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رئی��س س��ازمان بازرگان��ی 
بختیاری  و   چه���ارمح���ال 
گفت: در شش ماهه نخست 
امسال، 53 میلیون دالر کاال از 
چهارمحال و بختیاری صادر 
شده است. به گزارش فارس 

از شهرکرد، »اسماعیل کاویانی« در نشست با فعاالن ...
شهرستان / صفحه4

در اجتماع با شكوه مردم قم مطرح شد؛ 
انتقاد رهبر معظم انقالب از كساني كه خدمات 
دولت را ناديده مي گيرند 

سیاست ايران حمايت از
 دولت قانوني افغانستان است 

در 6 ماهه نخست امسال؛
 صادرات 53 ميليون دالر كاال 

از چهارمحال و بختياري

پ�����زشكي  عل����وم  دانش����گاه   رئیس 
آبان ماه  اول  از  گفت:  بختیاري  و  چهارمحال 
جاري، فاز نخست طرح پزشك خانواده در پنج 

شهر این استان اجرا مي شود. 
ایماني«  »رضا  شهرکرد،  از  فارس  گزارش  به 
در جلسه ستاد راهبردي طرح پزشك خانواده 
طرح  نخست  فاز  داشت:  اظهار  استان  این 
فارسان،  لردگان،  شهر  پنج  در  خانواده  پزشك 
و  اجرا مي شود  فرخشهر  و  بروجن، هفشجان 
 در مرحله بعد در سراسر استان اجرایي خواهد 

شد. 
وي افزود: ساکنان شهرهاي یاد شده از نخستین 
روز آبان ماه مي توانند با مراجعه به مراکز بهداشتي 
درم����اني و خ����انه هاي بهداشت و پایگاه هاي 
و  نام  ثبت  طرح  این  در  خود،  شهر  بهداشت 

تشكیل پرونده دهند. 
برنامه پزشك  فاز نخست  ادامه داد: در  ایماني 
خانواده، افزون بر 170 هزار نفر تحت پوشش 

خدمات این طرح قرار خواهند گرفت. 
دبی���ر ست���اد راهبردي طرح پزشك خانواده 
چهارمح���ال و بختیاري با تأکید بر ضرورت 
استان،  این  در  خانواده  پزشك  طرح   اجراي 
مورد  بیماران  خانواده،  پزشك  در طرح  گفت: 
با  قرار مي گیرند و مي توانند  بهداشتي  مشاوره 
آگاهي کامل براي درمان بیماري خود اقدام کنند. 
وي ادامه داد: همه مردم و همه بیمه ها از پرداخت 
هزینه هاي درماني که در حال حاضر وجود دارد، 
عاجز هستند و با اجراي طرح پزشك خانواده، 

این مشكل نیز حل مي شود. 
ایماني افزود: در این طرح 30 درصد از هزینه هاي 
پرداخت  بیمه  را  درصد  و 70  مردم  را  درمان 
مي کند که این امر در کاهش هزینه هاي درمان 

بسیار تأثیر دارد. 

 در دور برگش��ت م���رحل��ه 
نیم��ه نهای��ی فوتب��ال ج��ام 
باش��گاه های آسیا، ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه ملك فهد 
میهمان الهالل عربستان است. 
ذوب آه��ن برای رس��یدن به 

فینال به یك تساوی نیاز دارد. در دیدار رفت که در ورزشگاه ...
ورزش / صفحه7

نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 
ش��هرداری اصفهان، با ش��عار 
»هش��ت س��ال دفاع مقدس، 
هش��ت س��ال جهاد خدمت 
رس��انی« اگر چه عرصه نمود 
مدیری��ت بی نظی��ر ش��هری 

اصفهان در سال های اخیر بود، ولی به حق و عادالنه شهرداری را در 
صد ساله گذشته به تصویر کشید تا دیدگان قضاوت شهروندان... 

صفحه آخر/ صفحه8

الهالل بازی را طوفانی آغاز می کند
ذوب آهن در رياض برای 

فينال می جنگد

 سيری در عملکرد شهرداری اصفهان 
طی سال های 1382-1389

امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در اصفهان:

از 23 شرکت نمونه 
و 9 مدیر برگزیده تقدیر می شود
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صفحه 2

از اول آبان ماه جاري؛
 اجرا ي فاز نخست 

طرح پزشك خانواده 
در چهارمحال و بختياري 

گي
هن

شا
ده 

شي
آر

س:
عك

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در همايش صنعت غذا

محصوالت صنایع غذایی استان اصفهان به 55 کشور جهان صادر می شود
الدن سلطانی

پنجمی��ن همای��ش صنعت غذا به مناس��بت روز جهانی غذا با حضور 
مس��ئوالن استان، رئیس دانشگاه علوم پزش��كی اصفهان، معاون غذا و 
دارو، مدیران عامل صنایع غذایی و جمعی از کارشناسان این حوزه در 

تاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشكی اصفهان برگزار شد.
 در این مراس��م مع��اون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفه��ان درباره 
سیاس��ت های استان در حوزه بهداشت گفت: حوزه بهداشت و درمان 
دانش��گاه علوم پزش��كی اصفه��ان در زمینه درمان، پیش��گیری و غذا، 
مجموعه ای کارآمد و مؤمن در راس��تای سیاست های کلی نظام است 
و یكی از مهم ترین کارگروه های اس��تان، کارگروه بهداشت و درمان 
می باشد و تصمیم های خوبی در حوزه های مختلف در این کارگروه 

گرفته می شود. 
 اس��ماعیلی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه میزان موجودی پایین پش��ت س��د 
زاینده رود، قشری که بیشترین مشكل را دارد 157 هزار کشاورز استان 
هس��تند که باید با تجدیدنظر در الگوی کشت و آزمایش دقیق نسبت 

به حل مشكل ها اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از اطالعات به صورت کلی ارائه می شود 
ولی باید موضوع به طور کامل تش��ریح گردد و مدیریت اس��تان مورد 
هدای��ت قرار گیرد زیرا ما مس��ئوالن اجرایی با انباش��ت کاری مواجه 
هس��تیم و ضمن حضور در جمع اس��تادان و کارشناس��ان باید با آنها 
همفكری کنیم و س��عی نماییم چنین همایش هایی فقط در قالب یك 

مراسم و یك جلسه نباشد، بلكه نتیجه خوبی هم حاصل شود.
معاون سیاس��ی امنیتی استانداری اصفهان، ضمن اشاره به اینكه صنایع 
غذایی و کارخانه های مربوطه در اس��تان از رش��د خوبی برخوردارند 
تصریح کرد: بیشتر این صنایع صاحب عنوان های ملی هستند و استان 

اصفهان در این زمینه از ظرفیت باالیی برخوردار است.
اس��ماعیلی تغیی��ر نگاه ب��ه برخی صنای��ع را از سیاس��ت های دولت 
عن��وان کرد و گفت: باید از ظرفیت موج��ود در حوزه صنعت غذایی 
 اس��تفاده نماییم و با گسترش این صنعت، مشكل 157 هزار کشاورز و 
خانواده هایش��ان را که به طور مس��تقیم با کمبود آب روبه رو هستند 

حل نماییم.
در ادام��ه این همایش، معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��كی 
اصفهان ضمن بیان اینكه صنایع غذایی استان اصفهان از لحاظ کیفیت 
و تكنولوژی در کش��ور ح��رف اول را می زند تصری��ح کرد: معرفی 
و انتخ��اب صنایع غذایی و مس��ئوالن فنی برت��ر از هدف های عمده 

برگزاری همایش ایمنی غذاست.
غالمحس��ین صادقیان افزود: حدود 5 سال است که این برنامه در حال 
اجرا است و حدود 70 کارخانه به عنوان صنایع غذایی برتر و 70 نفر به 
عنوان مسئوالن فنی برتر معرفی شده اند. وی ضمن اشاره به صادرات 
محصوالت غذایی اس��تان خاطرنش��ان کرد: امس��ال عالوه بر معرفی 

صنایع غذایی برتر، 
صنای��ع غذایی که 
در عرصه صادرات 
بیش��تری   ت��الش 
 داشته اند هم معرفی 
شده اند. معاون غذا 
و داروی دانش��گاه 
پزش��كی  عل���وم 
ضم��ن  اصفه��ان، 
اش��اره ب��ه اینك��ه 
صنایع  محصوالت 
غذای��ی اس��تان به 
جهان  کش��ور   55
ش��ود  می  ص��ادر 
افزود: این موضوع 
از افتخاره��ای این 
اس��تان  صنعت در 
اس��ت. از طرف��ی 
صن��ای��ع غذای��ی 
استان، رتبه اول را 
داراست  کشور  در 
موفقی��ت  ای��ن  و 

همچنان با نظارت دقیق و همكاری همگان بیشتر خواهد شد. 
غالمحس��ین صادقیان در خاتمه گفت: معرفی صنای��ع غذایی برتر به 
مردم و دسترس��ی آس��ان به آنها، ایجاد رقابت بین صنایع مختلف در 
اس��تان و تولید محصول با کیفی��ت، از نتیجه های برگ��زاری اینگونه 

همایش هاست.
همچنین مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
در تشریح سیاست جدید وزارتخانه که در راستای سیاست های قبلی 
اس��ت گفت: در حقیقت الگوی تغذیه جامع��ه تغییر کرده و این تغییر 
روی الگ��وی بیماری های جامعه هم تأثیر گذار بوده اس��ت. بنابراین 
بای��د در نظارت، تغییر رویه بدهیم و با رفتار و فرهنگ س��ازی جدید 
نظارتمان را ارتقا دهیم و از دس��ت ان��درکاران صنعت غذا از تولید تا 

مصرف استفاده کنیم.
جنت خاطرنش��ان ک��رد: نظارت مردمی در انته��ای زنجیره قرار دارد. 
در واقع کارشناس��ان ما نظ��ارت خود را به صورت ارائ��ه آمار انجام 
م��ی دهند و بر طب��ق روند خاصی محص��والت را کنت��رل می کنند، 
 اما قس��مت اصل��ی برعهده مردم بوده و تش��خیص کیفیت بهتر با آنها 

است.
وی ضمن اش��اره به وجود مش��كل توزیع در کش��ور افزود: بسیاری 
از کارخان��ه ه��ا خود توزیع کننده هس��تند و این هزینه ای اس��ت که 

کارخانه ها متحمل 
امید  ش��وند.  م��ی 
زنجی��ره  اس��ت 
توزیع تكمیل شده 
و این بار از دوش 
برداش��ته  کارخانه 

شود.
نظارت  مدی��رکل 
ب��ر م��واد غذایی، 
آرایشی  آشامیدنی، 
به�����داش��تی،   و 
مهم ترین سیاست 
وزارت بهداشت را 
محصول  ردیاب��ی 
تصریح  و  عن��وان 
ک��رد: ردیابی ماده 
است.  هدف  اولیه 
این  بتوانی��م  اگ��ر 
سیس��تم ردیابی را 
طراحی کنیم و در 
مواد  سالمت  نظام 
آرایش��ی،  غذایی، 
بهداش��تی مس��تقر نماییم، به طوری که دادن مجوز ورود ماده اولیه و 
پروانه ساخت را کمرنگ کنیم و این کار را به مسئوالن فنی شرکت ها 

بسپاریم، در واقع زنجیره را کامل کرده ایم.
جن��ت افزود: به دلیل آنكه اخذ پروانه و صدور مجوز ورود ماده اولیه 
زمان می برد، در واقع با انتقال این موارد به مس��ئول فنی در پیش��رفت 
کار، گام بزرگی برداش��ته شده است و ما نیز بر انتهای زنجیره نظارت 

می کنیم.
وی گفت: تأکید بر سیاس��ت دیگر برچسب گذاری محصوالت است. 
از آنجا که اکنون بیماری های فراگیر در حال گس��ترش است، بنابراین 
به نوعی با برچسب گذاری روی محصوالت به مردم آگاهی می دهیم. 
به فرض آنها از میزان کالری، ویتامین و... ماده غذایی آگاه می شوند.

ای��ن مق��ام مس��ئول ضمن اش��اره ب��ه اینكه برچس��ب گ��ذاری یك 
ط��رف ردیاب��ی اس��ت خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای م��ا مهم اس��ت که 
کارخان��ه دارو روی برچس��ب محص��ول خ��ود اطالع��ات موردنظر 
اینگون��ه در واق��ع در م��ورد محص��ول توضی��ح  ارائ��ه ده��د،   را 
می دهد. همچنین رئیس هیأت مدیره انجمن غذا، صنعت و س��المت 
ضمن ارائه بحث غذا، س��المت و گرس��نگی تصریح کرد: این انجمن 
ی��ك انجمن مردم نهاد اس��ت که از مدت ها پیش ش��كل گرفته و به 
تازگی به طور رسمی به ثبت رسیده است و ارتقای سالمت جامعه از 

اهداف به شمار می رود.
شاهدی با بیان اینكه دعوت از متخصصان، دانشگاهیان، تولیدکنندگان 
و مس��ئوالن در ارتباط با غذا برای همفكری در جهت ارتقای سالمت 
غ��ذا، از مهم ترین نیازهای جامعه اس��ت گفت: یكی از مش��كل های 
جامعه ما که برای بس��یاری از مردم س��ئوال است عدم سالمت بعضی 
 از غذاهاس��ت و البته برخی افراد بخش��ی از مش��كل های کش��ور که 
بیماری های خاص را ش��امل می ش��ود به این بحث مرتبط می دانند، 
آلودگی هوا، آب و مش��كل های زیست محیطی هم دخیل است ولی 

عامل اصلی غذاست.
وی اف��زود: ع��دم س��المت غذا س��بب ش��ده بیماری ه��ای عصبی، 
افس��ردگی، س��رطان و... در ایران رو به افزایش باش��د. از طرفی عدم 
توجه به پیش��گیری، موجب ش��ده که مصرف دارو در کش��ور بسیار 
ب��اال باش��د، بنابراین بدیهی اس��ت که هم��كاری و همی��اری همگان 
س��بب بهب��ودی وضع خواهد ش��د. این در حالی اس��ت ک��ه یكی از 
 مه��م تری��ن راه ه��ای خدمت ب��ه جامعه کم��ك به س��المت جامعه 

است.
شاهدی در ادامه تلفات بیش از حد مواد غذایی، کمبود عناصر خاص 
و عدم تغذیه کافی را از دیگر موردهای قابل بحث عنوان و خاطرنشان 
کرد: برای حل این مش��كل ها بای��د همگان در جهت تعامل اجتماعی 
حرک��ت کنی��م. در ادامه این همایش از صنایع غذایی برتر، مس��ئوالن 
فن��ی برتر و صنای��ع غذایی که دارای صادرات فعال هس��تند تقدیر به 

عمل آمد.
ــرکت های شیر پگاه اصفهان-  صنایع غذایی برتر عبارت اند از : ش
ــیرينک- صنايع غذايی مهیاران، فرآورده های لبنی بی  اصفهان ش
ــنام- تولیدی آرد  ــكه- مواد غذايی خوش نظیر )صبحگاه(- گز س
ــكويت  ــپاهان(- قند اصفهان- بیس جرعه- صنايع غذايی چیكا )س
ــتی  ــرآورده های گوش ــپاهان- ف ــده- ناآوران س ــان فرخن اصفه
ــپهر آدمان-  ــس اصفهان- میعاد س ــان )بوفالو(- پري ــرور صفاه  پ
آرد  ــزان(-  )فالی ــی  لبن ــاس  ي گل  ــی  لبن ــای  ه ــرآورده  ف
ــان  اصفه ــت-  اصــال ــی  غــذاي ــع  صنــاي ــان-  اصفه ــه  الل
ــن  همچنی ــان-  اصفه ــس  اطلــ آرد  و  ــور(  )کامـــ ــكالت   ش
ــران-  ــن اي ــی زري ــپاهان- چین ــه س ــن لول ــای آذي ــرکت ه ش
ــتیک  پالس ـــــاج  نس ــدی  تولیــ ــروه  گـــ و  ــاش  گلتـــ
ــر معرفی  ــع برت ــر صناي ــوان ديگ ــه عن ــز ب ــان نی ــید اصفه  فرش

شدند.
گفتن��ی اس��ت: در حاش��یه همای��ش صنای��ع غذایی و ش��رکت های 
مرتب��ط، در قال��ب نمون��ه های کوچك ب��ه معرفی ارائ��ه محصول و 
فعالی��ت کارخانه خ��ود پرداختند که از آن جمله می توان به ش��رکت 
اصفه��ان ش��یرینك، صنای��ع غذایی آش��ینه، چی��كا، پ��گاه گلپایگان، 
 ن��ان آوران س��پاهان، میع��اد، م��ك م��اکارون، فرخن��ده، کام��ور و... 

اشاره کرد.
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رهب��ر  خامن��ه ای  ا...  آی��ت  حض��رت 
 فرزان��ه انقالب اس��المی، ضم��ن انتقاد از 
ش��ایعه س��ازی ها علیه دول��ت و نادیده 
گرفتن زحمات آن، تصریح کردند: اینگونه 
اقدام ه��ا به هیچوجه به صالح کار و آینده 
 کش��ور نیس��ت. به گزارش ایرنا، حضرت 
آیت ا... خامنه ای در ادامه سخنانش��ان در 
اجتماع باش��كوه مردم والیتمدار قم تأکید 
کردند: همبستگی مردم و خواص با قوای 
سه گانه کشور باید روزبه روز بیشتر شده و 
مساعدت ها به ویژه با قوه مجریه که کارهای 
بسیاری را بر عهده دارد، افزایش یابد.  ایشان 
نكته مهم دیگر را تقویت ایمان دینی، تأمین 
نیازهای فكری و استفهام های نسل جوان 
دانس��تند و ادامه دادند: این موضوع متوجه 
 روحانی��ت و حوزه های علمیه اس��ت که 
به طور دائم و روزانه باید پاس��خ شبهات را 
بدهند. مقام معظم رهبری موضوع بعدی را 
معرفی درست و شایسته روحانیت ذکر و 
تأکید کردند که این فقط وظیفه روحانیون 

نیست. 
ایش��ان فرمودن��د: روش��نفكران و آگاهان 
می توانند نقش روحانیت را در کشور نشان 
دهند که روحانیون به ویژه مراجع معظم و 
بزرگان حوزه های علمیه توانس��ته اند در 
مقاطع حساس جامعه را از چه مشكل ها و 

گذرگاه های سختی عبور دهند. 
رهبر فرزانه انقالب، موضوع بعدی را تالش 
جوان��ان برای بصیرت افزای��ی ذکر کرده و 
اظهار داشتند: جوانان باید در این زمینه تالش 
کرده و دشمن و روش هایش را بشناسند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی همچنین مسأله 
پیش��رفت علم و حرکت در جهت نقش��ه 
جامع علمی کشور را مورد تأکید قرار داده 
و فرمودند: این بخش از حدود 6 سال قبل 
حرکت بهتری یافته و پیشرفت های خوبی 
انجام شده است و باید تالش بیشتری کرد. 
ایش��ان همچنین تصری��ح کردند: حرکت 
ش��تابنده دیگری باید در داخل حوزه های 
علمیه نیز انجام شود که با برادران و خواهران 
عضو حوزه علمیه در این خصوص صحبت 

خواهیم کرد. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: موضوع مهم 
دیگر که مربوط به دولت اس��ت، اهتمام به 
رفع عوامل نارضایتی و مش��كل ساز مردم 
همچون معیشت و اش��تغال، سامانه های 
اداری، منصوب��ان دس��تگاه ها ب��ه ویژه در 
سطوح باال، شهرداری ها و نیروی انتظامی 
اس��ت که به طور مستقیم با مردم رو به رو 
هستند و می توانند بسیاری از مشكل های 
مردم را رفع کنند. رهبر معظم انقالب اسالمی 
 فرمودند: دس��تگاه ها بای��د به هماهنگی و
 هم افزایی در مسائل گوناگون اهتمام داشته 

باشند و اختالف نیز وجود نداشته باشد. 
حض��رت آیت ا... خامنه ای در ادامه با بیان 
اینكه قم خاس��تگاه انقالب اس��ت، اظهار 
داش��تند: این ش��هر محل والدت حضرت 
معصومه )س(، ای��ن حادثه عظیم و پدیده 
ب��زرگ تاریخی کش��ور م��ا و همه جهان 

است.  ولی امر مس��لمین جهان فرمودند: 
نگاه بین المللی به قم ویژه اس��ت عالوه بر 
اینكه رفت و آمد به ش��هر قم از کشورهای 
گوناگ��ون وج��ود دارد، کس��انی ه��م که 
 ب��ه دالیل و مالحظ��ه هایی رف��ت و آمد
 نمی کنند، نس��بت به این شهر حساسیت 
داشته و نگاه ویژه ای دارند و حادثه های این 
شهر را دنبال می کنند و همین اجتماع عظیم 

امروز شما مورد توجه قرار می گیرد. 
رهبر معظم انقالب اس��المی با بیان اینكه 
بزرگترین حوزه علمیه علوم اس��المی در 
دنیای اسالم در قم واقع است، اظهار داشتند: 
ق��م قط��ب زیارتی و معنوی اس��ت، حرم 
حضرت معصومه، این بارگاه باشكوه، مسجد 
جمكران و حرم امامزاده های گوناگون در 
این شهر قرار دارد. ایشان ادامه دادند: هر یك 
از ای��ن امامزاده هایی که در خیابان های قم 
مدفون هستند اگر در هر شهری بودند مرکز 
و محور آن ش��هر قرار می گرفتند. بنابراین 
همه ای��ن موردها ظرفیت های ملی و بین 

المللی این شهر مقدس به شمار می رود. 
حضرت آی��ت ا... خامنه ای ادام��ه دادند: 
ب��ه دلی��ل اینك��ه ق��م از دوران طاغ��وت 
 مغضوب دس��تگاه حكومت آن زمان بود، 
عقب افتادگی های متراکم��ی دارد که باید 
مس��ئوالن با جدیت و به س��رعت آنها را 
برطرف کنند. ایش��ان یادآور شدند: البته در 
طول س��ال های بعد از انق��الب کارهای 
بس��یاری انجام شده و از س��ال 79 به بعد، 
که این شهر تبدیل به استان شده، اعتبارهای 

بیشتری به آن اختصاص داده شده است. 
رهبر انقالب اس��المی در ادامه سخنانشان 
فرمودند: بر اس��اس گزارش ها از سال 84 
اقدام های خوبی برای پیش��رفت این شهر 
انجام شده اما باید کارها تكمیل شود تا شهر 
قم هم از لحاظ نیازهای مردم و هم سیمای 
شهری آنچنان که شایسته مردم است، باشد. 
رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به مشكل 
شهر قم در خصوص آب اظهار داشتند: از 
چند سال پیش این مسأله به صورت جدی 
پیگیری ش��ده و بخش مهمی از کار انجام 
شده که الزم است از دست اندرکاران تقدیر 
کنیم. اما از مسئوالن این کار می خواهیم که 
آبی را که از راه دور و سرچشمه های دز به 
این شهر منتقل می شود، هر چه زودتر به قم 

برسانند زیرا نیاز اساسی مردم است. 
ایش��ان با بیان اینكه قرار اس��ت از تهران به 
منطقه مسیله و کش��اورزی قم آب منتقل 
ش��ود، تصریح کردند: صنایع دستی قم نیز 
به وی��ژه فرش نامدار این ش��هر باید مورد 
حمای��ت و تأیید قرار گیرد و در این س��فر 
تأکیدهای الزم را به مسئوالن در مورد مسائل 
ضروری قم خواهیم کرد. رهبر معظم انقالب 
 اسالمی در خصوص معماری شهر قم نیز 
افزودند: باید در شهرس��ازی قم، معماری 
اسالمی و نماد انقالب مورد توجه قرار گیرد 

چرا که قم شهر اسالم و انقالب است. 
ایش��ان تأکید کردند: اگر مس��ئوالن در این 
شهر بر س��ر موضعی اختالف دارند نباید 
اجازه دهند که این اختالف با زندگی مردم 
تماس پیدا ک��رده و آنان را دچار مش��كل 
کند. حضرت آی��ت ا... خامنه ای در پایان 
سخنانشان با تصریح بر اینكه همه باید دست 
به دست هم دهند، فرمودند: مسئوالن دولتی 
باید با همكاری به مردم خدمت کنند و مردم 
هم با پشتیبانی از آنها با چنین حضور عظیم 
که همواره نشان داده اند، بتوانند کاری را که 
در این برهه از زمان در این کشور انجام شده 

به سرانجام برسانند.

سید هاشم برقعی در گفتگوی اختصاصی 
با زاینده رود گفت: اجرای طرح کشوری 
آموزش ش��نای دانش آموزان پایه س��وم 
ابتدایی که »سباه« نام دارد همزمان با سراسر 
کشور به طور نمادین در استخر فرهنگیان 
اصفهان آغاز شد. وی خاطرنشان کرد: طبق 
مصوبه های وزارت آم��وزش و پرورش، 
دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی 
باید تحت تعلیم آموزش ش��نا قرار گیرند. 
در واقع از آنجا که بیش��تر حادثه هایی که 
منجر به غرق شدن بچه ها می شود ناشی 
از عدم آشنایی آنها با شنا است و آموزش 
شنا در این س��ن بسیار حساس می شود؛ 
بنابراین دس��تور اجرای طرح برای مقطع 
س��وم ابتدایی داده ش��ده است. کارشناس 
تربیت بدن��ی اداره کل آموزش و پرورش، 
 درب��اره چگونگ��ی آم��وزش ش��نای این 
دانش آموزان تصریح کرد: طبق قراردادی 
که آم��وزش و پرورش به همكاری هیأت 
شنای تربیت بدنی با استخرهای خصوصی 
مختلف منعقد کرده اس��ت، دانش آموزان 

در قال��ب کالس ه��ای 20 نف��ری در 12 
 جلس��ه کرال س��ینه را آموزش می بینند. 
سید هاشم برقعی همچنین افزود: آموزش 
ش��نای دانش آموزان به طور رایگان انجام 
می ش��ود و تأمین کالس و مربی توس��ط 
استخرها صورت می پذیرد. دانش آموزان 
قرار اس��ت 4 هفته و هر هفته 3 جلس��ه 
آموزش ببینند که البته کالس ها طبق شیفت 
مدرسه دانش آموزان برگزار می شود. شایان 
ذکر است منطقه های دیگر استان با توجه 
به جمعیت منطقه جهت برگزاری کالس 

برنامه ریزی می کنند.
وی در خاتمه خاطرنش��ان کرد: این طرح 
در ح��ال حاض��ر برای پایه س��وم ابتدایی 
اجرا می شود و دانش آموزان این پایه باید 
آموزش مقدماتی را پشت سر بگذارند به 
ط��وری که برای ورود ب��ه دوره راهنمایی 
داش��تن گواهینامه ش��نا و گذراندن دوره 
آموزش مربوطه ضروری است. البته شاید 
در آینده طرحی ارائه شود که دانش آموزانی 
را که اکن��ون در پایه های چهارم و پنجم 
ابتدایی تحصیل می کنند را هم شامل شود.

  زاينده رود
»غالمحس��ین حس��ینی« مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 
اصفه��ان در نشس��ت خبری هفته 
اس��تاندارد در جمع خبرنگاران، از 
برگزاری مراس��م بزرگداشت ویژه 
روز جهانی استاندارد همراه با تقدیر 
از 23 ش��رکت نمونه استاندارد و 9 
مدیر برگزیده کنترل کیفیت استان 

اصفهان خبر داد. 
این مراس��م امروز در محل س��الن 
فرهنگ��ی  مؤسس��ه  اجتماع��ات 
 مذهب��ی اه��ل البی��ت )ع( برگزار 

می شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان افزود: در این مراسم 
که با شرکت علیرضا ذاکر اصفهانی 

)استاندار اصفهان(، فرماندار و مسئوالن ارشد اداره ها 
و شرکت ها و صنایع استانی برگزار می شود، از 23 
شرکت به عنوان واحدهای نمونه استانی در استاندارد 
تقدیر می ش��ود که عبارتند از: شرکت جهانی ترمز 
کاش��ان به مدیرعاملی سید حسین الجوردی، گروه 
صنعتی انتخاب به مدیرعاملی حاج عباس دیانی فر، 
شرکت صنایع چینی زرین ایران )عباسعلی قضاعی(، 
ش��رکت نیرو کلر )محمود بوذری(، ش��رکت آذران 
)حسین پاکروان(، شرکت آذین لوله سپاهان از گروه 

گیتی پسند )مصطفی وعیدی(، شرکت نگهبان گاز 
)س��ید رحیم رفیعی پور علوی(، س��یمان اردستان 
)احمدرضا عمرانی فر(، ش��رکت بنیاد بتن اصفهان 
)علی حاج رسولیها(، شرکت عایق بام سایبان )حسن 
علی رمضانی(، شرکت سیستم کوثر )علی نكویی(، 
ش��رکت صنایع ش��یمیایی ریف )حمید تباشیری(، 
ش��رکت ش��یر پاس��توریزه پگاه )مه��رداد رومی(، 
ش��رکت قند اصفهان )عبدالحمید چناری(، مجتمع 
فوالد مبارکه )محمد مسعود سمیعی نژاد(، شرکت 
 فرآورده ه��ای پروتئینی ایران )راک( به مدیر عاملی 

علی کاظم زاده، ش��رکت فرآورده های 
پروتئینی بهش��یدان )اصغر حس��ینی(، 
شرکت گز س��كه )محمد گوهریان(، 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)حمید منتظ��ری(، صنایع ش��یمیایی 
اصفهان )جمشید جونكی( و فوالد سپید 
فراب کویر )احمد خوروش( همچنین 
در ای��ن مراس��م از 9 مدیر برگزیده در 
 کنترل کیفیت استان اصفهان نیز تقدیر 

می شود.
غالمحسین حس��ینی همچنین اظهار 
داش��ت: در حال حاض��ر اصفهان 65 
درص��د از پروانه های اس��تاندارد کل 
کش��ور در طالس��ازی را دارا می باشد 
و در زمینه ل��وازم خانگی نیز در طرح 
طالها در یك سال گذشته 4500 مورد 
کاال مورد آزمایش استاندارد قرار گرفته 
است. وی تصریح کرد: از کاالهای خارجی وارداتی 
نیز 15 قلم کاال از بازارهای استان خریداری و مورد 
آزمایش واقع ش��ده اس��ت. وی همچنین از برنامه 
اس��تاندارد سازی تجیهزات پزش��كی و بازدیدهای 
ویژه بیمارستانی خبر داد و افزود: در یكسال گذشته 
715 مورد اخطار، تذکر اعالم جرم و پلمب تا پایان 
شهریور به متخلفان استاندارد ابالغ شده که 60 درصد 
این شرکت ها دارندگان مجوزهای اجباری استاندارد 

بوده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی 
در رابطه با پیش��نهاد وزیر خارجه کان��ادا در رابطه 
 با هم��كاری دو کش��ور در امور افغانس��تان اظهار 
داشت: سیاست جمهوری اسالمی ایران در رابطه با 
افغانستان، حمایت از دولت قانونی این کشور است.

رامین مهمانپرس��ت در ادامه نشست خبری خود با 
اشاره به حمایت ایران از تالش های دولت افغانستان 
 در راه مبارزه با مواد مخدرگفت: برای برطرف کردن 
نا امنی ها و خشونت در این کشور، اقدام های جدی 
و مؤث��ری را باید دنبال کرد و بحث بازس��ازی این 

کشور جزو اولویت های ماست. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه تأکید 
کرد: در این راس��تا با همه کش��ورهایی که خواهان 
رس��یدن به این هدف باشند آمادگی همكاری داریم 
و همكاری های فراوانی را با کش��ورهای مختلف 

داشته ایم. 
وی یادآور شد: با کانادا هم پیش از این همكاری های 
خوبی داشته ایم ولی متأسفانه به دلیل رویكردهای 
غیر دوستانه و غیرسازنده ای که کانادایی ها داشتند 
این همكاری ها قطع شد. اگر آنها نسبت به اصالح 
ای��ن رویكرد اقدام کنند این زمین��ه و آمادگی برای 

همكاری در افغانستان وجود دارد. 
وی با بیان اینكه کشورها می بایستی رویكرد خود 
را تغییر داده و رویكردهای س��ازنده را اتخاذ کنند، 
تصریح کرد: جمهوری اس��المی ای��ران برای اینكه 
حسن نیت خود را نشان دهد نسبت به ارائه اطالعاتی 
که برخی از گروه های تروریس��تی و فعال در کانادا 
حضور داشتند به دولت این کشور اقدام کرد، بنابراین 
ما آمادگی همكاری با همه کشورها را برای برقراری 

صلح و امنیت در افغانستان داریم. 

دسترسی کنسولی به دو تبعه آلمانی 
مهمانپرس��ت در ادامه با بی��ان اینكه دو تبعه آلمانی 
بازداشت شده در ایران مرتكب تخلف شده اند اظهار 
داش��ت: امكان دسترسی کنس��ولی برای این دو نفر 

فراهم شده است. 
وی در پاس��خ به سئوالی در رابطه با دو تبعه آلمانی 
بازداشت شده گفت: این دو نفر دچار تخلف شدند، 
چون با روادید گردشگری وارد کشور شده، ولی اقدام 
به کار خبرنگاری کرده بودند و موضوع رسیدگی به 
پرونده آنها در دست دستگاه قضایی است که روال 

خود را طی می کند. 
عراقی مقتدر و عزتمند، خواسته ايران است 

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در 
رابطه با ادعاهای ایاد عالوی مبنی بر تالش ایران برای 
ایجاد نابس��مانی در عراق اظهار داشت: این مطالب 
صح��ت ن��دارد. آن چیزی که خواس��ته جمهوری 
اس��المی ایران است وجود عراقی مقتدر، عزتمند با 
دولتی متكی به آرای مردم که هرچه سریعتر تشكیل 
شود و بتواند امنیت و توسعه را برای مردم این کشور 

به ارمغان بیاورد. 
ايران و ترکیه دارای اشتراکات فراوانی هستند 

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی 
در رابطه با مناس��بات ترکیه و وجود تضمین هایی 
 برای عدم تغییر سیاست های آنكارا نسبت به تهران 
گفت: ای��ن تفكر، تفكر درس��تی نیس��ت. ما فكر 
می کنیم در رابطه با کش��ورهای منطقه، کشورهایی 
که ظرفیت های باالیی دارند و می توانند همكاری 
مؤثری داش��ته باش��ند تا وضعیت منطقه به ش��كل 
مطلوبی هدایت شود، باید دید مثبتی داشت. این تفكر 

می تواند به منافع کشورهای منطقه صدمه بزند. 

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با موافقت ترکیه 
با اس��تقرار سپر موشكی ناتو در این کشور به شرط 
حذف نام ایران و س��وریه از فهرس��ت کشورهای 
تهدید کننده اتحادیه اروپایی گفت: چیزی که برای 
ما مهم است این است که سیاست های دولت ترکیه 
در چه جهتی پیش می رود و فضایی که میان روابط 
دو جانبه ما با ترکیه وجود دارد حاکی از این است که 
ما برنامه های کامل و مؤثری را برای کمك به منطقه 

در دست همكاری داریم. 
مهمانپرست تصریح کرد: مقام های دولت ترکیه با 
هوشمندی نس��بت به این همكاری ها برنامه های 

خود را دنبال می کنند. 
ــنجیده در رابطه با ــای نس ــا برخورده  مقابله ب

 سوخت رسانی به هواپیماهای ايرانی 
خبرنگاری از س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در 
رابطه با عدم س��وخت رسانی به هواپیماهای ایرانی 
در فرودگاه هیثرو لندن که برخالف مقررات ایكائو 
صورت گرفته، پرس��ید که وی پاسخ داد: متأسفانه 
برخی از ش��رکت های غربی رفتار نامناسبی اتخاذ 
کردند و توصیه ما به دولت های آنان این اس��ت که 
این مسأله خارج از چارچوب های بین المللی و حتی 
قطعنامه غیرقانونی ش��ورای امنیت است و براساس 

مقررات بین المللی این کار صحیح نیست. 
وی افزود: ادامه دادن این رویكرد توس��ط برخی از 
ش��رکت ها می تواند منافع خود آنها را در رابطه با 
گردشگری و تردد هواپیماها محدود کرده و به آنها 
خس��ارت مادی وارد کند. بی شك ما برخوردهای 
نسنجیده برخی از این شرکت ها را تحمل نمی کنیم 
و روش مقابله با این برخوردها در دس��تور کار قرار 

دارد. 

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره 
به تعریف جدول زمان بندی برای کاهش متوس��ط 
مصرف بنزین خودروها، از گشایش قریب الوقوع 
خط اعتباری رانندگان حمل و نقل عمومی خبر داد.

 محم��د رویانی��ان در گفتگ��و ب��ا مهر با اش��اره به 
برنام��ه ریزی ب��رای کاه��ش مص��رف بنزین در 
خودروه��ای داخلی، گفت: بر این اس��اس تا پنج 
س��ال آینده باید متوسط مصرف بنزین خودروهای 
داخلی ب��ه حدود پنج لیت��ر در هر یكصد کیلومتر 
پیمایش کاهش یابد. رئیس ستاد مدیریت حمل و 
نقل و سوخت کشور با اشاره به مذاکره های انجام 
شده با وزارت صنایع و معادن برای کاهش مصرف 
س��وخت در خودروهای س��اخت داخل، تصریح 
ک��رد: به تازگی یك جدول زمان بندی برای کاهش 
متوسط مصرف بنزین خودروهای ساخت داخل به 
صورت ساالنه تعریف شده است. این عضو کابینه 
دولت با تأکید بر اینكه مطاب��ق با این جدول زمان 
بندی باید به تدریج مصرف س��وخت خودروهای 
داخلی کاهش یابد، بی��ان کرد: جرم هایی هم برای 
خودروس��ازان داخل��ی در ص��ورت ع��دم اجرای 
برنامه ها در نظر گرفته شده است. به گفته این مقام 
مسئول، اگر خودروسازان نتوانند مطابق با برنامه زمان 

بندی تعریف شده، مصرف سوخت خود را کاهش 
دهند، بی ش��ك مش��مول جرم هایی خواهند شد. 
وی ب��ا اعالم اینكه هم اکنون عزم وزارت صنایع و 
کارگروه حمل و نقل و سوخت کشور برای اجرای 

این برنامه جزم ش��ده اس��ت، گفت: پس از قانون 
هدفمن��دی یارانه ها، اجرای ای��ن طرح در اولویت 
قرار گرفته است. رویانیان در ادامه از ایجاد یك خط 
 اعتباری به منظور ارائه تسهیالت به رانندگان ناوگان 
حم��ل و نقل عمومی خبر داد و اف��زود: هم اکنون 

مذاکره هایی با مجموعه وزارت نفت و بانك ملت 
برای راه اندازی این خط اعتباری آغاز ش��ده است. 
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با 
اعالم اینكه با تأیید رئیس جمهور این خط اعتباری 
تا پایان مهر ماه امسال راه اندازی خواهد شد، تأکید 
کرد: تاکنون کلیات این طرح توسط رئیس جمهور 
تأیید شده است. وی با بیان اینكه بر اساس این طرح 
به رانندگان تاکسی، اتوبوس و وانت بار تسهیالتی 
داده می شود، تأکید کرد: پیش بینی می شود به زودی 
این اعتبارها به صورت یكجا به رانندگان حمل و نقل 
عمومی پرداخت شود. این مقام مسئول به تازگی با 
بیان اینكه در بسته حمایتی حمل و نقل طرح تحول 
اقتصادی حمایت های��ی از رانندگان انجام خواهد 
شد، گفته است: یكی از این موردها تأسیس صندوق 
قرض الحسنه برای رانندگان بوده که اعتبار اولیه آن 

حدود یك میلیارد تومان است.
در همین راستا، معاون امور مجلس رئیس جمهور، 
حج��ت االس��الم والمس��لمین س��ید محمدرضا 
 میرتاج الدینی در حاش��یه نشستی درمورد یارانه ها 
گفت: دولت همزمان با آزاد سازی حامل های انرژی 
به طور مداوم با بررسی قیمت کاالها تصمیم های 

الزم را اتخاذ می کند. 

معاون شرکت فناوری اطالعات از آغاز به کار سامانه 
مدیریت آدرس های اینترنتی کشور و اجرای طرح 
شناس��نامه دار شدن بیش از 3 میلیون IP آدرس در 
کش��ور خبر داد و گفت: با راه اندازی این س��امانه، 
تمامی توزیع کنن��دگان IP ملزم خواهند بود بانك 
اطالعات��ی IP آدرس ها را به روز رس��انی و کامل 
کنن��د. علی اصغر انصاری در گفتگو با مهر با تأکید 
بر اینكه تمامی IP آدرس های اینترنتی در کش��ور 
شناسنامه دار خواهند شد گفت: پیش از راه اندازی 
این سامانه، مشخصات IP آدرس هایی که از مؤسسه 

رایپ )ثبت کنندگان منطقه ای آدرس های عددی 
اینترنتی( دریافت می ش��د و نی��ز IP آدرس های 
خصوصی که در داخل کش��ور مورد اس��تفاده قرار 
می گرفت، به طور کامل قابل شناس��ایی نبود اما با 
آغاز فعالیت س��امانه آدرس های ع��ددی اینترنتی 
نابسامانی های موجود در بحث مدیریت این بخش 

ساماندهی می شود.
وی ب��ا بیان اینكه برخی از جرم ه��ای اینترنتی در 
فضای سایبر به واس��طه این نابسامانی ها صورت 
 می گی��رد ادام��ه داد: ب��ا راه ان��دازی این س��امانه، 

 ،)RIPE( شرکت هایی که از ثبت کنندگان منطقه ای
آدرس عددی اینترنتی دریافت می کنند باید طبق فرم 
تعریف شده، اطالعات مورد نیاز تمام IP ها را ارسال 
 IP ،کنند. انصاری با تأکید بر اینكه در فضای اینترنت
آدرس به منزله مشخصه هویتی است و باید مالك 
آن برای بحث های حقوقی، تجاری و مالی مشخص 
باش��د اضافه کرد: الزامات قانون��ی و اجرایی الزم 
درباره اجرای سامانه مدیریت آدرس های اینترنتی 
کشور تعریف ش��ده و هماهنگی های مورد نیاز با 

سازمان های مربوطه نیز در حال انجام است.

در اجتماع با شكوه مردم قم مطرح شد؛ 
انتقاد رهبر معظم انقالب از كساني كه 

خدمات دولت را ناديده مي گيرند 

کارشناس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان

طرح كشوری »سباه« ويژه دانش آموزان 
پايه سوم ابتدايی در اصفهان اجرا می شود

جهان نما نصف النهار

در پی ادامه موج اعتراض های مردمی
اتمام سوخت در 1500 جايگاه 
 سوخت در فرانسه، سيستم 

حمل  و نقل را فلج كرد 
به دنبال ادامه موج اعتراض های مردمی علیه سیاست های »نیكاًل سارکوزی« 
در فرانسه و بحران اتمام سوخت در یكهزار و 500 جایگاه عرضه سوخت در 

فرانسه، حمل   ونقل در این کشور فلج شده است.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری شینهوا، »الكساندر بنوآ« نماینده اتحادیه 
واردکنندگان مستقل محصوالت نفتی فرانسه اعالم کرد: حدود یكهزار و 500 
جایگاه عرضه سوخت در فرانسه در حال اتمام سوخت خود هستند یا به طور 

کلی سوخت خود را تمام کرده اند. 
طبق پیش بینی کنفدراس��یون عمومی کار فرانسه، ش��مار جایگاه  های عرضه 
سوختی که با بحران اتمام سوخت مواجه شدند، ظرف روزهای آینده افزایش 

خواهد داشت و شمار آنها بی شك تا 1968 جایگاه افزایش خواهد یافت. 
بر اس��اس اطالعات موجود، ش��هروندان فرانسوی در پی تعطیلی پمپ های 
سوخت، هم اکنون با مشكل تهیه سوخت برای خودروهای خود مواجه هستند 
و گاهی مجبورند برای تأمین س��وخت مورد نیاز خود به کشورهای همسایه 

سفر کرده و در آنجا سوخت خود را تأمین کنند. 
بحران ش��دید سوخت در حالی در فرانسه حكمفرماست که »فرانسوآ فیون« 
نخست وزیر فرانسه در ادعایی اعالم کرد: من نمی گذارم اقتصاد فرانسه دچار 

رکود شود و مردم با کمبود سوخت مواجه شوند.
مجلس سنای فرانسه چندی پیش بررسی الیحه قانونی جنجالی اصالح نظام 
بازنشستگی را آغاز کرد و در نهایت سن 62 سال را به عنوان سن بازنشستگی 
فرانس��ویان تصویب کرد که این اقدام مخالفت ها و اعتراض های مردمی را 

برانگیخته است. 
دولت فرانسه از چندی پیش با هدف جبران کاهش کسری بودجه کشورش، 
تدابیر و اصالحاتی را اتخاذ و ارائه کرده اس��ت که کاهش هزینه های دولتی، 
اصالح نظام بازنشستگی و کاهش هزینه های بخش درمان، از جمله این تدابیر 

هستند. 
دولت فرانسه پیش از این در نظر داشت سن بازنشستگی را به 63 سال افزایش 
دهد اما با مقاومت اتحادیه های کار فرانسه مواجه شد و در نهایت مجبور شد 

آن را تا 62 سال افزایش دهد. 

شبه نظاميان مسلح به پارلمان 
محلی جمهوری  چچن در روسيه 

حمله كردند 
رسانه های خبری روسیه گزارش 
دادند که در جریان حمله ش��به 
 نظامیان به پارلمان محلی روسیه 
در استان چچن، حداقل دو تن 

کشته شدند. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا به نق��ل از 
خبرگزاری رویت��رز، در جریان 
حمله دو مرد مسلح به پارلمان 
محلی جمهوری چچن، دو تن 

کشته شدند. 
خبرگ��زاری »اینترفك��س« هم 

گزارش داده اس��ت که یك بمب گذار انتح��اری خود را در خارج از محوطه 
پارلمان منفجر کرده که دو فرد مسلح نیز با نیروهای امنیتی پارلمان به تبادل 

آتش پرداختند. این درگیری با کشته شدن شبه نظامیان پایان یافته است.

سازمان اطالعات پاكستان، مقدمه های 
حمله به بمبئی را فراهم كرده است 

»دیوید هیدلی« که متهم به مش��ارکت در حمله های بمبئی اس��ت، گفته که 
مأموریت داشته تا پول های سازمان اطالعات پاکستان را به شبه نظامیان برساند و 

برای این سازمان به طور مرتب گزارش تهیه کند. 
روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داده که یكی از مهمترین طراحان بمب گذاری 
 و حمله های بمبئی به بازجویان هندی گفته است که برخی از اعضای گروه 
»لشكر طیبه«، پیش از حمله با مأموران سازمان اطالعات ارتش پاکستان )آی اس آی( 
دیدار کرده بودند. به گزارش ایلنا، به نوشته روزنامه گاردین این متهم اعتراف کرده 
است که سازمان اطالعات پاکستان نقش مهمی در فراهم کردن مقدمه حمله های 
بمبئی داشته است. این روزنامه افزود: »دیوید هیدلی« که متهم به مشارکت در 
حمله های بمبئی است، این اطالعات را در اختیار مأموران هندی قرار داده است.

فعال سیاسی عربستانی: 
شاهزاده سعودی برای به هم ريختن 
آرامش منطقه،  به رياض بازگشت 

 
به گفته یك فعال عربستانی، شاهزاده »بندر بن سلطان« پس از دو سال غیبت، بنا 
به درخواست دولت امریكا و برای ایفای نقشی که برای وی در نظر گرفته شده 

است و می تواند ثبات و آرامش منطقه را به هم بریزد، به عربستان بازگشت.
به گزارش ایرنا، »فواد ابراهیم« پژوهش��گر و نویس��نده سیاسی عربستانی در 
گفتگو با شبكه خبری »العالم« گفت: شاهزاده بندر بن سلطان برای آمریكایی ها 
یك شخصیت طالیی است زیرا طی سه دهه گذشته مهم ترین نقش ها را در 

خاورمیانه و جهان در راستای منافع واشنگتن ایفا کرده است. 
شاهزاده بندر در ریاض به دیدار عبداله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی رفت. 

این فعال عربستانی در این باره خاطرنشان کرد: عدم حضور شاهزاده بندر در 
کشور و همچنین خبر بازگشتش امری عادی نیست زیرا وی در موردهایی از 
جمله انعقاد قرار داد خرید جنگنده های اواکس در س��ال 1980، تالش برای 
ترور رهبران دینی از جمله مرجع فقید عالمه س��ید محمد حسین فضل اله، 
جنگ اول و دوم خلیج فارس، مس��أله گروه فتح االسالم درلبنان، القاعده در 

عراق و دیگر مسائل در ارتباط بوده است. 
ابراهیم با اشاره به صادر نشدن هیچ بیانیه رسمی درخصوص غیبت طوالنی 
بندر در عربستان گفت: این غیبت مستلزم صدور بیانیه رسمی از طرف خانواده 
حاکم عربستان و یا شورای امنیت ملی درخصوص بیماری احتمالی اش و یا 
حداقل رد اتهام های وارده به وی درخصوص تالش برای کودتا علیه عمویش 
 بود، زیرا آل س��عود به طور معمول به هنگام بیماری شاهزاده ها بیانیه صادر

می کند. 
وی تأکید کرد: عدم صدور بیانیه همچنین از وجود مش��كل های بی ش��مار 
در خاندان حاکم پرده برمی دارد. همچنین بازگش��ت شاهزاده بندر نیز نشان 

می دهد که این خاندان، در آینده آبستن مشكل های بیشتری است. 
ابراهیم درباره سناریوهای مطرح شده درخصوص ناپدید شدن شاهزاده بندر 
گفت: مهم ترین سناریو، تالش وی برای کودتا بر علیه عمویش بود که این امر 

موجب بازداشت خانگی وی در ریاض و منع وی از سفر به خارج شد.

امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در اصفهان:

از 23 شرکت نمونه و 9 مدیر برگزیده تقدیر می شود

سياست ايران حمايت از دولت قانوني افغانستان است 

تعريف جدول زمان بندی كاهش مصرف بنزين خودروها

شناسنامه دار شدن تمامی آدرس های اينترنتی كشور

  زاينده رود
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دو ه��زار و 400 هكت��ار بافت تاریخی 
اصفه��ان با همه خیابان ها و خانه هایی 
ک��ه متعلق به دوره ساس��انیان اس��ت؛ 
با س��اخت و س��از هاي جدید در حال 

کوچك و کوچكتر شدن است.
ب��ه گزارش مه��ر، پل مارون ت��ا میدان 
انقالب، پل بزرگمهر تا س��بزه میدان و 
می��دان طوقچی و فلكه ش��هدا و منطقه 
جلفای شهر اصفهان، بخشی از محدوده 
 بافت قدیمی ش��هر اصفهان را تش��كیل 
م��ی دهد که از مجم��وع 6 هزار هكتار 
بافت فرسوده اس��تان اصفهان، دو هزار 
و 400 هكتار یعنی نزدیك به یك سوم 
آن دارای ارزش تاریخی است. به گفته 
کارشناس��ان میراث فرهنگی، تا حدود 
25 س��ال پیش، پنج هزار خانه تاریخی 
در بافت قدیمی اصفهان وجود داشت، 
بافت��ی که قدمت آن به دوره ساس��انیان 
برمی گردد. اما همزمان با توسعه شهرها 
و تبدیل منطقه های فرس��وده به مدرن، 
بافته��ای تاریخی هم در آتش س��اخت 
و س��از ب��ی روی��ه س��وختند و از بین 
رفتند. اس��تان اصفهان هم در کنار سایر 
اس��تان های مهم تاریخی ای��ران در این 
مهلكه قرار دارد و این بافت با تخریب 
خانه های تاریخی و کوچه های قدیمی 
هر روز کوچك و کوچك تر می شود.

اج��رای 33 ط��رح و پ��روژه در بافت 
فرسوده شهر اصفهان در سال جاری در 
دس��تور کار سازمان نوسازی و بهسازی 

شهرداری اصفهان قرار گرفته است. 
حس��ن کریمیان، )کارش��ناس باس��تان 
شناس��ی( درب��اره س��اخت و س��از در 
بافت های تاریخی گفت: با جمع بندی 
حوادثی که در ارتباط با بافت ارزشمند 
تاریخ��ی اصفه��ان رخ داده و می دهد؛ 
ضروری است مس��ئوالن شهر اصفهان 
پی��ش از اس��تمرار پروژه ه��ای عمرانی 
ک��ه به  نحوی ب��ا بافت فرهنگی ش��هر 
مرتبط می ش��ود، یكبار دیگ��ر پروژه ها 
را با حضور صاحب نظران دانش��گاهی 
 بررس��ی و س��پس آن را عملیاتی کنند. 
داوود پ��اک ن��ژاد، عضو هی��أت مدیره 
انجم��ن دوس��تداران می��راث فرهنگی 
و اصفه��ان پژوه��ان، ب��ه مه��ر گفت: 
مس��ئوالن س��ازمان میراث فرهنگی در 
معاون��ت حف��ظ و احیا ب��ه قانون های 
مرب��وط ب��ه بافت های تاریخی اس��تان 

های کش��ور واقف هس��تند، ام��ا برای 
 نگه��داری از آنها تالش الزم و کافي را 
نمی کنند. وی توضیح داد: ش��هرداری 
خمینی ش��هر ب��ه مردم این شهرس��تان 
اع��الم ک��رده بود ک��ه ب��رای تخریب 

 خان��ه ه��ای قدیم��ی خود 
توانن��د روی کم��ك  م��ی 
ش��هرداری حساب کنند! به 
 همی��ن منظور بس��یاری از 
خان��ه ه��ای تاریخ��ی این 
شهرستان به بهانه فرسودگی 
تخریب ش��د. این در حالی 
است که هنوز تفكیكی بین 
باف��ت فرس��وده و تاریخی 
است.  نشده  انجام  ش��هرها 
پاک نژاد گف��ت: بعضی ها 
مردم را ترس��اندند و گفتند 
اگ��ر س��ازمان میراث  ک��ه 
تان  خان��ه  روی  فرهنگ��ی 
دس��ت بگ��ذارد دیگر نمی 

توانی��د آن را بفروش��ید پ��س مردم هم 
خانه ش��ان را به شهرداری سپردند. این 
فع��ال میراث فرهنگی ادامه داد: بیش��تر 
مردم س��عی دارند خانه های خودش��ان 
را که اکنون جزو بافت تاریخی اس��ت 
حفظ کنند اما س��ازمان های شهرداری 
 و می��راث فرهنگ��ی با آنه��ا همكاری 
نمی کنند. پاک نژاد با اعالم این مطلب 
ک��ه س��ازمان نوس��ازی و شهرس��ازی 
ش��هرداری، برخی از خان��ه هایی را که 
در باف��ت تاریخ��ی اصفهان ق��رار دارد 
 ب��ه خاطرنوس��ازی تخری��ب م��ی کند 
گفت: این سازمان برخی از مناطق بافت 

تاریخ��ی را چنان به صورت نامناس��ب 
بازس��ازی کرده که تصور می ش��ود در 
 خیاب��ان ه��ای ش��هرک س��ینمایی قدم 
برم��ی دارید! وی افزود: دلیل دیگر این 
س��ازمان برای تخریب خانه های بافت 
 تاریخ��ی، عری��ض ک��ردن 
کوچه ه��ا و خیاب��ان های 
باریك اس��ت تا اگر اتفاقی 
مانند آتش س��وزی رخ داد 
امكان امداد رس��انی وجود 
داش��ته باش��د. در حالی که 
به عنوان نمونه، ش��هرداری 
در  ت��ردد  ب��رای   پاری��س 
تاریخ��ی،  ه��ای  باف��ت 
را  کوچك��ی  خ��ودروی 
طراحی کرده ک��ه مردم در 
آن منطق��ه بتوانند از کوچه 
های بافت قدیم گذر کنند. 
اما اکنون در کنار خانه های 
تاریخی اصفهان و یزد برج 

ساخته می شود! 
وی تأکی��د کرد: طبق م��اده 115 برنامه 
چه��ارم توس��عه، س��ازمان ش��هرداری 
ها بای��د در هم��ه ش��هرهای تاریخی، 
اداره ناحی��ه تاریخ��ی تش��كیل دهن��د 
ت��ا عملك��رد آن ب��ا بخش ه��ای دیگر 
ش��هرداری متفاوت باش��د. ع��الوه بر 
 این س��ازمان میراث فرهنگی دفاعی از 
خان��ه ها نمی کند. عض��و هیأت مدیره 
انجمن دوستداران میراث فرهنگی بیان 
کرد: باید مش��خص ش��ود که یك بنای 

تاریخی چه تعریفی دارد. 
آی��ا تنه��ا داش��تن تزئین��ات معم��اری 

س��اختمان دلیل تاریخی بودن یك خانه 
است یا خیر.

وی افزود: اگ��ر محله ای که در عرض 
500 س��ال ش��كل گرفته و مغازه های 
قدیمی، حمام های س��نتی، میدان گاه و 
ب��ازار در آن محله کن��ار هم قرار گرفته 
باش��د و با گذش��ت زمان تك تك آنها 
حذف ش��ود، آیا باز هم می توان گفت 

بافت تاریخی داریم؟
 پاک نژاد گفت: متأس��فانه بس��یاری از 
محله های قدیم��ی و تاریخی اصفهان 
به این معضل دچار ش��ده اند و از یك 
بافت تاریخی تنها مسجد آن باقی مانده 

است.
مسعود نریمانی، معاون عمرانی شهرداری  
 اصفه��ان درباره س��اخت و س��ازهای 
 م��درن در بافت قدیمی ش��هر اصفهان 
گفت: ش��هرداری اصفهان هم اکنون در 
حال  تملك ساختمان های واقع در  طرح 
بهسازی جنوب میدان   امام خمینی)ره( 
اس��ت تا  امس��ال در ص��ورت مصوب 
ش��دن طرح، این محدوده تاریخی را با 

معماری سنتی مرمت   کند.
رئیس ش��ورای شهر اصفهان هم درباره 
اینكه کارشناسان میراث فرهنگی فعالیت 
سازمان نوس��ازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان را در زمینه س��اخت و ساز در 
 بافت تاریخی این ش��هر غیر کارشناسی 
م��ی دانن��د، به مه��ر گفت: بی ش��ك 
در  فرهنگ��ی  می��راث  کارشناس��ان 
جری��ان ای��ن موض��وع نیس��تند وگرنه 
س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی اق��دام 
 ه��ای خود را ب��ه بهترین ش��كل انجام 

می دهد. 
بافت تاریخی ش��هری مانند اصفهان در 
کنار آثار باستانی فراوانی که دارد به یك 
موزه شبیه اس��ت. وجود صنایع دستی، 
آث��ار باس��تانی و باف��ت تاریخی ش��هر 
اصفهان مهمترین جاذبه هایی اس��ت که 
هر گردشگر را روانه استان اصفهان می 
کند. اکنون اگر قرار باش��د  آثار تاریخی 
این استان در معرض خطر تخریب قرار 
بگیرن��د و بافت تاریخ��ی آن نیز جای 
خود را به ساختمان های جدید بدهد و 
صنایع دستی چینی، جای صنایع دستی 
ایران��ی را در این ش��هر بگیرد، دیگر از 
نصف جه��ان ایران چیزی نخواهد ماند 

تا به آن ببالیم!

دخاني�ات  مص�رف   ش�يوع 
در دان�ش آم�وزان 

مقطع راهنمايي
مس��ئول واحد کنت��رل دخانیات مرک��ز تحقیقات قلب 
و ع��روق اصفهان، گفت: مص��رف دخانیات در دانش 
آموزان راهنمایي ش��یوع بیشتري دارد. به گزارش ایرنا، 
دکتر حمی��د رضا روح افزا در اولین کارگاه آموزش��ي 
مداخالتي جامعه نگر جهت پیشگیري و کنترل دخانیات 
و پیش��گیري از رفتارهاي پرخطر در بین دانش آموزان،  
در اصفهان افزود: فش��ار همس��االن، مسائل خانوادگي، 
عدم توجه مناس��ب معلمان در زمینه دخانیات و عوامل 

روحي رواني در بین دانش آموزان، از مهمترین عوامل 
مصرف سیگار در این گروه سني است. 

وي با تأکید ب��ر لزوم برگزاري کارگاه هاي آموزش��ي 
گفت: در این کارگاه که با همكاري آموزش و پرورش، 
سازمان بهزیستي و مرکز بهداشت استان جهت آموزش 
معلمان و مشاوران مدرسه های استان برگزار مي شود، 
یكصد نفر از کارشناسان ارشد مشاوره سازمان آموزش 
و پرورش و کارشناسان بهداشت روان مراکز بهداشت 

حضور دارند. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي دانش��گاه علوم پزش��كي 
اصفه��ان، مه��ارت ه��اي ارتباط��ي در مداخل��ه های 
 اجرایي دخانیات، پیش��گیري از آسیب هاي اجتماعي، 
ش��یوه هاي مش��ارکتي دانش آم��وزان در مداخله های 
اجرای��ي دخانی��ات و ارتب��اط والدین ب��ا نوجوانان در 
پیش��گیري از رفتار پر خطر، از مهمترین موضوع های 

مورد بحث در این کارگاه یك روزه بود. 
بر اس��اس گزارش ه��ا، به طور میانگین تعداد س��یگار 
مصرفي افراد س��یگاري در ای��ران، روزانه 13/3 نخ در 
روز اس��ت، اما بیش��ترین موردهاي اعتیاد به سیگار در 

سنین جواني و نوجواني صورت مي گیرد. 
روزان��ه 80 هزار تا 100 هزار نف��ر از جوانان در جهان 
س��یگار کش��یدن را ش��روع مي کنند. در ایران نیز 2/3 
درصد افراد س��یگاري اولین سیگار را در سنین جواني 

)24- 15( کشیده اند.

 وزی��ر آم��وزش و پ��رروش اظه��ار 
داشت: مدرسه ای که از قالب فیزیكی 
و کالس��ی بیفتد، کپری محسوب می 
ش��ود که این مدرسه ها هیچگاه تمام 
نمی ش��وند. حمیدرضا حاجی بابایی 
در گفتگو با مهر در پاس��خ به سئوالی 
در خصوص ع��دم تحقق وعده جمع 
آوری مدرس��ه ه��ای کپری کش��ور، 
نداش��تن اس��تاندارد الزم برای کالس 
درس را به عنوان تعریفی برای مدرسه 

های کپری ذکر کرد و افزود: کپرنشینی 
یك تعریف است و اگر امروز مدرسه 
های کپری تمام ش��ود، چند ماه دیگر 
ب��از هم وج��ود خواهد داش��ت. ولی 
ای��ن امر ب��دان معنا نیس��ت که کاری 
انجام نش��ده اس��ت. وی ادامه داد: هر 
س��ال مدرس��ه های کپ��ری تخریب، 
بازس��ازی و تجهی��ز می ش��وند ولی 
در س��ال جدید، برخی مدرس��ه های 
 قدیمی دیگر باید نوسازی یا بازسازی 
 ش��وند. ای��ن مس��ئول ی��ادآور ش��د: 
مدرس��ه های جدید باید با مدل ها و 
تعاریف جدید تعلیم و تربیت، آن هم 
با امكاناتی نظیر س��الن های ورزشی، 

نمازخانه و کتابخانه ساخته شوند. 
نم��ی  روزی  هی��چ  اف��زود:  وی 
 رس��د ک��ه بگویی��م دیگر نی��ازی به 
مدرسه سازی نیست مگر اینكه خداوند 
 باب مدرسه سازی را که اوج ایثار است، 
ببن��دد. وزی��ر آم��وزش و پ��رورش 

خداوند  بزرگ��ی  ک��رد:  خاطرنش��ان 
هرگ��ز اج��ازه نم��ی ده��د ک��ه باب 
کارهای خیری مانند مدرس��ه س��ازی 
و مس��جد سازی بسته ش��ود. احداث 
س��الن های ورزش��ی برای مدرس��ه 
ه��ای جدی��د الزام��ی اس��ت حاجی 
بابای��ی در ادامه ای��ن گفتگو، احداث 
سالن های ورزشی برای مدرسه های 
 جدید را در کش��ور الزامی دانس��ت و 
گف��ت: این اقدام گامی ن��و در فرایند 

مدرس��ه سازی محس��وب می شود و 
همه خیران و مسئوالن کشور نیز باید 
به وجود سالن های ورزشی، کتابخانه 
 و نمازخان��ه در مدرس��ه ه��ا اهمیت 
بدهند. وی خاطرنش��ان کرد: س��الن 
های ورزشی برای هر مقطع تحصیلی 
ابتدایی، راهنمایی و دبیرس��تان باید به 
 اندازه استاندارد همان مقطع و مدرسه ها 
باش��د. عضو ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی افزود: مدرس��ه سازی شجره 
طیبه ای اس��ت که می��وه های خوبی 
را در اختی��ار جامعه ق��رار می دهد و 
 این درخت برای همیش��ه تاریخ رشد 

می کند تا در چهار فصل میوه دهد. 
وی تأکی��د کرد: همه خی��ران باید در 
امر مدرس��ه س��ازی کمك کنند زیرا 
بیش از گذش��ته نیاز به مدرسه سازی 
داریم و این روزه��ا تعریف جدیدی 
روی پی��ش  در  س��ازی  مدرس��ه   از 

 آموزش و پرورش است.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  بافت تاریخی اصفهان کوچک و کوچکتر می شود

 214 سكه طال براي ثبت نام فرزند 3 ساله 
در مدرسه  غير انتفاعي

زني در دادگاه خانواده: 
روزي 200 تومان خرجي مي گيرم

پرداخت خسارت كيفيت نامطلوب خدمات اينترنتی به كاربران 
 )SLA( ضوابط موافقتنامه س��طح خدمات ارتباطی کشور
تصویب و به مرحله اجرا رسید تا از این پس کاربران بتوانند 
در صورت نی��از در چارچوب توافق با خدمات دهندگان 
ارتباطی، از س��رویس های مطلوب و با کیفیت برخوردار 
ش��وند و پس از سال ها حقوق مصرف کنندگان اینترنت 

تأمین شود. 
اندازه گیری پارامترهای کیفیت شبكه های ارتباطی 

به گ��زارش مهر، چارچ��وب موافقتنامه س��طح خدمات 
ارتباط��ات داده ه��ا با اس��تناد به بن��د 9 ماده 6 اساس��نامه 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی و به منظور 
شفاف س��ازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه های آن در 
ش��بكه های ارتباطات داده ها و رعایت حقوق مشتریان از 
سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مورد بررسی و 
 تصوی��ب قرار گرفت که رعایت این ضوابط تعیین ش��ده 

هم اکنون الزم االجرا اعالم شده است.
 از الزام های این مصوبه، تعهد اپراتور به فراهم کردن سامانه 
الزم برای اندازه  گیری پارامترهای کیفیت س��رویس برای 
کاربر است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
نی��ز در صورت ل��زوم مراجع و اس��تانداردهای مربوط به 
اندازه گیری پارامترهای کیفیت سرویس را اعالم خواهد کرد 
و کاربر موظف خواهد بود تا براساس استانداردهای اعالم 

شده، پارامترهای کیفیت سرویس خود را اندازه گیری کند.
ضوابط ای��ن مصوبه پس از پایان س��ال 1390 با توجه به 
بازخوردهایی که از طرف س��رویس دهنده ها و سرویس 
گیرنده ها به سازمان تنظیم مقررات خواهد رسید، بازنگری 
خواهد شد و در شرایط اختالف، رگوالتوری مرجع داوری 

حل اختالف خواهد بود.
جزئیاتی از توافقنامه سطح دسترسی خدمات  

SLA مخفف »Service Level Agreement« یا همان 
توافق کتبی بین تأمین کننده، توزیع کننده، عرضه کننده و 
مصرف کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که 
با توجه به کیفیت س��طح خدمات، چگونگی اندازه گیری 
جبران خس��ارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت های 
اجرای��ی در آن تعیین می ش��ود. در ای��ن توافقنامه، کاربر 
باید س��طح دسترس��ی خود را انتخاب کرده و به ازای آن 
هزینه بهره من��دی از این س��رویس را پرداخت کند پس 
از آن، چنانچه میزان قطعی دسترس��ی وی نس��بت به این 
 توافقنامه بیشتر شود، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان 
تأمی��ن کننده خدمات یا س��رویس دهندگان اینترنتی باید 
خس��ارت این قطعی را بپردازند.گفته می ش��ود که قطعی 
های ناش��ی از حادث��ه های طبیعی و قطع��ی هایی که به 

 SLA واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد شامل
 نمی ش��ود. همچنین قطع��ی هایی که بنا به درخواس��ت 
س��رویس گیرنده ب��وده و قطعی هایی که ناش��ی از عدم 
پرداخت صورتحساب باشد، شامل این توافق نامه نشده و 
قطع��ی هایی که به دلیل صدور حكم قضایی  و یا س��ایر 
مراجع مربوطه باشد نیز مشمول پرداخت تعرفه توافق شده 
نخواهد بود. هرگونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در این 
مصوبه بین سرویس دهنده و گیرنده نیز با رعایت شرایط 
رقابتی و حقوق طرفین بالمانع است و در این حالت سازمان 
تنظیم مقررات نسبت به توافق های اضافی تعهدی نخواهد 

داشت.
تأمین حقوق مصرف کنندگان اينترنت در کشور

تصویب ضوابط و مقررات موافقت نامه س��طح خدمات 
برای ارائه مطلوب خدمات واگذاری لینك های ارتباطی در 
شبكه های زیرساخت کشور و شبكه انتقال استانی و شهری 
برای فعاالن بخش دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است. 
به اعتقاد کارشناس��ان تصویب SLA  گامی بلند از سوی 
رگوالتوری برای هرچه بیشتر قانونمند کردن شرکت های 
دولت��ی در ارائه امكانات و همچنین دفاع از حقوق بخش 
خصوصی فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در 
قبال دولتی ها و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو 

بخش خواهد بود.
تدوین و تصوی��ب SLA را می توان از جمله اقدام هایی 
برشمرد که امنیت فضای سرمایه گذاری در کشور را بیش 
از پیش تضمین می کند و موجب ارتقای بیش��تر کیفیت 

خدمات مخابراتی و ارتباطی در سطح کشور خواهد شد.

و  آم��د  خان��واده  دادگاه  ب��ه   زن��ي 
را  س��كه اي ام   214 مهری��ه  گف��ت: 
مي خواهم تا فرزند 3 ساله ام را در آینده 
در مدرسه غیرانتفاعي ثبت نام کنم، زیرا 
ش��وهرم مخالف تحصیل او در مدرسه 

غیرانتفاعي است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، زني ب��ا مراجعه 
ب��ه دادگاه خان��واده ش��هید محالت��ي، 
دادخواس��ت مهریه خ��ود را به قاضي 
شعبه 235 این مجتمع قضایي ارائه کرد. 
ای��ن زن در حضور قاضي این ش��عبه با 
بیان اینكه 5 س��ال از زندگي مشترکمان 
مي گ��ذرد و یك فرزند 3 س��اله داریم، 
گف��ت: من مهریه ام که 214 س��كه بهار 
آزادي اس��ت را مي خواه��م. وي ادامه 
داد: همس��رم مخالف تحصیل پسرم در 
مدرس��ه های غیرانتفاعي اس��ت و من 
مي خواهم زماني که پس��رم بزرگ ش��د 
با مهریه ام تمام س��ال هاي تحصیلش را 
در مدرس��ه های غیرانتفاعي و در رفاه 
کامل باش��د. زن افزود: شوهرم به طور 
کل مخالف تحصیل کردن اس��ت، ولي 

من با اصرار و قول هایي که از او گرفتم، 
فرزندم را به مدرس��ه خواهم فرس��تاد. 
 زن در مقاب��ل قاض��ي این ش��عبه بیان 
کرد: مي دانم ش��وهرم براي مدرس��ه و 
تحصیل فرزن��دم، خرجي نمي کند ولي 
م��ن با مهری��ه ام به این ه��دف خواهم 

رسید. 
م��رد در دادگاه خانواده حاضر ش��د و 
گفت: مهریه همسرم را پرداخت مي کنم 
ولي به شرط اینكه آن را خرج تحصیل 

آینده فرزندمان نكند. 
وي با اش��اره به اینكه همسرم مرا درک 
نمي کند، ادام��ه داد: من مي توانم مهریه 
همس��رم را به صورت اقساط بپردازم و 

او باید شرط را بپذیرد. 
قاضي این شعبه بعد از شنیدن اظهارات 
طرفی��ن، م��رد را محكوم ب��ه پرداخت 
مهری��ه زن ک��رد و براي اج��راي حكم 
اعس��ار و تقس��یط مهریه، به دلیل نبود 
مدارک الزم در خصوص وضعیت مالي 
مرد، رس��یدگي این موضوع را به آینده 

موکول کرد.

زني در دادگاه خانواده گفت: من روزي 
200 تومان از شوهرم خرجي مي گیرم و 
به دادگاه آمده ام تا یك خرجي مشخص 
داش��ته باش��م. به گزارش فارس، زني با 
مراجعه به دادگاه خانواده شهید محالتي، 
دادخواس��ت نفقه خود را به قاضي یكي 
از ش��عب ارائه کرد. ای��ن زن در حضور 
قاض��ي نجف��ي، رئیس ش��عبه 234 این 
مجتم��ع قضایي با بیان اینكه یك س��ال 
از زندگ��ي مش��ترکمان مي گذرد، گفت: 
ش��وهرم ب��ه هیچوج��ه به م��ن خرجي 
نمي دهد و فقط روزي 200 تومان به من 

نفقه مي دهد. 
وي ادام��ه داد: ه��ر وق��ت از ش��وهرم 
روزي  بح��ث  مي خواس��تم  خرج��ي 
200 توم��ان را وس��ط مي کش��د من از 
ای��ن وضع عاص��ي ش��دم و باید هرچه 
زودتر یك نفقه مش��خص داش��ته باشم. 
 م��رد در دادگاه خان��واده حاضر ش��د و 
گف��ت: من براي همس��رم هر چیزي که 
احتیاج داش��ته باش��د، فراه��م مي  کنم و 
لزومي براي خرجي بیشتر از 200 تومان 
نمی بین��م. وي ادامه داد: من براي اینكه 
همس��رم همین جوري پول��ي در اختیار 
داشته باش��د 200 تومان مي دهم وگرنه 
تمام احتیاج مال��ي اش را فراهم و تأمین 
مي کنم. مرد با اش��اره به اینكه همس��رم 
را دوس��ت دارم، افزود: من نباید نفقه اي 
ب��ه او بدهم چرا که برای��ش چیزي کم 
نگذاشته ام. زن بار دیگر در مقابل قاضي 
بیان کرد: من نفقه مشخصي مي خواهم. 
قاضي نجفي بعد از شنیدن اظهارات زن 
و مرد، مرد را محكوم به پرداخت ماهیانه 

100 هزار تومان نفقه به زن کرد. 

حاجی بابايی:
مدرسه های كپری در كشور، هيچگاه 

تمام نمی شوند

رئی��س انجم��ن طراح��ان و نقاش��ان 
فرش دس��تبافت اصفهان گفت: فرش 
نفی��س ایراني هن��وز در دنیا حرف اول 
را مي زن��د. اکبر مهدی��ي، در گفتگو با 
ایسنا در اصفهان، در خصوص جایگاه 
 فرش دس��تبافت ای��ران در دنی��ا اظهار 
داش��ت: فرش دستبافت ایران، فرشي با 
کیفی��ت باال اما با مش��تري هاي محدود 
اس��ت. فرش ایران از لح��اظ هنري در 
رتبه اول فرش دس��تبافت دنیا قرار دارد 
و تولیدکنندگان فرش دس��تبافت ایران، 
مش��تریان خاص خود را دارن��د که از 
ارزش باالي فرش این کش��ور و نفیس 
بودن آن باخبر هستند. وي پیرامون نقشه 
و رنگ فرش دس��تبافت ایران افزود: در 
ایران به سلیقه مشتریان و اینكه مصرف 
کننده به دنبال چه رنگ و طرحي است 

توج��ه نمی ش��ود. در تولی��دات تمام 
دنی��ا رنگ س��ال نقش مهم��ي دارد اما 
در ای��ران تولید کننده از رنگ س��ال و 
رنگ هاي به روز و جدید بي خبراس��ت. 
رئیس انجمن طراحان و نقاش��ان فرش 
دستبافت اصفهان تصریح کرد: مشكل 
فرش دستبافت ایران نقشه نیست، بلكه 
رنگ  فرش هاي دستبافت ایراني قدیمي 
بوده و به روز نش��ده است و استفاده از 
رنگ هاي ب��ه روز مهمت��ر از طرح هاي 
جدید اس��ت. مهدیي بیان کرد: در ایران 
بانك اطالعات نقشه فرش وجود ندارد 
تا بافنده و تولیدکننده بر اساس آن عمل 
کنند. وي خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان 
مي توانند از نقشه هاي کالسیك و قدیمي 
اما رنگ هاي به روز ش��ده به��ره ببرند. 
رئیس انجمن طراحان و نقاش��ان فرش 
دستبافت اصفهان در خصوص عملكرد 

اتحادیه هاي فرش دستبافت در ایران، به 
ایس��نا افزود: تمام اتحادیه ها ادعا دارند 
ک��ه از دهه 80 به بعد براي به روز کردن 
طرح ها و رنگ هاي فرش دستبافت ایراني 
اقدام هایی انجام داده اند، اما هیچ کدام از 
اتحادیه ها در صدد برگزاري دوره هایي 
براي آشنایي بافندگان با روش ها، طرح ها 
و رنگ ه��اي به روز برنیامده اند و تنها به 
دنبال جذب عضو بوده اند. مهدیي گفت: 
تعداد اندکي از تولیدکنندگان و طراحان 
فرش دستبافت به صورت شخصي در 
نمایش��گاه هاي فرش ک��ه در خارج از 
ایران برگزار مي شود، شرکت مي کنند تا 
با سلیقه مشتریانشان در دنیا آشنا شوند. 
وي اف��زود: ایران نبای��د و نمي تواند به 
سمت تولید انبوه فرش دستبافت برود 
زیرا تولید انبوه از کیفیت فرش مي کاهد و 

ارزش فرش ایراني را خدشه دار مي کند. 
رئیس انجمن طراحان و نقاش��ان فرش 
دستبافت اصفهان خاطرنشان کرد: به طور 
کلی در ایران از لحاظ مالي و پولي تولید 
انبوه به خاطر نرخ هاي باالي مواد اولیه و 
مزد بافندگان به صرفه نیست. مهدیي در 
خصوص صادرات فرش دستبافت ایران 
به کش��ورهاي اروپایي و آمریكا، گفت: 
در این 3-2 ماهه اخیر برابر با چند سال 
صادرات فرش دستبافت ایران به آمریكا، 
فرش به این کش��ورها صادر شده است 
و بیشتر انبارهاي فرش هاي نفیس ایران 
تخلیه شده است. رئیس انجمن طراحان 
 و نقاش��ان ف��رش دس��تبافت اصفهان
 افزود: مسئوالن و تولیدکنندگان فرش 
دس��تبافت باید در صدد بازارس��ازي و 
نه بازاریابي براي فرش دس��تبافت ایران 

باشند.

 فرش ايرانی 
هنوز حرف اول را در دنيا مي زند  

جامعه

به دليل عملي نشدن تعهدهاي 
شركت گاز، به اتوبوس هاي 

شهرنفس نمي رسد 

مديرکل اداره استاندارد استان 
اصفهان:

استاندارد تله كابين صفه مورد 
پذيرش نيست

به همت يک شاعر و نويسنده 
اصفهاني؛

واژه نامه احساس كودكان 
مبتال به سرطان منتشر 

مي شود

کالنشهر اصفهان با داشتن 1200دستگاه اتوبوس 
که بیش از 400 دستگاه آن گاز سوز است؛ تنها 
جوابگوي  این  که  دارد،   CNG سوخت  جایگاه  یك 
ناوگان هاي گاز سوز نیست، تنها در صورت همكاري 
را  جایگاهها  این  تواند  مي  شهرداري  گاز،  شرکت 

افزایش دهد.

استان  صنعتي  تحقیقات  و  استاندارد  مدیرکل 
نداشتن  دلیل  به  صفه  کابین  تله  گفت:  اصفهان 
اداره  این  پذیرش  مورد  استاندارد،  اداره   پروانه 

نیست.
غالمحسین حسیني در گفتگو با فارس در اصفهان، با 
تشخیص هایي  دلیل  به  کابین صفه  تله  اینكه  به  اشاره 
که از طرف اداره استاندارد اصفهان انجام شد، نظرهاي 
شد،  مطرح  آن  بودن  مشكل  دار  با  رابطه  در  مختلفي 
با حكم مرجع قضایي حدود یك هفته  اظهار داشت: 
انجام  کابین صفه اصفهان  تله  از  بازرسي هاي مختلف 

گرفت. 
وي با بیان اینكه با انجام بازرسي ها، فعالیت تله کابین 
صفه متوقف شد، بیان داشت: تله کابین صفه حدود 63 

ایراد داشت که بالغ بر 20 مورد آن بحراني بود. 

براي نخستین بار در جهان و به همت یك شاعر 
کودکان  احساس  واژه نامه  اصفهاني،  نویسنده  و 

مبتال به سرطان در اصفهان منتشر مي شود.
کودکان  احساس  واژه نامه  اصفهاني  شاعر  و  نویسنده 
مبتال به سرطان امروز در گفتگو با فارس گفت: واژه نامه 
بار در جهان احساس کودکان  احساس براي نخستین 
همچون  کلمه هایي  خصوص  در  را  سرطان  به  مبتال 
مادر،جنگ، عشق، زندگي، امید، عدالت و دیگر کلمات 

بیان مي کند. 

از مجموع 6 هزار 
هكتار بافت 

فرسوده استان 
اصفهان، دو هزار 

و 400 هكتار یعنی 
نزدیک به یک سوم 

آن دارای ارزش 
تاریخی است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مدی��رکل محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان گف��ت: در صورتی 
ک��ه واح��د صنعت��ی از لیس��ت آالیند ه ه��ا ح��ذف ش��ود، دود 
ناش��ی از بخش��ی از کارخان��ه، آن واح��د را جزو مراک��ز آالینده 
 نمی گنجان��د و تنه��ا باید جریم��ه تعداد روز آالین��ده را پرداخت 

کند. 
»احمدرضا الهیجان زاده« در گفتگو با فارس در اصفهان، با اش��اره 
به اینكه مجتمع فوالد مبارکه از حدود شش سال پیش برنامه هایی 
را برای کنترل آلودگی آب و هوا داشته است، اظهار داشت: بخش 
عم��ده ای از آلودگی های ذوب آهن اصفهان در س��ال جاری مهار 
می ش��ود. وی با بیان اینكه محیط زیست نگاه کلی برای آالیندگی 
یك کارخانه دارد، بیان داش��ت: اداره حفاظت محیط زیس��ت در 
ارتباط با آالیندگی آب، هوا، پس��ماندها و مس��ائل دیگر زیس��ت 
محیطی را با یكدیگر در نظر می گیرد. مدیرکل محیط زیست استان 
اصفهان تصری��ح کرد: فوالد مبارکه در بحث پس��ماندها موفقیت 
خوبی داش��ت. در زمینه آلودگی آب نیز حدود 100 درصد موفق 
بود و در توس��عه فضای س��بز هم فراتر از تعه��د خود اقدام های 
مطلوب��ی را انجام داد. وی با اش��اره به اینك��ه حدود 90 درصد از 
پروژه ه��ای این کارخانه در زمینه کاهش آلودگی هوا انجام ش��ده 
اس��ت، گفت: به دلیل اینك��ه هزینه اجرای پروژه ه��ا بالغ بر 100 

میلیارد تومان بود، س��ازمان محیط زیست این مجتمع را از لیست 
مراکز آالینده خارج کرد که به عنوان تش��ویقی برای این ش��رکت 
محس��وب ش��ود. الهیجان زاده ادامه داد: البته به دلیل بحث هایی 
که مرتبط با کار تخصصی ما نیس��ت؛ نباید به دنبال این باش��یم که 
اگر دودی از واحد گندله س��ازی ب��اال رفت در نظر بگیریم که این 
واحد آالینده اس��ت. وی با اشاره به اینكه در حال حاضر نیز نگاه 
اداره محیط زیس��ت به این س��مت نیس��ت که به محض مشاهده 
 آلودگ��ی از کارخانه ای آن را در فهرس��ت مراکز آالینده قرار دهد، 
گف��ت: آن بخش از آالیندگی را نیز قانون گ��ذار طبق ماده 104 و 
134 مواردی را تعیین کرده که اگر بعد از رفع آلودگی به هر دلیلی 
در کارخان��ه ای آلودگی ایجاد ش��ود، آن مرکز باید جریمه هایی را 

در ازای روزهای آلودگی پرداخت کند.

در چهارمحال و بختیاری؛
 دريافت خدمات درمان رايگان

 2574 نفر از عشاير
رئیس دانش��گاه علوم پزش��كی چهارمحال و بختیاری گفت: تیم های 
بهداش��تی درمانی اس��تان، با حضور در منطقه های محروم به 2 هزار و 
 574 نفر از عش��ایر، خدمات بهداشتی درمانی و مش��اوره ارائه کردند. 
رضا ایمانی در گفتگو با فارس در شهرکرد،  اظهار داشت: تیم های بهداشتی 
درمانی شهرس��تان های بروجن، لردگان، کیار و اردل با مشارکت بسیج 
جامعه پزشكی استان، ضمن حضور در منطقه های محروم به 2 هزار و 
574 نفر خدمات بهداشتی درمانی و مشاوره ارائه کرده اند. وی افزود: این 
تیم ها در شهریور و مهرماه جاری به منطقه های علی آباد و سلطان آباد از 
توابع شهرستان بروجن، سرخون از توابع شهرستان اردل، منطقه پشتكوه 
فالرد از توابع شهرس��تان لردگان و روس��تاهای دو پالن و حیدر آباد از 
توابع شهرس��تان کیار اعزام شدند. ایمانی با اشاره به استقرار عشایر در 
منطقه های دور افتاده و دش��وار گذر و  عدم دسترس��ی به مراکز درمانی 
اظهار داشت: این طرح با هدف معاینه و تشخیص بیماری در بخش های 
 مختلف اجرا شده است.  وی در مورد ضرورت اجرای چنین طرح هایی 
گفت: منطقه های محروم و عدم دسترسی مستقیم این قشر به امكانات 
بهداش��تی و درمانی،  ایجاب می کند که مراکز درمانی اس��تان در فصول 
مختلف س��ال برای  انجام معاینه های عمومی و تخصصی، اکیپ های 
تخصصی را به منطقه های عش��ایری اعزام کنند. رئیس دانشگاه علوم 
پزش��كی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به انواع خدمات ارائه شده به 
منطقه های محروم از سوی تیم های پزشكی استان، گفت: ارائه خدماتی 
از جمله اعمال جراحی س��رپایی، ویزیت و معاینه رایگان، ارائه داروی 
رایگان، آموزش بهداش��ت، مش��اوره رایگان و ارائه بسته های فرهنگی 
آموزشی به مردم منطقه های محروم، از مهم ترین خدماتی بوده که توسط 

جامعه پزشكی استان به منطقه های محروم ارائه شده است.

مدیرجه��اد کش��اورزی اردل گفت: طرح آبیاری تحت فش��ار در 
روس��تای نیم دانگ از توابع این شهرستان، با اعتباری افزون بر 1/2 
میلیارد ریال اجرا می شود. »کیامرث کریمیان« در گفتگو با فارس، 
از آغاز عملیات اجرایی طرح آبیاری تحت فشار روستای نیم دانگ 
دوم صالحی های دشت اردل خبر داد و اظهار داشت: این طرح در 
سطحی معادل 46 هكتار و با اعتباری افزون بر یك  میلیارد و 288 
میلیون ریال انجام می شود. وی اجرای طرح 120 هكتاری آبیاری 
بارانی در روستا عزیز آباد این شهرستان را یكی دیگر از طرح های 
در دس��ت اجرا عنوان کرد و گفت: اجرای طرح های آبیاری بارانی 
و قطره ای در این شهرستان، کمك بسیار مؤثری در راستای کاهش 
میزان مصرف آب کش��اورزی کرده و در نتیجه مانع از هدر رفت 
آب و توسعه افزایش دهی محصوالت کشاورزی در این شهرستان 
می ش��ود. کریمی��ان افزود: با تش��ویق کش��اورزان، بهره برداری از 
سیس��تم  آبیاری تحت فش��ار در این شهرستان افزایش یافته است. 
مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان اردل، روند برداشت بی رویه آب 
از س��فره های زیر زمینی را نادرست دانس��ت و افزود: سیستم های 
قط��ره ای و باران��ی در مزرعه ها و باغ ها، س��بب افزایش راندمان 
آبی��اری، افزایش عملكرد، کاه��ش هزینه های تولید و کنترل آفات 
و بیماری ها می ش��ود. وی با بیان اینكه به منظور پخش یكنواخت 
آب روی س��طح خاک و آبیاری مناس��ب محصوالت کشاورزی، 
روش ه��ای متفاوتی وج��ود دارد، گفت: بر همین اس��اس روش 
اصلی آبیاری تحت فش��ار از جمله روش های بارانی و قطره ای در 
دستور کار بیشتر کشاورزان قرار گرفته است. کریمیان خاطرنشان 
کرد: آبیاری تحت فش��ار در راستای استفاده بهینه از آب و کاهش 
مصرف، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در کش��ور برخوردار اس��ت. 
وی با اش��اره به راندمان پایین آبیاری س��نتی تصریح کرد: باید در 
راس��تای استفاده درست از آب در بخش کشاورزی، آبیاری تحت 
فش��ار در اولویت قرار گیرد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل 
با اش��اره به افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی ادامه داد: نیاز به 
آب در جوام��ع هر روز افزایش می یابد ک��ه باید به این امر توجه 
شود. وی با بیان اینكه در سیاست دولت ها، اولویت با آب شرب، 
صنعت و کشاورزی است، تصریح کرد: باید به استفاده درست آب 

در این بخش ها و به ویژه در بخش کشاورزی توجه شود.

مدير شبكه بهداشت و درمان چادگان:
100 درصد مردم روستاهای چادگان 

زير پوشش بيمه روستايی 
مدیر ش��بكه بهداش��ت و درمان شهرس��تان چ��ادگان گفت: 100 
درصد مردم روس��تاهای چادگان تحت پوشش بیمه روستایی قرار 
دارند. به گزارش فارس از چادگان، »حس��ین پریوش« در جلس��ه 
کارگروه بهداش��ت و درمان این شهرستان اظهار داشت: شهرستان 
چادگان 65 روس��تا با جمعیتی افزون بر 27 هزار نفر دارد و اداره 
بیمه خدمات درمانی این شهرس��تان، ب��ا اجرای طرح ارتقای بیمه 
روستائیان و عشایر، ساکنان روستاها را زیر پوشش بیمه روستایی 
ق��رار داده و برای آنان دفترچه درمانی صادر کرده اس��ت. وی به 
مشكل ها، موانع و دغدغه های پیش روی شبكه بهداشت در بحث 
بیمه های روس��تایی این شهرس��تان اشاره کرد و ادامه داد: از جمله 
مش��كل های موجود در بحث بیمه های روستایی، مراجعه مكرر و 
غیر ضروری به پزشك و حجم باالی ارائه خدمات درمانی توسط 

پزشك است. 
مدیر ش��بكه بهداش��ت و درمان شهرس��تان چادگان با بیان اینكه 
بای��د از مراجعه ه��ای غیرضروری م��ردم به پزش��ك جلوگیری 
ش��ود، اضافه ک��رد: مراجعه غیرضروری مردم به پزش��ك و حجم 
باالی ارائه خدم��ات درمانی، موجب اتالف زمان و انرژی و عدم 
رس��یدگی کافی به امور بهداشتی می ش��ود.پریوش به مدت زمان 
اعتبار دفترچه های بیمه روس��تایی اشاره کرد و افزود: مدت اعتبار 
دفترچه های بیمه روس��تایی س��ه س��ال اس��ت و صدور آن بدون 
دریاف��ت حق بیم��ه و هزینه های دیگر انجام می ش��ود. وی تأکید 
کرد: تأمین دارو با دریافت 30 درصد مبلغ و ارجاع بیماران توسط 
پزش��ك بیمه روستایی به سطوح تخصصی، از جمله خدمات ارائه 

شده توسط بیمه روستایی است. 

گشتی در اخبارروی میز

گف��ت:  مجل��س  در  ش��هرضا  م��ردم  نماین��ده 
قبل��ی خ��ود را کن��ار  اس��تراتژی های  بای��د   5+1 
بگذارد.ع��وض حیدرپ��ور ام��روز در گفت وگ��و با 
خبرن��گار فارس با اش��اره ب��ه نزدیك ش��دن زمان 
مذاک��رات گ��روه 1+5 با ای��ران اظهار داش��ت: اگر 
غربی ها بخواهند با همان اس��تراتژی قبلی وارد این 
مذاکرات ش��وند این مذاکرات نتیج��ه ای ندارد، آنها 
 بای��د اس��تراتژی قبلی خ��ود را در قبال ای��ران کنار 
بگذارند. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
خود را برای اصل مذاکره با کش��ور های 1+5 اعالم 
ک��رده ولی آنچه در این مذاکرات اهمیت دارد حفظ 
اس��تقالل سیاس��ی، علمی و تكنولوژیكی ما در این 
مذاک��رات اس��ت. عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��المی با اشاره 
به اس��تراتِژی کش��ورهای غربی در قبال ایران مبنی 
 ب��ر توقف برنامه تولید س��وخت توس��ط ایران بیان 
داشت: متأسفانه اس��تراتژی هایی که غربی ها درباره 

مذاکره با ایران تنظیم کرده اند همان استراتژی گذشته 
آنها ست و این نوع اس��تراتژی نمی تواند در پیشبرد 

مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 مؤثر باشد. 
حیدرپور تصریح کرد: جمهوری اسالمی طبق برنامه 
زمانبندی خود با در نظر گرفتن ش��روطی که تعیین 
کرده ب��ه مذاکرات خ��ود ادامه می ده��د ولی اینكه 
غربی ه��ا بخواهند چیزی به ایران تحمیل کنند، قطعًا 

مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران نیست. 
عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید بر اینكه غربی ها 
 بای��د اس��تراتژی خود را در قبال ای��ران تغییر دهند، 
گفت: اگر قرار اس��ت در این دور مذاکرات مس��ائل 
گذشته تكرار شود و نظراتی را که اعالم کردیم مد نظر 
قرار ندهند و همچنین از طرف دولت های غربی چیز 
جدیدی ارائه نش��ود، مطمئنا با شكس��ت مذاکرات، 
 جمهوری اسالمی ایران خود را از این مذاکرات کنار 

می کشد.

 زاينده رود
نشس��ت تخصصی امنیتی پلیس و مؤسسه های 
مال��ی و اعتب��اری اس��تان اصفهان، با حضور س��ردار 
کرمی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان، پلیس های 
تخصصی و رؤس��ا، مدیران بانك ها و مؤسس��ه های 
مالی و اعتب��اری در اصفهان برگزار ش��د. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی پلیس، س��ردار کرم��ی فرمانده 
انتظامی استان گفت: بزرگترین نعمتی که خداوند در 
اختیار مسئوالن قرار داده این است که گره از کار مردم 
باز کنند. وی افزود: امروزه با وجود پیشرفت هایی که 

وجود دارد و ما در مسیر پیشرفت می باشیم تهدیدها 
نیز به س��رعت رو به افزایش اس��ت که اگر انسان از 
دس��تاوردها و ف��ن آوری ها به خوبی به��ره برداری 
نكن��د خود می تواند به عنوان یك آس��یب برای وی 
تلقی ش��ود. این مقام مسئول تصریح کرد: بسیاری از 
کشورها دارای فن آوری، ابزار و تجهیزات می باشند، 
ولی ما مسلمان ها عالوه بر تجهیزات چیزی که به آن 
 نیاز داریم معنویت است. س��ردار کرمی در ادامه بیان 
کرد: پلیس درکش��ور ما بعد از انقالب رو به پیشرفت 
ب��وده و پیش��رفت های علم��ی و فنی ما نس��بت به 

کشورهای همس��ایه فراتر رفته که امروزه تجربه های 
ما مورد استفاده آنان قرار می گیرد.

این مقام انتظامی با اشاره به نیاز رو افزون به مشارکت 
و آم��وزش افزود: باید مش��ارکت ما به حدی باش��د 
که حضور پلیس بیش��تر غیر فیزیك��ی بوده و با تبادل 
اطالعات، حضور پلیس را کمتر کنیم. فرمانده انتظامی 
اس��تان در پایان تأکید کرد: افزایش احساس امنیت در 
جامعه منوط به مش��ارکت و همی��اری عموم مردم و 
دستگاه ها می باش��د که با نظارت بیشتر، امنیت را به 

ارمغان آورند.

 رئی��س س��ازمان بازرگان��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
گفت: در شش ماهه نخست امسال، 53 میلیون دالر کاال 
از چهارمحال و بختیاری صادر ش��ده است. به گزارش 
فارس از شهرکرد، »اسماعیل کاویانی« در نشست با فعاالن 
بخش خصوص��ی و کارآفرینان بخش صادرات و تولید 
در این اس��تان، اظهار داشت: تعیین یك روز از روزهای 
س��ال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در 
بین مردم، فرصتی برای تبادل افكار، ش��ناخت تنگناها و 
بررسی راهكارهایی برای رسیدن به هدف واالی جهش 

صادرات است. 

کاویانی خاطرنش��ان کرد: مبانی فكری در اس��الم برای 
ایج��اد تحول دوجانبه به مراتب از دیگر ادیان وس��یع تر 
و جامع تر اس��ت. ضعف سیس��تم حم��ل و نقل، عدم 
تخصیص اعتبارهای الزم با ش��رایط وی��ژه به تاجران و 
بازرگانان، باال بودن نرخ حمل آب معدنی تولیدی استان 
به مرزهای خروجی، از بارزترین این مش��كل ها است. 
کاویانی با اش��اره به کاالهای صادراتی به خارج از استان 
افزود: محصوالت صادراتی چهارمحال و بختیاری شامل 
کولر آبی، یخچال فریزر، آبگرمكن، سیمان، سیلندر گاز 
خودرو، ماهی، سیلندر گاز پیك نیك، خمیرمایه، گریس، 

س��یم و کابل، موکت، خ��وراک ماهی، دس��تگاه نقاله، 
پرنده های زینتی، روغن خوراکی، کاش��ی و س��رامیك، 
بادام آجرنس��وز، کنس��تانتره میوه، پالستیك فریزر، آب 
معدنی و ماکارونی هس��تند که به خارج از استان صادر 
می شود. کاویانی با بیان اینكه کاالهای صادراتی استان به 
20 کش��ور دنیا صادر می شود، گفت: کشورهای عراق، 
افغانستان، ارمنستان، استرالیا، آذربایجان، آلمان، گرجستان، 
هند، قرقیزستان، کویت، قزاقستان، نیجریه، عمان، پاکستان، 
عربستان، سوریه، تاجیكستان، ترکمنستان، امریكا و چین 

بازار کاالهای صادراتی این استان هستند. 

شهرستان

مديرکل محیط زيست اصفهان:
واحدهاي حذفي ليست مراكز 
آالينده اصفهان، فقط جريمه 

پرداخت مي كنند

با اعتباري افزون بر 1/2 میلیارد ريال محقق مي شود؛
 اجراي طرح آبياري تحت فشار 

در روستاي نيم دانگ اردل

رئیس بنیاد مسكن انقالب اسالمي فريدن:
 تمام واحدهاي مسكوني روستایي 

بيمه مي شوند 

فرماندار فارسان:
 متكدیان فارسان  ساماندهي 

مي شوند 

تا 2 سال آينده؛
 كشتـــارگاه صنعتــي لردگـــان 

به بهره برداري مي رسد

مدير آموزش و پرورش کاشان:
 فضاي آموزشي كاشان 

افزایش مي یابد
رئیس بنیاد مسكن انقالب اسالمی شهرستان فریدن گفت: تمام واحدهای مسكونی 

روستایی باید زیر پوشش بیمه حوادث قرار گیرند. 
به گزارش فارس از فریدن، »علی اصغری« در جمع دهیاران شهرس��تان فریدن 
اظهار داشت: بر اساس بخشنامه های ابالغ شده، تمام واحدهای مسكونی که از 
اعتبارهای بهسازی و مقاوم سازی مسكن روستایی استفاده می کنند، با پرداخت 500 
هزار ریال به مدت 10 سال و تا سقف 100 میلیون ریال زیر پوشش بیمه حوادث 
قرار می گیرند. وی با بیان اینكه اس��تفاده از این تس��هیالت امتیاز بسیار مطلوبی 
برای مالكان واحدهای مسكونی محسوب می شود، تصریح کرد: متقاضیانی که 
از وام های بنیاد مس��كن اس��تفاده می کنند، تنها 50 درصد از آن را پرداخت کرده 
و بقیه توسط بنیاد مسكن انقالب اسالمی پرداخت می شود. رئیس بنیاد مسكن 
انقالب اسالمی شهرستان فریدن، با بیان اینكه از دو سال پیش تاکنون بیش از 300 
واحد مس��كونی در شهرستان فریدن تسهیالت بنیاد مسكن را دریافت کرده اند، 
افزود: از س��ال 87 تاکنون، 340 واحد مس��كونی در س��طح شهرستان فریدن از 
اعتبارها و تسهیالت بنیاد مسكن برای مقاوم سازی منازل مسكونی استفاده کرده 
و زیر پوشش بیمه حوادث شامل: آتش سوزی، صاعقه، طوفان، سیل و زلزله قرار 
می گیرند.  وی با بیان اینكه تعیین تكلیف بیمه حوادث منازل مسكونی روستایی 
مورد تأکید قرار گرفته است، ادامه داد: بر اساس تعیین تكلیف مدیریت بحران، 
 تمام منازل مسكونی روستایی باید با مدیریت بنیاد مسكن زیر پوشش بیمه حوادث 

قرار گیرند.

فرماندار فارس��ان گفت: متكدیان این شهرس��تان جمع آوری و ساماندهی 
می ش��وند. به گزارش فارس از ش��هرکرد، »بهروز مردانی نژاد« در جلس��ه 
کارگروه اجتماعی این شهرس��تان اظهار داشت: باتوجه به ضرورت کاهش 
آسیب های اجتماعی در جامعه، طرح جمع آوری و ساماندهی متكدیان این 
شهرستان در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اجرای اقدام های 
مؤثر در راس��تای جمع آوری متكدیان در این شهرس��تان  گفت: شناس��ایی 
افراد، ش��رکت خانواده ها و فرزندان آنها در کالس های آموزشی، از جمله 
آموزش خان��واده و طرح چهره به چهره، اس��تفاده خانواده ها از طرح های 
خودکفایی و خوداشتغالی به ویژه مشاغل خانگی، از مهم ترین این برنامه ها 
اس��ت. مردانی نژاد ادامه داد: پرداخت مستمری به خانواده ها طی سه دوره 
ش��ش ماهه، پرداخت کمك هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان 
اینگونه خانواده ها و ارائه کم��ك به تهیه جهیزیه، از دیگر اقدام های مؤثر 
در راس��تای جمع آوری متكدیان این شهرستان اس��ت. فرماندار شهرستان 
فارسان تأکید کرد: برهمین اساس هرچقدر سرمایه اجتماعی افزایش یابد، 
آس��یب های اجتماعی کم شود. وی فرهنگ س��ازی و تالش برای آگاهی 
مردم نس��بت به عدم کمك ب��ه متكدیان را از راهكاره��ای برون رفت از 
این ناهنجاری های اجتماعی دانس��ت و گفت: برهمین اس��اس الزم است 
تا رس��انه ملی به منظور تهیه برنامه هایی برای اطالع رسانی مردم در مقوله 

تكدی گری، این نهاد را یار کند. 

معاون فرماندار لردگان گفت: کش��تارگاه صنعتی لردگان تا دو س��ال آینده به 
بهره برداری می رس��د. به گزارش فارس از شهرکرد، »حیدر همتیان« در مراسم 
کلنگ زنی احداث کش��تارگاه صنعتی دام در این شهرس��تان اظهار داشت: این 
کش��تارگاه با ظرفیت 2 هزار و 25 تن در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع 
در روستای دومكان سوادان بخش خانمیرزا احداث می شود. وی با بیان اینكه 
مجوز احداث این کشتارگاه از سوی صنایع تبدیلی و تكمیلی کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی صادر شده است، گفت: این کشتارگاه در مدت زمان دو سال 

آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
همتیان اعتبار مورد نیاز به منظور احداث این کشتارگاه را 45 میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود: این کشتارگاه با سرمایه گذاری 10 میلیارد ریالی بخش خصوصی 
و تسهیالت 35 میلیارد ریالی بانكی، زمینه اشتغال 46 نفر را به صورت مستقیم 
فراهم خواهد کرد. معاون فرماندار شهرستان لردگان خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینكه سیاس��ت دولت، واگذاری مراکز صنعت��ی بزرگ و کوچك به بخش 
خصوصی اس��ت؛ برهمین اساس با ایجاد این مرکز بزرگ مشكل اشتغال این 
منطق��ه تا حدودی زیادی برطرف خواهد ش��د. وی تصریح کرد: با راه اندازی 
این کشتارگاه مجموع کشتار بهداشتی دام سبك و سنگین این شهرستان تأمین 
خواهد شد. همتیان اضافه کرد: برهمین اساس تمامی قصابان باید دام خود را 
در این مكان به صورت صنعتی و بهداش��تی ذبح و در اختیار مصرف کنندگان 

قرار دهند. 

مدیر آموزش و پرورش کاش��ان از توس��عه فضاهای پنج مدرسه در این 
شهرستان خبر داد.

»حس��ین حنطه ای« در گفتگو با موج گفت: در طرح توس��عه فضای پنج 
مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت علی اصغر، مدرسه خیرساز محمدیان، 
 مدرس��ه فرزان��گان، مدرس��ه راهنمایی س��ینایی و دبیرس��تان الماس��ی، 
2 هزار و 580 مترمربع زمین خریدارش��دیم تا به فضای این مدرس��ه ها 
افزوده ش��ود. وی افزود: برای توس��عه فضاهای این 5 مدرس��ه در مدت 
یك س��ال گذش��ته، 8 میلیارد ریال از محل اعتباره��ای دولتی و خیران، 
هزینه ش��ده اس��ت. حنطه ای همچنین از اجرا و تكمیل 5 سالن ورزشی 
چند منظوره با 4 هزار و یكصد مترمربع مس��احت طی یك س��ال و نیم 
گذش��ته خبر داد و افزود: س��الن های ورزشی دبیرس��تان آیت ا... نجفی، 
دبیرستان تیزهوشان، سالن ورزشی مدرسه برزک، سالن ورزشی مشترک 
مدرسه شهیدکاشانی پور و مدرسه امام موسی ابن جعفر و سالن ورزشی 
تمرینی اختصاصی بدمینتون و تنیس روی میز مجتمع ورزش��ی ش��هدای 
دانش آموز کاش��ان با میانگین 40 درصد پیش��رفت درحال اجرا اس��ت. 
وی هزین��ه کل ای��ن پروژه ها را بی��ش از 15 میلیارد ری��ال اعالم کرد و 
اف��زود:  تاکن��ون 5 میلیارد و 500 میلیون ریال از مح��ل اعتبار درآمدهای 
 اختصاصی، خیران، مشارکتی و دولتی برای این پنج پروژه ورزشی هزینه 

شده است.

نماينده مردم شهرضا در مجلس:

1+5 استراتژي هاي قبلي خود را کنار بگذارد

سردار کرمی در 
نشست تخصصی امنيتی پليس، بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری اصفهان

در 6 ماهه نخست امسال؛
صادرات 53 ميليون دالر كاال از چهارمحال و بختياري

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: 
اس��تان اصفه��ان تنها س��ه درص��د از زمین های بخش 
کش��اورزی کش��ور را به خود اختصاص داده، اما شش 
 درص��د از محصوالت ای��ن بخش در اصفه��ان تولید 

می شود. 
»محمدرض��ا نریمانی« در گفتگو با فارس در اصفهان، با 
اشاره به اینكه در سال های نخستین انقالب در کشور 35 
میلیون نفر جمعیت وجود داشته است، اظهار داشت: در 
همان زمان بخش کشاورزی حدود 25 میلیون تن تولید 
داشته است. وی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور 
دو برابر ش��ده اما تولید بخش کشاورزی کشور به چهار 
برابر افزایش یافته است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با بیان اینكه در سال جاری میزان تولید در 

کشور از مرز 100 میلیون تن در بخش کشاورزی گذشته 
است، بیان داشت: در استان اصفهان نیز در ابتدای انقالب 
یك و نیم میلیون تن در بخش کشاورزی تولید داشته ایم. 
وی گف��ت: امروزه در اس��تان اصفه��ان تولید در بخش 
کش��اورزی از مرز 6 میلیون تن گذشته است. نریمانی با 
اشاره به اینكه استان اصفهان دارای سه درصد از زمین های 
کشاورزی کشور است، تصرح کرد: با توجه به کشاورزان 
خبره ای که در استان اصفهان فعالیت می کنند، این استان 
چنین میزان تولیدی را به خود اختصاص داده است. وی 
افزود: در سال گذشته 15 هزار هكتار آبیاری تحت فشار 
در مزرعه های استان اصفهان انجام گرفت که معادل 40 
درصد عملكرد چند سال گذشته بوده است. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد: سازمان جهاد 

کشاورزی اجباری شدن بیمه در بخش کشاورزی را در 
نظر دارد که با تصویب قانون جدید، مشكل محصوالت 
کشاورزی تا حدودی حل می شود. وی همچنین در رابطه 
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی 
اضافه ک��رد: یاران��ه پرداختی ب��ه تولیدکنندگان بخش 
کشاورزی در سال نباید از سال گذشته کمتر باشد که بر 
این اساس کاهش بهره مندی بخش کشاورزی از یارانه ها 
را نداریم و در نتیجه اجرای این طرح افزایش انگیزه در 
کش��اورزان و افزایش بهره وری در نهاده ها را با توجه به 
 واقعی ش��دن قیمت ها سبب می ش��ود. نریمانی اضافه 
ک��رد: توانای��ی و ظرفیت تولید در کش��ور 300 میلیون 
تن اس��ت که برای رسیدن به این جایگاه تولید، نیازمند 

کمك های فنی، اعتباری و یارانه به کشاورزان هستیم.

 زاينده رود
اسماعیلی گفت: هدفمند کردن یارانه ها موضوعی 
راهبردی و استراتژیك برای نظام است و در اینجا بحث 

جناح یا گروه خاصی مطرح نیست. 
وی خاطرنش��ان کرد: ما ساالنه 110 هزار میلیارد تومان 
یارانه در کش��ور می دهیم که اگر این پول به حوزه های 
عمرانی، صنعت و پروژه های بزرگ برگردد؛ راه پیشرفت 
و تعالی کشور هموار خواهد شد. معاون سیاسی امنیتی 
اس��تانداری اصفهان، درباره وضعیت فعلی چش��م انداز 

افزود: بررس��ی ها حاکی از بن بس��ت بودن وضعیت و 
ورشكستگی است و همه کسانی که دلشان برای آبادانی 
کشور می سوزد، با وجود فشار باید با طرح هدفمند کردن 
یارانه ها همراهی کنند. اسماعیلی تصریح کرد: گذر از این 
پیچ تند شاید مشكل هایی را هم داشته باشد اما چاره ای 

نیست و برای آبادانی ایران ناگزیریم از این راه بگذریم. 
وی در خاتمه گفت: صنعتگران، اس��تادان و در کل همه 
قش��رها باید در کمك به دولت در اجرای این سیاست 

پیشرو باشند.

با اختصاص تنها 3 درصد از زمین هاي کشاورزي؛
اصفهان 6 درصد توليد كشاورزي كشور را به خود اختصاص داد

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:
در طرح هدفمند كردن يارانه ها، بحث جناح يا گروه خاصی مطرح نيست
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 تحديد حدود اختصاصي
6/345 ش��ماره: 7570 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعي در دشت لب راه 
ش��ماره پالک 1162 فرعي از 193 اصلي واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس��تان 
نطنز بنام حبیبه توکلي طرقي در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي 
بایس��تي تجدید گردد اینكه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/9/23 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/7/28
م الف/ 425                                               شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحديد حدود اختصاصي
6/346 ش��ماره: 7571 چون تحدید حدود شش��دانگ یكبابخانه شماره پالک 1216 فرعي از 
193 اصلي واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام حبیبه توکلي طرقي 
در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلی بایستي تجدید گردد اینكه 
به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم 
در س��اعت 10 صبح روز 89/9/23 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این 
آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

تاریخ انتشار: 89/7/28
م الف/ 426                                                شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحديد حدود اختصاصي
6/347 شماره: 7607 چون تحدید حدود ششدانگ یكدرب باغ معروف کوهاب شماره پالک 
2 فرعي از 37 اصلي واقع در کش��ه جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام هوشنگ 
قائمي در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد 
اینكه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/9/23 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب 
این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در ساعت و روز 
مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 89/7/28
م الف/ 424                                                شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

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

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

ابالغ رأی
6/539 ش��ماره دادنامه: 8909970354500847، ش��ماره پرون��ده: 88099803583.01032، 
شماره بایگانی شعبه: 890195، شاکی: آقای ناصر طباخی به نشانی اتوبان چمران بلوار بعثت 
جنب مادی ش��اه پسند نبش ک علیرضا خانی، متهمین: 1. آقای علیرضا سوادکوهی به نشانی 
مجهول المكان 2. آقای اسداله هاشمی به نشانی ملك شهر خ مفتح ک بهاران ک باران انتهای 
کوچه دست چپ درب دوم، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشكار: دادگاه ختم رسیدگی 

را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- اس��داله هاش��می فرزند س��ید جعفر 2- علیرضا س��واد کوهی 
فرزندحس��ین دایر بر مشارکت در سرقت از مغازه موضوع شكایت آقای ناصر طباخی فرزند 
حسین با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، دستگیری احد از متهمان بالفاصله 
پس از سرقت و کشف تعدادی از اموال مسروقه، اقرار صریح متهم ردیف اول وعدم حضور 
و دفاع مؤثر از ناحیه متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهمان را 
بشرح فوق محرز تشخیص و به استناد مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمی هر یك از آنان 
را به تحمل شش سال حبس تعزیری و 40 ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ 1/500/000 
تومان بعنوان رد مال در حق شاکی محكوم می نماید، رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 
م الف/ 9808                       رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
6/540 شماره دادنامه: 8909970354500848، شماره پرونده: 8809980365700119، شماره 
بایگانی ش��عبه: 890160، ش��اکی: خانم زهرا کرمی به نشانی خ قجاورستان ک هجرت جنب 
مس��جد بی بی هور، متهم: آقای حامد صالحی به نش��انی مجهول المكان، اتهام: ترک انفاق، 

گردشكار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه

در خصوص شكایت خانم زهرا کرمی فرزند محمد علیه همسرش آقای حامد صالحی فرزند 
ماشاءا... دایر بر ترک انفاق با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، اظهارات مطلع 
و طرفین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را بشرح فوق محرز تشخیص 
و مش��ارالیه را به اس��تناد ماده 642 قانون مجازات اسالمی به تحمل سه ماه و یك روز حبس 
محكوم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه می باشد.
م الف/ 9809                       رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزايده
6/542 ش��عبه 24 اج��رای احكام مدنی در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص کالس��ه 
890419 له خانم منیژه پاالهنگ علیه آقای اکبر صنیع ثالث و خانم ساناز صنیع ثالث و مهسا 
صنیع ثالث همگی به نش��انی اصفهان خ کاشانی ک شهید عبدالرضا فروری محله نو روبروی 
پولكی س��ازی پ 222 مبنی بر دستور فروش کل عرصه و اعیانی پالک ثبتی 2712 باقیمانده 
بخش 2 ثبت اصفهان به مبلغ کارشناسی شده 1/600/000/000 ریال )یك میلیارد و ششصد 
میلیون ریال( در روز چهارش��نبه مورخ 89/8/19 از س��اعت 8 ت��ا 9 صبح در محل این اجرا 
)اتاق 351 طبقه س��وم دادگستری ش��هید نیكبخت( جهت فروش کل عرصه و اعیانی پالک 
2712 باقیمانده بخش 2 به نشانی اصفهان شرق خیابان آیت اله کاشانی مقابل کوچه اورژانس 
بیمارستان کوچه شهید عبدالرضا فروری محله نو جنب پولكی سازی و نبش کوچه ابوالقاسم 
خانی پالک 222 که اکنون طبقه 60- در تصرف منیژه پاالهنگ طبقه همكف مس��تاجر آقای 
عابدی طبقه اول اکبر صنیع ثالث می باشد با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملك قادر 
به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت 
نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد ب��ود. هزینه های اجرایی برعهده 

محكوم علیه می باشد.
اوصاف ملك براساس نظر کارشناس:

1- هشت حبه مشاع از 72 حبه ملك 2712 باقیمانده که در صفحه 548 دفتر 168 به شماره 
25755 ثبت ش��ده به نام خانم منیژه پاالهنگ اس��ت. 2-      11 حبه مش��اع از 72 حبه ملك 
2712 باقیمانده که در صفحه 536 دفتر 168 بشماره 25755 ثبت شده بنام خانم مهسا صنیع 
11 حبه مش��اع از 72 حبه ملك 2712 باقیمانده که در صفحه 533 دفتر  5

1 ثالث اس��ت. 3-  
168 بش��ماره 25750 ثبت ش��ده به نام خانم ساناز صنیع ثالث است. 4- 36 حبه مشاع از 72 
 حبه ملك 2712 باقیمانده که در صفحه 80 دفتر 146 ثبت می باش��د به نام اکبر صنیع ثالث.
5 5 حبه مش��اع از 72 حبه س��هم االرث خانم ملوک مكانیك که در صفحه 217 دفتر 

3  -5
83 ثبت و سند صادر شده که فعاًل بنام اکبر صنیع ثالث است مورد نظر در سه طبقه زیرزمین 
و همكف و اول س��اخته شده است و بصورت س��ه طبقه کاماًل مجزا است بدنه های داخلی 
نقاش��ی، سقف گچ بری و کشته بری و کف ها موکت و موزاییك، آشپزخانه اپن دارای آرک 

گچ بری در طبقه 60- بدنه آش��پزخانه کاش��ی و کف آن موزاییك فرش و س��نگ و دارای 
کابینت س��اخته شده با س��نگ و مصالح و دارای دربهای فلزی است و کابینت دیواری آن نیز 
فلزی اس��ت. سرویس بهداشتی با کف س��رامیك و بدنه کاشی، دربهای داخلی چوبی نقاشی 
شده بانضمام چهارچوب فلزی دربهای بیرونی آلومینیوم و پروفیل آهنی است حیاط سازی با 
کف سنگ شیشه ای و بدنه سنگ اسكلت کل ساختمان دیوار باربر آجری و اسكلت فلزی و 
سقف تیرچه بلوک می باشد و نمای آن سنگ چینی ابروبادی است پالک دارای سامانه های 
گاز و آب و فاضالب و سه امتیاز برق تك فاز می باشد و خنك کننده در طبقه فوقانی کولر 
آبی است میزان مساحت عرصه 205 مترمربع مساحت اعیانی سه طبقه 434 مترمربع می باشد 
لذا با توجه به قدمت ساختمان و ابعاد و قواره و مساحت عرصه و موقعیت پالک و خالصه 
کلیه عوامل مؤثر شش دانگ پالک جمعا معادل 1/600/000/000 ریال )یك میلیارد و ششصد 

میلیون ریال( ارزیابی و اعالم میگردد.
م الف/ 9810                               مدیر شعبه 24 اجرای احكام دادگاه حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی 

6/543 شماره دادنامه: 8909970353400798، شماره پرونده: 8809980364701493، شماره 
بایگانی ش��عبه: 890173، ش��اکی: آقای هوشنگ ادیبی به نش��انی اصفهان خ حكیم نظامی خ 
حسین آباد پ 36، متهم: آقای هادی مطیع فعال مجهول المكان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، 

گردشكار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهم به نام آقای هادی مطیع فرزند حسین مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی 
و فحاش��ی حسب شكایت آقای هوش��نگ ادیبی و صدور گواهی پزشكی قانونی و اظهارات 
مطلعین و عدم دفاع و حضور متهم که از طریق نشر آگهی احضار گردیده بزه انتسابی محرز 
و مس��لم می باشد و مس��تنداً به مواد 269 و 367 و 481 و 484 قانون مجازات اسالمی متهم 
موصوف 1- بابت سرخ شدگی سمت چپ گردن به سه چهارم دینار 2- بابت کبودی بازوی 
چپ و کبودی پوست سر در مجموع به چهار و نیم هزارم دیه کامل 3- بابت حارصه بازوی 
چ��پ به نیم درصد دیه کامل 4- بابت ارش حارصه ق��دام گردن به یك درصد دیه کامل در 
حق آقای هوش��نگ ادیبی ظرف مدت یك س��ال از تاریخ وقوع درگیری مورخ 1388/5/6 و 
م��ن ب��اب جنبه عمومی و جهت جلوگیری از بیم تجری مرتكب با دیگران به تحمل 91 روز 
حبس محكوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و س��پس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 

مرکز استان اصفهان می باشد.
م الف/ 9806                           مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 
احضار

6/544 نظر به اینكه آقای محمدرضا داوری دولت آبادی فرزند نوروز شكایتی علیه کوروش 
آصف��ی فرزند مراد مبنی بر اتهام کالهبرداری- انتقال منافع غیر مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 890827 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یك ماه پس از انتشار آگهی می باشد با 
توجه به مجهول المكان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك 
نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 9805      مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

 
احضار

6/545 نظر به اینكه رئیس اداره ثبت احوال اصفهان ش��كایتی علیه خانم فاطمه اس��دی کلبی 
بكی مبنی بر اتهام استفاده از شناسنامه دیگری پس از رسیدن به سن 18 سال مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 890804 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یك ماه پس از انتشار آگهی 
می باش��د با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یك نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 9804 مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

احضار
6/546 نظر به اینكه آقای مهدی رضایت نماینده حقوقی مؤسسه قوامین شكایتی علیه محسن 
هاشمی مبنی بر اتهام خیانت در امانت و تحصیل نامشروع وجه مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 890810 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یك ماه پس از انتشار آگهی می باشد با 
توجه به مجهول المكان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك 
نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 9798      مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

احضار
6/547 نظر به اینكه آقای ابوالفضل جاللی فرزند قدرت اله شكایتی علیه ناصر شمس فرزند 
قاس��معلی مبنی بر اتهام کالهبرداری از طریق ف��روش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 890821 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یك ماه پس از انتشار آگهی می باشد با 
توجه به مجهول المكان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك 
نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 9797      مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

6/548 آقای عباس��علی احمدی با وکالت آقای حجت اله سلیمی فرزند احمد دادخواستی به 
طرفیت خانم عزت ابراهیمی یحیی آبادی فرزند لطف اله به خواس��ته مجوز ازدواج مجدد به 
این دادگاه تقدیم نموده است که به شماره ردیف بایگانی 890955 در شعبه 16 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی مورخ 89/9/13 ساعت 10 صبح تعیین شده است. 
از آنجا که خوانده مجهول المكان می باش��د به دس��تور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در یكی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق 
حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر 

دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
م الف/ 9796                                  مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
احضار

6/549 چون آقای محمدرضا متولی به والیت از فرزندش بهروز دادخواس��تی بطرفیت آقای 
مهراب مهدی و جعفری با والیت محمد مهدی جعفری مبنی بر اعسار از پرداخت دیه مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 890501 ک 114 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 
89/9/8 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینكه خوانده مجهول المكان میباشد لذا حسب ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 9795                                 مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6/551 کالسه پرونده اجرایی: 446-87 ح/ 1 بموجب دادنامه حضوری/ غیابی شماره 1519 
م��ورخ 87/10/29 دادگاه حقوقی ش��عبه اول که قطعیت یافته اس��ت محكوم علیه آقای علی 
کامكار نام پدر: غریب علی مجهول المكان محكوم است به پرداخت یازده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت 176/000 ریال خسارت دادرسی - خسارت تأخیر تأدیه از سررسید 
)86/10/30( لغایت وصول در حق محكوم له آقای س��ید ناصر امامی گورتانی نام پدر: س��ید 
وهاب، نش��انی محل اقامت: خ آتش��گاه جنب مخابرات لوازم خانگی سید وهاب و پرداخت 
حق االجراء دولتی معادل 550/000 ریال. محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به 
اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بش��رح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- یا مالی معرفی کند که 
اجراء حكم و استیفاء محكوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن برای فرار از آن 
ام��وال خود را معرفی نكرده یا صورت خ��الف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یك روز تا شش 
ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محكوم علیه برای استیفای 
محك��وم به، مالی معرف��ی کند. عالوه بر موارد باال به موادی از قان��ون اجرای احكام مدنی و 

قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 
77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.

م الف/ 9793                                       دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6/552 شماره دادنامه: 8909970354400572، شماره پرونده: 8809980358301533، شماره 
بایگانی ش��عبه: 890217، شاکی: آقای محسن زحمتكش به نشانی اصفهان مشتاق دوم کوچه 
نس��یم کوچه مریم پالک 24 طبقه س��وم منزل محس��ن زحمتكش، متهمین: 1- آقای محمد 
محمودی به نشانی اصفهان خ نیرو ک شهید محمود زارعی پ 13 2- آقای محسن مظهری به 
نشانی مجهول المكان، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشكار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 

و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان محمد محمودی فرزند فریدون 23 س��اله و محس��ن مظهری فرزند 
احمد دائر بر س��رقت از اتومبیل در حین روز به این نح��و که در تاریخ 88/11/11 زمانی که 
اتومبیل شاکی آقای محسن زحمتكش فرزند احمد متولد 1353 کنار خیابان پارک بوده متهمین 
با شكستن شیشه اتومبیل مبادرت به سرقت داخل اتومبیل وی نموده و متواری می شوند پس 
از اعالم جرم تحقیقات جهت شناس��ایی متهمین آغاز می ش��ود که منتهی به دستگیری متهم 
ردی��ف اول می گردد و متهم ردیف دوم که از موضوع باخبر می گردد متواری ش��ده و تا به 
حال دسترس��ی به وی مقدور نبوده اس��ت ولی متهم ردیف اول همكاری و مس��اعدت متهم 
ردیف دوم که محل س��كونت وی در جوار منزل مس��كونی وی می باشد را بیان کرده است 
لذا متهم ردیف دوم از طریق جراید دعوت به رس��یدگی ش��ده است دادگاه نظر به محتویات 
پرونده و ش��كایت ش��اکی و تحقیقات صورت گرفته و اقرار متهم ردیف اول در نزد قاضی 
دادس��رای اصفهان و مصون از تعرض ماندن کیفرخواست آن دادسرا از طرف متهمین و سایر 
قرائن و امارات موجود بزهكاری آنان را محرز دانس��ته مستندا به ماده 661 از قانون مجازات 
اسالمی هر کدام را به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق و رد اموال و 
وجوه مس��روقه در حق شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی راجع به متهم ردیف اول صادر 
و اع��الم می نمای��د رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از اب��الغ واقعی قابل واخواهی 
 در همین ش��عبه و پ��س از آن ظرف مهل��ت 20 روز قابل تجدیدنظ��ر در دادگاه تجدیدنظر 

است.
م الف/ 9792         محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزايده
7/567 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 20920-2/784 شش دانگ یك باب خانه پالک 
شماره 406/3454 مجزی شده از پالک شماره یك فرعی به مساحت 312/5 مترمربع واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 4 شرقی بن بست دوم 
ش��مالی پالک 41 که سند مالكیت آن در صفحه 324 دفتر 228 امالک به شماره ثبت 51873 
و ش��ماره چاپی 251790 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً به طول 12/5 متر پالکهای 
3522 و 3523 فرعی ش��رقاً به طول 25 متر دیواریست به دیوار خانه 3453 فرعی جنوباً اول 
به طول 10 متر به دیوار خانه پالک 5939 فرعی دوم به طول 2/5 متر درب اس��ت به کوچه 
5 متری غرباً به طول 25 متر دیواریس��ت به خانه پالک 3455 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که 
طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به صورت یك باب خانه مسكونی ویالیی می باشد که 
دارای قدمت 25 ساله است اعیانی های احداثی از دیوارهای آجری و سقف آجر و تیرآهن و 
درب های داخلی چوبی و درب های خارجی فلزی است و نمای بیرونی حیاط سنگ گردیده 
است طبق وضع موجود در محل و سوابق ثبتی 312/5 مترمربع مساحت عرصه و حدوداً 200 
مترمربع اعیانی دارد و از امتیاز آب و برق  گاز بهره مند می باشد ملكی خانم پری خدابخشی 
چرمهینی که طبق س��ند رهنی ش��ماره 124851-84/2/27 دفترخانه 26 شاهین شهر در رهن 
بانك کشاورزی شعبه مدیریت اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
89/9/3 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه 
اول س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه نهصد و بیست میلیون ریال 
ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و 
مص��رف در صورت��ی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی ه��ای مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت ضمن آنكه پس از مزایده در ص��ورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یك نوبت 
در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 89/7/28 درج و منتش��ر می گردد و در صورت 

تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.
م الف/ 9824                                اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

7/568 در خصوص پرونده کالسه 89-1007 خواهان نجفقلی شاه قلیان دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند یكدستگاه گریدر کاترپیالر، 14 جی G بشماره سری 096701608 شماره 
پروانه گمرکی 388745 مقوم به 50/000/000 به طرفیت ش��رکت راه و س��اختمان راه کوه به 
مدیریت غالمحس��ین اخوان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 
89/9/16 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 9959                                                     مدیر دفتر 12 مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
7/580 ش��ماره: 9213 خانم کبری صالح کندزی فرزند رضا باس��تناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالكیت 4 سهم از 576 سهم 
ششدانگ قنات معروف کندز پالک شماره 97- اصلی ردیف 125 واقع در کندز بخش 9 که 
در صفحه 463 دفتر 24 امالک ذیل ثبت 63 بنام کبری صالح کندزی فرزند رضا ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالكیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود 
س��ند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالكیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی: 89/7/28
م الف/ 477                                               شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
فقدان سند مالكیت

7/581 شماره: 9213 خانم کبری صالح کندزی فرزند رضا باستناد دو برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالكیت نیم سهم از 576 سهم 
ششدانگ قنات معروف کندز پالک شماره 97- اصلی ردیف 125 واقع در کندز بخش 9 که 
در صفحه 466 دفتر 24 امالک ذیل ثبت 63 بنام کبری صالح کندزی فرزند رضا ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالكیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود 
س��ند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالكیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی: 89/7/28
م الف/ 476                                               شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
اخطار اجرايی

7/582 ش��ماره: 88-627 بموجب رأی ش��ماره 406 تاریخ 89/5/13 حوزه 38 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محكوم علیهم: 1- س��ید یونس هاشمی 
مجهول المكان 2- آقای خزان پورمند بهارس��تان خ طوبی جنب سوپرگوش��ت، تأسیس��اتی 
پالک 793 محكوم هس��تند به: پرداخت مبلغ س��ه میلیون و هش��تصد هزار ریال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت مبلغ چهارصد و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و کارشناسی به 
صورت تس��اوی در حق محكوم له آقای اس��فندیار ابوطالبی نش��انی محل اقامت: بهارستان 
فاز 2 خ اردیبهش��ت. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محكوم علیه، محكوم 
به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
 جه��ت اعمال قان��ون نحوه اجراء، محكومیت ه��ای مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعالم 

می شود.
م الف/ 9993                                      شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7/560 کالس��ه پرونده: 890978 ح 26، وقت رس��یدگی: یكشنبه 89/9/15 ساعت 10 صبح، 
خواهان: روح اله باقرزاده فرزند محمد، خوانده: الهام عزیزی فرزند حسینعلی، خواسته: صدور 
گواهی عدم امكان س��ازش، خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند.
م الف/ 9912                                 مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
7/561 چون آقای سعید امینی و خانم مریم ایزدی شكایتی علیه آقای علی محمدی معروف 
به علی قاس��م مبنی بر مش��ارکت در سرقت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890361 ک 
117 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه 89/9/22 ساعت 10/30 صبح تعیین 
شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یك نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود واز متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 9911                                مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7/569 آگه��ی ابالغ اجرائیه کالس��ه: 516-4037 بدینوس��یله به 1- مس��عود بهادرانی فرزند 
عبدالحسین شماره شناسنامه 554 از آبادان به نشانی شاهین شهر خیابان سعدی شمالی بدهكار 
پرونده کالسه فوق که برابر گزارش واحد ابالغ نیروی انتظامی دادگستری شاهین شهر شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند شماره 557/2-84/3/10 بین شما و مدیریت شعب 
بانك س��په منطقه اصفهان مبلغ 50/000/000 ریال اصل + س��ود بان��ك 6/250/000 ریال + 
خسارت تأخیر تا تاریخ 88/1/31 مبلغ 62/536/194 ریال + ذمه روزانه 48/967 ریال بدهكار 
می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف/ 9831                                اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تأسیس
7/571 ش��ماره: 2659/ث 89/103 آگهی تأس��یس شرکت نش��اط کوثر منیر سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/17 تحت شماره 41887 و شناسه ملی 10260596260 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/17 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: خرید و فروش لوازم و ادوات و ماش��ین 
آالت صنعتی و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ و اعطای نمایندگی و 
مشارکت با کلیه اشخاص ذیصالح حقیقی و حقوقی و شرکت های داخلی و خارجی- انعقاد 
قرارداد با کلیه ارگانهای دولتی وخصوصی- اخذ وام و تسهیالت مالی و اعتباری از بانكها و 
مؤسسات در راستای اهداف شرکت- ترخیص کاال از گمرکات و به طور کلی انجام هر گونه 
فعالیتی که بنحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاوه- کوچه 
20- کوچه رازی- کوی کتابی- پالک 8- طبقه س��وم. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یكصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یكصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 
350/000 ریال توسط مؤسس��ین طی گواهی بانكی شماره 1223/1 مورخ 1389/07/04 نزد 
بانك صادرات شعبه زفره لنجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای حبیب طاهری درچه عابدی به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- خانم سمانه حیدری زفره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
ابراهیم حیدری زفره به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای ابراهیم حیدری زفره به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 

امیر براتی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم منیر کیانی ابری به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 9865/1            آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

  
تأسیس

7/572 شماره: 2675/ ث89/103 آگهی تأسیس شرکت هدیش سازه هخامنش سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/18 تحت شماره 41899 و شناسه ملی 10260596372 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام، اجرا، نظارت، نقش��ه کشی و نقشه 
برداری، مشاوره کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و تأسیسات، ابنیه و محوطه سازی، راه 
سازی، پل و سدسازی، برق صنعتی، خرید و فروش آهن آالت، تأمین نیروی انسانی موقت، 
حفظ و نگهداری فضای س��بز، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام 
و اعتبارات داخلی و خارجی صرفاً جهت موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی 
و حقوقی، ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور، و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
کاوه- خیابان اش��راق جنوبی- مجتمع مس��كونی میثاق- واحد 20- طبقه پنجم. 4- س��رمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یكصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یكصد سهم 
با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانكی شماره 164 مورخ 
1389/07/11 نزد بانك ملی شعبه خیابان کاوه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای آرمان آزادیان به 
س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای آرش آزادیان طاغونی به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدی��ره. 3-5- آقای بهروز آزادیان طاغون به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 4-5- آقای بهروز 
آزادیان طاغون به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی 
و عل��ی البدل: 1-8- خانم عطرگل کریمی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم فرزانه خلیلی 

سامانی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 9865/2            آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تأسیس

7/573 ش��ماره: 2678/ ث89/103 آگهی تأسیس ش��رکت نكودشت اسپادانا سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/18 تحت شماره 41888 و شناسه ملی 10260596391 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: طراحی و اجرای فضای س��بز- طراحی و 
اجرای سیس��تم های آبیاری- انجام کلیه فعالیت ه��ای بازرگانی- خرید و فروش- صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تس��هیالت از بانكهای دولتی وخصوصی صرفًا 
جهت تحقق اهداف شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات عمومی و خصوصی- مشارکت 
در ش��رکت های عمومی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های عمومی و 
خصوصی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 3-1- 
استان اصفهان- شهر اصفهان شاهین شهر- بلوار طالقانی- خیابان ایثارگران- فرعی 2 شمالی- 
پالک 71. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یكصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانكی 
ش��ماره 3761/16 مورخ 1389/06/14 نزد بانك صادرات شعبه خیابان کاوه اصفهان پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای مجید کریمی نوکابادی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای مهدیقلی کریمی 
نوکابادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای سعید کریمی نوکابادی به سمت عضو 
هیئت مدیره. 4-5- آقای سعید کریمی نوکابادی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از 
اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مجید احمدی به 

عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای علیرضا ذاکری به عنوان بازرس علی البدل.
م الف: 9865/3             آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وقت��ی درب��اره خوردنی هایی صحب��ت می کنیم 
ک��ه ب��رای س��المت چش��م ها مفی��د هس��تند، 
»هوی��ج« در رأس فرصت ای��ن خوردنی ها قرار 
می گی��رد، اما ای��ن منبع گیاهی غن��ی از ویتامین 
 »A« تنها خوردنی مفید برای س��المت چش��م ها 

نیست. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ویتامی��ن »A« از ضعف دید 
ش��بانه و خشك شدن چشم ها جلوگیری می کند 
و همچنی��ن پیش��رفت بیم��اری آب مروارید یا 
تغییرهای منطقه ماکوالر چش��م ناشی از افزایش 

سن را به تأخیر می اندازد. 
به گ��زارش ش��بكه خب��ری تورنتو نیوز، ش��ما 
می توانی��د ویتامین »A« را از دو نوع منبع غذایی 
دریاف��ت کنی��د که یك��ی فرآورده ه��ای میدانی 
ح��اوی این ویتامین مثل جگ��ر یا کره حیوانی و 
دیگر محصوالت گیاهی حاوی کاروتن هس��تند 
 ک��ه این م��اده در بدن ب��ه ویتامی��ن »A« تبدیل 

می شود. 
گیاه��ان حاوی کاروتن به ط��ور معمول به رنگ 
زرد یا نارنجی هس��تند یا برگ س��بز رنگ دارند. 

لوتئی��ن و زئاکس��انتین هم برای حفظ س��المت 
شبكیه چشم بس��یار مفید هستند که بهترین منبع 
حاوی آن ها، س��بزی های برگ دار به رنگ سبز 
تیره به ویژه  »اسفناج« است. این دو ماده همچنین 
در سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی مثل ذرت 
یافت می ش��وند. ویتامین »C« هم آنتی اکسیدانی 
است که برای شبكه مفید بوده و چشم را تقویت 

می کند. 
در افراد سیگاری، الكلی و دیابتی مقدار ویتامین 

»C« بدن به طور متوس��ط کمتر می ش��ود و این 
افراد باید بیش��تر ویتامین C مصرف کنند. برخی 
از ام��الح معدنی مثل س��لنیوم و روی هم برای 
س��المت چش��م ضروری و س��ودمند هس��تند. 
خش��كبار، مخمر و غذاهای دریایی منبع غنی از 

سلنیوم هستند. 
سلنیوم به جذب ویتامین »E « کمك می کند و به 
بدن در تولید آنتی اکسیدان ها نیز یاری می رساند. 
عنص��ر روی هم جذب ویتامی��ن »A« را در بدن 

افزایش می دهد. 
»روی« هم در مغز خشكبار و گندم به میزان قابل 
توجه دریافت می شود. یكی دیگر از مواد غذایی 
 مهم برای س��المت چش��م ها، اس��یدهای چرب 
ام��گا � 3 هس��تند که در ماهی آب های س��رد به 
وفور یافت می ش��وند و این ماهی حاوی مقادیر 
زیادی EPA و DHA اس��ت که برای سالمت 

چشم ها بسیار سودمند هستند. 
تغذیه مناسب و غنی و نیز چكاپ و کنترل منظم، 
بهتری��ن راهكارها برای حف��ظ توانایی و قدرت 

بینایی چشم ها تا مدت طوالنی است.

سالمت

اهمیت تنفس: تنفس مسأله بسیار حساسی است، 
عوامل زیادی باعث می ش��ود که نتوانیم به درستی 
تنفس کنیم؛ مانند آلودگی هوا، استرس های روزانه، 
اتفاق ها و حادثه ها، مشكل های عاطفی، اضطراب 
و غیره. اگر ندانید چگونه تنفس طبیعی انجام دهید، 
احس��اس خس��تگی می کنید و روحیه تان خراب 
می شود. اما چنانچه تمرین های تنفس کامل را انجام 
دهید و بتوانید شیوه تنفس خود را اصالح کنید، حتی 
در موقعیت های تنش زا  نیز می توانید به احساس 
خوبی برسید یا حداقل تنش ها را بهتر مهار و کنترل 

کنید. تنفس کامل و مناسب پدیده ای 
غیر طبیعی نیست، بلكه روشی است 
که با نهاد و طبیعت بدن ما سازگاری 
دارد. تنفس کامل روش��ی است که 
نوزادان در ناحیه های ش��هری و نیز 
بزرگساالن در نواحی دور از هیاهوی 
ش��هر به طور طبیعی و ع��ادی آن را 
انجام می دهند. اما انس��ان متمدن به 
روش های غیر طبیعی و غلط تنفس 
عادت کرده اس��ت. نفس کش��یدن 
کامل، فقط به معنی پُر کردن ریه ها 
از هوا نیس��ت، بلك��ه در این روش 
می توان ه��وای دمی و بازدمی را به 
دلخواه بین ناحیه های مختلف ریه ها 
توزیع و تنظیم ک��رد. بهره گیری از 
روش تنفس مناسب، شما را در برابر 
ابتال به عفونت های دستگاه تنفس و 

حتی سرماخوردگی های معمولی مصون می کند و 
مقاومت ب��دن را در برابر بیماری ها باال می برد. از 
طرفی کارایی و کیفیت خون به میزان اکسیژن موجود 
در آن بس��تگی دارد. اگ��ر در اثر تنفس نادرس��ت، 
اکسیژن کافی در اختیار خون قرار نگیرد، مواد سمی 
ناشی از سوخت و ساز بدن در آن انباشته می شود. 
همان گونه که می دانید تمام سلول های بدن انسان 
برای دریافت مواد مورد نیاز خود به خون وابسته اند 
و باقی ماندن مواد سمی در خون، تمام بدن را تحت 
تأثیر قرار می دهد، از این جهت تنفس کامل در پاک 
س��ازی کلی بدن، نقش مهمی دارد. حتی دس��تگاه 
گ��وارش نیز از بخش هایی اس��ت که در اثر تنفس 
نادرست آسیب می بیند؛ زیرا فرآیند هضم و جذب 
مواد غذایی به اکسیژن نیاز دارد. دستگاه عصبی شامل 
مغز و نخاع و رشته های عصبی، از بخش های مهم 
تری هستند که در اثر تنفس نادرست و محرومیت از 
اکسیژن آسیب می بینند. حتی عملكرد جنسی انسان 
نیز به کارکرد صحیح سیستم اعصاب پاراسمپاتیك 
وابسته است و ناتوانی جنسی نیز می تواند یكی از 
پیامدهای عادت کردن به روش های نادرست تنفس 
باشد. هنگام دم کامل، دیافراگم منقبض می شود و به 
کبد، معده و سایر احشای شكمی فشار مالیمی وارد 
می کند و در واقع به نوعی آن ها را ماساژ می دهد 
که با بهبود گردش خون اعضای گوارش��ی، به نوبه 
خود در س��المت کارکرد این اعضا مؤثر اس��ت. به 
عبارت دیگر، با تنفس کام��ل دیافراگمی می توان 

اعضای شكمی را به نوعی ورزش داد.
تنفس ناسالم: بیشتر افراد به هنگام تنفس، مرتكب 

سه اشتباه می شوند، که عبارت هستند از:
تنفس کم عمق، تنفس بیش از اندازه سریع و تنفس 
 وارونه. بنابراین س��اده ترین راه حل این اس��ت که 
آرام تر، عمیق تر و درست تر نفس بكشیم. اما تنفس 
وارونه نیاز به کمی توضی��ح دارد. بهترین راه برای 
اطالع از تنفس صحیح، نگاه کردن به تنفس نوزادان 
و کودکان اس��ت. بچه ها وقتی نفس می کشند، به 
هنگام عمل دم شكمشان باال می آید و گرد می شود. 
عضله های شكم کودک نرم است؛ به طوری که هوا 
می تواند به راحتی به عمق ریه های او برسد. وقتی 
تنفس کردن ناس��الم بزرگساالن را تماشا می کنید، 
درست عكس این حالت است. به همین دلیل است 
که آن را تنفس وارونه می نامند. بیش��تر بزرگساالن 
هنگام دم شكمش��ان را س��فت می کنند و در این 
حال��ت تنفس، ش��كم مانع پُر ش��دن ریه ها از هوا 
می ش��ود. حتی بازدم را ناقص انجام می دهند که 
همه این ها به خاطر اس��تفاده وارونه از عضله های 

دیافراگمی است.
تنفس سالم: تنفس سالم و درست، سه مرحله دارد: 
شروع، میانه، اوج)به هنگام بازدم این ترتیب برعكس 
می شود( که در حالت های دم و بازدم توضیح داده 

می شود.
ــل دم: در ش��روع عم��ل دم، ش��كم در حالت  عم
آرام��ش قرار می گیرد. ای��ن کار دیافراگم را صاف 

می کند. قبل از حرکت سینه، شكم قدری بزرگ و 
منبسط می شود و فضایی را فراهم می سازد تا هوا، 
بخش های تحتانی ریه های شما را پُر کند. عمل دم 
در میانه راه خود، عضله های سینه را منبسط می کند 
و در نتیجه قفس��ه سینه بزرگ می شود. قفسه سینه 
به سمت باال حرکت می کند، زیرا هوا بخش میانی 
ریه ها را پُر می کند. در بخش اوج عمل دم، استخوان 
ترقوه به سمت باال حرکت می کند و شانه ها حالت 
آرام ب��ه خود می گیرند و کمی عقب می روند. هوا 

بخش های فوقانی ریه ها را پُر می کند.

عمل بازدم: در ش��روع عمل بازدم، استخوان های 
ترقوه پایین می افتند و شانه ها کمی به سمت جلو 
متمایل  می ش��ود. در میانه بازدم عضله های سینه 
به حالت آرام درآمده و قفس��ه سینه به سمت پایین 
حرکت می کند و در هر س��ه بُعد باریك می شود. 
البت��ه هرگز توصیه نمی ش��ود به هن��گام تنفس به 
جزئیات ت��ا این اندازه توجه کنید؛ با این حال چند 

دقیقه ای دقت به تنفس و جزئیات آن مفید است.
ــای تنفس: تمرین های زیر، ش��ما را با  تمرين ه

چگونگی انجام بهتر تنفس کامل آشنا می کند:
ــن اول: در ای��ن تمرین آموزش اولی��ه ارائه  تمري

می شود. 
به هنگام ب��ازدم، هوای درون ریه ه��ای خود را به 
بی��رون بدمید؛ البته بدون فش��ار زیاد آن قدر مكث 
کنید که بدنتان به شما بگوید به تنفس بعدی احتیاج 
دارید. مهم نیس��ت دو ثانیه مكث کنید یا به فرض 
بیس��ت ثانیه. حاال تا حدی که ام��كان دارد، هوا را 
ب��ه درون ریه های خود بكش��ید)دم بدون فش��ار 
زی��اد( بار دیگر عمل بازدم را انجام دهید و آن قدر 
صبر کنید تا مجبور ش��وید دوباره تنفس کنید. این 
تمری��ن را به مدت یك دقیقه انج��ام دهید. حاال از 
این تمرین بیرون بیاید)اس��تراحت( و بدن خود را 
وارسی کنید. آیا تغییری در خستگی، تنش و مه آلوده 
ب��ودن ذهنتان به وجود آمده اس��ت؟ اگر تغییری را 
احس��اس نكرده اید چند دقیقه دیگر این تمرین را 
انجام دهید. اما نباید به شما فشاری وارد شود؛ یعنی 
دم و بازدم را با فش��ار انجام ندهید. اگر این تمرین 
را به درس��تی انجام دهید، در پایان احساس آرامش 
جسمی و ذهنی بیشتری خواهید داشت. به راحتی و 
ساده بودن تمرین بیشتر توجه داشته باشید و نگران 

کامل و صد در صد درست انجام دادن آن نباشید.
تمرين دوم:

1- راس��ت بنشینید و س��تون فقرات در یك امتداد 
باشد. به بدن خود هیچ فشاری وارد نكنید و آرامش 
را در عضله های بدن تجربه کنید. س��پس آهسته و 
پیوس��ته از راه سوراخ های بینی خود دم بگیرید؛ به 
گونه ای که ابتدا بخش های پایینی ریه ها از هوا پُر 
شود. نش��انه این حالت آن است که پرده دیافراگم 
)که محتویات قفسه سینه را از احشای شكمی جدا 
می کند(، به قسمت پایین رانده می شود و با قدری 
فش��ار، عضله های جدار شكم را به بیرون برجسته 
می کند. در ادامه با اتساع بخش های تحتانی قفسه 
سینه و دنده های پایینی، قسمت میانی ریه ها را پُر 
کرده و سرانجام با برآمده کردن قسمت فوقانی سینه 
و باال کشیدن دنده های باالیی، بخش های فوقانی 
ریه ها را از هوا پُر کنید. در حالت اخیر بخش تحتانی 
شكم اندکی به داخل کش��یده خواهد شد که به پُر 
شدن بخش فوقانی ریه ها کمك می کند. فراموش 
نكنید که در این تمرین بایستی دم روندی پیوسته و 
آرام داشته باشد و نباید پُر کردن سه بخش مختلف 
ریه در سه حرکت جداگانه انجام شود. همچنین از 

انجام دم های تكانه ای به شدت بپرهیزید.

2- دم را به مدت چند ثانیه حبس کنید )تا آن جا که 
مقدور باشد و بدون اجبار و فشار زیاد(.

3- ب��ه آرامی نفس خود را بیرون دهید؛ به گونه ای 
که قفسه س��ینه در وضعیتی پایدار قرار داشته باشد 
و هم زم��ان با خروج هوا از ریه ها، ش��كم اندکی 
داخل کشیده ش��ود. وقتی هوای موجود در ریه ها 
خارج ش��د، قفسه سینه و ش��كم خود را آرام کنید. 
با اندکی تمرین می توان بر این تكنیك تسلط پیدا 
کرد و آن را به طور خودکار و عادتی انجام داد. برای 
انجام بهتر تمرین دوم می توانید رو به روی یك آینه 
بزرگ بنش��ینید و دستان خود را آرام 
روی ش��كم قرار دهید تا حرکات را 
بهتر احساس کنید. هنگام انجام این 
تمرین بهتر است گاهی در پایان دم، 
شانه خود را بلند کنید، به طوری که 
بر اث��ر باال آمدن ترقوه کوچك ترین 
بخش قسمت فوقانی ریه نیز از هوا 

بی نصیب نماند.
ــوم: این تمری��ن در یوگا،  تمرين س
تنف��س پاک کننده نامیده می ش��ود؛ 
چرا که ریه ه��ا را پاک و به اعضای 
دستگاه تنفس��ی سالمت می بخشد. 
این نوع تنفس به ویژه برای سخنرانان 
و خوانندگان آواز در پایان کارش��ان 
مفید می باشد. اگر احساس می کنید 
ریه های تان به پاکسازی نیاز دارد، از 
این روش اس��تفاده کنید تمرین فوق 

در مرحله های زیر انجام می شود.
1- یك دم عمیق بگیرید.

2- دم خود را به مدت چند ثانیه حبس کنید.
3- لبان خود را همانند زمانی که می خواهید سوت 
بزنید جم��ع کنید، اما گونه ه��ا را از هوا پُر نكنید. 
س��پس مقداری از هوا را از طریق لب های خود با 
فشار خارج کنید. پس از لحظه ای درنگ، بار دیگر 
مقداری از ه��وا را با همین روش بیرون دهید. این 
کار را ب��ه همین صورت ادام��ه دهید تا تمام هوای 
موجود در ریه ها خارج شود. این نوع تنفس برای 
رفع خستگی مؤثر است. البته تمرین های دیگری نیز 
وج��ود دارد که ارائه همه آن ها در این مقاله مقدور 
نیست؛ مانند تمرین های تنفسی افزایش توان عصبی 
و پویای��ی کلی بدن یا تنف��س تقویت صوتی که به 
زیباس��ازی و انعطاف پذی��ری صدا کمك می کند. 
روانشناسان نیز در روش ایمن سازی استرس )مانند 
اختالل  P.T.S.D و هراس( از بازآموزی تنفسی به 
همراه تكنیك آرام سازی استفاده می کنند که با تأکید 
ب��ر حرکات دیافراگم )نه فقط ماهیچه های قفس��ه 
سینه( به مراجعان، آموزش داده می شود. درمانگر، 
اشتباه های او را اصالح می کند و چگونگی تمرین 

درست را مورد بررسی قرار می دهد.
ــادابی با تنفس روزانه: نش��انه های  ــاس ش احس
بی تعادلی اکسیژن، یعنی خستگی مزمن، اضطراب، 
بدخوابی و... به قدری شایع هستند که بسیاری فكر 
می کنند تجربه  کردن آن ها عادی و طبیعی است؛ 
ام��ا چند روز بعد از انج��ام تمرین ها به این نتیجه 
می رس��ند که آن چه پیش از این طبیعی احس��اس 
می کردند، ناش��ی از عادت بد بوده اس��ت. ناگهان 
تحولی در شما ایجاد می شود و حالت های زیر را 

احساس می کنید:
روش��نی ذهن، تمرک��ز و دقت، به ج��ای مه آلوده 
بودن آن، آرامش به جای اضطراب، شادابی به جای 

خستگی.
ــار بودن تنفس و احساس  احساس غنی و سرش

سالمتی به جای ضعف جسمانی.
البته همه چیز بستگی به ش��ما دارد. تمایل شما به 
انجام تمرین ها اس��ت که این اتفاق خوشایند را به 
وج��ود می آورد. تمرین ها را می توانید صبح ها و 
یا هر وقت و زمانی از روز که احساس نیاز کردید، 
انجام دهید. با این حال اجرای تمرین تنفسی صبح 
یا عصر و قبل از مصرف وعده غذای اصلی توصیه 
می شود. با ایجاد سكوت، فكر خود را در لحظه ای 
که هستید متمرکز کنید. به صدای این سكوت گوش 
کنید و فقط اس��یر نفس های خود باش��ید. وقتی  به 
صدای تنفس خود فكر می کنید نه چیز دیگر، وقتی 
ص��دای آمد و رفت آن را می ش��نوید، وقتی بر این 
باوریم که همه ما انسان ها در نفس هایی که می کشیم 
سهیم هستیم، آن گاه جز آرامش و خوشبختی برای 
یكدیگر چیزی نم��ی خواهیم و ب��رای این نعمت 
 نف��س کش��یدن و نعمت های دیگر، خدا را ش��كر 

می کنیم.

برای رسیدن به تندرستی و آرامش روانی

راحت نفس بکش!
کلیات گیاه شناسی: اسطوخودوس 
در بیشتر نقاط دنیا خودرو است، به 
خصوص در جنوب فرانسه، مناطق 
مدیتران��ه و در تورنتو به مقدار زیاد 
وجود دارد و بسته به شرایط محیط 
و خ��اک به ان��واع مختل��ف ظاهر 

می شود. 
اس��ت  گیاه��ی  اس��طوخودوس 
چندین س��اله به ارتف��اع حدود نیم 
مت��ر با برگ ه��ای متقاب��ل، باریك، 
از  پوش��یده  و  رن��گ  س��بز  دراز 
کرک های س��فید پنب��ه ای. گل های 
آن ب��ه رن��گ بنفش و ب��ه صورت 
س��نبله می باش��د. قس��مت م��ورد 

اس��تفاده این گیاه، گل ها و سرشاخه های گلدار آن اس��ت. اسطوخودوس بوی بسیار 
مطبوع��ی دارد. طعم آن تلخ اس��ت و به علت بوی مطبوع آن در عطرس��ازی مصرف 
می ش��ود. اس��انس اس��طوخودوس که از تقطیر گل و سرش��اخه های گلدار این گیاه 
 به دس��ت می آید مایعی اس��ت زردرنگ یا زرد مایل به س��بز که دارای بوی مطبوعی 

است. 
ترکیب های شیمیايی: اسانس اس��طوخودوس دارای حدود 40 درصد استات لینالیل 
اس��ت. همچنین در آن ترکیب هایی نظیر اس��ید بوتیریك، اس��ید پروپیونیك و اس��ید 

والریك، لینالول آزاد و ژرامبول وجود دارد. 
خاصیت های دارويی: اسطوخودوس از نظر طب قدیم ایران گرم و خشك است. 

1( برای رفع خس��تگی و آرامش چند قطره روغن اس��طوخودوس را در وان آب گرم 
ریخته و برای مدت یك ربع ساعت در آن دراز بكشید.

2( گرفتگی ها را باز می کند.
3( مقوی معده است.

4( ادرار آور می باشد.
5( معرق است و تب را پایین می آورد. 

6( صف��را ب��ر بوده و کبد را به کار می اندازد و بیماری های کبدی را برطرف می کند. 
7( ضد تشنج است.

 8( ب��رای تقوی��ت عمومی بدن خوب اس��ت. 9( کرم ه��ای مع��ده و روده را از بین 
می برد.

10( بیماری های سینه و سرفه را برطرف می کند. 
11( در معالجه زکام مؤثر است.

12( از آن می توان به عنوان مسهل و تمیز کننده استفاده کرد.
13( برای رفع بیماری های مجاری و ادرار مفید است.

14( برای برطرف کردن رعشه و سرگیجه، حدود 5 گرم از پودر آن را با عسل مخلوط 
کرده و هر شب بخورید. 

15( برای رفع فراموشی و تقویت حافظه، از دم کرده اسطوخودوس استفاده کنید.
16( ب��رای رف��ع بی خوابی یك قط��ره از روغن اس��طوخودوس را روی یك تكه پنبه 

بچكانید و آن را داخل بالش خود قرار دهید، خواب مطبوعی برای شما می آورد.
17( برای برطرف کردن غم و اندوه، هر روز دم کرده اسطوخودوس بنوشید. 

18( اگر دست و پای شما خواب می رود از این گیاه استفاده کنید.
19( برای پیشگیری از آب آوردن بدن، دم کرده اسطوخودوس بنوشید.

20( زردی را برطرف می کند.
21( برای رفع حالت تهوع و سرگیجه مفید است.

22( سردرد و سردردهای یكطرفه را درمان می کند.
طرز استفاده: 

ــطوخودوس: حدود 5 گرم سرش��اخه گلدار و یا گل این گیاه را در یك  دم کرده اس
لیت��ر آب جوش ریخته و ب��ه مدت 10 دقیقه دم کنید. مقدار مصرف این دم کرده 3-4 

فنجان در روز است. 
ــطوخودوس: 30 گرم گل و یا سرشاخه گلدار این گیاه را با یك لیتر آب  کمپرس اس

جوش مخلوط کرده و به مدت 10 دقیقه دم کنید. 
اس��انس و روغن اس��طوخودوس را می توانید از فروش��گاههای گیاهان دارویی و یا 
برخی از داروخانه ها تهیه کنید. برای مصرف، یك قطره از آن را با یك قاش��ق روغن 
بادام و یا روغن زیتون مخلوط کرده و برای ماس��اژ اس��تفاده کنید و یا یك قطره آنرا 

روی یك حبه قند و یا یك قاشق عسل مخلوط کرده بخورید.
ضررها: اس��طوخودوس گیاهی اس��ت بی ضرر که همه می توانند از آن استفاده کنند. 
فقط برای اش��خاص صفراوی مزاج خوب نیس��ت و باعث آشفتگی می شود. اینگونه 

اشخاص باید آنرا با سكنجبین یا کتیرا بخورند.

ظرف های يك بار مصرف پالستيکی 
سرطان زاست

حرارت باال، موجب آزاد ش��دن بعضی مواد آلی و ترکیب های ش��یمیایی موجود در 
دیواره آنها و انتقال آن به نوشیدنی می شود و ورود این مواد و ترکیب ها به بدن، عامل 

بروز بعضی از سرطان هاست.
سید ضیاءالدین مظهری در گفتگو با  فارس، افزود: سرو غذا در ظرف های پالستیكی 

و یكبار مصرف از نظر بهداشتی مشكل هایی به همراه دارد. 
مص��رف،  یكب��ار  ظرف ه��ای  از  اس��تفاده  روزه��ا  ای��ن  گف��ت:   وی 

متداول شده است. 
حت��ی بعض��ی خانواده ها برای پخش غذاه��ای نذری یا در میهمانی ه��ای خود از این 

ظرف ها استفاده می کنند. 
این متخصص تغذیه اضافه کرد: استفاده از ظرف های یكبار مصرف شفاف و بی رنگ، 

برای نوشیدنی های داغ مثل قهوه و چای، به هیچوجه مناسب نیست. 
مظهری گفت: این ظرف ها توانایی نگهداری رنگ را هم ندارند، بنابراین با ریختن غذا و 
 نوشیدنی داغ درون این ظرف ها، الیه ای از رنگ داخل محتویات، حل و وارد بدن می شود که 

سرطان زاست.

نور چراغ خواب باعث چاقی می شود
اگ��ر ش��ب ها پ��ای کامپیوت��ر می نش��ینید در یخچ��ال را قف��ل کنی��د! ن��ور مالیم و 
پیوس��ته در ش��ب موج��ب چاق��ی می ش��ود. پژوهش��گران امریكای��ی می گوین��د 
ک��ه ن��ور مالی��م در ش��ب اش��تها را تحری��ك می کن��د. به گ��زارش س��المت نیوز، 
 مص��رف ان��رژی در ب��دن توس��ط س��اعت درون��ی ی��ا س��اعت بیولوژی��ك تنظیم 

می شود. 
این ساعت ، اتاق فرمانی در مغز دارد که فعالیت آن با توجه به سطح نور تنظیم می شود. به 
 فرض با کم شدن نور، دمای بدن کاهش محسوسی پیدا می کند و از ضریب هوشیاری کاسته 

می شود. 
در تاریكی ش��ب، سوخت  و ساز درون 
س��لولی به کمترین سطح خود می رسد 
و نیاز ب��ه دریافت ان��رژی کاهش پیدا 
می کند. پژوهشگران امریكایی می گویند 
که نور پیوس��ته در ش��ب این نظم را بر 

هم می زند. 
بر هم خوردن نظم س��اعت بیولوژیك 
ب��ا افزای��ش ضری��ب خط��ر ابت��ال به 
قل��ب  مانن��د س��رطان،  بیماری های��ی 
  و  ع��روق و دیاب��ت و چاق��ی مف��رط 

همراه است.

اسطوخودوس )الواندر(
Lavandula   :نام علمی

نسخه گیاهي

چه غذاهايي براي سالمت چشم ها مفيد هستند؟

به مناسبت هفته سالمت روان
روز جهان��ی س��المت روان در روز 10 اکتبر هر س��ال، آگاهی عمومی 
درباره موضوع های مربوط به بهداشت روانی را افزایش می  دهد. در این 
روز فرصت برای گفتگ��وی آزاد درباره اختالل ها و بیماری های روانی 
و نیز س��رمایه گذاری  ها در راس��تای ارائه خدمات پیشگیری و درمان، 

افزایش می  یابد. 
ش��كاف خدم��ات درمان��ی ب��رای اختالل ه��ای روان��ی و نورولوژیك 
 ب��ه وی��ژه در کش��ورهای فقی��ر، بس��یار چش��مگیر و نگ��ران کنن��ده 

است. 
به گفته کارشناسان، سالمت جسم و روان الزم و ملزوم هم بوده و برای 
افرادی که به بیماری های جس��می مزمن مبتال هس��تند، نیاز واقعی برای 
مقابله با مشكل های مربوط به سالمت روان آن ها نیز وجود دارد. امسال 
 )WHO( به مناسبت روز جهانی سالمت روان، سازمان جهانی بهداشت
دس��تورالعملی را تحت عنوان »راهنمای میانجی ش��كاف سالمت روان« 
منتش��ر کرده است. این راهنمای جدید با هدف تسهیل مدیریت و کنترل 
افس��ردگی، اختالل های ناشی از مصرف الكل، صرع و سایر اختالل های 
 روان��ی ش��ایع در مجموع��ه مراقبت ه��ای بهداش��تی اولیه ارائه ش��ده 

است. 
ب��ه  مبتالی��ان  از  نف��ر  میلیون ه��ا  س��ازمان،  ای��ن  گ��زارش  ب��ه 
نش��ده،  درم��ان  ام��ا  معم��ول  روان��ی  و  نورولوژی��ك  اختالل ه��ای 
 می  توانن��د از ای��ن دس��تورالعمل س��اده تش��خیصی و درمان��ی به��ره 

ببرند. 
ای��ن راهنمای میانج��ی، مهارت  های تش��خیص و کنت��رل اختالل های 
ف��وق را در اختیار متخصصان و پزش��كان در س��ایر تخصص ها به جز 
 بهداشت روانی نیز قرار می  دهد مانند پزشكان عمومی، پرستاران و سایر 
ارائ��ه کنن��دگان خدمات درمانی، تا آن ها هم بتوانن��د این خدمات را به 
مردم ارائه دهند و امكان پیشگیری یا درمان برای شمار بیشتری از مردم 

فراهم شود. 
دکتر مارگارت چان، )دبیر کل سازمان جهانی بهداشت(، در این گزارش 
خاطرنش��ان کرد: در یك دستاورد کلیدی، راهنمای میانجی آزمایش ها و 
تجربه های کلینیكی صدها کارش��ناس و دانشمند در سراسر جهان را در 

کمتر از 100 صفحه توصیه عملی خالصه، ارائه می کند. 
طبق آمار س��ازمان جهانی بهداش��ت، حدود 95 میلیون نفر در جهان به 

بیم��اری افس��ردگی مبت��ال 
هس��تند که ب��دون درمان و 

مراقبت رها شده  اند. 
به عالوه بیش از 75 درصد 
از مبتالی��ان به اختالل های 
و  نورولوژی��ك  و   روان��ی 
در  م��واد  مص��رف  س��وء 
کش��ورهای در حال توسعه 
زندگ��ی می کنن��د که هیچ 
خدمات درمان��ی و مراقبتی 

دریافت نمی  کنند. با توجه به این آمار نگران کننده،  اگر توانایی تشخیص 
و درمان این اختالل ها در سیس��تم مراقبت  های بهداش��تی اولیه گنجانده 
ش��ود، تعداد افرادی که می  توانند به این مراقبت  ها دسترس��ی پیدا کنند 
به میزان چش��مگیری افزایش خواهد یافت. دکتر آال الوان، دس��تیار دبیر 
کل بخش بیماری های غیرواگیر و بهداش��ت روانی در س��ازمان جهانی 
بهداش��ت در این گزارش تصریح کرد: تكنولوژی  های گران قیمت برای 
بهبود و ارتقای خدمات بهداش��ت روانی مورد نیاز نیس��تند و برای رشد 
خدمات بهداش��ت روان��ی به جای فناور ی های مفص��ل و گران قیمت، 
افزایش ظرفیت سیس��تم مراقبت های اولیه مورد نیاز اس��ت تا یك بسته 

منسجم برای ارائه این مراقبت  ها در اختیار بیماران قرار بگیرد. 
بر اس��اس محاسبه های این س��ازمان، از هر چهار نفر در جهان، یك نفر 
در طول عمر خود به یكی از اختالل های روانی مبتال می  ش��ود. متأسفانه 
این افراد در جوامع یا نادیده گرفته می  ش��وند و یا مورد س��وء اس��تفاده 

قرار می گیرند.

   در سرماخوردگی ها نيازی 
به مصرف آنتی بيوتيك نيست

با ش��روع فصل سرما و فرا رس��یدن پاییز و زمستان، شیوع بیماری های 
میكروبی و ویروس��ی تنفس��ی آغاز می ش��ود و خانواده هایی که جهت 
تش��خیص س��رماخوردگی به پزش��ك مراجعه می کنند؛ بر تجویز آنتی 

بیوتیك توسط پزشك اصرار نداشته باشند.
به گزارش سالمت نیوز، دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو، دانشگاه 
علوم پزش��كی یاسوج گفت: بیماری سرماخوردگی عامل ویروسی است 

و ضرورتی برای مصرف آنتی بیوتیك وجود ندارد. 
دکتر سهیال ولدیان با بیان این که استفاده بی رویه از آنتی بیوتیك عالوه 
جانبی  عارضه ه��ای  ب��ر 
ایجاد  موج��ب  داروی��ی، 
فرد  در  میكروبی  مقاومت 
می ش��ود، افزود: با شروع 
فصل س��رما و فرا رسیدن 
ش��یوع  زمس��تان،  و  پاییز 
میكروب��ی  بیماری ه��ای 
و ویروس��ی تنفس��ی آغاز 
می ش��ود و خانواده هایی 
تش��خیص  جه��ت  ک��ه 
س��رماخوردگی  به پزش��ك مراجعه می کنند؛ بر  تجوی��ز آنتی بیوتیك 
توسط پزشك اصرار نداشته باشند. وی عنوان کرد: به علت سرایت آسان 
ویروس از طریق تنفس و هوا، افراد زیادی در جامعه به س��رماخوردگی 
مبتال می ش��وند و آگاهی داشتن از نشانه های سرماخوردگی و راه های 
درم��ان آن می تواند به فرد کمك نماید تا  از س��المت خود، خانواده و 

جامعه مراقبت نماید. 
وی احتق��ان بینی، عطس��ه، گلو درد، س��ردرد، آبریزش بین��ی، دردهای 
عضالنی، گلو و حنجره و بی اش��تهایی را از نش��انه های سرماخوردگی 
برش��مرد و افزود: بیماری های دیگری نظیر آنفوالنزا و برونشیت ممكن 
اس��ت به دلیل نشانه های مشترک، فرد را به اش��تباه بیندازند، که در این 
خصوص تأکید کرد: تش��خیص بیماری بر عهده پزش��ك اس��ت و فرد 
 بیمار به جای مصرف خودس��رانه آنتی بیوتیك ها بهتر اس��ت به پزشك 

مراجعه کند. 
مدیر دفتر تحقیق و توس��عه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی 
یاس��وج، تصریح کرد: در صورتی که عوامل میكروبی دخیل باش��د، در 
بیش��تر موردها گلو درد چرکی ایجاد می ش��ود که عام��ل آن میكروب 
اس��ترپتوکوک اس��ت و برای فرد بیمار، آنتی بیوتیك ب��ه مدت 10 روز  

تجویز می شود. 
دکتر ولدیان در پایان با بیان این که  بیماران باید در هنگام سرماخوردگی 
از آب، مایعات و غذاهای گرم استفاده کنند، توصیه کرد: برای جلوگیری 
از ابتالی دیگران، هنگام س��رفه یا عطسه جلوی دهان خود را با دستمال 
بگیرید و در صورتی که بیماری شما به گونه ای است که بنا بر تشخیص 
پزش��ك باید آنتی بیوتیك مصرف کنید، به ط��ور حتم دوره درمان خود 

را کامل کنید.

 ضربان
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حدادی فر: 
خدا بخواهد در 
عربستان هم 
گلزنی می كنم 

پيام تبريك توتی 
به دل پيرو

ایگور كاسترو: 
الهالل را در رياض 
هم می بريم 

هافبك تیم ذوب آهن اصفهان با اش��اره به بازی حساس 
این تیم در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام باشگاه های 
 آس��یا گفت: خدا بخواهد در عربستان هم گلزنی می کنم. قاسم 
حدادی فر خاطرنش��ان کرد: بازی بس��یار دشواری را مقابل تیم 
الهالل در پیش داریم، این تیم از مهره های ارزشمند و خطرناکی 
برخوردار است و به دنبال گلزنی در این دیدار هستند که البته ما 

اجازه چنین کاری را به این تیم نخواهیم داد. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر می خواهی��م ب��ه فین��ال رقابت های جام 
باشگاه های آسیا راه یابیم، ابتدا باید در این مسابقه حساس پیروز 
و س��ربلند از زمین بیرون بیاییم. وی اف��زود: هدف بازیكنان و 
کادر فن��ی تیم ذوب آهن اصفهان این اس��ت که بتوانند در این 
 دیدار هم به مانند دیدار رفت جشن پیروزی بگیرند. حدادی فر 
گفت: همه تالشم را به کار می گیرم تا بتوانم در این دیدار هم به 
مانند دیدار قبلی مهره مؤثری برای ذوب آهن باشم. هافبك تیم 
ذوب آهن عنوان ک��رد: اگر خدا بخواهد در دیدار با الهالل هم 
 گلزنی می کنم و برای رسیدن به این هدف با تمام وجود به میدان 

می روم.

الكس بزرگ، پرچم دار واقعی و سمبل تیمش، به تو بهترین 
تبریك ها را برای رکوردي دیگر می فرستم. از یك پرچم 
دار به یك پرچم دار دیگر، از یك اسطوره به اسطوره ای محبوب 
و دوست داشتنی، پیام تبریكی از سوی فرانچسكو توتی، سزار 
رمی ها به الكس دل پیرو کاپیتان بیانكونری برای به ثمر رساندن 
گلی زیبا و تاریخی و رسیدن به رکوردی دیگر توسط شماره ده 
سیاه و سفیدهای شهر تورینو. به گزارش یوونتوس دات آی آر، 
کاپیتان جالوروسی پس از به ثمر رسیدن گل 178 اله در سری آ و 
نشدنی  فراموش  و  اسبق  )ستاره  بونیپرتی  رکورد  به  رسیدن 
یوونتوسی ها( پیام تبریكی را برای الكس دل پیرو ارسال کرد و 
گفت که اله بزرگ است مانند بونیپرتی یك حرکت زیبا، مكث به 
موقع، حرکت از راست به چپ و فریب مدافعان و در نهایت 
شوتی قدرتمند و زیبا به زیر طاق دروازه و گلی زیبا،  یك گل 
زیبا را از دل پیرو دیدیم که او را به رکود 178 گل بونیپرتی با 
پیراهن یوونتوس رساند. گفتنی است: در نظر سنجی انجام شده 
97 درصد از شرکت کنندگان، رأی به اسطوره بودن الساندرو دل 

پیرو در تاریخ حیات یوونتوس دادند.

 مهاجم برزیلی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: الهالل عربستان 
را در ورزشگاه ملك فهد شهر ریاض همچون دیدار رفت 
شكست می دهیم. ایگور کاسترو افزود: بدون شك بازی سختی 
مقابل این تیم و تماشاگرانش پیش رو داریم اما با توجه به شرایط 
خوب تیم و آمادگی باالی بدنی و انگیزه بسیار زیادی که بازیكنان 
از آن  برخوردار هستند، توانایی شكست الهالل و فینالیست شدن 
در لیگ قهرمانان آسیا را هم داریم. وی گفت: ذوب آهن تیم بسیار 
منسجم و هماهنگی است و الهالل نمی تواند به راحتی از سد ما 
عبور کند. کاسترو ادامه داد: البته باید حواس خود را جمع کنیم و 
در دقایق ابتدایی بازی غافلگیر نشویم، چرا که کار در ادامه برای ما 
سخت خواهد شد، اما به نتیجه بسیار خوشبینم و شك ندارم 
می توانیم به راحتی در ریاض دروازه آنها را باز کنیم و در صورت 
با استرس بازی را دنبال می کند و  اتفاقی، الهالل  وقوع چنین 
شكستش حتمی خواهد شد. وی اظهار داشت: الهالل بازیكنان 
بسیار خوبی دارد اما واقعیت این است که آنها از لحاظ هماهنگی 
تیم چندان خوبی نیستند و ذوب آهن با تدابیر کادر فنی می تواند 

در ریاض شب بسیار خوبی را برای فوتبال ایران رقم بزند. 

خبرها

یادداشت تحلیل

نجمه كرمی
حضور در جام باش��گاه های آسیا، کسب جواز صعود از 
مرحله گروهی و حضور در مرحله نیمه نهایی، از مهم ترین 
افتخارهای تاریخ فوتبال ذوب آهن محسوب می شود که 
خیل��ی از تیم ها هنوز در همان مرحله های ابتدایی کار و 
الفبای لیگ قهرمانان آسیا مانده اند و بازی های این تیم را با 
حسرت دنبال می کنند. این تیم در سال 2004 یك حضور 
نصفه نیمه در جام باش��گاه ها داشت و متأسفانه موفق به 
صع��ود از مرحله گروهی نش��د و از ادام��ه و حضور در 
رقابت های بعدی آن سال بازماند. اما ذوب آهن در فصل 
جاری مس��ابقه های آسیایی و لیگ برتر با ارائه بازی های 
منطقی، روان و حس��اب شده و استفاده از »شهاب گردان« 
با انگیزه و مطمئن در چارچوب دروازه و حضور بازیكنان 
ب��زرگ و با تجربه از جمله مهدی رجب زاده، محمد رضا 
خلعتبری، قاس��م حدادی فر، فرش��ید طالبی، سید محمد 
حسینی و کارنامه قابل قبول ایگور کاسترو در رقابت های 
این تیم، خود را به عنوان یك مدعی در هر دو جام معرفی 
کرد و به نوعی بعد از سال ها به این خودباوری رسید که 
اگر بخواهد می تواند حضور در جام باشگاه های جهان را 
به خود ببیند و حتی از رده دوم جدول لیگ برتر یك گام 
باالتر گذاش��ته و جام زیبای خلیج فارس را هم باالی سر 
ببرد. اگر آدم منصفی باش��ید تمامی تعریف و تمجیدهایی 
که در حق ذوب آهن صورت می گیرد به حق اس��ت. این 
تیم با پس��ت های فنی باال و بدون حاشیه و با هزینه کم، 
عملكردی به مراتب بهتر از تیم های میلیاردی لیگ داشته 
و بیش��تر از حرف، اهل عمل است. تیم الهالل عربستان با 
سابقه 13 ساله در مسابقه های مختلف آسیایی و کسب دو 
عنوان قهرمانی آسیا و افتخارهایی از این دست، نمی تواند 
و نباید بر روی تیم با انگیزه و هدفمندی چون ذوب آهن 
تأثیرگذار باشد. جنگ سنتی فوتبال ایران و عربستان، سابقه 
دیرینه دارد و بازی های تیم های ایرانی با تیم های عربی 
از بعد وقت کش��ی اعراب، چالش های زیادی داشته، اما 
نماینده ایران در مسابقه های جام باشگاه های آسیا شگفتی 
ساز بزرگ لقب گرفته است و چه بسا با عبور از سد الهالل 
به یك ستاره بی بدیل در آسیا و تاریخ فوتبال ایران تبدیل 

شود. 

خبر خوش برای تيم گيتی پسند
مصدوميت جاسم سلطانی برطرف شد

اصفهان ميزبان مسابقه های 
بين المللی »رزم آوران«

زاینده رود
جاسم سلطانی بازیكن تأثیرگذار تیم فوتسال گیتی پسند، از هفته 

یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال، می تواند تیم خود را همراهی کند.
جاسم سلطانی که از ابتدای فصل با مصدومیت جزئی رو به رو بود و 
در اردوی کشور کویت دچار مصدومیت طوالنی مدتی شده است؛ طبق 
اعالم پزشكان تیم می تواند از هفته یازدهم لیگ برتر، تیم گیتی پسند را 

همراهی کند.
این بازیكن که در پست عقب گیر یكی از بازیكنان خوب لیگ ایران 
انفرادی  تمرین های  مصدومیتش  شدن  برطرف  با  می آید،  شمار  به 
 خود را آغاز کرده و به زودی در تمرین های گروهی تیم نیز شرکت 

می کند.
پیش بینی می شود که با حضور جاسم سلطانی در ترکیب تیم گیتی 
پسند، نگرانی کادر فنی بابت ضعف دفاعی تیم برطرف خواهد شد. تیم 
 فوتبال گیتی پسند در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال، میهمان راه ساری 

است.

زاینده رود
مسابقه های بین المللی رشته ورزشی ایرانی »رزم آوران« با حضور 
بیست و دو کشور ایران، ایتالیا، سوئد، فرانسه، انگلیس، روسیه، استرالیا، 
ژاپن، هلند، دانمارک، آلمان، آمریكا، التویا، یونان، تانزانیا، نیوزیلند، تایلند، 
چین، پرتغال، بلژیك، مراکش و کانادا، روز سیزدهم آبان در اصفهان برگزار 

خواهد شد.

ورزش

الهالل بازی را طوفانی آغاز می كند

ذوب آهن در ریاض برای فینال می جنگد

تیم فوتبال ذوب آهن در یك قدمی فینال 
لیگ قهرمانان آس��یا قرار گرفته است و 
کس��ب تنها یك امتیاز نیز س��ند حضور 
این تی��م در بازی پایانی این رقابت ها را 
امضا می کند. تیم ذوب آهن که در بازی 
رفت مرحله نیمه نهای��ی لیگ قهرمانان 
آس��یا در ورزش��گاه فوالدش��هر موفق 
 ش��د تیم الهالل عربس��تان را با تك گل 
قاسم حدادی فر شكست دهد، 50 درصد 
راه صع��ود به دیدار فینال را طی کرده و 
تنها 90 دقیقه تا فینال آسیا فرصت دارد. 
تیم فوتبال ذوب آهن پس از چند س��ال 
دوری از رقابت های آس��یایی با قهرمانی 
در ج��ام حذف��ی ایران، ج��واز حضور 
در مس��ابقه های لیگ قهرمانان آس��یا را 
به دس��ت آورد. تا س��ال 2001 � 2000 
مس��ابقه های فوتبال در قاره آسیا تحت 
سه عنوان جام باشگاه ها، جام در جام و 
سوپرجام باشگاه های آسیا برگزار می شد، 
اما کمیته برگزاری مسابقه های باشگاهی 
در ای��ن ق��اره، پس از پایان مس��ابقه ها 
در س��ال 2001، تصمیم گرفت همانند 
رقابت های اروپایی با ادغام این سه جام 
بازی ها را در قالب لیگ قهرمانان آس��یا 
برگزار کند. در پایان رقابت های نخستین 
دوره لی��گ قهرمانان آس��یا، مس��ئوالن 
برگ��زاری آن تغییره��ای زی��ادی را در 
چگونگی انجام دومین دوره این رقابت ها 
ایجاد کردند. حذف تیم های درجه سوم 
 آسیا از حضور در این رقابت ها و تشكیل 
 ،AFC مسابقه هایی به نام جام اتحادیه

همچنین تقسیم بندی مس��ابقه ها به دو 
مرحل��ه گروهی و حذف��ی، از مهم ترین 
تغییره��ا در اجرای لیگ قهرمانان آس��یا 

بود. 
ــیا  ــگ قهرمانان آس ــن دوره لی   دومی
نخس��تین تجرب��ه آس��یایی ذوب آه��ن 
به دومی��ن دوره لی��گ قهرمانان آس��یا 
برمی گ��ردد، در این س��ال تیم س��پاهان 
فاتح لیگ برتر و ذوب آهن قهرمان جام 
حذف��ی به عن��وان نماین��دگان ایران در 
دومین دوره لیگ قهرمانان آس��یا حضور 
داشتند. ذوب آهن در گروه A با تیم های 
پاختاکور، قطراسپورت و ریفای بحرین 
هم گروه بود. ذوب آهن این مس��ابقه ها 
را با پیروزی یك بر صفر در فوالدش��هر 
آغ��از کرد ک��ه نوئ��ول ازوکام در دقیقه 
77 ت��ك گل پیروزی بخ��ش تیمش را 
ب��ه ثمر رس��اند. اما حذف ریفا س��بب 
ش��د بازی های این گروه با سه تیم ادامه 

پیدا کن��د. این تیم اصفهان��ی در دومین 
مس��ابقه خود در اصفه��ان در یك بازی 
پر انتقاد مقابل قطر اس��پورت به تساوی 
3 بر 3 دس��ت یافت، علی طهماسبی در 
دقیقه 15، رضا عزی��زی در دقیقه 65 و 
عزیززاده در دقیقه 84 در آن مسابقه برای 
ذوب آهن گلزنی کردند. ورزشگاه الریان 
قطر میزبان سومین مسابقه ذوب آهن بود 
ک��ه این دیدار در نهایت بدون رد و بدل 
ش��دن گل به پایان رسید تا تكلیف تیم 
صعود کننده از ای��ن گروه به بازی آخر 
کشیده ش��ود. ذوب آهن برای صعود در 
ورزشگاه پاختاکور فقط به یك تساوی 
نیاز داشت، اما بار دیگر ارائه یك بازی پر 
انتقاد از این تیم اصفهانی سبب شد جواز 
صعود به مرحله بعد به پاختاکور تقدیم 
شود. شكست 2 بر صفر و درگیری های 
پس از پایان آن مس��ابقه، از یكسو سبب 
حذف ذوب آهن از گردونه این رقابت ها 

ش��د و از س��وی دیگر محرومیت هایی 
را هم برای این تی��م اصفهانی به همراه 

داشت. 
ــیا  ــتمین دوره لیگ قهرمانان آس هش
هر چند که ذوبی ها به عنوان نایب قهرمان 
لیگ برتر ایران س��همیه آسیایی داشتند، 
اما دومین تجربه آس��یایی ذوب آهن نیز 
ب��ا قهرمان��ی در جام حذفی به دس��ت 
آم��د. ذوب آهن در گ��روه C با تیم های 
االتحاد عربس��تان، بنیادکار ازبكستان و 
الوحده ام��ارات هم گروه بود. ذوب آهن 
که به تعبیر کارشناس��ان در گروه ملقب 
به مرگ قرار داش��ت، شانس کمی برای 
صعود از مرحله گروهی به خود می دید. 
اما ذوبی ه��ا در همان مرحل��ه گروهی 
پروس��ه شگفتی سازی در آس��یا را کلید 
زدن��د و با شكس��ت تیم ه��ای بنیادکار 
ازبكس��تان و االتحاد عربستان به عنوان 
 صدرنش��ین گروه، راهی مرحله پلی آف 

شدند. 
در تك ب��ازی مرحله پلی آف ذوب آهن 
توانست با شكس��ت تیم مس کرمان به 
جمع هش��ت تیم برتر آسیا راه پیدا کند. 
در این مرحله نیز ذوبی ها دس��ت به کار 
 بزرگ��ی زدند و با ح��ذف تیم پوهانگ 
ک��ره جنوبی ک��ه عنوان قهرمان��ی دوره 
گذشته این مسابقه ها را در اختیار داشت، 
گام به مرحله نیمه نهایی گذاشتند. ذوبی ها 
هم اکن��ون در یك قدمی بازی فینال قرار 
گرفته ان��د و نتیجه تس��اوی نیز می تواند 

فوتبال ایران را به آرزوهایش برساند. 

آمار ذوب آهن در ليگ قهرمانان آسيا؛
ذوب آهن در يک قدمي نخستين فينال آسيايي 

پژمان سلطانی 
در دور برگش��ت مرحله نیمه نهایی فوتبال 
جام باشگاه های آس��یا، ذوب آهن اصفهان 
در ورزش��گاه مل��ك فه��د میهم��ان الهالل 
عربس��تان اس��ت. ذوب آهن برای رس��یدن 
به فینال به یك تس��اوی نیاز دارد. در دیدار 
رفت که در ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد؛ 
شاگردان ابراهیم زاده به برتری یك بر صفر 
رس��یدند و این برتری از این جهت اهمیت 
فراوانی دارد که آنها گلی دریافت نكردند و 
ب��ه همین خاطر در بازی امش��ب، الهالل از 
دقیقه نخست، بازی را طوفانی آغاز خواهد 
ک��رد که ذوبی ها باید بیس��ت دقیقه ابتدایی 
تمرکز خ��ود را روی کاره��ای دفاعی قرار 

دهند تا گلی دریافت نكنند.
 الهالل در بازی قبلی با سیستم 1-5-4 وارد 
زمین ش��د که این ترکیب نش��ان دهنده این 
بود که آنها در فوالدش��هر به یك تساوی نیز 
راضی بودند اما قاس��م ح��دادی فر با ضربه 
ایس��تگاهی خود که دقیقه 57 از فاصله سی 
متری ش��لیك کرد و به گل تبدیل شد تمام 
برنامه های اریك گرتس بلژیكی )س��رمربی 
نماینده عربستان( را به هم ریخت. ولی این 
مرب��ی قبل از بازی گفته که از هم اکنون تیم 
خ��ود را در فینال می بینم. ام��ا باید به این 
مربی بلژیكی گفت: ذوب آهن تیم یكدست 
و هماهنگ��ی اس��ت و بازیكن��ان این تیم از 
ش��روع لیگ قهرمانان آس��یا ب��رای رفتن به 
 جام باش��گاه های جهان اسب خود را زین 

کرده اند.
 اریك گرتس که در این بازی به پیروزی نیاز 
دارد؛ سیستم تیمی خود را تغییر خواهد داد 

و با چینش 3-3-4 به میدان خواهد 
آمد و در خط حمله به احتمال فراوان 
المحیانی  القحطانی، عیس��ی  یاس��ر 
و ویلهلمس��ن را ق��رار می دهد. در 
دی��دار رفت عیس��ی المحیانی س��ه 
دقیق��ه از نیمه دوم گذش��ته بود که 
به جای یاس��ر القحطانی وارد زمین 
 ش��د. ابراهیم زاده که در دیدار قبلی
مه��دی رج��ب زاده را ب��ه دلی��ل 
امش��ب  نداش��ت  محرومیت همراه 
می توان��د مقاب��ل اله��الل از آو در 
ترکیب استفاده کند. به نظر می رسد 
رج��ب زاده جای ایگور کاس��تروی 
برزیل��ی را در ترکی��ب بگی��رد. تیم 
فوتبال ذوب آهن با داشتن بازیكنانی 
س��رعتی که ب��ازی روی زمین را به 
خوب��ی انج��ام می دهن��د؛ در ضد 
حمله ها می تواند زه��ر خود را به 

این تیم عربستانی بریزد. 
 خلعتب��ری، ح��دادی ف��ر و حت��ی 
مهدی رجب زاده، زمانی که در خط 
حمله صاحب توپ می شوند بازی 
ترکیب��ی زیبایی را از خود به نمایش 
گذاش��ته و ت��ا فرو ریخت��ن دروازه 
حریف پیش می روند. یكی دیگر از 
حربه های ذوب آهن برای رسیدن به 
گل، ارس��ال از جناحین و استفاده از 
ضربه های سر محمد قاضی، فرشید 

طالبی و حتی س��ید محمد حس��ینی 
است که در این مسابقه ابراهیم زاده 
برای دریافت نكردن گل، کمتر اجازه 
پیشروی به طالبی و حسینی خواهد 
داد. ولی ذوب آهن در ش��هر ریاض 
روی ض��د حمله ه��ا برنام��ه ریزی 
کرده است. ابراهیم زاده هفته قبل در 

لیگ برتر کشور در ترکیب 
اصل��ی خود مقاب��ل ملوان 
بن��در انزلی به س��ید احمد 
محمدپ��ور در خط دفاعی 
اس��تراحت داد و همچنین 
س��ید جالل رافخایی را از 
 ابتدا در خط حمله به بازی 

گرفت.
اما بعید به نظر می رسد که 
حسین ماهینی را جایگزین 
محمدپور کن��د و با توجه 
اولین  رافخای��ی  اینك��ه  به 
گل خ��ود را ب��رای ذوب 
آهن در این فص��ل به ثمر 
رس��اند؛ مقابل الهالل به او 

بازی دهد.
الهاللی ه��ا در دف��اع مش��كل های 
 فراوان��ی دارن��د اما در خ��ط حمله 
ف��وق الع��اده خطرن��اک هس��تند و 
از بازیكن��ان ش��وت زن قه��اری در 
تی��م خود به��ره می برن��د، بنابراین 

خ��ط هافب��ك ذوب آه��ن ب��ه خص��وص 
هافبك دفاع��ی این تیم، ش��اهین خیری یا 
س��ینا عش��وری باید مانع از شوت زنی این 
بازیكن��ان به خصوص العبی��د نواف )که در 
بازی رف��ت یك بار ش��لیك س��نگینش به 
تی��رک عمودی ذوب آه��ن برخورد کرد( و 
الفریدی ش��وند. ویلهلمسن سوئدی  احمد 
که گردان در فوالدش��هر پنالتی اش را مهار 
ک��رد؛ در ای��ن ب��ازی انگیزه ه��ای فراوانی 
 برای جبران ک��ردن آن ضربه پنالتی خواهد 
داش��ت. اگر ذوب آهن به گل برسد شیرازه 
ش��اگردان اری��ك گرت��س از هم پاش��یده 
سبزجام��گان  شد.  خواهد 
که  همانطور  اصفه���ان��ی 
دروازه پوهان��گ را در کره 
جنوبی باز کردند به راحتی 
نتیج��ه الزم  با  می توانن��د 
خود را ب��رای دیدار پایانی 
آماده کنند. ترکیب احتمالی 
دی��دار  در  آه��ن  ذوب 
امش��ب: ش��هاب گ��ردان، 
سید محمد حس��ینی، علی 
طالبی،  فرش��ید   احم��دی، 
سید احمد محمدپور، شاهین 
عش��وری(،  )س��ینا  خیری 
قاس��م حدادی ف��ر، محمد 
 قاضی، اس��ماعیل فرهادی، 

مهدی رجب زاده و محمدرضا خلعتبری.
ترکیب احتمالی الهالل عربستان: حسن اتابی، 
 اس��اما قس��اوی، عبداله الزری، ویلهلمسن، 
لی یونگ پیو، یاسر القحطانی، العبید نواف، 
ماجد المرشادی، عیس��ی المحیانی، سلطان 

البرقان و احمد الفریدی.

پژمان غفاري

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با تأکید بر اینكه کماکان رده سی ام 
سرانه های فضاهای ورزشی کش��ور را داریم خاطرنشان کرد: تا پایان 

امسال این رقم به 0/4 درصد می رسد.
خدابخ��ش همزمان با روز تربیت بدن��ی و ورزش در برنامه ورزش 5 
سیمای مرکز اصفهان اضافه کرد: میانگین سرانه فضاهای ورزشی کشور 
هم اکنون 0/65 درصد اس��ت که در صورت بهره برداری از طرح های 
نیمه تمام اس��تان و آغاز پروژه های جدید، شاید طی دو سال آینده به 
0/60 درصد برس��یم. وی همچنین با بیان اینكه 25 طرح نیمه تمام در 
استان داریم اظهار داشت: هنوز طرح هایی از دور نخست سفر ریاست 

جمهوری به استان داریم که به مرحله افتتاح نرسیده است.
متولی ورزش اس��تان در خصوص ورزش��گاه بزرگ نقش جهان چنین 
توضیح داد: متأسفانه همانگونه که می دانید به طور معمول برای ساخت 
چنین اماکنی سه فاز پیش روی سازندگان قرار می گیرد، تملك زمین، 
طراحی و لكه گیری و س��اخت، ک��ه در اصفهان این اقدام ها هم زمان 
انجام ش��ده اس��ت. وی افزود: اگرچه دغدغه اصل��ی ذاکر اصفهانی و 
معاونت عمرانی ایش��ان، نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اسالمی، 
موضوع نقش جهان اس��ت، اما آنچه پس از گذش��ت بیش از دو دهه 
ش��اهد آن هس��تیم وجود معارضان برای زمین اس��ت که تملك هنوز 
هم به طور کامل انجام نش��ده است. مدیرکل تربیت بدنی استان درباره 
موض��وع بازپس گیری پیمانكاری از ش��رکت توس��عه و تجهیز اماکن 
ورزش��ی و واگذاری آن به یك شرکت داخلی استانی نیز اظهار داشت: 
 شخص سعیدلو در گفتگوهای انجام شده با استاندار در این خصوص 
به توافق هایی رسیده بودند، اما همانگونه که شاهد بوده اید در شرکت 
توس��عه تغییرهایی به وجود آمده است که با حضور تیمی قدرتمند تر 
در ش��رکت و همچنین ممانعت های قانونی موجود که مانع واگذاری 
بود، باعث ش��د تا تصمیم های تازه ای در این مورد گرفته ش��ود. وی 
افزود: از آنجا که براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، کار ساخت 
و س��از در نقش جهان به عهده ش��رکت تجهیز است، بازپس گیری آن 
کاری زمان بر است که باید بر اساس مصوبه مجلس انجام شود. از هفته 
 گذشته با نظارت اس��تانداری هر دو هفته یكبار جلسه هایی با حضور 
صمصام ش��ریعت در محل پروژه برگزار می کنیم که در وهله نخست 
مقرر شد مبلغ 7/2 میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یابد. خدابخش 
با امتناع از اعالم زمان دقیق برای پایان پروژه و اینكه در هیچ موضوعی 
پیش بینی نمی کند گفت: از ش��رکت تجهیز و همچنین ناظران اس��تان 
خواس��ته ایم کار را به شكلی پیش ببرند تا تربیت بدنی استان بتواند از 
ورزشگاه جهت میزبانی رقابت های مهم استفاده نماید. وی خاطرنشان 
کرد: در نوش��تن برنامه و امور روزآمد ورزش استان نیز اولویت هایی 
داریم اما هرگز اینگونه نبوده اس��ت که کار نوشتن برنامه باعث غفلت 
از مس��ائل روز ورزش استان شود. برپایه این گزارش، مدیرکل تربیت 
بدنی استان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نگاه متفاوت و تبعیض 
آمیز اداره کل به هیأت های ورزشی تصریح کرد: این امر واقعیت دارد. 
م��ا از همان ابتدای کار از هیأت های ورزش��ی خواس��ته ایم با برنامه 
ب��ه پیش بروند. وقت��ی تنها 16 تا 17 هی��أت در تیم های ملی نماینده 
دارند چرا ما از این هیأت ها غافل شویم و حمایتشان نكنیم. بر اساس 
 برنامه، هیأت های ورزشی استان را به سه دسته )الف، ب و ج( تقسیم 
ک��رده ایم. وی افزود: نگاه گزینش��ی که مد نظر منتقدان اس��ت به این 

ترتیب وجود دارد که موظفیم هیأت های فعال را حمایت کنیم.

خدابخش در برنامه ورزش 5 سيمای اصفهان:
ورزشگاه نقش جهان

 دغدغه اصلی مسئوالن

باش��گاه ف��والد مبارکه س��پاهان در صدد 
اس��ت تا در دوم آبان ماه مص��ادف با روز 
س��پاهان، از مهاج��م س��ابق و مربی فعلی 
 خ��ود در ویژه برنام��ه ای تقدیر و تجلیل 

نماید. 
محمود کریم��ی دو فصل پیش با توجه به 
آسیب دیدگی که از ناحیه چشم برایش رخ 
داده ب��ود، بدون بازی خداحافظی از دنیای 
فوتبال خداحافظی کرد تا یكی از تلخ ترین 
خبرهای ممكن برای س��پاهان و هواداران 

اصفهانی با وداع او  مخابره شود. 
 فصل گذش��ته با درخواس��ت س��اکت و 
قلعه نوی��ی، کریمی ب��ه عن��وان مربی به 

کادر فنی تیم فوتبال س��پاهان ملحق ش��د 
تا فوتبال اصفهان و ایران در آینده، چش��م 
انتظ��ار محم��ود کریمی در کس��وت یك 
مربی بزرگ باشد و خاطره های مهاجمی 
ک��ه هواداران با نام  محم��ود آتیش پاره از 
او ی��اد می کردند در آینده ب��ه عنوان یك 
مرب��ی موف��ق زنده ش��ود. باش��گاه فوالد 
مبارکه سپاهان بخشی از موفقیت های تیم 
 فوتبال خود را در س��ال های اخیر مدیون 
ت��الش های متعصبانه  اس��طوره اخالق و 
افتخار محمود کریمی است و در صدد است 
تا طی ویژه برنامه ای در روز دیدار  تیم های 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و صنعت مس 

کرمان از وی تقدیر به عمل آورد. بسیاری از 
نهادها و اداره های استان اصفهان نیز برای 
تجلیل از کریمی اعالم آمادگی نموده اند که 
با مشارکت آنان و همینطور کانون هواداران 
س��پاهان، به طور حتم این مراسم با شكوه 

بیشتری برپا می گردد.
نامه باشگاه سپاهان به پرسپوليس

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در نامه ای به 
باشگاه پرسپولیس تهران، انتخاب علی دایی 
به عنوان یكی از پنجاه اسطوره بزرگ فوتبال 

جهان را تبریك گفت. 
 در ای��ن نام��ه آم��ده اس��ت: همانگونه که 
علی دایی در م��دت حضورش در فوتبال 
همیشه و همه جا یك سفیر خوشنام و معتبر 
برای فوتبال ایران بوده اس��ت؛ نام و اعتبار 
این اسطوره بزرگ ایران پس از خداحافظی 
اش از فوتب��ال به عن��وان بازیكن همچنان 

برای کشورمان مایه مباهات و افتخار است. 
انتخاب عل��ی دایی به عنوان یكی از پنجاه 
اس��طوره زنده فوتبال جهان از سوی مجله 
معتبر ورلد ساکر  و قرار گرفتن نام شهریار 
فوتب��ال ای��ران در کن��ار بزرگانی همچون 
 پل��ه، فرانس بك��ن بائر، میش��ل پالتینی، 
زین الدی��ن زی��دان، دین��وزوف، دیه گو 
مارادون��ا، باب��ی چارلت��ون، اوزه بی��و و...  
حكایت از بزرگی های تمام ناش��دنی این 
چهره آذری و دوست داشتنی ایران دارد که 
فرای هر رنگی محبوب همه ایرانی هاست. 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با تبریك این 
انتخاب به باش��گاه پر س��پولیس تهران و 
همه دوستداران علی دایی، امیدوار است تا 
در ای��ران هم بیش از ه��ر زمانی بزرگان و 
 تالشگران ورزش مورد احترام و کرامت قرار 

گیرند.

همزمان با روز سپاهان
تجليل از محمود كريمی، طاليی وفادار  ايران 

باشگاه الهالل عربس��تان برای بازی امشب خود مقابل 
ذوب آهن تدارک گس��ترده ای دیده است تا با پیروزی 
در ای��ن دیدار راهی فینال لیگ قهرمانان آس��یا ش��ود. 
مدیریت این باش��گاه برای تش��ویق هماهنگ تیم، 40 
ه��زار پیراهن تیم الهالل و همچنی��ن 40 هزار بادکنك 
آبی بین تماشاگران توزیع خواهد کرد. همچنین عالوه 
ب��ر حضور تعدادی از مقام های رس��می عربس��تان در 
ورزش��گاه، 600 بلیت نیز به یك مرکز خیریه نگهداری 
بچه ها اهدا ش��ده اس��ت تا این بچه ه��ا با حضور در 

ورزشگاه، الهالل را تشویق کنند.

40 هزار بادكنک و پيراهن 
آبی برای تماشاگران الهالل 

سنت شكنی كن و ستاره شو!

اریک گرتس كه در 
این بازی به پيروزی 
نياز دارد؛ سيستم 
تيمی خود را تغيير 

خواهد داد و با 
چينش 3-3-4 به 
ميدان خواهد آمد
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مركزی، طبقه اول
چهارشنبه 28مهر1389/ 12 ذالقعده1431/شماره Wednesday 20  October 2010  374)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

حضرت رسول)ص(:
 نهایت كمال، فهم در 
 دین و صبر بر مصيبت 
و اندازه گيری در خرج زندگانی 
است.

مهدی رفائی
شعار  با  اصفهان،  شهرداری  رسانی  خدمت  جهاد   نمایشگاه 
»هشت سال دفاع مقدس، هشت سال جهاد خدمت رسانی« اگر چه 
عرصه نمود مدیریت بی نظیر شهری اصفهان در سال های اخیر بود، ولی 
به حق و عادالنه شهرداری را در صد ساله گذشته به تصویر کشید تا دیدگان 
قضاوت شهروندان بر معیار مقایسه نظاره گر تفاوت ها باشد. در شماره های 
گذشته به سیری در گذر صد ساله پرداختیم. اینك در گذر از تاریخ تحول های 
شهرداری به انتهای داالن گذر صدساله می رسیم؛ جایی که شهرداری اصفهان 
در دوران جنگ تمام خدمات خود را بر دفاع مقدس متمرکز می کند و به 
بهترین شكل از جبهه و جنگ پشتیبانی می نماید تا به دوران سازندگی و توسعه 
برسد. بی شك طالیی ترین دوران شهرداری اصفهان که تا سال ها در اذهان 
اصفهانی ها ماندگار است؛ تحول های عظیم مدیریت شهری در هشت سال 
اخیر می باشد تحول های خالقانه ای که با حفظ هویت تاریخی و اسالمی 
اصفهان، این شهر را به صورت مدرن و امروزی درآورد. وجود مبارک و توانمند 
دکتر سقائیان نژاد در مدیریت شهرداری با دیدی باز و روحیه ای جهادی و 
عملیاتی، توانست ناممكن ها را با توکل و توسل و عزمی راسخ به ممكن های 
صبح امید و آبادانی و توسعه پیوند زند و وجود مدیران توانمند و الیق و شورای 
شهر مردمی و غیرتمند در این هشت سال، آهنگ آبادانی بر خاک سپاهان سرود 

و مهم ترین زیرساخت های مدیریت شهری در تاریخ اصفهان را پدید آورد.
آهنگ توسعه شهری و خدمت رسانی، با فرمان مقام معظم رهبری 

شهرداری اصفهان طی سال های 1389- 1382
با آغاز دومین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان در سال 82 و اولین سالی که 
به فرمایش رهبر معظم انقالب، سال خدمت رسانی به مردم نام گرفت، خیزش 
بزرگ و تازه ای توسط مدیریت شهر اصفهان در راه توزیع عادالنه خدمات و 
متوازن نمودن آن در تمامی نقاط شهر پدیدار شد و به واسطه برنامه ریزی اصولی 

و خالق، افقی جدید در راه رسیدن به آرمان های مورد نظر گشوده شد.
تحول بنیادی در نظام تشكیالتی شهرداری، ایجاد زیرساخت های شهرداری 
الكترونیك، حرکت به سمت مدیریت استراتژیك، فرو ریختن دیوار بی اعتمادی 
پس از یك قرن با شفاف سازی قانون ها و مالقات های مستقیم و بی واسطه 
مدیران شهری با مردم، اجرای پروژه های عمرانی برتر در سطح کشور و برتری 
در مجامع علمی، از شاخص ترین اقدام های شهرداری و شورای شهر در این 
دوره بوده و افزایش سرمایه های خصوصی در فعالیت شهرداری و معرفی 
 اصفهان در سطح های بین المللی و عقد قراردادهای مختلف همكاری و 
پیمان نامه های خواهرخواندگی با چندین شهر مهم جهان، از دیگر فعالیت های 

مهم در آهنگ توسعه شهری اصفهان بود.
مديريت کارآمد مالی با وجود تصويب قانون تجمیع عوارض

در این دوران از ادوار شهرداری اصفهان که بی شك عصر طالیی آن محسوب 
می شود، قانون تجمیع عوارض تصویب شد که تأثیر کاهنده ای بر بودجه 
شهری داشت، اما با تدبیر و خردمندی مدیران الیق شه�رداری و اف���زایش سهم 

درآمدهای پایدار، نه تنها خللی 
ایجاد  شهرداری  بودجه  در 
نشد، بلكه به پشتوانه نوآوری 
در بحث های مالی و تغییر در 
سیستم های درآمدی، این نهاد 
پروژه های  توانست  مردمی 
اولین  همچون  بی سابقه ای 
با  بزرگراه دو طبقه کشور را 
مدد از نام بنیانگذار جمهوری 
به  خمینی)ره(  امام  اسالمی، 

اجرا درآورد. 
جلب سرمایه های خصوصی، 
کاهش وابستگی به درآمدهای 
ساختمانی و جایگزینی آن با 
قانون  نقدی،  غیر  درآمدهای 
مرتبط به ارزش افزوده و منابع 

پیش بینی شده در این زمینه و شناسایی پتانسیل های دریافت صحیح عوارض 
و تجهیز ممیزی درآمد شهرداری در این دوران را افزایش داد تا مدیریت شهری 
اصفهان مفتخر به دریافت دهها لوح و تقدیرنامه و نشان افتخار از مقام های 
درجه یك کشور به پاس دستاوردهای عظیم عمرانی، شهرسازی، فرهنگی 

اجتماعی، ورزشی، روابط عمومی و... گردد.
شورای شهر، مردم مدار و صبور

بی شك پیگیری های حكیمانه و خستگی ناپذیر شورای شهر اصفهان و حضور 
چند دوره مهندس عباس حاج رسولیها با تجربه مهندسی جهادی و دفاع مقدس، 
سبب گذشت تا شورای شهر اصفهان همواره با صبوری و متانت پیگیر اجرای 
طرح های عمرانی و فرهنگی و واسطه ایجاد تعامل صبورانه با مردم، در راستای 

خدمت رسانی و تسریع در جهاد توسعه و آبادانی باشد.
در پرتو اقدام های مؤثر حاصل از نظام شورایی و همدلی و وفاق این نهاد 
با شهرداری، همچنین اعتقاد و اطمینان بیش از پیش مردم به این دو، از آغاز 
در  را  گسترده ای  تحول های  اصفهان،  شهر  اسالمی  شورای  دوره   دومین 
ایجاد  آورد،  وجود  به  اصفهان  کالنشهر  مدیریت  گزاری های  سیاست 
زیرساخت های مدیریت واحد شهری، محرومیت زدایی، تحول در شبكه حمل 
و نقل، رایزنی در آزادسازی طرح های عمرانی، برنامه ریزی منظم جلسه ها و 
توجه به سیمای شهر و دهها تحول و دستاورد دیگر به پشتوانه اخالص، تالش 
و تخصص اعضای کمیته تخصصی شورای شهر، طی سال های 89-82 به 

وجود آمد.
 90 اصفهان  طرح های  با  اصفهان،  پايدار  توسعه  سوی  به   پیش 

و اصفهان 95
سومین برنامه 5 ساله توسعه شهری اصفهان تحت عنوان »اصفهان 90« در قلب 
تپنده جهاد خدمت رسانی شهرداری اصفهان به وجود آمد و با روش های 

قواعد  و  اصول  و  جدید 
طراحی  مدونی  ریزی  برنامه 
شد. این برنامه در قالب 166 
طرح و 2746 پروژه ارائه شد 
اصفهان  توسعه  راه  نقشه  که 
شگرف  تحول های  آغاز  و 
برنامه  و  گردید  بی نظیر  و 
توسعه  مدت  میان  چهارم 
بر  اصفهان 95  یعنی  شهری 
برنامه  شدن  نهادینه  اساس 
تكمیل  استراتژیك،  مدیریت 
کننده طرح اصفهان 90 شد و 
دورنمای اصفهان تا افق 1404 
را بر مبنای شهری زیبا، مردم 
محور و خالق با قابلیت های 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی شكل داد این برنامه در قالب 8 هدف نهایی و 37 هدف میانی در سال 

89 تدوین گردید.
جهاد  با  اصفهان،  آبادانی  و  عمران  و  شهری  مديريت  کیفی   تحول 

خدمت رسانی
در مرور اقدام های سی گانه ذیل، تغییر و تحول های کیفی شهر در 8 سال 

گذشته را به خوبی احساس خواهید کرد.
1 – ایجاد زیرساخت های مدیریت واحد شهری

2 – محرومیت زدایی از سیمای شمال شهر و منطقه های کم برخوردار با 
هدایت بودجه

3 – اصالح ساختار تشكیالتی شهرداری، با تشكیل دو معاونت پژوهش و 
برنامه ریزی و فرهنگی و اجتماعی 

4 – افزایش منطقه های شهرداری از ده به چهارده منطقه
5 – تحول در شبكه حمل و نقل و باز شدن بحث های حمل و نقل ریلی 

همچون مترو، موتوریل و تراموا و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر 
6 – جذب سرمایه های مردمی و تأثیر مثبت آن بر بحث های مالی و عمرانی 

شهرداری 
7 – ایجاد زیرساخت ها و اقدام های بنیادی در دفع خشكسالی 

8 – تالش در ارتقای فرهنگ شهروندی و ارتقای شیوه مدیریت و رواج تفكر 
مهندسی در اجرای پروژه ها

9 – سرعت در پروژه های عمرانی با وجود کاهش درآمدها و رعایت ضوابط 
شهرسازی 

10 – کاهش تصدی گری در شهرداری و واگذاری امور به بخش خصوصی
11 – ارتباط مؤثر با کالنشهرهای کشور و ورود به بحث های سیمای شهری 

در حوزه شهرسازی

12 – مدیریت پسماندها
13 – اجرایی شدن پروژه های مدت دار ملی 

اعتمادسازی برای مردم با ارتباط نزدیك مدیران و مردم و شفافیت   – 14
عملكرد شهرداری

15 – حرکت به سمت شهرداری الكترونیك و اجرای طرح مكانیزاسیون و 
تأمین زیرساخت های الزم

16 – حضور در مجامع علمی و کسب عنوان های برتر ملی در حوزه های 
عمرانی، پژوهش، روابط عمومی، حمل و نقل، شهرداری الكترونیك و ستاد 

نوروزی و اسكان مسافران.
17 – جایگزینی سازمان های علمی به جای سازمان های سنتی 

18 – نوآوری در بحث های مالی از جمله مبادله های تهاتری با توجه به کاهش 
درآمد شهرداری 

19 – تحول در تأمین و مدیریت نیروی انسانی با گزینش نیروهای کارآمد
20 – تغییر در سیستم های درآمدی و شناسایی درآمدهای پایدار

21 – اجرای طرح های نوین در شهرسازی، همچون کارگزاری پروانه ساختمان 
 و حذف گردش فیزیكی پرونده ها در منطقه ها و سیمای شهری مناسب 

با تدوین استراتژی سیستم اطالعات مكانی 
22 – تغییر و تحول در نظام ارتباطات مردمی، با نهادینه کردن روابط عمومی 
مولد فكر، گسترش حوزه ارتباطات با راه اندازی مرکز ارتباطات 137، راه اندازی 
استودیو صدای شهر، راه اندازی وب سایت منطقه ها، خبرگزاری ایمنا، روزنامه 

اصفهان زیبا و...
23 – افزایش سرانه فضای سبز در راستای حفاظت محیط زیست با ایجاد 

نهضت جنگل کاری و کمربند سبز
24 – نهادینه کردن فرهنگ بازیافت و استقرار ایستگاه های ثابت و سیار و 

افزایش توان بازیافت 
25 – نهادینه شدن بحث های علمی همچون افكارسنجی و نظرسنجی در 

بودجه نویسی عمرانی
26 – تحول بنیادین در نوسازی بافت های فرسوده و باز زنده سازی اماکن و 

بافت های تاریخی 
27 – ایجاد حرکت نوین در بحث های فرهنگی و اجتماعی، مانند تخصصی 

شدن فرهنگسراها و برنامه هایی با رویكرد خانواده، تفریح و ورزش و 
فعالیت گروهی 

جشنواره  اجرای  با  شهر  نوسازی  در  مردم  مشارکت   –  28 
خوش حسابی 

29 – حرکت به سمت استقرار برنامه ریزی استراتژیك در 
شهرداری اصفهان

30 – انجام پروژه های دشوار و پیچیده برای سنجش توان 
مدیریت شهری، همچون پروژه احیای میدان امام علی 
و توجه به فرهنگ و تاریخ و هویت ایرانی اسالمی در 

شهرسازی و عمران و آبادانی.

هشت سال جهاد خدمت رسانی، قلب تپنده توسعه مدیریت شهری اصفهان 

سیری در عملکرد شهرداری اصفهان طی سال های 1389-1382 )قسمت چهارم(

روابط عمومی منطقه دو عمليات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ايران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد خدمات تأمین 110 دستگاه خودروی سبک شامل 
)سواری، وانت، استیشن( و 40 دستگاه خودروی نیمه سنگین )مینی بوس هیوندا( مورد نیاز منطقه را از طريق مناقصه عمومی 

واگذار نمايد. جهت کسب اطالعات بیشتر از شرايط مناقصه و متقاضیان به سايت های اينترنتی زير مراجعه فرمائید.
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آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران 
شماره آگهی 87390016   شماره مجوز: 245278

استفاده صحیح از برق را به فرزندان خود 
بیاموزيم.

نوبت دوم

شرکت انتقال گاز ايران
منطقه دو عملیات انتقال گاز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهرديف
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار

)ريال( 
مبلغ سپرده 

)ريال(

1
اجرای بند خاکی 

حوضه آبخیز 
همگین

شهرستان دهاقان
8/5 ماه

فهرست بهای 
آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال 88
850/000/0008/750/000

روابط عمومی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

1- محل دريافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجريب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان- امور پیمانها

تا پايان وقت اداری روز دوشنبه  از تاريخ نشر آگهی نوبت اول  اسناد:  2- مهلت دريافت 
89/8/3

3- مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 89/8/4 تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/8/15 و 
زمان بازگشايی روز يكشنبه مورخ 89/8/16 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره 

کل می باشد. 
4- محل تحويل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

5- پیمانكاران واجد شرايط: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرايط و تأيید صالحیت شده 
توسط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی که حداقل دارای رتبه 5 آب باشند.

6- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی يا واريز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده 
به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
7- فرم بازديد از محل اجرا الزاما بايستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه 

تأيید گردد در غیر اين صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- هزينه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای( 
کد فراخوان: 1/160/405

مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
موضوع مناقصه:

انجام کلیه امور مربوط به خدمات تايپ و تكثیر و اتوماسیون اداری سازمان جهادکشاورزی استان و مديريت شهرستان 
های شهرکرد، کیار و کوهرنگ

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ آگهی لغايت 89/7/30
محل دريافت اسناد مناقصه:

شهرکرد میدان امام حسین)ع( سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اداره امور مناقصات و پیمان ها
http://iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

مبلغ برآورد اولیه: پیشنهاد قیمت
مبلغ و نوع تضمین: به شرح اسناد مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی و يا ساير ضمانت های قید شده در ماده 3 آيین 

نامه تضمین برای معامالت دولتی به نفع کارفرما تهیه و همراه اسناد مناقصه در پاکت الف ارسال می گردد.
مهلت و محل تحويل پیشنهادها: حداکثر تا پايان وقت اداری مورخه89/7/31 اداره امور مناقصات و پیمان ها

زمان و محل بازگشايی پیشنهادها: ساعت8 صبح يكشنبه مورخه89/8/2 در کمیسیون مناقصات اداره امور مناقصات 
و پیمان ها

تامین اعتبار: از محل اعتبارات هزينه ای استانی
کلیه هزينه های چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی سازمان جهادكشاورزی استان چهارمحال و بختياری

ف/ 10057
م ال نوبت دوم 

نوبت اول

م الف: 9950


