرديده است؛ در تالشيم كه بتوانيم با برگزاری نمايشگاه های كتاب، باعث 
 تشويق و ترغيب جوانان و نوجوانان با مطالعه و كتاب و حوزه چاپ و نشر 

شويم. 
وی تأكي��د نمود كه توس��عه نمايش��گاه های كتاب به عن��وان يك فعاليت 
فرهنگی س��الم و زمينه س��از و تفريح س��الم برای خانواده ه��ا نه تنها در 
اوق��ات فراغت، حتی در زم��ان تحصيل می تواند موجب آش��نايی اهالی 
انديش��ه و مطالعه با هم ش��ده و ب��ا ديدن كتاب های جدي��د، انگيزه برای 
 مطالعه بيشتر ش��ود و جوانان از ظرفيت های كتاب خوانی استفاده الزم را 

ببرند. 

زاینده رود
 مديرعامل پس��ت چهارمحال و بختياری از 
رش��د 12 هزار درصدی ارسال پست ويژه در نيمه 
 نخست امسال  نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

خبر داد.
»حميدرضا فضل علی پور« اظهار داشت: در راستای 
خدمات رس��انی به مردم استان در مدت شش ماهه 
نخست سال جاری، افزون بر 22 هزار و 948 مرسوله 
ويژه پست شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته از يك رشد 12 هزار درصدی برخوردار 
است. وی با اشاره به ديگر خدمات ارائه شده توسط 
شركت پس��ت در مدت ش��ش ماهه نخست سال 
جاری افزود: توزيع بيش از 197 هزار كارت سوخت 
خودرو و موتورسيكلت و گازوئيلی از ابتدای طرح، 
اح��داث و راه ان��دازی باجه خدمات مش��تركان در 
راستای ارائه خدمات المثنی، مفقودی و به روزرسانی 
اطالعات افزون بر 95 هزار درخواست، جمع آوری 
ته س��وش كاال برگ از عامالن فروش از مهمترين 
خدمات ارائه ش��ده توس��ط اداره پست محسوب 
می ش��ود. فضل علی پور از توزيع بيش از 878 هزار 
قبض تلفن ثابت و تلفن همراه در س��طح استان در 
مدت ش��ش ماهه نخست س��ال جاری خبر داد و 
گفت: توزيع كاالبرگ مرحله سيزدهم به بيش از 130 
هزار و 322 خانوار شهری و 116 هزار و 488 خانوار 
روستايی و 51 هزار و 790 خانوار عشايری، توزيع 
بيش از 7 هزار گذرنامه مرس��وله، فروش افزون بر 
26هزار فقره دفترچه ثبت نام دانشگاه های مختلف 
و فروش بيش از 6 هزار فقره دفترچه مشموالن نظام 
وظيفه، از ديگر فعاليت های شركت پست استان به 

شمار می رود. 
مديرعامل پس��ت چهارمحال و بختياری ادامه داد: 

پذيرش مدارك و توزيع گواهی تشخيصی هويت، 
توزيع بيش از 17 هزار فقره سند مالكيت و پذيرش 
م��دارك، توزيع بي��ش از 640 فقره س��ند مالكيت 
روستايی، ارائه بيش از 5 هزار و 54 مرسوله سرويس 
خريد اينترنتی، درخواس��ت جواز اسلحه و مهمات 
اف��زون بر يك هزار و هفت فقره، صدور و تعويض 
بيش از يك هزار و 610 فقره دفترچه بيمه خدماتی 
از ديگر خدمات ارائه ش��ده پست به شمار می رود. 
وی همچنين خاطرنشان كرد: ثبت نام و صدور بيش 
از 108 فقره حواله فرآورده های نفتی، طرح ثبت نام 
و ثبت شماره حساب مربوط به دريافت يارانه ها در 
منطقه های شهری و روستايی، جمع آوری مرسوالت 
از دبيرخانه اداره ها و س��ازمان ها در س��طح استان و 
توزيع اوراق تبليغاتی، از ديگر خدمات ارائه ش��ده 
در اين مدت به شمار می رود. فضل علی پور اضافه 
كرد: باتوجه به جايگاه و اهميت دفترهای پست در 
سراسر اس��تان، شاهد افتتاح دفتر پست سورشجان 
و راه اندازی سرويس فناوری در بخش سيستم های 
مكانيزه شهری و اتوماسيون اداری و امنيت شبكه در 
هفته پست بوديم. وی تصريح كرد: به منظور اجرای 
طرح های ياد شده، افزون بر 600 ميليون ريال از محل 

اعتبارهای استانی و ملی هزينه شده است.

مجيد تقيان
»مجيد پودش« )رئيس تصفيه خانه فاضالب شهركرد( 
اعالم كرد: با هدف افزايش راندمان تصفيه و دستيابی 
به پارامترهای اس��تاندارد برای پس��اب خروجی و 
بهره وری بهتر از تأسيسات، با صرف اعتباری بالغ بر 
14 ميليارد ريال، كليه واحدهای فرسوده تصفيه خانه 
فاضالب ش��هركرد مرمت و بازس��ازی ش��د. وی 
اف��زود: اين تصفيه خانه قادر اس��ت روزانه 54000 

مترمكعب فاضالب را تصفيه نمايد و پساب آن را 
در اختيار مزرعه های كش��اورزی قرار دهد. سيستم 
اين تصفيه خان��ه روش لجن فعال با هوادهی ممتد 
اس��ت كه به عنوان يكی از تصفيه خانه های مدرن و 
پيشرفته به شمار می رود. وی خاطرنشان كرد: ساليانه 
15000 نفر از قشرهای مختلف اعم از دانشجويان 
در رشته های مرتبط به همراه استادان دانشگاه، معلمان 
و دانش آموزان، اصحاب رسانه ها، كارمندان، بانوان 
خان��ه دار و... از اين تصفيه خانه بازديد می كنند و با 

فرآيند تصفيه فاضالب آشنا می شوند.
رئيس تصفيه خانه فاضالب شهركرد افزود در حال 
حاضر 200000 نفر جمعيت از شهرهای شهركرد، 
فرخشهر و شهر كيان، تحت پوشش اين تصفيه خانه 
قرار دارند و به شكلی طراحی شده است كه می توان 
در ف��از بعدی ظرفي��ت آن را تا دو براب��ر افزايش 
داد. وی گف��ت: ح��دود 300 هكت��ار از زمين های 
 كشاورزی منطقه از پساب اين تصفيه خانه بهره مند 

می شوند.

زاینده رود
سرپرس��ت ام��ور آب و فاضالب روس��تايي 
شهرستان شهركرد، در جمع آبداران اين شهرستان، 
ضمن تأكيد بر وجود مشكل كم آبي در كشور و به 
ويژه در اس��تان چهارمحال و بختياري، بر تالش هر 
چه بيش��تر آبداران جهت حل اين مشكل از راه هاي 

مختلف تأكيد كردند. 
»بهرام كياني« گفت: هم اكنون ميزان مصرف آب از 
استاندارد سرانه روزانه در بيشتر نقاط بيشتر است كه 
بايد تعادل منطقي بين توليد آب بهداشتي قابل شرب 
و مصرف آن به وجود آيد تا از ايجاد مشكل كم آبی 
در نقطه هاي مختلف جلوگيري شود. وي خاطرنشان 

كرد جهت جلوگيري از مصرف بي رويه بايد الگوي 
مص��رف آب را اصالح كنيم و اين ام��ر با آموزش 
روش هاي مختلف مصرف بهينه به مصرف كنندگان 
 همچنين همكاري و كمك مش��تركان امكان پذير 

مي باشد. 
كيانی همچنين در ارائ��ه توصيه هايی جهت انجام 
بهتر مس��ئوليت ها گفت: انجام حفاري در س��طح 
روس��تاها با هماهنگي قبلي و اط��الع آبداران انجام 
ش��ود. نصب كنتورهاي خراب و انشعاب ها توسط 
آبداران صورت گيرد. فرم درخواست انشعاب توسط 
آبداران تحويل مشتري شود و پس از جمع آوري و 
تكميل مدارك، مشتريان را به اداره شهرستان راهنمايي 

 نمايند. بحث معوقه ها و وصول آنها با جديت پيگيري 
گردد. 

سرپرست امور آب و فاضالب روستايي شهرستان 
همچنين از مسئوالن بهداشتی مركز بهداشت شهرستان 
شهركرد به دليل همكاري و نظارت مستمر بر كيفيت 
آب و بررسي كدورت آب در زمينه نظارت مستمر 
بر بهداشت آب آشاميدنی تقدير و تشكر كرد. فرشاد 
متقي، گفت: خشكسالی بسياری از منابع آب را تهديد 
نموده و اين امر در بسياري از روستاها مشكل هايي 
را برای تأمين آب شرب به صورت جدي به وجود 
آورده و اي��ن به علت مصرف بي رويه از منابع آب 

است.

شهر من

رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان:

سرمايه گذاري در بخش گردشگري بسيار كم خطر است

مرك��ز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزش��كی اس��تان اصفه��ان از س��ال 85 
تاكنون، دوره آموزش همگانی احيا را 25 
هزار نفر س��اعت برای گروههای هدف 

اين استان برگزار كرده است. 
به گزارش روابط عمومی مركز مديريت 
حوادث و فوريت های پزش��كی اس��تان 
اصفهان، دكت��ر مهرزاد آرتن��گ )معاون 
فنی اين مركز( در مراسم توديع و معارفه 
رئي��س مركز با اعالم اي��ن مطلب گفت: 
خوش��بختانه مركز مديري��ت حوادث و 
فوريت های پزشكی اس��تان اصفهان، در 
طی 4 س��ال اخي��ر برنامه ها و اقدام های 
زي��ادی را انجام داده اس��ت كه برقراری 
ارتب��اط مس��تمر با مراكز آم��وزش عالی 

اس��تان، ارتق��ای س��طح علم��ی كلي��ه 
دانش��جويان و دانش آموخت��گان علوم 
پزشكی نسبت به بحث مديريت سالمت 
در حادثه ه��ا، ارتق��ای س��طح علم��ی و 
توانمندی كليه كاركنان ستادی و عملياتی 
اين مركز در س��طح استان، ارتقای سطح 
علم��ی و توانمن��دی م��ردم در زمين��ه 
امدادی  س��ازمان های  ديگ��ر  امدادگران 
)نجات- امنيت(، ايجاد س��الن آموزشی 
و كارگاه عمل��ی آموزش های تخصصی 
فوريت های پزش��كی، تجهي��ز 5 پايگاه 
اورژانس به عن��وان واحدهای عملياتی- 
آموزش��ی و آموزش عمل��ی كاركنان در 
اي��ن واحدها، از جمل��ه اقدام های انجام 
ش��ده اين مركز در حوزه آموزش است. 

وی در ادام��ه نهادينه ك��ردن پژوهش و 
تحقي��ق در حوزه مديريت س��المت در 
ح��وادث و فوريت ه��ای پزش��كی را از 
اقدام های انجام ش��ده در حوزه پژوهش 
عنوان كرد و افزود: ايجاد 10 اتاق فرمان 
فوريت های پزش��كی در شهرس��تان های 
زنجي��ره  اتص��ال  منظ��ور  ب��ه  اس��تان، 
فرماندهی تا س��طح كش��ور و واحدهای 
اجرايی و فوريت های پزش��كی از طريق 
راه ان��دازی EOC )مرك��ز فرمانده��ی 
ارتقای  پزش��كی(،  فوريت های  عمليات 
توانمن��دی و محور هماهنگی پوش��ش 
س��المت در ح��وادث و مناس��بت های 
وي��ژه ني��ز از برنامه های اجرا ش��ده در 
 حوزه حوادث و عمليات اين مركز بوده 

است. 
دكت��ر آرتنگ، همچني��ن واگذاری تعداد 
54 پاي��گاه اورژانس پيش بيمارس��تانی 
س��طح اس��تان را به بخش خصوصی در 
راس��تای اصل 44 قانون اساسی دانست 
و تصريح كرد: راه اندازی سامانه پيامگير 
24 س��اعته جهت ارتباط های مردمی به 
ش��ماره تلفن 6284999 و اعالم شماره 
پيام��ك 3000751115 ب��رای ارتباط با 
مرك��ز، راه اندازی وب س��ايت مركز با 
آدرس www.ems.mui.ac.ir از سال 
87 و ارتباط مس��تمر و تعريف ش��ده با 
اصحاب خبر و رس��انه های جمعی نيز 
از اقدام های اين مرك��ز در حوزه روابط 

عمومی بوده است. 

در اصفهان
آموزش همگانی احيا به 25 هزار نفرساعت از گروه های هدف
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آگهی 
فقدان سند مالكیت

6/413 ش��ماره:  3585 خانم صديقه صفريان فرزند علي عباس باستناد يكبرگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سندمالكيت تمامي يكدانگ مشاع 
از شش��دانگ يكبابخانه پالك ش��ماره 1-199 فرعي واقع در جوشقان بخش دوازده كاشان كه 
در صفح��ه 510 دفت��ر دوم امالك ذيل ثبت 259 بنام صديق��ه صفريان فرزند علي عباس ثبت 
و صادر و تس��ليم گرديده و بموجب سند رسمي ش��ماره 20331 دفترخانه 24 جوشقان. بنابر 
اظهار متقاضيه به علت اس��باب كشي منزل مفقود ش��ده است. چون درخواست صدور المثني 
س��ند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهي ميش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نسبت به 
آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تس��ليم نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل س��ند با ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسليم خواهد شد.
م الف/ 9576                                            نوروز- كفيل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی  
6/418 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه  پالك شماره 4/2417  واقع  در برزوك آباد 
بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي اهلل يار عاشوري فرزند آقايار در جريان 
ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دس��تور قسمت اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1389/8/29 
ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم 
دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد 
مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. 

تاريخ انتشار:89/7/24
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا

تأسیس
6/457 ش��ماره: 2386/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت پارس��ا ارگ جلفا سهامي خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1389/06/25 تحت شماره 41686 و شناسه ملي 10260594180 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/06/25 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود 
آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: امور پيمانكاري در رش��ته هاي عمران، ابنيه، ساختمان،  
انجام خدمات وابسته از قبيل اجراء، طراحي، محاسبه، نظارت، نقشه كشي و نقشه برداري و... 
و رشته هاي آب، راه و ترابري،  تأسيسات و تجهيزات، تعميرات و نگهداري، تأسيسات شهري و 
طراحي و اجراي فضاي سبز، جدول بندي و آذين بندي ميادين و خيابانها و... توليد و توزيع، 
واردات و صادرات انواع كاالهاي مجاز بازرگاني- ش��ركت در منقاصات و مزايدات ارگانهاي 
دولتي و خصوصي،  داخلي و خارجي و تأمين نيروي انساني موقت متخصص و غيرمتخصص 
و اخذ تس��هيالت از بانكهاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف ش��ركت و انجام 
كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور و اخذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركتهاي 
دولتي و خصوصي و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع شركت مرتبط مي باشد 2- مدت 
ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خيابان حس��ين آباد- خيابان مسجد اعظم- جنب بانك صادرات. 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 91863 مورخ 1389/06/22 
نزد بانك صادرات شعبه سه راه نظر پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان 
سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت:  1-5- آقاي ابراهيم نظري قطب آبادي به سمت رئيس 
هيئت مديره. 2-5- آقاي محمد واهب به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي كيانوش 
ورزي به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي كيانوش ورزي به س��مت مديرعامل به مدت 
2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت 
با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و به مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي مسعود نايب الصدري به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي ابراهيم سليماني طادي 

به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8870/8                آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري اصفهان

تأسیس
6/462 ش��ماره: 1929/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت نيارش و معماري زنده رود سهامي 
خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/05/20 تحت شماره 41352 و شناسه ملي 10260590650 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/05/20 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: بازرگاني شامل واردات و صادرات كليه كاالهاي 
مجاز و عقد قرارداد با اش��خاص حقوقي و ش��ركت در مزايدات و مناقصات و نمايشگاههاي 
ساختماني شامل طرح و نظارت واجرا كليه پروژه هاي عمراني و خدماتي شامل فعاليت هاي 
خدماتي اعم از خصوصي و دولتي و سرمايه گذاري و انبوه سازي در بخش ساختماني و مسكن 
و به طور كلي هر نوع اقدامي كه با موضوع ش��ركت مرتبط اس��ت. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان دروازه 
دولت- پاس��اژ بهار- طبقه همكف – انتهاي پاساژ. 4- سرمايه شركت:  مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي ش��ماره 52 مورخ 1389/03/10 نزد بانك ملي شعبه 
خيابان كاوه اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي عباس افرادي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي 
محمدعلي رحمتي پور به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم عاطفه سعيدي قهه به 
سمت عضو هيئت مديره. 4-5- خانم عاطفه سعيدي قهه به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي 
عاطفه س��عيدي قهه و با مهر شركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم پروانه صياد نصيري 

به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي بهزاد توسلي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/1                 آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤ سسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/463 ش��ماره:  2016/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت فني و مهندس��ي پارميس تابليه 
پارس��ي سهامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/26 تحت ش��ماره 41413 و شناسه 
ملي 10260591306 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/05/26 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 
رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه فعاليت هاي 
بازرگاني از قبيل صادرات و واردات، خريد و فروش،  توليد، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز 
بازرگاني- اخذ تسهيالت از بانك هاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف شركت- 
انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور، ش��ركت در مناقصات و مزايدات 
خصوصي و دولتي، مش��اركت و سرمايه گذاري در شركتهاي خصوصي و دولتي- انجام امور 
خدماتي از قبيل طراحي- اجرا- نظارت، نقشه برداري در زمينه امور ساختماني، راه سازي، راه 
و باند و طراحي و اجراي فضاي سبز، جدول بندي و آذين بندي ميادين و خيابانها و انجام كليه 
امور تأسيساتي در زمينه آب، برق، ساختمان، گاز، تلفن، و آب و فاضالب و هرگونه اموري كه 
به نحوي با موضوع شركت مرتبط مي باشد. به جز مواردي كه طبق قانون در انحصار شركت 
مخابرات ايران است. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان گلستان- شهرك كاوه- سعدي شرقي- بوستان دوم- 
خيابان حافظ- بن بست شبنم- پالك 35 طبقه دوم. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي ش��ماره 130189959 مورخ 1389/05/16 نزد بانك 
پاس��ارگاد شعبه سعادت آباد پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي محمد مرندي به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي محس��ن مرندي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي جهانگير قبادي به 
س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي جهانگير قبادي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي 
مديرعامل و رئيس هيأت مديره متفقاً و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي وعلي البدل: 1-8- آقاي 
 مهران حوره نژاد به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم بيتا عبدالهي كوش��كي به عنوان بازرس 

علي البدل. 
م الف: 8759/2                آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تأسیس
6/464 شماره: 2023/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت گيوان آب چهلستون سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/26 تحت شماره 41421 و شناسه ملي 10260591378 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/05/26 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي و كثيراالنتش��ار 
زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: رشته آب در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط 
به مخازن آب و ش��بكه توزيع آب و ش��بكه جمع آوري و انتقال فاضالب و ش��بكه آبياري و 
زهكش��ي و آبياري قطره اي- تحصيل وام و اعتبارات بانكهاي داخلي و خارجي صرفاً جهت 
موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات 
دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كش��ور و هر آنچه با موضوع 
شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شهرك شهيد كشوري- ياس 3 طبقه 4. 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي 
باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي ش��ماره 3339621 مورخ 
1389/05/19 نزد بانك صادرات ش��عبه قائم 3396 پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم مهناز جماليان به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي اصغر نيكبخت نصرآبادي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي حسن نيكبخت نصرآبادي به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي حسن نيكبخت 
نصرآبادي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل منفرداً  و با مهر شركت معتبر است. 
7- اختي��ارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- خانم زهره عباسي نصرآبادي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم آمنه جعفري به 

عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/4            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/465 ش��ماره: 2019/ ث 89/103 آگه��ي تأس��يس ش��ركت خدماتي لوله گس��تران آپادانا 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/26 تحت ش��ماره 41417 و شناس��ه ملي 
10260591330 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/05/26 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر 
تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي و 
كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود 1- موضوع شركت: صادرات و واردات كليه كاالهاي 
مجاز بازرگاني- خريد و فروش كاالهاي بازرگاني- شركت در مناقصات و مزايدات ارگانهاي 
دولت��ي و خصوصي- انعقاد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي- اخذ وام و تس��هيالت و 
اعتبارات از بانكهاي خصوصي و دولتي در جهت پيش��برد اهداف شركت- اخذ نمايندگي از 
شركتهاي دولتي وخصوصي در داخل و خارج از كشور- اعطاي نمايندگي به شركتهاي دولتي و 
خصوصي در داخل و خارج از كشور- شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي- مشاركت 
در امر توليد كاالي مجاز بازرگاني- تأمين نيروي انساني مورد نياز به صورت موقت و هر آنچه 
با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. مش��اركت با شركتهاي دولتي و خصوصي در داخل و خارج 
از كش��ور و اشخاص حقيقي- روشنايي معابر و خيابانها- ساختمان سازي با شركتهاي دولتي 
و خصوصي- جدول كش��ي معابر و خيابانها- آس��فالت كشي خيابانها و معابر- فضاي سبز- 
آب و فاضالب- تأسيس��ات- جوشكاري و اسكلت بندي ساختمانها- تأمين غذاي شركتهاي 
خصوصي و دولتي- تأمين س��رويس اياب و ذهاب ش��ركتهاي دولتي و خصوصي. 2- مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان شهر جديد بهارستان- خيابان ارديبهشت- خيابان شهيد محمدي- محمدي 5- پالك 
68. 4- سرمايه شركت: مبلغ 2/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 20/000 ريالي كه تعداد 
يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 750/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
186 مورخ 1389/05/16 نزد بانك ملي شعبه بهارستان اصفهان 3137 پرداخت گرديده است 
و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم آمنه 
تقوي نژاد عروه به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم فاطمه علوي راد به س��مت نائب 
رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي نصرت اله علوي راد به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي 
نصرت اله علوي راد به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل )نصرت اله علوي راد( 
منفرداً و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي 
باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي حس��ن روش��ني دستگرد به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- آقاي يوسف نجفي عيسي آبادي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/3            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري اصفهان

تأسیس
6/466 ش��ماره: 2008/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت پيشرو حساب مهاجر با مسئوليت 
محدود. شركت فوق در تاريخ 1389/05/25 تحت شماره 41405 و شناسه ملي 10260591247 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/05/25 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 
1- موضوع ش��ركت: ارائه كليه خدمات حسابداري، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و 
غيردولتي،  خريد و فروش، صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- ترخيص كاال- 
اخذ وام از كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي جهت تحقق اهداف ش��ركت، مشاركت و سرمايه 
گذاري در ش��ركت هاي دولتي و خصوصي، انعقاد قرارداد با شركتهاي دولتي و خصوصي و 
اش��خاص حقيق و حقوقي- اخذ و اعطاي نمايندگي از شركتهاي دولتي و خصوصي و تأمين 
نيروي انس��اني موقت متخص��ص و غيرمتخصص و هرگونه اموري ك��ه با نحوي با موضوع 
ش��ركت مرتبط مي باشد. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان كاشاني- روبروي بيمارستان كاشاني- پاساژ 
بزرافش��ان. 4- سرمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي س��امان مزروعي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي علي كريمي به سمت 
نائ��ب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي غالمرضا عرب ماركده به س��مت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقاي غالمرضا عرب ماركده به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت از قبيل چك- سفته- 
بروات- قراردادها و عقود اسالمي با امضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره هر كدام به تنهايي 

و با مهر شركت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 8759/5            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/467 شماره: 1957/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت مهندسي هما آژن پژوه سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/21 تحت شماره 41371 و شناسه ملي 10260590869 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/05/21 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار 
زاينده رود  آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: ارائه خدمات فني و مهندسي و بازرگاني- امور 
پيمانكاري )اي پي س��ي(- تعميرات و نگهداري- مديريت پيمان- مش��اوره و نظارت فني- 
س��اخت و نصب و راه اندازي پروژه هاي صنعتي و غيرصنعتي- مكانيزاسيون و اتوماسيون- 
مهندس��ي مجدد يا معكوس- رشته هاي الكترونيك و كامپيوتر و شبكه )اتوماسيون صنعتي و 
اداري(- مكاترونيك- نفت و گاز و پتروش��يمي- صادرات و واردات كليه عمليات بازرگاني 
مجاز- انعقاد قرارداد با كليه ارگانها و ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مناقصات 
و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ تسهيالت و اعتبارات از بانكهاي دولتي و خصوصي صرفًا 
جهت تحقق اهداف شركت- اخذ و اعطاي نمايندگي شركتهاي داخلي و خارجي وانجام كليه 
عمليات مجازي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحقق اهداف شركت الزم و مفيد و يا 
ضرورت داشته باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.3- مركز اصلي شركت: 
1-3- استان اصفهن- شهر اصفهان خيابان جامي غربي- مجتمع جامي- واحد 14. 4- سرمايه 
شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با 
نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 53/6880/64 
مورخ 1389/05/10 نزد بانك تجارت ش��عبه ميدان جمهوري اصفهان پرداخت گرديده است 
والباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم مهنوش 
تاجمير رياحي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم زهرا مؤمن زاده خولنجاني به سمت 
نائ��ب رئيس هيئت مدي��ره. 3-5- آقاي مجيد باقري گورتاني به س��مت عضو هيئت مديره. 
4-5- آق��اي مجي��د باقري گورتاني به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي منفرد مديرعامل 
و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي حميدرضا واعظ به عنوان بازرس اصلي. 

2-8- آقاي علي مقتدرنيا به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/7             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/468 شماره: 1960/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت نيكان لبن اسپادانا با مسئوليت محدود. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/23 تحت شماره 41375 و شناسه ملي 10260590892 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/05/23 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 

1- موضوع شركت: تهيه و توزيع و بسته بندي فرآورده هاي لبني، خريد و فروش، صادرات و 
واردات فرآورده هاي لبني، مواد اوليه آن و ماشين آالت مربوطه- اخذ وام و تسهيالت از بانك 
هاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف شركت – شركت در مناقصات و مزايدات 
خصوصي و دولتي- مش��اركت و سرمايه گذاري در شركت هاي دولتي و خصوصي- اخذ و 
اعطاي نمايندگي از شركت هاي دولتي و خصوصي و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع 
ش��ركت مرتبط مي باشد. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان جهاد- روبروي بانك سپه- كوچه بابا 
علمدار- پالك 110. 4- س��رمايه ش��ركت:  مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران 
ش��ركت: 1-5- خانم مريم رحماني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محسن فرجاد 
آرا به س��مت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي محس��ن فرجاد آرا به سمت مديرعامل به مدت 
نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت 

با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 8759/6             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
6/469 ش��ماره: 7691/ ث- 89/5/21 آگهي تغييرات در صندوق قرض الحسنه معلم آموزش 
و پرورش ثبت ش��ده بش��ماره 296 و شناس��ه مل��ي 10260068214 بموجب نامه ش��ماره 
1414/516/3/346 م��ورخ 89/5/20 فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان برابر صورتجلس��ات 
هيأت امناء و هيأت مديره مورخ 89/4/23 آقاي رضا جديدي به ش��ماره ملي 4171922658 
و كدپس��تي 4171922608 بس��مت رئيس، آقاي محمود فاضلي به شماره ملي 128625407 
و كدپس��تي 8158834151 بس��مت نائ��ب رئي��س، آقاي كم��ال ذكائي پور به ش��ماره ملي 
1285657398 و كدپستي 8196893736 بسمت مديرعامل، آقاي مهدي منصفي پور به شماره 
ملي 1287729101و كدپستي 8196959571 بسمت قائم مقام مديرعامل، آقاي احمد معمار به 
شماره ملي 1281629170 و كدپستي 8155894991 بسمت منشي، آقاي مجتبي مهروريان به 
ش��ماره ملي 1281600644 و كدپستي 8155847331 بسمت خزانه دار، آقاي رضا طيب زاده 
به شماره ملي 1090870140 و كدپستي 8185799756 بسمت عضو اصلي هيأت مديره براي 
مدت دو سال و آقايان سيد علي مدينه به شماره ملي 1280929901 و كدپستي 8155894986 
بس��مت بازرس اصلي صندوق براي مدت يكسال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و 
تعهدات صندوق با امضاي دو نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره مديرعامل، نايب رئيس هيأت 
مدي��ره وخزانه دار متفقا و با مهر صندوق معتبر اس��ت؛ امضاي ذي��ل ثبت در تاريخ 89/5/21 

تكميل گرديد.
م الف: 8759/8            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تغییرات

6/470 ش��ماره: 6790/ ت 103/ 89 آگهي تغييرات ش��ركت هيدرو صنعت آريا فلز س��هامي 
خاص به ش��ماره ثبت 41227 و شناس��ه ملي 10260589332 به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1389/05/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- محل شركت در واحد 
ثبتي اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- بلوار اش��رفي اصفهاني )كهندژ(- مقابل داروخانه دكتر 
تابش كدپس��تي 8187636991 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح 
گرديد. در تاريخ 1389/05/20 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و مؤسس��ات غيرتجاري ثبت و مورد 

تأييد و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 8759/9               آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤ سسات واحد ثبتي اصفهان 

تأسیس
6/471 ش��ماره: 1936/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت مهندس��ي كشاورزي مهر رويش 
اس��پادانا سهامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/20 تحت شماره 41359 و شناسه 
مل��ي 10260590698 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/05/20 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: 1- ارائه خدمات 
ترويجي و مشاوره اي كشاورزي 2- آموزش روستائيان در زمينه هاي كشاورزي، دامپروري و 
صنايع تبديلي 3- ارائه خدمات آموزشي از قبيل اجراي كامل دوره هاي آموزشي، كارگاه ها، 
سمينارهاي مختلف زير بخش كش��اورزي 4- دريافت تسهيالت بانكي جهت تحقق اهداف 
ش��ركت 5- تهيه و توزيع نهاده هاي كش��اورزي از قبيل بذر، كود، س��م، نهال، ابزار وماشين 
آالت كش��اورزي، دامپروري و خوراك دام 6- ارائه خدمات گياهپزش��كي، دامپروري و آبزي 
پروري، منابع طبيعي و آبخيزداري 7- اجراي ساير عمليات ترويجي از جمله انتخاب، معرفي 
نمونه هاي روستائي، بازديدهاي ترويجي، مسابقات ترويجي،  اجراي مزارع نمايشي و خدمات 
تحقيقي- ترويجي 8- اجراي طرح مهندسين ناظر مزارع 9- ارائه خدمات طرح نويسي و جيره 
نويسي دامپروري 10- ارائه خدمات مكانيزاسيون كشاورزي 11- فعاليت در زمينه انجام نقشه 
برداري، طراحي، مش��اوره و اجراي پروژه هاي آبخيزداري، كانالها، س��دها و انواع استخرهاي 
آبي و سيس��تم هاي مختلف آبياري و آبياري تحت فش��ار 12- اجراي پروژه هاي باغباني از 
قبيل تغذ يه و اصالح نباتات 13- اجراي خدمات فضاي سبز 14- فعاليت در زمينه بيمه انواع 
محصوالت كشاورزي، دامپروري، شيالت و وسايل و ادوات كشاورزي 15- پرورش و توليد و 
توزيع انواع محصوالت زراعي، باغي، سبزي و صيفي، گل و گياهان زينتي، بذور گواهي شده و 
قارچ هاي خوراكي با روش هاي مختلف گلخانه اي و هواي آزاد 16- فعاليت در زمينه سازه 
ها و تجهيزات گلخانه اي و اجراي پروژه هاي كش��ت گلخانه اي و هيدروپونيك. 2- مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خيابان وحيد- مجتمع بهش��ت- طبقه چهارم- واحد 12. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه 
مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 1711622 مورخ 1389/04/03 
نزد بانك كشاورزي شعبه چهارراه شيخ صدوق اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه 
در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي امين صفائي قهنويه به 
س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم فريبا تويسركاني به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي احمد طهماسبي به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي احمد طهماسبي به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي 
و تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و 
علي البدل: 1-8- خانم اكرم ريسمانچيان به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي كوروش موگوئي 

به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/11           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/472 شماره: 1944// ث 89/103 آگهي تأسيس شركت سهند ابزار دقيق اسپادانا سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/20 تحت شماره 41365 و شناسه ملي 10260590776 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/05/20 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار 
زاين��ده رود آگه��ي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت:  خريد و ف��روش تجهيزات اب��زار دقيق 
)سنسورهاي صنعتي(، اتوماس��يون صنعتي، صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني،  
تحصيل وام و اعتبارات بانكهاي داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت، عقد قرارداد با 
اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي 
نمايندگي در داخل و خارج كشور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خيابان اس��تانداري- بعد از خيابان فرش��ادي- ساختمان شهاب- پالك 50- طبقه دوم- واحد 
5. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 2/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 20/000 ريالي كه تعداد 
يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 700/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
536000324 مورخ 1389/05/13 نزد بانك تجارت ش��عبه مركزي اصفهان پرداخت گرديده 
است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي 
عبدالحميد اكبرپور به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم راضيه سعادت مند به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم دنا اكبرپور به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي عبدالحميد 
اكبرپور به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي 
و علي البدل: 1-8- آقاي حس��ن ايزدي نس��ب به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي سيدامين 

جعفريان محمدي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/12           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/473 ش��ماره:  2072/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت مهندس��ي و بازرگاني نقش نوين 
س��يلك پارسه س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/30 تحت شماره 41457 و 
شناس��ه ملي 10260591758 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/05/30 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت:  الف( ارائه 
خدمات موردنياز از جمله تكنولوژي- مشاوره- تحقيق- طراحي و اجرا- محاسبه- نظارت بر 
كليه پروژه هاي ساختماني- صنعتي- خدماتي- تجاري- اشخاص حقيقي و حقوقي ب( ارائه 

خدمات طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي- مشاوره بر كليه پروژه هاي ساختماني- صنعتي- 
تجاري- خدماتي- شهرسازي و طراحي شهري به منظور تأمين اهداف شركت ج( ارائه امور 
اجرايي- نصب و راه اندازي- طراحي و مش��اوره- س��رويس و نگهداري كليه تأسيس��ات و 
سيستم ها و پروژه ها- كليه سيستم هاي كامپيوتري و وابسته به كامپيوتر- سخت افزار و شبكه 
به منظور تأمين اهداف شركت د( بطور كلي انجام كليه امور بازرگاني داخلي و خارجي- اقدام 
و مبادرت به طراحي- اجراء و مشاوره كليه پروه هاي صنعتي- تجاري- خدماتي كه به طور 
مس��تقيم يا غيرمس��تقيم به تمام يا هر يك از اهداف شركت مرتبط باش��د. ه( سرمايه گذاري 
و مش��اركت با س��اير شركتها منطبق با اهداف ش��ركت و با هر شخص حقيقي يا حقوقي و( 
انجام س��اير امور مرتبط با اهداف شركت. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان بوستان سعدي- جنب فروشگاه 
گراد- كوچه س��روش- ساختمان شماره 4. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/200/000 ريال منقسم 
به يكصد و بيست سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد و بيست سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
420/000 ريال توسط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 918344 مورخ 1389/04/13 نزد 
بانك صادرات ش��عبه س��ه راه نظر اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي حسين آذين به سمت رئيس 
هيئت مديره. 2-5- آقاي مسعود دركي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي احسان 
آذين به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي احس��ان آذين به سمت مديرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور شركت با 
امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مج��ري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و عل��ي البدل: 1-8- خانم بي بي 
طيبه محمدي اصفهاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم توران ابراهيمي علويجه به عنوان 

بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/13            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تأسیس
6/474 ش��ماره: 2074/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت فني مهندس��ي توليد توان انرژي 
آپادانا س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/30 تحت ش��ماره 41460 و شناسه 
مل��ي 10260591762 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/05/30 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه عمليات 
ساختماني- برق- تأسيسات- تجهيزات و كليه امور وابسته به آن اعم از پيمانكاري- خريد و 
فروش- صادرات و واردات و هر نوع عملياتي كه وابسته به موضوع شركت باشد. 2- مدت 
ش��ركت:  از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خيابان محتش��م كاشاني- ساختمان عقيق- طبقه سوم- ش��ماره 5. 4- سرمايه 
شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام 
مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 4407/21 مورخ 
1389/05/03 نزد بانك صادرات شعبه توحيد اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه 
در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي فريد مسعود به سمت 
رئي��س هيئت مديره. 2-5- آقاي ايمان آذري به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي 
سامان عسكري به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي سامان عسكري به سمت مديرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق واسناد مالي تعهدآور 
ش��ركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي 
و علي البدل: 1-8- آقاي حسين ساالري مهر به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي حامد قائي 

زاده به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/14           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/475 ش��ماره: 2055/ ث 89/103 آگه��ي تأس��يس ش��ركت پ��ارت آيري��ت نق��ش جهان 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/28 تحت ش��ماره 41445 و شناس��ه ملي 
10260591631 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/05/28 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه  آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 
رسمي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام امور خدماتي از 
قبيل طراحي- س��اخت- اجرا- نظارت اجرا در زمينه هاي س��ازه ه��اي فلزي و بتني و امور 
ساختماني و معماري- تهيه و اجراي مواد ضد حريق- رنگهاي صنعتي- سند بالست و رنگ 
آمي��زي كليه س��ازه هاي فلزي و بتني- انجام كليه فعاليت ه��اي بازرگاني از قبيل صادرات و 
واردات- خريد و فروش- توليد و تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهيالت 
از بانكه��اي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف ش��ركت- انجام كليه امور مربوط 
به ترخيص كاال از گمركات كش��ور- ش��ركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- 
مش��اركت با ش��ركتهاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركت هاي دولتي 
و خصوصي- مش��اوره در انجام پروژه هاي صنعتي و ساختماني. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان ميدان 
آزادي- خيابان هزار جريب- كوي امام – كوي ش��هيد محسن ارجمند- كوچه نيلوفر- پالك 
86. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد 
يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 1/000/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
53/6050/393 م��ورخ 1389/06/03 نزد بانك تجارت ش��عبه چهارراه نظر اصفهان پرداخت 
گرديده است. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خان زهرا لوافي برزكي به سمت رئيس هيئت 
مديره. 2-5- آقاي حامد ارجمندي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي مصطفي 
ارجمند به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي مصطفي ارجمند به سمت مديرعامل به مدت 
2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با 
امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي 
فرهاد عسگريان به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم زينب ديني به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8759/15           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/476 شماره: 2057/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت پرديس ساخت آويژه سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/05/28 تحت شماره 41447 و شناسه ملي 10260591650 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/05/28 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام- اجرا- نظارت- طراحي و مش��اوره 
كليه امور پيمانكاري ساختمان و تأسيسات- ابنيه و محوطه سازي- خريد و فروش سنگهاي 
س��اختماني و تزئين��ي- خدمات اجراي مخازن آب و ش��بكه هاي جم��ع آوري فاضالب – 
ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات بانكهاي داخلي و 
خارجي صرفاً جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور 
و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان بزرگمهر- خيابان بالل- 
نرسيده به چهارراه اول- جنب مشاوره امالك بالل. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 911 مورخ 1389/05/13 نزد بانك سپه شعبه 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- آقاي حبيب اله اماني بني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي عبدالخالق 
اماني بني به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم زهرا اماني بني به سمت عضو هيئت 
مدي��ره. 4-5- خانم زهرا اماني بني به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و 
 با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
م��ي باش��د. 8- ب��ازرس اصل��ي و عل��ي الب��دل: 1-8- خان��م پروي��ن حي��دري بن��ي به 
 عن��وان ب��ازرس اصل��ي. 2-8- آق��اي حس��ن ابراهيم��ي بابوكان��ي ب��ه عن��وان ب��ازرس 

علي البدل.
م الف: 8759/16               آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/486 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي و دادخواس��ت و ضمائم به آقاي مسلم پيشداد دادخواستي 
به خواس��ته مطالبه وجه بطرفيت ش��ما در ش��وراي حل اختالف ش��اهين ش��هر تقديم كه به 
كالس��ه 89-802 ش ح/ 1 ثبت و براي روز دوش��نبه مورخ 89/8/24 ساعت 6/15 بعدازظهر 
تعيي��ن وقت گرديده اس��ت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان 
و بدس��تور ش��ورا به تجوي��ز ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني مراتب ي��ك نوبت در يكي 
از روزنام��ه هاي كثيراالنتش��ار درج و به ش��ما ابالغ م��ي گردد. جهت دريافت نس��خه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم به دفتر ش��عبه اول حقوقي ش��وراي حل اختالف شاهين شهر مراجعه 
 و در تاري��خ مذكور جهت رس��يدگي در اين ش��ورا حاضر ش��ويد واال وفق مق��ررات اقدام 

خواهد شد.
م الف/ 1558                            دفتر شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شاهين شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اگر مبتال به ديابت هستيد جالب است بدانيد آن چه 
در دهان می  گذاريد، می تواند سبب باالرفتن يا پايين 
آمدن قند خون تان شود. در اين مطلب چند نوع ماده 
غذايی را به شما معرفی می  كنيم كه می تواند جلوی 

باال رفتن قند خون تان را بگيرد.
ــیب: بيش��تر متخصصان تغذيه توصيه می كنند  س
در رژيم غذايی خود س��يب را بگنجانيد زيرا سيب 
كالری پايينی دارد و فيبر آن بسيار باال است و جلوی 
گرسنگی را می  گيرد. سيب همچنين دشمن كلسترول 

بد است و ميزان قند خون را كاهش می  دهد.
آووكادو: آووكادو غنی از اسيدهای چرب غير اشباع 
است كه سبب كند شدن هضم و پيشگيری از افزايش 

قند خون بعد از صرف غذا می  شود.
ــو: می توانيد جو را جايگزين برنج س��فيد كنيد  ج
تا ميزان قن��د خون تان بعد از ص��رف غذا حدود 
70 درصد كاهش يابد و تا س��اعت  ها ثابت بماند. 
فيبرهای حالل جو هضم را كند كرده و سبب جذب 

تدريجی قند می  شود.
سبزی ها: فيبر حالل تمامی سبزی ها می تواند قند 

خون باال را مهار كند.
ــت گاو: می  توانيد قس��مت  های كم چرب  گوش
گوشت گاو را انتخاب كنيد و يك  چهارم بشقاب تان 
را در هر وعده غذايی به آن اختصاص دهيد. رساندن 
به اندازه پروتئين به بدن باعث می  شود مدت طوالنی  
تری سير بمانيد و در صورت الغر شدن حجم بافت 
ماهيچه ای ت��ان كاهش نياب��د. در ضمن مصرف 

پروتئين به افزايش متابوليسم كمك می كند.
ــت  دار دانه  دار: ان��واع ميوه  های  میوه  های گوش
گوشتی حاوی يك يا چند دانه كه به رنگ های قرمز 
يا بنفش موجود است مانند انواع انگور حاوی تركيبی 
طبيعی به نام آنتوسيانين هستند. محققان می  گويند اين 
دانه  های رنگی می  تواند سبب كاهش قند خون شده 

و در عين حال محرك توليد انسولين در بدن باشند.
بروكلی: بروكلی غنی از كروم بوده كه در درازمدت 

نقشی اساسی و مهم برای تنظيم قند خون دارد.
هویج: هويج يكی از منابع طبيعی غنی از بتاكاروتن 
است كه می  تواند خطر ابتال به ديابت را كاهش داده 

و قند خون را تنظيم كند.
گوشت مرغ: گوشت سينه مرغ در مقايسه با ران يا 
ساير قسمت  ها چربی كمتری دارد. توصيه ما به شما 
اين است كه در هر شرايطی به هيچ عنوان پوست مرغ 

را به خاطر چربی بااليی كه دارد نخوريد.
تخم مرغ: برخی از محققان معتقد هستند كه خوردن 

ي��ك عدد تخم  مرغ در روز كلس��ترول خون تان را 
باال نمی  برد و در عوض ساعت ها شما را سير نگه 

می دارد.
ماهی: يكی از داليل فوت مبتاليان به ديابت ابتال به 
ناراحتی های قلبی – عروقی است. مصرف يك يا دو 
بار ماهی در هفته می  تواند اين احتمال را حداقل 40 
درصد كاهش دهد. از س��وی ديگر اسيدهای چرب 
موجود در ماهی احتمال ابتال به ديابت، مقاومت در 
برابر انس��ولين و التهاب را ك��ه از جمله فاكتورهای 
اصلی ابتال ب��ه ناراحتی  های قلبی- عروقی اس��ت 

كاهش می  دهد.
ــان: دانه  های كتان غن��ی از پروتئين، فيبر،  دانه كت

چربی های خوب از نوعی كه در ماهی موجود است 
منيزيم اس��ت. اين مواد قند خون را تنظيم كرده و به 

سلول  ها در جذب انسولين كمك می  كنند.
شیر و ماست: اين ها مواد غذايی غنی از پروتئين و 
كلسيم هستند و می  توانند به كاهش وزن كمك كنند. 
البته اين را می دانيد كه بايد از نوع كم چرب ش��ان 
استفاده نماييد. از س��وی ديگر اين مواد مقاومت در 

برابر انسولين را از بين می  برند.
ــردو: گردو حاوی مقادي��ر بااليی فيبر و پروتئين  گ
بوده و سوخت كندی دارد كه به تدريج به قند تبديل 
می  شود. از سوی ديگر غنی از چربی های غير اشباع 

است كه برای سالمت مفيد هستند.
دانه  ها: تمامی انواع دانه ها غنی از چربی  های خوب، 
پروتئين و فيبر هستند كه می توانند قند خون را پايين 
نگه داش��ته و از ابتال به ناراحتی  های قلبی- عروقی 
پيشگيری كنند. در ضمن اين مواد منابع طبيعی استرول 

است كه چربی خون را كاهش می  دهد.

ــر: جوی دوسر حاوی فيبرهای حاللی  جوی دو س
است كه در آب محلول بوده و يك خمير را تشكيل 
می دهد. مصرف آن باعث می شود بين آنزيم  های 
هض��م  كنن��ده در مع��ده و مولكول  ه��ای آميدون 
)نشاس��ته( غذا، يك سد چس��بناك به وجود بيايد. 
در نتيجه دس��تگاه گوارش م��دت طوالنی  تری غذا 
 را در خود نگه داش��ته و قندها به تدريج وارد خون 

می  شوند.
ــون: روغ��ن زيتون طالی ماي��ع ناميده  روغن زیت
می ش��ود زي��را ح��اوی تركيب��ات ض��د التهابی و 
 قوی اس��ت كه محققان آن را با آس��پيرين مقايس��ه 
می كنند. افرادی كه رژيم مديترانه ای دارند و روغن 
زيتون، ميوه و سبزی ها، غالت و گوشت كم  چرب 
می  خورن��د كمتر به ديابت و ناراحتی های قلبی و 
عروقی دچار می  شوند. هر دوی اين بيماری  ها در 
پی التهاب در بدن به وجود می  آيند. بر خالف كره، 
چربی خوب روغن زيتون سبب افزايش مقاومت 
بدن در برابر انسولين نشده و حتی اين مقاومت را 
كاهش می  دهد. روغن زيتون همچنين كند كننده 
هضم غذا است و باعث وارد شدن تدريجی قند به 

خون می شود.
كره بادام زمینی: تحقيق های اخير نشان داده است 
مصرف كره بادام زمينی می  تواند اشتها را كور كرده 
و سبب سيری بيشتر فرد در مقايسه با زمانی شود كه 
مواد قندی كم فيبر مصرف می  كند. در ضمن كره 
بادام زمينی غنی از چربی  های غيراش��باع است كه 

می  تواند قند خون را تنظيم كند.
ــبوس  دار: مصرف زياد نان س��فيد می  تواند  نان س
حساس��يت بدن به انس��ولين را كاهش داده و سبب 
افزايش قند خون شود در صورتی كه نان سبوس  دار 

برعكس عمل می  كند.
ــیب  زمینی شیرین: يك سيب  زمينی شيرين كه  س
در اجاق كبابی شده 30 درصد كمتر از سيب  زمينی 
معمولی قند خون را افزايش می  دهد زيرا حاوی فيبر 
باال و ريزمغذی  هايی اس��ت كه 40 درصد آن ها از 
نوع حالل بوده و س��بب كاهش كلسترول و كندی 
هضم غذا می  ش��وند. در ضمن سيب  زمينی شيرين 
غنی از كاروتنوئيد و رن��گ  دانه های زرد و نارنجی 
است كه به ارگانيسم  ها اجازه عكس  العمل در برابر 
انسولين را می دهد. سيب  زمينی شيرين همچنين غنی 
از اسيد كوروژنيك است. اين تركيب گياهی طبيعی 
 می  تواند به كاهش مقاومت در برابر انسولين كمك 

كند.

سالمت

الدن سلطانی
به گفت��ه دكت��ر وامق��ی ديابت يا 
مرض قند شايع ترين بيماری غدد 
در كودكان و جوانان است. بيماری 
دياب��ت به ط��ور كلی به 4 دس��ته 
تقسيم می شود: 1- ديابت جوانان 
يا ديابت وابس��ته به انس��ولين، 2- 
ديابت ناوابس��ته به انس��ولين، 3- 
دياب��ت زمان حاملگی و 4- ديابت 

مخفی يا نهفته.
جهت اطالع بيشتر از دسته اول اين 
بيماری با دكتر وامقی مصاحبه ای 

ترتيب داديم:
وی گفت: ديابت جوانان همانطور 
ك��ه از نامش می ت��وان حدس زد 

بيش��تر در رده های س��نی كودكان، نوجوانان و 
جوانان ايجاد می ش��ود. ميزان شيوع آن ميان زن 
و مرد تفاوتی ن��دارد و رده اجتماعی فرد نيز در 

آن بی تأثير است.
دكت��ر وامقی درباره زمان ب��روز عالئم بيماری و 
علت پيدايش آن تصريح كرد: ش��ايع ترين زمان 
بروز عالئم يا در پنج تا هفت س��الگی اس��ت يا 
در دوران بل��وغ و به ط��ور معمول اولين عالمت 
آن در پاييز و زمستان نمايان می گردد. همچنين 
علت پيدايش اي��ن بيماری كمبود ماده ای به نام 
انس��ولين در بدن اس��ت. اين م��اده از مجموعه 
س��لول های مخصوص��ی در لوز المعده ترش��ح 
می گردد. گفتنی اس��ت: بيم��اری ديابت به طور 

كلی با كمبود اين ماده در بدن همراه است.
اي��ن متخصص افزود: در دياب��ت جوانان كمبود 
انسولين ناشی از ترش��ح ناكافی آن از لوزالمعده 
اس��ت. اين ترشح ناكافی اختالل مادرزادی است 
و ب��رای جلوگيری از بروز آن روش پيش��گيری 
خاص��ی وجود ن��دارد ول��ی با درم��ان صحيح 
ب��ه كمك خ��ود بيمار و خان��واده او می توان از 

عارضه های متعدد آن پيشگيری كرد.
وی عالمت ه��ای بيماری را اين گونه تش��ريح 

كرد:
ــی: يعنی تشنگی زياد و تمايل بيش از حد  پرنوش
به نوش��يدن آب حت��ی تا ح��دود 5 ليتر در روز 

)معادل بيست ليوان آب در روز(
ــر ادراری: يعنی دفعات زياد و حجم زياد ادرار  پ

كه ممكن است باعث شب ادراری هم بشود.
پرخوری و كاهش وزن همزمان.

دكت��ر وامقی افزود: اگر افراد چنين عالمت هايی 
را در فرزن��د خ��ود ديدند به طور حت��م بايد به 

پزشك مراجعه نمايند.
وی با بيان اينكه روش تش��خيص بيماری ديابت 
بس��يار ساده اس��ت و با اندازه گيری قند خون و 
قند ادرار انجام می ش��ود گفت: اگر اين بيماری 
درس��ت درمان نش��ود عارضه های بسيار زيادی 
خواهد داش��ت كه هر يك نوعی معلوليت دايمی 

برای فرد در پی دارد.
اي��ن متخصص كوری ناش��ی از گرفتگی عروق 
چش��م )در چه��ل و پن��ج تا ش��صت درصد از 

مبتالي��ان( و آب مرواري��د را )در پنج درصد از 
مبتاليان( از مهم ترين و شايع ترين عارضه های 
اين بيماری عنوان و خاطر نشان كرد: حدود چهل 
درص��د از مبتاليان پس از 25 س��الگی گرفتاری 
كليوی پيدا می كنند كه به طور معمول ش��ديد و 
وخيم اس��ت به طوری كه 50 درصد مرگ و مير 

بيماران ديابتی بر اثر گرفتاری كليوی است.
دكتر وامق��ی افزود: عده ای از اي��ن بيماران نيز 
ب��ه گرفتاری ع��روق بزرگ بدن و ع��روق قلبی 
و ع��ده ای ديگ��ر ب��ه گرفتاری اعص��اب دچار 
می شوند و همچنين ممكن است به تأخير رشد 

در قد و بلوغ جنسی گرفتار آيند.
وی تصريح ك��رد: مرگ و مير بيم��اران مبتال به 
دياب��ت ن��وع جوانان در مجم��وع از مرگ و مير 
كودكان و جوانان هم س��ن و س��ال آنها بيش��تر 
است. مرگ و مير در اين افراد يا به طور مستقيم 
از خ��ود بيماری و عوارض جنس��ی آن ناش��ی 

می شود و يا از پيامدهای روانی آن.
دكت��ر وامق��ی علت ب��روز پيامده��ای روانی در 
بيم��اران را اينگونه نام برد: طوالنی و مادام العمر 
بودن بيماری، نياز روزانه به يك يا چند بار تزريق 
انس��ولين كه به طور معمول به دست خود بيمار 
انج��ام می گيرد و اجبار ب��ه رعايت رژيم غذايی 
فاقد مواد شيرين كه در دوران كودكی برای بيمار 

بسيار رنج آور است.
وی گفت: خوش��بختانه اين بيماری با انس��ولين 
درمان می ش��ود. در واقع انسولين ماده ای است 
كه در بدن افراد ديابتی كم س��اخته می شود يا به 
هيچوجه س��اخته نمی شود و با تزريق آن به فرد 
مبتال اين كمبود جبران می گردد و مشكلی پيش 
نمی آيد. البته تجويز انس��ولين و چگونگی ميزان 
مصرف آن بايد توس��ط پزش��ك تعيين شود. به 
طور معمول برای شروع تجويز انسولين و تنظيم 
مقدار آن يك بس��تری كوتاه مدت در بيمارستان 

الزم است.
دكت��ر وامقی درباره نق��ش خانواده ها در درمان 
اين بيماری تصريح كرد:  اين نقش بسيار حساس 
است چرا كه پس از ترخيص از بيمارستان نقش 
اساس��ی در تداوم درمان و تقويت روحيه كودك 

بيمار بر عهده خانواده است.

ب��ه گفت��ه اي��ن متخص��ص نقش 
خان��واده ب��ه 4 قس��مت تقس��يم 
می ش��ود كه عبارتن��د از: تقويت 
روحيه بيمار و تش��ويق او به ادامه 
تزري��ق مرت��ب انس��ولين، رعايت 
رژيم غذاي��ی، مراجع��ه مرتب به 
ورزش ه��ای  و  معال��ج   پزش��ك 

مناسب.
دكت��ر وامقی درب��اره رژيم غذايی 
ديابتی ه��ا گفت: خوش��بختانه در 
دياب��ت جوانان، برخ��الف ديابتی 
كه به انس��ولين وابس��تگی ندارد و 
در س��نين باالت��ر ديده می ش��ود، 
رژي��م غذايی س��خت و محدودی 
وجود ندارد. مص��رف كليه غذاها 
ب��ه طور تقريبی آزاد اس��ت به جز 
 آنهايی ك��ه طعم ش��يرين دارد مثل: قند ش��كر، 
شيرينی ها، شربت ها و بعضی ميوه های شيرين 

مانند انگور.
وی افزود: نكته بسيار مهم آن است كه فرد مبتال 
بايد در ه��ر وعده مقدار كمی غ��ذا بخورد ولی 
تعداد وعده های غذايش را بيش��تر كند. به طور 
مثال به جای اينكه فقط صبحانه و ناهار و ش��ام 
و آن هم هر بار به مقدار زياد بخورد بهتر اس��ت 
كه يك وعده در ساعت ده صبح و يك وعده در 
س��اعت چهار يا پنج بعدازظهر به سه وعده قبلی 

اضافه كند اما هر بار مقدار كمتری غذا بخورد.
البته برای اي��ن بيماران مصرف بيش��تر غذاهای 
فيبردار مثل س��بزی ها و ميوه ه��ا و نان توصيه 
می ش��ود. بيم��اران ديابت��ی همچني��ن باي��د از 

چربی های گياهی استفاده كنند نه حيوانی.
به گفته اين پزش��ك بيمار ديابت��ی و خانواده او 
نبايد به هيچوجه ارتباط نزديك خود را با پزشك 
معالج ش��ان از دست بدهند حتی زمانی كه حال 
بيمار بس��يار خوب به نظر می رس��د. چرا كه در 
موردهاي��ی همين حالت ممكن اس��ت آتش زير 

خاكستر باشد.
وی اف��زود: بيم��ار ديابتی در اواي��ل ترخيص از 
بيمارس��تان بايد برای اندازه گي��ری قند خون و 
ادرار در صورت لزوم روزانه چند بار و سپس به 
تدريج با مهار شدن بيماری به دفعات بسيار كمتر 

به پزشك خود مراجعه كند.
دكت��ر وامق��ی درب��اره ورزش اف��راد ديابتی نيز 
خاطرنش��ان كرد: هيچ نوع ورزشی برای بيماران 
ديابت��ی ممنوع نيس��ت و آنه��ا می توانند به ميل 
خ��ود ورزش كنند. ورزش های مناس��ب حتی 
ممكن است وضع قند خون آنها را بهبود ببخشد. 
فق��ط بيمارانی ك��ه هنوز قند خونش��ان تنظيم و 
مهار نش��ده بهتر اس��ت از ورزش های س��نگين 

خودداری كنند.
به گفت��ه اي��ن متخصص اگ��ر بيمار ب��ه هنگام 
ورزش عالمت ه��ای كمب��ود قندخ��ون را مثل: 
گرس��نگی، ريزش عرق، رن��گ پريدگی و تپش 
قلب در خود احس��اس كرد، بهتر اس��ت قبل يا 
 هن��گام ورزش يا بعد از آن مق��داری ماده قندی 

بخورد. 

ديابت شايع ترين بيماري غدد در كودكان و جوانان 

ــی: عدس يكی از حبوبات هايی اس��ت كه از قديم االيام در بيشتر  كلیات گیاه شناس
نقاط دنيا كشت می شده است. 

گياه شناس��ان اعتقاد دارند كه عدس حتی قبل از تاريخ نيز وجود داش��ته است. عدس 
از نظر پروتئين بس��يار غنی اس��ت و در بين گياهان فقط لوبيای س��ويا بيشتر از عدس 

پروتئين دارد. 
عدس گياهی اس��ت يكس��اله كه ارتفاع آن بيش از 30 س��انتيمتر نيست. بر گ های آن 

دارای 6 تا 14 برگچه می باشد كه در انتهای آن پيچك قرار دارد. 
بنف��ش   رن��گ  ب��ه  هاي��ی  رگ��ه  دارای  و  س��فيد  رن��گ  ع��دس   گل ه��ای 

است. 
 مي��وه آن غ��الف كوچكی اس��ت و ب��ه طور معم��ول در ه��ر غالف 1 ت��ا 3 عدس 

وجود دارد.
عدس دو نوع است:

1- عدس رس��می كه دانه آن گرد و درشت اس��ت و رنگ آن سبز مايل به زرد است. 
2- عدس ريز يا عدس قرمز كه دانه های آن ريز و به رنگ قرمز می باشد.

ــیمیایی: عدس منبع غنی پروتئين و ويتامين های گروه B می باش��د.  تركیب های ش
م��واد موج��ود در ع��دس عبارتن��د از: ان��رژی، پروتئين، چرب��ی، مواد نشاس��ته ای، 
 كلس��يم، فس��فر، آهن، پتاس��يم، ويتامين آ، ويتامين ب 1، ويتامين ب2، ويتامين ب 3، 

آرسنيك.
ــی: ع��دس  ــای داروی خاصیت ه
از نظ��ر ط��ب قديم اي��ران معتدل 
و خش��ك اس��ت و مانن��د ديگ��ر 
آن  دان��ه  و  پوس��ت  گياه��ان 
 دارای اثره��ای متض��اد يكديگ��ر 

می باشد. 
يعنی پوس��ت عدس گ��رم و خود 

عدس قابض است. 
به عبارت ديگر پوس��ت آن ملين و 
مغز آن ضد اسهال می باشد. عدس 
يك غ��ذای كامل اس��ت و انرژی 
الزم را ب��رای كاره��ای بدنی برای 

انسان تأمين می كند. 
عدس دارای خاصیت زیر است: 

 عدس زياد كننده ترشحات شير است و مادران شيرده بايد از آن استفاده كنند. 
 ب��رای درم��ان زخم های دهان و گلو و ديفتری ع��دس را پخته و آب آن را غرغره 

كنيد. 
 برای تقويت معده و برطرف كردن گاز معده عدس پخته را با سركه ميل كنيد. 

 آش عدس با روغن بادام برای دوران نقاهت بهترين غذاست. 
 پماد در عدس با سركه برای ترك دست و پا كه به علت سرما عارض شده سودمند 

است. 
 عدس را می توان به عنوان مس��هل هم مصرف كرد چون دارای لعاب زيادی اس��ت 

كه در درمان ناراحتی های روده نيز مؤثر است. 
كار ب��ه  می ت��وان  ني��ز  زخ��م  ب��رای  مره��م  عن��وان  ب��ه  را  پخت��ه  ع��دس   

برد.
ضررها: عدس با تمام مزايايی كه دارد نبايد زياد مصرف شود و در خوردن آن اسراف 

گردد زيرا: 
1- دير هضم است و توليد نفخ می كند. 

2- قابض است و جريان خون را در رگها آهسته می كند. البته می توان برای جلوگيری 
از اي��ن عارض��ه عدس را با روغن كنجد و يا روغن بادام و با س��ركه خورد. در ضمن 
عدس به علت داشتن ميكرو پروتئين برای افرادی كه ناراحتی كليه به خصوص تقويت 

كليه دارند زيانبخش است.

 درمان »دای سكشن« پيشرفته آئورت 
در شرايط ايست قلبی و ريوی در كشور

جراحان كش��ورمان در اقدامی نادر و در ش��رايط ايس��ت قلبی و ريوی در مدت هفت 
س��اعت عمل جراحی به موفقيت كم نظيری در درمان »دای سكش��ن« پيشرفته آئورت 

دست يافتند. 
ب��ه گزارش ايس��نا، در اين عمل جراحی مردی 58 س��اله با عارضه پرفش��اری خون 
و درد ناحي��ه قفس��ه س��ينه و ش��كم ب��ه يك��ی از بيمارس��تان های كش��ور مراجعه و 
ب��ا تش��خيص جدا ش��دن اليه ه��ای ع��روق ش��ريانی در مح��ل س��رخرگ آئورت 
موس��وم ب��ه »دای سكش��ن« در اقدام��ی فوق اورژانس��ی تحت عم��ل جراحی پيوند 
 رگ مصنوع��ی ق��رار گرف��ت و ح��دود نيم مت��ر رگ مصنوع��ی ب��ه وی پيوند زده 

شد. 
دكتر مهرداد هاش��می، فوق تخصص بيهوش��ی قلب و عضو تيم جراحی مذكور گفت: 
رگ قل��ب بيمار مذكور با پارگی كوچك از محل جدا ش��دن ش��ريان آئورت از قلب 
همراه بود كه گسترش آن تا عروق خون رسان مغز، دست ها، شكم و پاها، خطر جدی 

مرگ آنی را برای بيمار ايجاد كرده بود. 
وی افزود: دكتر ماندگار، جراح قلب و عروق و سرپرست تيم در پی مشاهده وسعت 
عارضه و درگير بودن ش��ريان های اصلی بدن، كار تعويض عروق را در شرايط ايست 

قلبی - تنفسی و در دمای 25 درجه سانتی گراد آغاز كرد. 
رئي��س بخش مراقبت ه��ای ويژه قلبی بيمارس��تان الله با بيان اينكه ش��رايط ايس��ت 
قلب��ی و ري��وی در دم��ای پايي��ن با وس��ايل مخصوص از جمله تش��ك س��رما، يخ 
و دس��تگاه قل��ب و ري��ه مصنوعی ب��رای انج��ام جراحی ف��وق مهيا ش��د، گفت: از 
آنجاي��ی كه قطع گ��ردش خون با خطرهای ج��دی از كار افتادن مغ��ز، كبد و كليه ها 
و حت��ی فلج اندام ه��ای تحتانی به دليل عدم خون رس��انی به نخاع همراه اس��ت، تيم 
درمان��ی با پذي��رش خطرها و با اس��تفاده از داروهای ويژه كاهش س��وخت و س��از 
 اندام ه��ا و ب��ه ويژه مغ��ز، ت��الش بی وقفه ای ب��رای نجات ج��ان اين بيم��ار صرف 

كردند. 
وی ادام��ه داد: در نهايت تيم جراحی با تعويض بخش رگ مربوطه در نواحی آئورت 
صعودی و نزولی و ناحيه ش��كم و همچنين تا عروق خون رس��انی منتهی به دست و 
ش��ريان گردنی كاروتيد با بهره گيری از بيش از 30 س��انتی متر رگ مصنوعی موس��وم 

ب��ه توبولرگراف��ت در م��دت هفت 
س��اعت عم��ل جراح��ی پرهيج��ان 
ب��ه موفقيت ك��م نظي��ری در درمان 
آئ��ورت  پيش��رفته  سكش��ن«   »دای 

دست يافت. 
هاش��می گف��ت: خ��ون رس��انی به 
عضله قل��ب و بافت مغ��ز دو اقدام 
دش��وار و حيات��ی در حين ايس��ت 
قلبی محس��وب می شود و اين خطر 
پيوس��ته وجود داش��ت تا بافت هايی 
مانند نخاع، كليه ها، كبد، مغز و قلب 
دچار نارسايی و آسيب جبران ناپذير 
ش��وند. اما خوشبختانه عمل جراحی 

با موفقيت  پيش رفت. 
 وی در پاي��ان گف��ت: همچني��ن به دلي��ل اس��تفاده از داروهای ضد انعق��اد و احتمال 
 هرگون��ه خونري��زی، قفس��ه س��ينه 48 س��اعت پ��س از جراح��ی بس��ته ش��د و 
بيمار 72 س��اعت پس از عمل بدون اختالل ش��ناختی، حس��ی، حركتی و نارس��ايی 
 كب��د، كليه ه��ا و نخ��اع روی پاه��ای خود ايس��تاد و راه رف��ت كه اين ام��ر حاكی از 
 موفقي��ت و عب��ور از عارض��ه احتمال��ی عم��ل جراح��ی اس��ت. بيم��ار اكن��ون در 
 وضعي��ت مناس��بی  ب��ه س��ر می ب��رد و ب��ه زودی از بيمارس��تان مرخ��ص خواه��د 

شد.

عدس
Lens culinaris medic   نام علمی

نسخه گیاهي

غذاهايي كه دشمن ديابت هستند

8 اقدام برای كاهش زباله خانگی
1- برای حفظ محيط زيس��ت بهتر اس��ت از ابتدا هنگام خريد و انتخاب 
مبلمان خانه دقت كنيد و وس��ايلی را انتخاب كنيد كه بتوانيد مدت زمان 
بيشتری از آنها استفاده كنيد. مبلمانی كه به سرعت از مد می افتند و پس 
از م��دت كوتاهی ديگر نمی توان از آنها اس��تفاده كرد، انتخاب مناس��بی  

نيستند.
2- ب��رای تنوع و تغيير مبلمان از تغييرهای جزيی مانند تغيير رنگ رويه 

مبل استفاده كنيد.
 3- مقواه��ا و بس��ته بندی ها را دور نريزيد و در ص��ورت امكان از آنها 
اس��تفاده كنيد. می تواني��د جعبه كفش را با كاغ��ذ كادو و يا كاغذ رنگی 
بپوش��انيد و برای نگهداری سی دی و لوازم شخصی بچه ها از آن استفاده 

كنيد.
4- قوطی ه��ای شيش��ه ای و پالس��تيكی را پ��س از مص��رف شس��ته و 
خش��ك كني��د و برای نگه��داری م��واد غذاي��ی از آنها اس��تفاده كنيد. 
شيش��ه مربا، عس��ل و س��س مايونز برای نگهداری س��بزی های خشك 
 مناس��ب اس��ت و موجب می ش��ود عطر س��بزی مدت زمان بيش��تری 

حفظ شود.
5- هنگام خريد به برچس��ب قاب��ل بازيافت دقت كني��د و محصوالتی 
را خريداری كني��د كه زباله كمتری توليد می كنن��د. برخی توليدكننده ها 
محصوالتی مانند: عسل و س��س مايونز و شكالت صبحانه را در ظرفی 
ش��بيه ليوان بسته بندی می كنند. پس از استفاده از اين محصول ها نه تنها 
زباله توليد نمی ش��ود، بلكه يك دست ليوان هم به لوازم آشپزخانه اضافه 

می شود كه قابل استفاده است و دور ريخته نمی شود.
6- كنار س��ينك ظرف ش��ويی و دست  ش��ويی س��رويس بهداشتی جای 
مايع��ی پمپی نصب كنيد. با اين كار می توانيد مايع دست ش��ويی و مايع 
ظرف ش��ويی را در بس��ته بندی بزرگ خريداری كنيد و به تدريج در اين 
ظروف بريزيد و عالوه بر اس��تفاده راحت تر جای چند قوطی  پالستيكی 

را در سطل زباله تان خالی كنيد .
7- با ظرف ماس��ت و قوطی ش��ير برای بچه ها اسباب بازی و جامدادی 
ليوان��ی و قلك درس��ت كنيد و ب��ا رنگ اكريليك روی آن را به س��ليقه 

خودتان تزيين كنيد.
8- ب��رای كاهش حجم زباله های تر و كمك ب��ه تفكيك زباله های تر و 
خشك از چند سطل زباله با رنگ های مختلف در كنار هم استفاده كنيد. 
پيشنهاد ما اين است كه از يك سطل زباله سبز برای پسماندهای خشك 

و يك سطل زباله قرمز برای پسماندهای تر استفاده كنيد.
در صورت��ی كه در خانه باغچه داريد، يك س��طل هم برای س��بزی ها و 
پوس��ت  ميوه ها بگذاريد و از آن برای تهيه كمپوس��ت استفاده كنيد.برای 
حفظ بهداشت، پيشگيری از آلودگی و مبارزه با حشرات، زباله های تر را 

در سطل در دار قرار دهيد.

 رعايت برخی نكات بهداشتی 
به هنگام ورزش كردن

 اص��ول بهداش��تی ك��ه در فعاليت ه��ای ورزش��ی باي��د رعاي��ت كنيد 
عبارتند از:

 س��عی كنيد در هوای آزاد و بدون آلودگی ورزش نمائيد. در صورتی 
كه تمرين های ورزش��ی در مكان های سرپوشيده انجام می گيرد، تهويه 

هوای داخلی اين گونه اماكن الزامی است.
 هنگام ورزش از لباس های مناسب همان رشته ورزشی استفاده نماييد. 

هرگز با لباس های معمولی و روزانه خود به ورزش نپردازيد.
 در خريد كفش ورزش��ی توجه بيشتری نشان دهيد و سعی كنيد اندازه 
كفش را مناسب انتخاب كنيد تا پا در آن به راحتی قرار گيرد. كفش های 

بزرگتر يا كوچكتر از اندازه پا به هيچ عنوان توصيه نمی گردد.
 سعی كنيد هنگام ورزش از جوراب های نايلونی كمتر استفاده نماييد. 

استفاده از جوراب های نخی يا الياف طبيعی مناسب تر است.
 در هنگام ورزش كردن در زمين يا س��الن ها به موانع و خطرهايی كه 
امكان دارد پيش بيايد توجه كنيد و از برجستگی ها و يا فرورفتگی های 
محيط بازی اطالع داشته باشيد و سعی كنيد برای همنوعان و همبازی های 

خود خطری ايجاد نكنيد.
 هنگام اس��تفاده از ابزار و وسايل ورزش��ی هوشيار باشيد و چگونگی 

استفاده آن را بدانيد تا از ورزش خود لذت ببريد.
 س��عی كنيد ورزش و تمرين را با توجه ب��ه فصل انجام دهيد. اگر در 
فصل گرما هس��تيد، ورزش ها و حركت ها را س��بك،  ماليم و با فاصله 
انجام دهيد و اگر در فصل س��رما هستيد، حركت ها و تمرين ها را پی در 

پی و به تندی انجام دهيد.
 از نوش��يدن آب زياد يا آشاميدنی های بس��يار سرد در خالل ورزش  

بپرهيزيد.
 در فصل تابس��تان جهت اس��تفاده از استخر و ش��نا، قبل از داخل آب 

شدن، دوش بگيريد تا بدن نسبت به آب سرد عادت كند.
 پس از فعاليت های ورزشی در معرض جريان هوای سرد قرار نگيريد 
زيرا احتمال ابتال به امراض مختلف از جمله بيماری های كليوی همواره  

وجود دارد.
 پ��س از ورزش، جه��ت نظافت ب��دن، دوش با آب گ��رم را فراموش 

ننماييد. در ضمن از حوله مخصوص به خود استفاده كنيد.
 سعی كنيد پس از تمرين و بازی، لباس های ورزشی خود را شسته و 
در زير نور آفتاب خش��ك كنيد. زيرا لباس های ورزشی آغشته به عرق 
بدن، محيط مناس��بی برای رش��د قارچ های بيماری زايی اس��ت كه در 

صورت استفاده دوباره از آن ها می توانند انسان را مبتال نمايند.
 بهتر اس��ت فاصله مصرف غذا تا ش��روع تمرين های ورزشی،  كمتر از 
3 س��اعت نباش��د تا هضم و جذب مواد غذايی انج��ام گرفته و خون به 
مقدار كافی در دس��ترس ماهيچه ها باش��د. در ضمن از نيم ساعت مانده 
به تمرين تا يك ربع بعد از تمرين، از صرف نوش��يدنی خيلی س��رد بايد 

خودداری شود.
 احس��اس خس��تگی و كوفتگ��ی در پاي��ان تمري��ن ب��ه خصوص  در 
مس��ابقه های ورزش��ی دس��ت می دهد. در اين حالت بدن به طور كامل 
به حالت عادی برنگش��ته و آمادگی هضم معمولی غذا را ندارد و مدتی 
طول می كش��د تا پس از فعاليت شديد، اشتها به وجود آيد. بنابراين بعد 
از تمرين ها و مس��ابقه ها، تنها مواد غذايی مناسب، نوشيدنی به خصوص  

آب ميوه است.
 پيوس��ته اصول انس��انی و احترام به ديگران را مد نظر داشته و همانند 

يك ورزشكار واقعی رفتار نماييد. 

مثل آینه
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مهناز دهقان: 
اسكواش نياز به 
تبليغ دارد

مربي و داور ووشوي 
اصفهان:
مربيان ووشوي 
استان از همدلي و 
رفاقت دور مانده اند

مصطفي نظري: 
قهرمان نيم فصل 
خواهيم شد

زاينده رود
ورزش اس��كواش به دليل تبليغ های كم در س��طح استان، 
جايگاه ويژه ای ندارد. مهناز دهقان مسئول روابط عمومی هيأت 
اسكواش استان اصفهان گفت: تعداد نيروی اجرايی در اين هيأت 
بس��يار كم و به همين علت تبليغ های ناچيزی انجام می شود و 
در اينجا از مس��ئوالن می خواهم كه هيأت ه��ای اين چنينی را 
حمايت كنند تا به جايگاه اصلی خود دست يابند و امسال از طرف 
فدراسيون اسكواش كشور طرحی ارائه شد به نام طرح نخبه يابی 
كه برای نونهاالن زير 14 س��ال در تابستان برگزار شد. همچنين 
هيأت اس��تان برای بچه های زير 17 س��ال در دو بخش آقايان و 
بانوان، كالس آموزشی تشكيل داد و در مهرماه هم برای بچه های 
عالقه مند به اين رشته كالس برگزار كرديم. وی ادامه داد: هيأت 
در رده های سنی مختلف كالس آموزشی برگزار كرده تا بازدهی 
بيشتری داشته باشد و در رده سنی زير 14و 19 و رده سنی آزاد نيز 
بازيكن داريم. دهقان درباره بازيكنان ملی پوش استان در اين رشته 
توضيح داد: استان اصفهان تنها يك ملی پوش به نام فرناز محمدی 

)زير 17 سال( دارد كه بيشتر مقام های اين هيأت از آن اوست. 

مربی استعدادياب و با تجربه استان اصفهان، بزرگترين مشكل 
پيش روی ووشوی استان اصفهان را نبود همدلی و وفاق بين 
 مربيان اين رش��ته در اس��تان توصيف كرد. مجيد عباسی تصريح 
كرد: اين تنها مشكل بر سر راه استانی است كه تا سال قبل بيشترين 
نماينده را در تيم های ملی رده های مختلف و بانوان كشور داشته 
است. وی با اعالم اين كه هيأت ووشو، هيأتی جوان اما پويا است، 
خاطرنشان كرد: همكاران من بايد به اين نكته توجه داشته باشند، 
شايد ووشو رشته ای جوان در كشورمان به نظر برسد، اما دامنه و 
تنوع س��بك های مختلف و ظرايفی دارد كه اين رشته را از ساير 
 رش��ته ها متمايز كرده اس��ت. داور ملی ووش��وي كش��ور اضافه 
كرد: س��بك های متنوعی در ووش��و وجود دارد كه شايد مربيان 
همچون داوران ووشو به همه اين سبك ها آشنايی نداشته باشند، 
بنابراين بايد توجه داشت كه نظر به اهميت اين موضوع، نوجوانان 
در انتخاب رشته های مختلف دارای استقالل رأی هستند و بايد در 
اين خصوص تالش كنند تا چنانچه با نكات اين فرم ها آش��نايی 
ندارند، هنرجويان را با تركيب های غيرواقعی س��بك ها، آموزش 

ندهند.

 زاينده رود
نبايد  اينكه  اعالم  با  پسند  گيتی  فوتسال  تيم  سنگربان 
صدرنشينی ليگ را به راحتی از دست داد گفت: اختالف های ما 
با ماهان با يك بازی كمتر، يك امتياز است، بنابراين می توانيم با 

كسب بهترين نتيجه قهرمان نيم فصل شويم.
نتيجه  اين  با  توانند  نمی  تيم ها  ساير  افزود:  نظری  مصطفی 
مقطعی، قهرمانی را از تيم ما بگيرند و تيمی كه بهترين نتيجه را 

گرفته قهرمان خواهد شد.
وی كاهش آمادگی بدنی بازيكنان تيمش را دليل اصلی در رقم 
خوردن تساوی برابر گسترش فوالد برشمرد و تصريح كرد: اين 
ديدار در سطح بااليی برگزار شد، اما نمی دانم چرا تيم ما در 
دو، سه بازی اخير خود، خيلی زود داشته های خود را از دست 

می دهد.
وی ادامه داد: البته تحليل توان بدنی بازيكنان در اين اتفاق ها 
بی تأثير نبوده، تيم ما در اوايل فصل با كمبود بازيكن مواجه بود و 
بازيكن آسيب ديده زياد داشتيم. اردوی كويت هم مؤثر واقع نشد 

و همه اين موردها در ضعف بدنی بچه ها تأثيرگذار بود.

خبرها

همراه با گوانجو گفتگونیمكت

نايب قهرمان ووشوی جهان گفت: گرچه نمی توانم 
خودم را با كاپيتان تيم ملی ووش��و مقايسه كنم، ولی 
اميدوارم كه جانش��ين شايسته ای برای حسين اوجاقی در 
بازی های آسيايی 2010 گوانجو باشم. حميدرضا قلی پور 
با بيان مطلب فوق اف��زود: با توجه به اينكه در بازی های 
آس��يايی باالترين وزن فق��ط وزن 75- كيلوگرم اس��ت، 
 بنابراين قس��مت ب��ود كه من به اين وزن بيايم و ش��رايط 
به گونه ای رقم خورد ك��ه با مصدوميت اوجاقی حاال به 
عنوان نماينده اين وزن بايد از اعتبار كاپيتان تيم ملی دفاع 
كنم. وی اذعان داشت: البته طی يكسال اخير زحمت های 
طاقت فرس��ايی را متحمل شدم تا با كاهش وزن خودم را 
به وزن 75- كيلوگرم برس��انم ولی خوش��بختانه درحال 
حاضر ش��رايط جس��می و فيزيكی مناس��بی دارم و آماده 
حضور در مسابقات هستم. قهرمان سال 2007 جهان، در 
خصوص ش��ناخت از حريفانش گفت: البته من بيشتر از 
آنها شناخت دارم و به خصوص حريف قدرتمند چينی را 
به طور كامل می شناسم ولی آنها نمی دانند كه من به اين 
وزن آمده ام و اين می تواند باعث تعجب حريفانم ش��ود. 
ناي��ب قهرمان رقابت ه��ای المپيك هنره��ای رزمی، در 
خصوص كسب موفقيت تيم ملی ووشو در گوانجو تأكيد 
كرد: بازی های آس��يايی ي��ك آوردگاه معظم و غير قابل 
پيش بينی اس��ت و همه برای رسيدن به مدال، گام به اين 

مسابقه ها می گذارند. 

اصغر قلندري
كسب يك مدال طال و يك برنز، حاصل تالش جودوكاران 
اصفهانی در رقابت های قهرمانی كشور در مشهد مقدس 
و  مربی  از 300 جودوكار،  بيش  كه  پيكارها  اين  در  بود. 
 سرپرست از 31 استان كشور با تيم كامل شركت كرده بودند؛ 
و  گرفت  برنز  مدال  كيلوگرم  وزن 60  در  جوانی  محمد 
مصطفی آهن فروش به مدال طالی وزن 100 كيلوگرم دست 
يافت تا حداقل آبروی جودو اصفهان تا حدودی حفظ شود. 
بدون شك اگر هيأت جودو استان با يك برنامه ريزی مدون 
و اساسی در اين رقابت ها شركت می كرد و رئيس هيأت اين 
جوان ها را باور می داشت و از مساعدت و همكاری بيشتری 
نسبت به مربی و ورزشكاران دريغ نمی ورزيد و بين آنان 
تبعيض قائل نمی شد؛ نتيجه بهتری حاصل می گرديد و يكی 
از سكوهای سه گانه در اختيار تيم اصفهان قرار می گرفت. 
اميدواريم مسئوالن امر به ويژه خدابخش، مديركل با درايت 
تربيت بدنی استان، با ديد مثبت به انتقادهايی كه از عملكرد 
ضعيف اين رشته می شود بنگرند و مطمئن باشند چنانچه 
اين روند ادامه پيدا كند روزی فرا می رسد كه جايگزينی برای 
آهن فروش ها و جوانی ها نخواهد بود. مربيگری تيم جودو 
اعزامی به مشهد مقدس را سيد همايون طبايی بر عهده داشت 

و هادی پور نيزسرپرست اين تيم بود.

قلی پور:
اميدوارم جانشين شايسته ای 

برای اوجاقی در گوانجو باشم

در مسابقه هاي جودو قهرماني كشور 
اصفهان پنجم شد!

دومين دوره المپياد فرهنگي ورزشي 
روستائيان اصفهان

زاينده رود 
به گفته هادی دادفر مس��ئول كميته مسابقه های هيأت ورزشی 
روس��تايی و عش��ايری استان اصفهان، به مناس��بت هفته تربيت بدنی 
از روز چهارش��نبه 28 مهرماه، دومين دوره المپياد فرهنگی ورزش��ی 
روستائيان استان اصفهان در پنج رشته دو و ميدانی، دال پالن، واليبال، 
فوتس��ال و طناب كش��ی ويژه بانوان در اردوگاه ش��هيد كشوری، با 

حضور 115 تيم برگزار خواهد شد.

به بهانه تغيير مکان اداره كل تربيت  بدنی؛
معضلی به نام جا به جايی

صدور كارت حاميان تيم ملي از سوي بانك پارسيان!
سعيدلو اسلحه را روی شقيقه اش گذاشت!  تيم صنعت فوالد مباركه سپاهان با غلبه بر رقبا، قهرمان رقابت های كشتی 

كارگران استان  اصفهان شد. در اين مسابقه ها كه با حضور 14 تيم و 65 
ش��د،  برگ��زار  اصفه��ان  نص��ر  ش��هيد  ورزش��گاه  در  كنن��ده   ش��ركت 
كشتی گيران سپاهان با 70 امتياز  به مقام اول اين رقابت ها دست يافتند. تيم های 

شركت اتوبوسرانی اصفهان و گلپاگيگان هم در رده های دوم تا سوم ايستادند. 

 مدي��ر عامل كانون هوادارن س��پاهان گفت: با توجه به بازگش��ايي 
مدرس��ه ها در سال جديد تحصيلی، جنگ های شادی اين كانون با 
 حض��ور بازيكن��ان تي��م فوتبال س��پاهان در مدرس��ه ها ادام��ه می يابد. 
محمد قريش��ی در گفتگويی با اعالم اين مطلب گفت: سال گذشته به در 
خواست بسياری از مدرسه هاي ابتدايی، راهنمايی و دبيرستان های سطح 
استان، ويژه برنامه ها و جنگ های شادی را با حضور بازيكنان  تيم فوتبال 
فوالد مباركه سپاهان برگزار نموديم كه با استقبال چشمگيری مواجه شد و 
به عنوان يك تجربه موفق پيش روی ما قرار گرفت. وی اضافه  كرد: امسال 
هم با توجه به حجم گس��ترده ای از درخواس��ت مديران مدرس��ه ها در 
صدديم تا اين برنامه ها را تداوم دهيم. در اين برنامه ها نونهاالن و نوجوانان 
اصفهانی كه بيش��تر آنها از هواداران س��پاهان هس��تند، اين فرصت را پيدا 
می كنند تا در يك فضای شاد و صميمانه با بازيكنان محبوب خود ديدار 
ك��رده و بتوانند ب��ا آنان به صحبت بپردازند. مدير كانون هوادارن باش��گاه 
سپاهان در ادامه اظهار داشت: امسال كانون هواداران،  برنامه های زيادی را 
در حوزه های فرهنگی هنری در دست اجرا دارد و در صدديم با استفاده از 
پتانسيل باال و غنی هواداران، بتوانيم ويژه برنامه های ماندگاری را اجرا كنيم. 
وی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به آغاز دوباره كاميابی های تيم 
فوتبال سپاهان در ليگ امسال گفت: هواداران فوالد مباركه سپاهان هوادارانی 
هستند كه هر س��ال از تيم محبوبشان انتظار قهرمانی دارند و شايد به جز 
قهرمانی مقام  های بعدی به جز عناوينی كه ما را راهی آس��يا كند،  برای  
آنان مقام هايی بی اهميت باشد كه البته اين انتظار هم ناشی از بزرگی باشگاه 
اس��ت.  از آن��ان در خواس��ت داريم تا با توجه به اينكه تي��م بر روی نوار 
پيروزی قرار گرفته، با شدت بيشتری به پشتيبانی از سپاهان بپردازند تا باز 
هم امس��ال پاسخ محبت های آنان را با كاپ قهرمانی بدهيم. قريشی ادامه 
داد: با نتيجه های اخير  هوادارانمان به قهرمانی در مس��ابقه های ليگ دهم 
هم اميدوار شده اند و اطمينان داشته باشيد كه در مسابقه های آتی خانگی، 
با شور و شوق بيشتری به ورزشگاه می آيند و به حمايت از شاگردان قلعه 
نوعی می پردازند.  وی تأكيد كرد: هوادارن سپاهانی به ساكت و قلعه نوعی 
اطمينان كامل دارند، ساكت تاكنون جام های زيادی را برای آنان به ارمغان 
آورده و يك محبوب ابدی برای سپاهانی هاست. قلعه نوعی هم با توجه به 
تجربه پارسال نشان داده كه مرد روزهای سخت است و به هيچوجه اجازه 
نمی دهد تا تيم تحت رهبری اش با ناكامی دست و پنجه نرم كند. وی در 
پايان با س��پاس از حضور تعداد قابل توجهی از ه��واداران در ديدار های 
آس��يايی ذوب آهن در ورزشگاه فوالد شهر گفت: بارها اعالم كرده ايم كه 
 بعد از موفقيت و س��رافرازی س��پاهان، كاميابی های تيم همش��هری مان 
ذوب آهن به عنوان تيم دوم اصفهان برايمان اهميت دارد و با عنايت به اين 
موضوع، تعداد عمده ای از هواداران سپاهان در مسابقه های آسيايی امسال 
ذوب آهن و شاگردان منصور ابراهيم زاده را ياری و پشتيبانی نموده اند و 
خوشحاليم كه  اين تيم در آستانه حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا قرار 

گرفته است.

 با پيگيری های مستمر فدراس��يون كاراته، سازمان تربيت بدنی و 
كميته ملی المپيك، س��رانجام با حضور بانوان ايرانی با پوش��ش 
اس��المی در بازی های آس��يايی موافقت ش��د. ايران كه موفق شده بود 
موافقت فدراسيون جهانی و آسيا را برای حضور بانوان محجبه ايرانی 
در كم��پ جهانی يونان و مس��ابقه های جوانان آس��يا در هنگ كنگ 
جلب كند، با ادامه رايزنی های خود توانست مسئوالن جهانی را برای 
بازی های گوانجو نيز متقاعد كند. عملكرد چشمگير بانوان ايرانی در 
مس��ابقه های هنگ كنگ و يونان و كس��ب مدال های زياد، در جلب 
رضايت مس��ئوالن جهانی بسيار مؤثر بود. بدين ترتيب فاطمه قاسمی، 
حميده عباس��علی، پگاه زنگنه و مهسا افسانه، نخستين بانوانی هستند 
كه با حجاب اس��المی در بازی های آس��يايی شركت می كنند. اسامی 
اين نفرات پيش از اين به ثبت رس��يده بود. اين درحالی اس��ت كه تيم 

زنان ايران در مسابقه های جهانی صربستان حضور ندارند.

كاراته  كاران زن محجبه ايران 
در بازي هاي آسيايي شركت مي كنند

ورزش

قهرمانی سپاهان در مسابقه هاي 
كشتی قهرمانی كارگران 

قريشي: 
هواداران سپاهان به ساكت 
و قلعه نوعي اطمينان دارند

پژمان سلطاني

هفته دهم ليگ برتر فوتسال كشور با 
انج��ام پنج ديدار به پايان رس��يد. تيم 
شهيد منصوری قرچك با حساب 7 بر 
4 از سد فيروز صفه اصفهان گذشت، 
دبيری تبريز 6 بر 3 شركت ملی حفاری 
را شكست داد، تيم كيش اير در قم با 
نتيجه 12 بر يك آرش بتون قزوين را 
درهم كوبيد و فوالد ماهان هم در شهر 
مقدس مشهد 2 بر يك بر علم و ادب 
غلبه كرد و با توجه به تساوی تيم های 
گيتی پسند اصفهان و گسترش فوالد 
تبريز در س��الن پي��روزی اصفهان، به 
صدر جدول رس��يد. گيتی پس��ند در 
يك بازی انتقادآميز مقابل گس��ترش 
فوالد، تن به تس��اوی داد تا هواداران 
اين تيم با ناراحتی س��الن مس��ابقه را 
ت��رك كنند. با ش��روع ب��ازی، گيتی 
پس��ند با توجه به جوی كه در سالن 
 ب��ود بازی را تهاجمی آغاز و توس��ط 
احسان زحمتكش به گل رسيد پس از 
اين گل، فوالد گستر توپ و ميدان را 
از آن خود كرد و چند موقعيت طاليی 
روی دروازه سفيدپوش��ان اصفهان��ی 
 ايج��اد كرد كه هم تيرك دروازه و هم 
مصطفی نظری با هنرنمايی خود، مانع 
از گلزنی ش��د و در ضد حمله ها هم 

ش��اگردان ناظ��م الش��ريعه خطرناك 
بودند ك��ه جواد منتظر گل��ر تبريزی 
اين فرصت ه��ا را از آنه��ا گرفت و 
گيتی پس��ند ب��ا برتری ي��ك گل به 
رختكن رفت. در نيمه دوم حمله های 
شاگردان خوراكچی نتيجه داد و هنوز 
سه دقيقه از اين نيمه سپری نشده بود 
كه رامين رستميان بازی را به تساوی 
كش��اند. تبريزی ها غرق در ش��ادی 
تس��اوی بودند كه در دو دقيقه دروازه 
خود را توس��ط احسان زحمتكش  و 
افشين كاظمی باز شده ديدند و سالن 
يك دفعه از شادی هواداران گيتی پسند 
منفجر شد اما تيم ميهمان روحيه اش 
را از دست نداد و با يك بازی منطقی 
و ش��ناور گل های خورده را توس��ط 
افشين سپه و بابك اكبری جبران كرد. 
آنچه بيش از همه در 10 دقيقه پايانی 
به چشم آمد خستگی و تحليل بدنی 
تيم ميزب��ان بود ك��ه تبريزی ها همه 
كارهای تاكتيكی و تكنيكی خود را بر 
آنها ديكت��ه و در نهايت با يك امتياز 
شيرين، اصفهان را به مقصد تبريز ترك 

كردند.
از حاش��يه های اين ديدار می توان به 
كری خواندن ه��واداران فوالد ماهان 
و گيتی پس��ند در س��الن اشاره كرد و 
وقتی ماهانی ها نتيجه پايانی تيم خود 

را مقاب��ل عل��م و ادب فهميدن��د در 
خيابان های اطراف س��الن پيروزی به 
 رقص و پايكوبی پرداختند و تماشاگران 
گيتی پسند با حالت ناراضی سالن را 

ترك كردند.
ضعف خط دفاعی گيتی پسند

محمود خوراكچی مربی خوش اخالق 

گسترش فوالد تبريز، پيرامون اين ديدار 
گفت: من فكر می كردم كه حريف با 
ياران كليدی خود ما را تحت فش��ار 
قرار می دهد، ولی اينگونه نشد و در 
كل بازی مالكيت توپ و ميدان از تيم 
ما بود. بازيكنانم تمام تمرين هايی را 
كه انجام داديم در زمين پياده كردند و 

در 9 ديداری كه برگزار كرديم تمركز 
فوق الع��اده ای از خود نش��ان دادند 
و ب��ه نظر من گس��ترش فوالد لياقت 
قهرمان��ی را دارد. وی درب��اره داوری 
اظهار داشت: داوری خوب بود و فقط 
دقيقه سوم يك پنالتی برای ما نگرفت 
و ش��ايد اين صحنه را نديد و در كل 
از داوری راضی هس��تم. خوراكچی 
در مورد گيتی پس��ند تأكيد كرد: اين 
تي��م در دفاع ش��كننده اس��ت و اگر 

مصطفی نظ��ری درون 
تيم  اي��ن  چارچ��وب 
فراوانی  نبود، گل های 
را درياف��ت می ك��رد. 
 اي��ن را ه��م بگويم كه 
دروازه  منتظ��ر  ج��واد 
بان ما، در صحنه هايی 

عالی ظاهر شد.
وی اف��زود: در هفت��ه 
ش��هيد  ب��ا  يازده��م 
منصوری قرچك بازی 
داري��م ك��ه ي��ك تيم 

استاندارد بوده و چند هفته ای است 
نتيجه های خوبی را كس��ب نكرده و 
برای ماندن در كورس قهرمانی فرقی 
برايمان نيم كند كه با گيتی پسند بازی 

كنيم يا با آرش بتن قزوين.
س��رمربی گس��ترش فوالد تبريز در 
 پايان پيرامون ليست تيم ملی توضيح 
داد: مربی تيم ملی بهترين های ليگ را 
انتخاب كرده، اما برخی از بچه های 
ما به غير از ش��هرام ش��ريف زاده كه 
به تيم ملی دعوت ش��ده، می توانند 

به اين تيم برای رس��يدن به موفقيت 
كمك كنند. 

 اســتـــرس دليــــل ناكـــامــی 
گيتی پسند

 محم��د ناظ��م الش��ريعه س��رمربی 
گيتی پس��ند، اين مس��ابقه را حساس 
خوان��د و گف��ت: حساس��يت اي��ن 
ب��ازی باعث ش��د ك��ه بازيكن��ان ما 
 اس��ترس داش��ته باش��ند و بر اساس 
برنامه هاي��ی كه در تمرين ارائه داديم 
عمل نكردند و اسير بازی 
روان تبريزی ها ش��دند. 
وی ادامه داد: متأس��فانه 
بازيكنان تيم از نظر بدنی 
تحلي��ل رفتن��د و همين 
باعث شد كه تيم حريف 
گل های خورده را در 10 
 دقيقه پايانی جبران كنند. 
ناظم الشريعه اضافه كرد: 
در تعطيالت ليگ، اردويی 
در شيراز برگزار و با 3 تيم 
لبنيات ارژن، بنياد مسكن 
و صدرای شيراز بازی های تداركاتی 
انجام خواهيم داد. ناظم الشريعه گفت: 
تيم گس��ترش فوالد، دونده ظاهر شد 
ول��ی ما 3 بار با گلر تبريزی ها از نظر 
نفر 2 بر يك شديم، اما نتوانستيم به گل 
برسيم و به نظر من ارزش يك بازيكن 
زير فشار مش��خص می شود. وی در 
پايان پيرامون درخشش مصطفی نظری 
توضيح داد: گلر 60 درصد فوتس��ال 
اس��ت و در اين ديدار مصطفی نظری 

فوق العاده ظاهر شد.

فرصت طلبي حريفان از ناكامي گيتي پسند 

ماهان هم به صدر رسيد

سيامك سپندار
1. از ماه ها و ش��ايد سال ها پيش بحث 
تغيي��ر س��اختمان اداره كل تربيت بدنی 
اصفهان مط��رح بود ت��ا اداره قديم به 
محل��ی جديدتر، نوس��ازتر و بزرگ تر 
نق��ل مكان ك��رده و باعث دسترس��ی 
سريع و بهتر ورزش��كاران به اين اداره 
شود. مشكل ورزشكاران برای حضور 
در اداره كل و نب��ود فض��ای مناس��ب 
برای دفتر برخی هيأت های ورزش��ی، 
مس��ئوالن تربيت بدنی را وادار كرد كه 
هرچه سريعتر نس��بت به جا به جايی 
محل اداره كل اقدام كنند و س��اختمان 
نوس��ازتری برای اين منظ��ور در نظر 

گيرند.
2. در اينكه جا به جايی و نقل مكان به 
محلی بزرگ تر برای كاهش مشكل ها 
و افزايش بهره وری، كاری بس پسنديده 
و مفيد برشمرده می شود، شكی نيست 
و اين مسأله چيزی است كه بايد جدای 
از انتقادهای ژورناليستی و موشكافانه، 
م��ورد توجه ما ق��رار گي��رد، اما همه 
می دانيم ك��ه اين گونه جا به جايی ها و 
آن هم در اين سطح وسيع بايد متناسب، 
سنجيده و در كنار برنامه ريزی مناسب 
صورت گيرد تا در كنار افزايش راندمان 
كاری، موجبات رش��د مجموعه را نيز 
فراهم آورد؛ مجموعه ای كه قرار است 
به كمك مدير خود با برنامه های بلند 
مدت، ميان مدت و كوتاه مدت به سوی 
پيشرفت و توس��عه ورزش استان گام 
بردارد و ادعای اجرای برنامه های بسيار 
و توسعه ورزش يك استان پرجمعيت 

و با افتخار را به دوش می كشد.
3. محل اداره كل تربيت بدنی استان در 
حالی تغيير می كند كه به نظر می رس��د 
مكان قبلی از نظر مركزيت و مقبوليت 
عام در حد متعارف و مناس��بی بوده و 
از اين نظر در جايگاه باالتری نس��بت 
به اداره جديد قرار دارد و محل جديد 
در اي��ن جايگاه، با اف��ت قابل توجهی 
نسبت به قبل مواجه می شود. اين اداره 
قرار اس��ت ب��ه محلی منتقل ش��ود كه 
كيلومترها با مح��ل قبلش فاصله دارد؛ 
جايی كه حتی ورزشكاران اصفهانی كه 
بيشتر مركز نشين و مركزگرا هستند و 
مسابقه های مختلف ورزشی را در مركز 
شهر برگزار می كنند، برای دسترسی به 

 اداره مذكور با مش��كل های بس��ياری 
رو به رو خواهند شد.

4. وضعيت كنونی هيأت های ورزشی 
بر هيچ كس پوشيده نيست و با توجه به 
تغييرهايی كه از ابتدای سال جاری در 
هيأت های ورزشی آغاز شده، در حال 
حاضر لزوم هماهنگی بين هيأت ها و 
اداره كل، بيش  از پيش احساس می شود. 
اگرچه با نقل مكان اداره كل تربيت بدنی 
به نزديكی پل های غدير، مشكل مكان 
بس��ياری از هيأت ها برطرف می شود، 
اما هماهنگی بي��ن هيأت ها و اداره كل 
با توجه به فاصله ای كه بين آن به وجود 
می آيد، بسيار دشوارتر از قبل می شود. 
می توانيم به اين مشكل ها مجهز نبودن 
هيأت ها و دسترس��ی نداشتن برخی از 
آنها به امكاناتی برای هماهنگی اينترنتی 

و آشنا نبودن با آن را نيز اضافه كنيم.
5. ان��گار همين چند م��اه پيش بود كه 
سايت ورزش��ی اداره كل تربيت بدنی با 
مديريتی ش��اخص و حض��ور تعدادی 
از خبرن��گاران اصفهان��ی، آغ��از ب��ه 
فعاليت ك��رد و در صدد بود خود را بر 
س��ايت های ورزشی و خبرگزاری های 
موجود در س��طح استان اصفهان ديكته 
كند. جدا از انتقادهايی كه به چگونگی 
كار هم��ه مطبوع��ات و س��ايت های 
مختلف وارد است؛ سايت تربيت بدنی 
در ماه های گذش��ته با توجه به س��ابقه 
پيش از آن، عملكرد مطلوبی داش��ته و 
اگرچه در برخی موردها، اخبار مربوط 
ب��ه خ��ود اداره كل و هيأت های آن را 
ب��ا اختالف زمانی چن��د روز! بر روی 
خروجی خود قرار می داد، اما هم اكنون 
به طور نس��بی به هماهنگی محسوسی 
با هيأت ها از نظر مكانی رسيده است. 
تغيير محل دفتر اين سايت و نقل مكان 
آن ب��ه محل جديد، آن هم در حالی كه 
اين مكان از هيأت های ورزشی استان 
فاصله قابل توجهی دارد، ممكن است 
آس��يب بسياری به س��رعت اخبار اين 

سايت وارد كند.
6. مسئوالنی كه با برنامه های بلندمدت 
و كوتاه م��دت در صدد تقويت ورزش 
استان هس��تند، الزم اس��ت برای رفع 
مش��كل هايی كه ش��ايد در نظ��ر آنها 
كم اهميت جلوه كند، برنامه ای داشته و 
مراقب باشند كه اجرای همين برنامه ها 

در پيچ  و خم اما و اگرها گير نكند... 

مسئوليت نتيجه های ايران در بازی های 
آس��يايی گوانجو را بر عه��ده می گيرم، 
سازمان تربيت بدنی مسئوليت  را برعهده 
دارد. يقين دارم روزهای خوش��ی پيش 
روس��ت. همه س��ختی هايی كه وجود 
داش��ته باشد مس��ئوليتش با من است. 
نگ��ران اطراف نباش��يد. م��ن از طرف 
س��ازمان تربيت بدنی مس��ئول اصلی 
هستم و می گويم همه چيز در حد اعال 
انجام شده و صد در صد تمام نتيجه ها 
را برعه��ده می گيرم. علی س��عيدلو در 
حاشيه همايش مديران ستادی سازمان و 
رؤسای فدراسيون های ورزشی در جمع 
خبرنگاران با بي��ان اين جمله ها اظهار 
داشت: تا بازی های آسيايی گوانجو يك 
ماه زمان باقی مانده است. فرصت كمی 
است. سئوال هايی وجود دارد كه هفته 
آينده در حضور خبرنگاران در گزارشی 
 از كارهايی كه ش��ده، رون��د اردوهای 
آماده سازی، پيش بينی مدال و اطالعاتی 
از ورزش��كاران اعزامی را اعالم خواهم 
كرد. وی در خص��وص اظهارنظرهای 
اخير عماد احمديان، مشاور مالی كميته 
ملی المپيك، در انتقاد از افش��ين قطبی 
و غالمحس��ين پيروانی گفت: من اين 
شخص را نمی شناسم،  نه او را ديدم و نه 
چيزی در اين باره شنيده ام. نگران نباشيد 
مس��ئوليت تيم اميد با من است، كميته 
هيچ كاره اس��ت. كميته بايد حمايت و 
پش��تيبانی كند. كميته بايد بليت بخرد. 
در اين حي��ن يكی از خبرنگاران گفت 
كه افش��ارزاده اعالم كرده اين شخص 
نبايد چنين مس��ائلی را مطرح می كرده 
و كميت��ه از تيم امي��د حمايت می كند، 
ادام��ه داد: اينها همه اظهارنظر اس��ت. 
افشارزاده هم گفته پس من نبايد چيزی 
بگوي��م. كميت��ه نبايد درب��اره محتوای 
فنی صحبت كند. شكس��ت و پيروزی 
 هميش��ه در ورزش وج��ود دارد. م��ن 
به واقع چنين مس��أله ای را نشنيدم ولی 
تخريب كار درس��تی نبوده، آن شخص 
مقصر نيست. كسی كه او را می برد و به 
عنوان سخنگو از او سئوال می كند مقصر 
است. چرا مسئوالن اصلی را نمی آورند 
و از آنها س��ئوال نمی پرس��ند. وی در 
خصوص شكايت فدراسيون فوتبال از 
داريوش مصطفوی و اين كه آيا از اقدام 
فدراسيون فوتبال حمايت می كند، اظهار 
كرد: من در اين باره يك چيزی شنيده ام 

ولی وارد نش��دم فدراس��يون ها مستقل 
هس��تند و بخش حقوقی دارند. من از 
كارهای قانونی حمايت می كنم. در اين 
باره دخالتی نكردم تا خودشان پيگيری 
كنند. اگر فدراس��يون حمايت خواست 
سازمان تربيت بدنی حمايتش می كند. 
س��عيدلو در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
نمی خواهد برای كاهش هزينه های بليت 
داربی به فدراسيون فوتبال سفارش كند، 
اظهار كرد: من درباره بليت به فدراسيون 
فوتبال ابالغ كردم. زمانی كه ش��نيدم به 
آنها توصيه كردم هزينه بليت س��نگين 
نباشد. آنها هم قبول كردند. گويا فروش 
بليت س��اماندهی شده. من نمی خواهم 
دس��توری برخورد كنم. به همين دليل 
از آنها خواهش ك��ردم كه هزينه ها كم 
خواهد شد. رئيس سازمان تربيت بدنی 
در پاس��خ به پرس��ش ديگری مبنی بر 
اي��ن كه آيا ش��ما از وجود كارت هديه 
بانك پارسيان كه لوگوی سازمان تربيت 
بدن��ی و كميته ملی المپيك در روی آن 
 حك شده است اطالع داريد؟ تصريح 
ك��رد: خي��ر، چنين چي��زی ندي��ده ام. 
نمی رس��م كه ببينم. س��عيدلو در پاسخ 
به پرس��ش ديگری مبنی ب��ر اينكه آيا 
با رؤس��ای فدراس��يون هايی كه در اين 
همايش حضور پي��دا نكردند برخورد 
می كنيد؟ خاطرنش��ان ك��رد: هر رئيس 
فدراس��يونی ك��ه در هماي��ش حضور 
نداش��ته، تنبيه می شود. مگر اين كه كار 
واجبی داشته باشد. اگر كسانی هم بدون 
اط��الع، همايش را ترك كنند و حضور 
نداشته باشند با آنها برخورد می كنيم. اين 
همايش جای همفكری است. من خودم 
بيشتر به اين همفكری احتياج دارم. اين 
همايش به برنامه های ديگر اولويت دارد. 
اگر آنها عذر موجه نياورند مانند دبستان 

و دبيرستان آنها را تنبيه می كنيم.  
انتخ��اب  دالي��ل  درخص��وص  وی 
تيم مل��ی نيجري��ه به عن��وان حريف 
 تداركاتی برای تيم ملی ايران نيز اظهار 
داشت: بازی های جام جهانی را ديديد، 
اين تيم از گروه خود صعود كرد. هميشه 
كه نمی توان ب��ا تيم های اول بازی كرد. 
ما باز هم تالش می كنيم، ما می خواهيم 
تيم مل��ی در رقابت های ج��ام ملت ها 
ب��اال برود و در ج��ام جهانی با حريفان 
باالتری مقابله كند. ما سد را شكانديم و 

اگر هزينه ای باشد آن را می پردازيم. 

آنچه پيش از همه 
در 10 دقيقه پاياني 
به چشم آمد خستگي 

و تحليل بدني تيم 
گيتي پسند بود
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امام  حسن مجتبی)ع(:
همانا بندگان در روز قيامت 
به مقدار 
عقل و درك و شعورشان 
مجازات مي شوند.

محمدعلی سپانلو كه از بيمارستان مرخص 
شده، از كارهای در دست انجامش گفت؛ 
از ش��عرهايی كه در مدت بيماری سروده 
و »دي��وان رودك��ی« ك��ه منتظ��ر مقدمه 
اس��ت، همچنين از ترجمه های در انتظار 
انتشارش. اين شاعر، مترجم و پژوهشگر 
ادب��ی )20 مهرم��اه( پ��س از ترخي��ص 
از بيمارس��تان، در من��زل قديم��ی اش در 
گفتگو با ايس��نا، از خاطره ها، كتاب ها و 
ش��عرهايش گفت و در ميان روايت های 
تاريخ��ی اش، اين موضوع را يادآور ش��د 
كه اولين ش��عر فلس��طين را گفته است و 
به اين موضوع افتخار می كند. همچنين از 
شعری كه به علی دايی تقديم كرده، سخن 
گف��ت و اين كه اين موضوع در پی حرف 
دايی درباره  تعلق آذربايجان به ايران بوده 
اس��ت. گفت كه اي��ران براي��ش اهميت 
زيادی دارد. س��پانلو در پی باال رفتن قند 
خونش ح��دود يك هفته در بيمارس��تان 
تهران كلينيك بستری بود و پزشكان به او 
گفته اند، پانكراس��ش )لوزالمعده( مشكل 
پي��دا كرده و بهتر اس��ت برای جراحی به 
خارج از كش��ور برود. ش��اعر كه به نظر 
س��ر حال اس��ت، می گوي��د، حالش بهتر 
اس��ت و قن��دش را كنت��رل كرده ان��د. از 
ضعف روزهای گذش��ته  می گويد و وزن 
زيادی كه از دس��ت داده اس��ت. دوست 
و هم خان��ه اش قيمت پروازهای امريكا و 
مدت زمان پرواز را برايش چك می كند. 
عازم سفر اس��ت. در عين حال می گويد، 
دنب��ال بيمه  اس��ت؛ چون عم��ل جراحی 
گرانی است؛ چه ايران باشد و چه آمريكا، 
به تالش بستگانش در آن جا برای گرفتن 
بيم��ه  درمانی اش��اره می كن��د. البته تأكيد 
می كند، عمل كه  كن��د، برمی گردد ايران. 
با لحن ش��وخی و جدی می گويد: كسی 
از پزش��كم در بيمارس��تان پرس��يد، چرا 
نمی روی خارج؟ پزشك هم گفت: چون 
ايران، رودكی و شاملو و سپانلو دارد. من 
هم به همان دليل نمی روم؛ البته اگر سپانلو 
را قل��م بگيري��د. از دي��وان »رودكی «اش 
می گويد و بيت های تازه يافته كه به ديوان 
س��عيد نفيسی افزوده اس��ت. فقط مقدمه  

كتاب مانده، كه اگر آن را بنويس��د، كتاب 
را می دهد برای چاپ. گوشه و كنار خانه  
قديمی سپانلو با حياط سرسبزش پر است 
از كت��اب و تابلو و عكس  و س��اليانی كه 
بر آن ها رفته اس��ت. در اين خانه پذيرای 
دوس��تانش اس��ت ك��ه يكی يك��ی برای 
عيادت و احوال پرس��ی از راه می رس��ند. 
يك��ی از ميهمان ها، جواد مجابی اس��ت 
به همراه همس��رش. مجابی كه می رسد، 
تنور نقل خاطره ها گرم تر می شود. سپانلو 
از جعل خاطره ه��ا و تاريخ گله می كند. 
مجابی هم از هم دوره ای بودن با بسياری 
از هنرمندان امروز می گويد كه در دانشگاه 
با هم حقوق می خواندند و البته هيچ كدام 
قاضی و وكيل نش��دند؛ از سپانلو كه يك 
سال از او كوچك تر و ورودی سال بعد از 
اوست، شروع می كند و می رسد به سيمين 
بهبهانی، منوچهر بديعی، اردشير محصص 
و.... در ادامه، سپانلو به شعر »چريك های 
عرب« می رس��د و می گويد ك��ه او اولين 
ش��عر فلس��طين را گفته و به اين موضوع 
افتخ��ار می كند. يادآور می ش��ود، ش��عر 
»چريك ه��ای عرب« را ك��ه در  مردادماه 
س��ال 1347 بع��د از شكس��ت اعراب از 
اسرائيل در جنگ ش��ش روزه سروده، در 

»كيه��ان روزانه« چاپ ك��رده و بعد آن را 
در دهه  50 در مجموعه  شعر »هجوم« كه 
چند س��ال در محاق بوده، منتشر می كند. 
تأكيد هم می كند كه ش��عر را همان زمان 
در روزنامه چاپ كرده تا تاريخ سرايشش 
مشخص باشد. او همچنين درباره  آثارش 
می گويد و به منظومه  »افسانه  شاعر گمنام« 
اشاره می كند كه نسخه  غلط گيری شده  آن 

را به تازگی به نشر افق سپرده است. 
در اين باره توضيح می دهد: در اين منظومه 
بايد از زبان ش��اعری سخن گفت كه در 
زمان به عقب رفته است؛ پس هم بايد به 
زبان گذشته حرف زد و هم اصطالحات 
ام��روز را آورد. او تأكي��د می كند كه اين 
منظوم��ه رمان گونه اس��ت و چون س��ير 
رواي��ی دارد، بايد اين س��ير را حفظ كرد 
و چون ش��عر را نمی شود ساخت و بايد 
منتظ��ر آم��دن آن ماند؛ بنابراين س��رودن 
اين منظومه 13 تا 14 س��ال طول كشيده 
و ش��ش بار آن را بازنويس��ی كرده؛ چون 
درآوردن اي��ن كار س��خت بوده اس��ت. 
سپانلو همچنين به آماده كردن مجموعه ای 
از ش��عرهايش ب��ا نام »فانتزی ها« اش��اره 
می كند؛ ش��عرهايی كه تعدادی از آن ها را 
بع��د از مجموعه  »كاش��ف از ياد رفته ها« 

گفته و تعداد زيادی از آن ها را شهريورماه 
امسال سروده است. می گويد: نصفه شب 
كه با فش��ار چيزی به قلبم بيدار می شدم، 
اين شعرها را گفته ام. به صورت مجموعه 
نبودن��د؛ اما آن ق��در در ش��هريور پركار 
ش��دم كه اآلن می ش��ود آن ها را در قالب 
كتابی درآورد. قرار اس��ت نشر چشمه آن 
را منتش��ر كند و می خواه��م قبل از رفتن 
ب��ه آمريكا، آن را تكميل كنم. س��پانلو كه 
عكس های خودش هم در گوش��ه و كنار 
خانه به چش��م می خ��ورد و هم پای خود 
او از جوان��ی و ميانس��الی گذش��ته و به 
آستانه  هفتادس��الگی رسيده، با شوخی به 
عكاس ايس��نا كه دنبال زاويه های مناسبی 
برای عكاس��ی اس��ت، می گوي��د: چون 
دوربين هايتان ديگر ب��ه فيلم نياز ندارند، 
تن��د و تند عكس می گيريد! اما تجربه  من 
نشان داده عكاسی كه زياد عكس بگيرد، 
بدتري��ن عك��س آدم را كن��ار مطلب كار 
می كن��د! يكی از عكس ه��ای روی ديوار 
به بيس��ت  و ش��ش  س��الگی اش مربوط 
می ش��ود كه يادآور می شود، آغاز حضور 

اجتماعی اش است. 
در ادام��ه ياد ش��عری می افتد كه عنوانش 
»سی وشش س��الگی« اس��ت و آن را ب��ه 
اوضاع امروزش ربط می دهد و می گويد: 
ت��وی آن ش��عر می گويم كه ب��ه ميانه  راه 
رس��يده ام. از كتاب هايش در انتش��ارات 
تعطيل ش��ده  كاروان می گوي��د ك��ه هنوز 
تكليفشان مشخص نشده است. از جمله  
اي��ن كتاب ه��ا، مجموعه  ش��عرهايش با 
نام »هزار و يك ش��عر« اس��ت كه عنوان 
می كند، در بازار تمام ش��ده و بايد دوباره 
چاپ شود. همچنين از »قصه های قديم« 
 ن��ام می ب��رد و چ��اپ دوم ترجمه  كتاب 
»گي��وم آپولينر در آيينه  آثارش«. س��پانلو 
می گويد كه بيش��تر اين آثار حروف چينی 
ه��م ش��ده اند و بايد ب��ه ناش��ر ديگری 
واگذار ش��وند تا امكان چ��اپ بيابند. از 
آث��ار در انتظ��ارش هم ب��ه ترجمه هايش 
ش��امل »شهربندان« و »عادل ها« آلبر كامو، 
»مقلدها«ی گراهام گرين و »هندياد« هلن 

سيكسو اشاره می كند. 

ديدار با محمد علي سپانلو پس از مرخصي از بيمارستان 

»افتخار مي كنم اولين شعر را براي فلسطين گفته ام«

صبا از سلس��له نمايشگاه های نقاشی معاصر 
استان های ايران، ميزبان »نقاشان نصف جهان« 
و جلوه گاه نقاش��ی معاصر اس��تان اصفهان 

می شود. 
به گ��زارش ايلن��ا، اين مجموع��ه در ادامه 
معاص��ر  نقاش��ی  نمايش��گاه های  سلس��له 
اس��تان های اي��ران كه ب��ا ه��دف معرفی 
و  اس��تعدادها  خالقيت ه��ا،  شناس��ايی  و 
قابليت های برتر هنری در كليه نقاط كشور، 
ايجاد تعامل گس��ترده هنرمندان استان های 
مختلف ب��ا يكديگ��ر، ارائ��ه دورنمايی از 
تحول ه��ا و كارنام��ه هن��ری منطقه های 
اي��ران به لحاظ ش��اخصه های هن��ر بومی، 
 قومی، نوگرايی و ش��يوه های ابداعی برگزار 
می ش��ود؛ اين ب��ار دره��ای نگارخانه های 
»خيال« و »آينه« را می گشايد تا بوم هايی از 
جنس رنگ و نگار »نقش جهان« جلوه هايی 
از ن��گاه، بي��ان و خالقيت نقاش��ان »نصف 
جهان«، اصفهان اسطوره ای و هنرخيز را به 

معرض تماشا گذارند. 
نمايش��گاه » نقاش��ی معاص��ر اصفهان« كه 
ب��ا همكاری ح��وزه هنری اس��تان اصفهان 
برگزار می ش��ود؛ ش��امل نزديك به 300 اثر 
از دهها هنرمند اس��ت كه از پيشكس��وتانی 
چون اس��تادان زنده ي��اد ضياءالدين امامی، 
ميخك، نعمت اله��ی، پورصف��ا، بهادران و 
بخش عم��ده ای از هنرمندان نوگرا و دارای 
پيشينه هنری حرفه ای و فعاليت های مستمر 

در عرصه نقاشی را در بر می گيرد. 
آثار ارائه ش��ده تنوع چش��مگيری از تمامی 
ش��يوه ها و رويكردها از فيگوراتيو، انتزاعی 
و آبستره تا روش های تلفيقی و تجربه های 
پوش��ش  را  ف��رم  عرص��ه  در   نوآوران��ه 

می دهد. 
همزمان با گش��ايش نمايش��گاه، كتاب آثار 
62 نف��ر از نقاش��ان اصفه��ان در مجموعه 
صبا رونمايی خواهد ش��د. اين مراسم روز 
يكش��نبه 25 مهر ماه، رأس س��اعت 16 در 
محوط��ه اي��ن مجموعه با حضور اس��تادان 
 صاحب ن��ام، چهره ه��ای هن��ری و عموم 

عالقه مندان برگزار می گردد. 

 صبا و ضيافت 
»نقاشان نصف جهان« 

بر بوم نقاشی استان ها 

روزی بود...

عكس روز

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

آگهي مناقصات شماره 89-3-289-290
معابر  در  حفاري  نوارهاي  بازسازي  و  ترمیم  بهاي  فهرست  با  ذیل  عملیات  اجراي  موضوع: 
شهري سال 1388 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از محل اعتبارات جاري 
مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از طریق مناقصه عمومي پروژه هاي ذیل 

را به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

چهارمين جش��نواره  ادبی »ي��ار و يادگار« 
امس��ال با بخش ويژه  شهيد سيدمصطفی 
خمينی )ي��ادگار امام خمينی )ره(( برگزار 
 می ش��ود. به گزارش ايسنا، جشنواره  ادبی 
»يار و يادگار« )گراميداشت حضرت امام 
خمينی)ره(( در رشته های شعر، داستان، نثر 
ادبی و تحقيقی، ادبيات كودك و نوجوان 
و تران��ه همراه خواهد بود. به گفته  حميد 
هنرجو، دبير جشنواره  ادبی »يار و يادگار«، 
مهلت ارسال آثار به دبيرخانه  جشنواره تا 22 

بهمن ماه تعيين شده است و همه  گروه های 
س��نی ب��رای ش��ركت در اين جش��نواره 
می توانن��د آثار خود را به نش��انی: تهران، 
خيابان ش��هيد باهنر، خيابان ياسر، كوچه  
 س��وره، پالك 5، دبيرخانه  جشنواره  ادبی 
»يار و يادگار« ارس��ال كنند. اين جشنواره 
اسفند ماه امسال در تهران و از سوی واحد 
كودك و نوجوان مؤسسه  تنظيم و نشر آثار 
حضرت امام خمينی)ره( برگزار می شود. 

معاون سياس��ی،امنيتی اس��تاندار اصفهان 
گفت: اس��تانداری برای پاسداش��ت آثار 
مان��دگار »عليرض��ا افتخ��اری« هنرمن��د 
اصفهانی، به زودی مراس��م تجليل از وی 
را برگزار می كند. »محمدمهدی اسماعيلی« 
در گفتگوی اختصاصی با ايرنا افزود: اين 
مراس��م با هدف تجلي��ل از زحمت های 
وی برای خلق آثار ماندگار در زادگاهش 
برگزار می ش��ود. اسماعيلی گفت: برنامه 
ريزی اوليه برگزاری كنس��رت »افتخاری« 
در اصفهان صورت گرفته اس��ت. وی در 
عين حال با انتقاد از فشار برخی گروه ها 

ب��ه افتخاری گف��ت: فش��ارهای وارده بر 
»عليرضا افتخاری« و خانواده وی در س��ه 
ماهه گذش��ته، ناجوانمردانه و غيرمنطقی 
است. وی تأكيد كرد: اين استاد آواز ايران 
و هنرمند اصفهانی، افتخاری برای كشور به 
ويژه اين استان است. به گزارش ايرنا،ابراز 
عالقه خالصانه عليرضا افتخاری به رئيس 
جمهوری مردم��ی و دوس��تدار فرهنگ 
و هنر در مراس��م  روز خبرنگار، س��بب 
سوءاستفاده جريان فتنه و مخالفان دولت 
از رفتار مؤدبانه و ادای احترام اين هنرمند 

اصفهانی شده است.  

با بخش ويژه  شهيد سيدمصطفي خميني، 
چهارمين جشنواره  ادبي »يار و يادگار«

 برپا مي شود

معاون استاندار اصفهان: 
مراسم تجليل از »افتخاري« در اصفهان 

برگزار مي شود 

برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجرا ردیف

ترمیم آسفالت نوارهاي حفاري شده در منطقه 1
65/921/0001/464/054/000جاريیك شهر اصفهان مناقصه 89-3-289

ترمیم آسفالت نوارهاي حفاري شده در منطقه 2
62/915/0001/363/854/000جاريپنج شهر اصفهان مناقصه 89-3-290

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/8/6
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یكشنبه 89/8/9

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتي 

سردبير روزنامه زاينده رود

جناب آقاي اكبري
مدیرمسئول محترم روزنامه اصفهان امروز كسب موفقیت هاي روزنامه وزین 
اصفهان امروز را در پنجمین نمایشگاه مطبوعات به شما و كلیه همكارانتان 

تبریك عرض مي نمایم.

آگهی تجديد مناقصه
شماره 89/7281/ ص مورخ 1389/7/19)نوبت دوم(

شركت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد اجرای عملیات نازک كاری مسجد طرح 
مهر )محله E5( این شهر را به صورت مترمربع زیربنا به شركت های دارای حداقل رتبه 5 

ساختمان از طریق مناقصه واگذار نماید.
و  مناقصه  شرایط  از  آگاهی  جهت  شود  می  دعوت  شرایط  واجد  های  شركت  كلیه  از  لذا 
پایگاه  به   1389/8/1 مورخ  اداری  وقت  پایان  تا   1389/7/21 تاریخ  از  اسناد  دریافت 
اینترنتی WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir یا 
به شركت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر مراجعه 

نمایند.

شركت عمران شهر جديد فوالدشهر
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